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AO EXM . SR.

® t .  A m a c o  f i a o a f c a u t i

E X -M IN IS T R O  E  S E C R E T A R I O  D O S  N E G O C IO S  D O  I N T E R I O R  E  JU S T IÇ A

O deoer de gratidão, infelizmente tão mal cumprido, 

de ordinário, que mais se não sabe si quem recebe 6 devedor 

ou credor, ordena-me que colloque vosso nome illustre 

na primeira pagina desta obra, ora em segunda edição, 

augmentada de um volume.

Sciencia e Lettras vivem entre nós ao desabrigo de 

protecção ojfflcial, quaes orphãsinhas a quem alimentam  

os obulos escassos da caridade dos hum ildes; de sorte 

que scientista ou lettrado rara vez escapa de ser sg- 

nonimo de fam into e ainda assim para signijlcar o 

m artyr das soiladas de uns e da indifferença de quasi



todos. Quando, pois, um  Ministro se lembra de anim ar 

e proteger um humilde cultor da Sciencia, não 6 adm irar  

que elle tambem melindre sua modéstia, ousando diser 

ao publico o benejlcio recebido e mostrando esse homem 

tal como o ju lga  em consciência — um raro patriota, 

cujo merito só encontra medidas em seu brilhantíssimo 

talento e sua superior illustração.

0  A u to r.
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I N T R O D U C Ç A O
DA.

P R IM I-IR A  EDIÇÃO

S i dos cechorohoB nu rsi ilelicntcs, aussi pdnlblcs, 
appoclonl quelqués ré su lta la  nooveaux, quelqur» conai- 
(Jõralions im p o rta n te s ; »i nous indiquons un point do 
vuo plus espdcialp, nous lo quel on puisso envbmgor 
l'd ludo do rbom uic ; si 1'vnBcmblo do co tra v a il. jugd  
u tilo  a  Ia scionco, o sl actiuilli avcc bionvclllnnco: 
bourcux d ’avo ir osd Penlrcprentlro , trop  payd <!•> nos 
úllorl» , nous ne rog ro ttc rons ni lcs fa tigue» , ni lo 
vc illo s , ni lo tom ps qu’il nous a u ra  coutéff.

D’O rb lg u y .—  L ’homn\e A m írtca tn .

Apszar da noite dos tempos envolver na negrura d'espessa 
mortalha os factos e costumes das gerações que se sumiram, 
diflicll, mas não impossível, é soletrarem-se as phrazes do livro 
em que elles estão registrados.

Esse livro não tem caracteres; porém, a esculptura, os mo
numentos, a  tradicção, as lendas e as linguas iIlustram e enchem 
as suas paginas que, abertas, a  ethnologia, a muito custo e com 
sacrifício, illumina com uma luz que, se não espanca as trevas, 
esclarece os mysterios de muitos séculos.

A origem de muitos povos do Brazil e principalmente os 
da região cortada pelos rios para os quaes o Amazonas é artéria 
gigante, está ii^uma dessas paginas ; e com um pequeno monu
mento mineralógico, precioso luzeiro nas mãos do archeologista, 
o Muyrakytã, procuro estudal-a e, se não vejo esclarecida toda 
a  população dessa grande zona, apresenta-se-me clara a parte 
que habitou uma determinada região.

Guiado por esse amuleto emprehendi viagens e explorações, 
procurando cercar-me de tudo quanto podesse auxiliar o meu 
empenho. Consultei a historia, agarrei a tradicção, abracei as
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lendas, investiguei o solo, ouvi as linguas, estudei a  ceramica 
revolvi as iukaçauas e observei os costumes do selvicola mo
derno no meio em que vive e nos jogos de seus instrum entos. 
Foi assim que achei ligados ao muyrakytã costumes de tribus 
do Rio Negro, Purús, Yapurá, Içá, e outros, que representam 
figurativamente nas suas festas uma lenda, que secretam ente oc- 
cultam . As leis estabelecidas nessa lenda são guardadas e cum
pridas tão fielmente como foram dictadas pelo ente que, com o 
correr dos séculos, tornou-se quasi mythologico, e que por isso 
o vulgo já  lhe empresta um papel infernal.

Ninguém ainda havia tomado por guia esse amuleto archeo- 
logico quando delle ine apossei e, seguindo a estrada em que 
elle 6 encontrado, com muito estudo e trabalho, fui achar a  sua 
origem no centro da Asia.

E ' elle quemillumiua a civilisação pre-C olom bianaenos m ostra  
a  marcha do povo que d 'ahi immigrou em épocas prehistoricas.

A ' medida que o estudava, maior numero de provas se me 
antolhavam, esclarecendo as questões e varrendo a  duvida, apre
sentando-se-me sem pre como pégadas de um estranho caminheiro. 
As circumstancias que o revestem o apresentam como Iíarayba 
embuido de crenças do Oriente.

A principio foram presumpções, mais tarde factos, que se 
accumularam, que parecem exprimir a verdade, pois que a luz 
que elle derrama faz com que possam ser interpretadas as pa
ginas desse livro que occultam a  historia das primeiras eras 
Amazonenses.

Estes factos são observados na região em que habitaram as 
pseudas Amazonas, e naquella em que medram os enxertos ti
rados dos troncos, cujas radiculas, se prendem ao Mextco, á  Ame
rica Central, á  Colombia e ao Perú e a  raiz mãe ao solo dos 
filhos do sol e das serpentes.

As notas que pude tomar são resteas de luz que, se frouxas 
e vacillantes vèm de um lado, firmes e claras apparccem de 
outro. Assim as enfeichei e, se não formam um facho que es
clareça completamente o passado, servem, ao menos, para não 
nos deixar tactear nelle ás tontas.
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Presos a  esse muyrakytã, o fanal que me tem guiado para 
diversos pontos, acham-se vários episodios que se consideram 
lendas, e são estas que muito favorecem a peregrinação pelos 
estádios dos tempos idos.

Os indios e tapuyos me referiram, na lingua tupi, historias \ 
que passam como fabulas, que, comparadas com outras mais '  
civilisadas, assimilam-se e dão-me uma pagina que interpretada é 
uma lição d 'historia.

A lenda principal é a de um hcróe, que já  fazem sahir do 
Averno, a do Yiiruparv -Y a ui. Ouvi outr'ora, aqui e alli, diffe- i 
rentes episodios delia que, seguidos, só me referiram os sectários > 
cumpridores das leis que essa lenda prescreve.

Por ser longa essa historia nem todos os indios a  referem 1 
inteira, assim como apparecc modificada, pelo meio, entre as \ 
tribus, tendo todas comtudo o mesmo fundo. Os nomes proprios J  
modificam-se, os episodios alteram-sc, mas essa carnaçao cobre 
sempre o mesmo esqueleto.

Essa lenda divide-se em tres partes.
A primeira trata da apparição de um legislador e (La inati-X 

tuição de suas leis e sua execução, a  segunda da propagação j 
das mesmas pelo filho cle um dos companheiros do heróe e a I 
terceira dos factos mais recentes e da modificação das mesmas leis s

O muyrakytã levou-me a Yurupary, e, commentando a sua 
historia pelos seus mysterios descobri a  sua patria. Os meus 
Commentarios poderão nada valer, para alguns, mas sao sub
sídios que ficam registrados para que outrem, melhor desenvol
vendo, faça surgir a verdade núa e radiante.

Para mim, esta está occulta nas ruinas da civilisaçãg^Xp.Ueca 
e a  cadeia que a prende tem uma extremidade soldada nos 
blocs da nephrite de Yuthian, a  icrra  da jade  ( 1), emquanto

( i )  Em AbbovHlo, a  AObatít O aulcza, ria J iitg k a  ttc u n d a , foram achados polo 
archeologo HouchocitcLPerthcs, quatro  am uletos, quo , ap e ra r  do não serem todos do no-
p h rito , comtudo são dit m esm a escola'daquollos quo eram  usados pelos povos da I n - ___________
th ia n .  Di* ollo , nas suas A n d q u i l í l  etlliques t l  on tlM iuvicnnss , u p a g s . 315 do j 
1® vo l. ,  « quMl y  a v a it  do ra p p o rt ontro cen jd o rre B ^ U x lk ^ q u iH L U t f lU V ^ ^ l J u r 0"  1 
rlq u o , li v a  pou d 'an n d c s, dana des sepuU m cajQ fiiicanrs » A p ag s . 11- o bserva: Q

ai trois on jado V£e1o qui sont presquo semblaliles. I/uno n 6U tronvéo , (
prós d'Abbovillo: l’autro cn Italio, pr*s do Noples ; la troislirae, dans Hndo, pM J  r ' 
Calcutá.» ^
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que a oulra, quebrada, tem 03 seus fuzis espalhados pelo Norte 
da America do Sul, e pelas encostas da cordilheira dos Andes 
e  que são descobertos entre as tribus Karaybas.

Denomino genericamente tribus Karaybas, todas aquellas que 
têm entre si um cunho d e  familia que conservam como nome K a r a .

Esse cunho por toda a  linha m igratória da nephrite, não 
só na que se estende pela Am erica, como na que atravessa 
a Asia e a  Europa, tem 0 mesmo significado, mais ou menos 
modificado pelo tempo e pelo meio, porém preso sempre a 
uma só ideia radical. Nas linguas aryanas como nas semíticas 
e americanas tem sempre o mesmo significado. Apezar de no 
corpo deste trabalho tratar desse vocábulo, devo ainda, para 
melhor intelligencia, occupar-me delle nesta introducção.

Sabemos que os Tartaros e os Japonezes lhe dão, também, 
a significação de negro, quando o empregam nas cousas inani
madas, donde vem kàra-son, o rio negro ; kára tapa, o outeiro 
negro ; kira-iag, o monte n eg ro ; kára-koun, as areias n eg ras ; 
kàra-hissar o castello negro, kuro-sivo, a  corrente negra, e tc . ; 
porém, esse negro, devemos frizal-o bem, é no sentido de máo, ruim, 
e referem-se ás diíficuldades, á natureza das terras e das aguas, 
ou mesmo a factos de crueldade que nellas se praticaram.

Os montes, os rios, as areias, as correntes negras, têm 
esse appcllativo, não porque sejam de cOr negra; mas sim 
porque a  passagem por esses logares é tão má, tão cheia de 
perigos, que corre-se riscos de vida em atravessal-as; como os 
peixes dos rios, de Kara-sou por exemplo, não se comem, 
porque produzem febres malignas. Os polacos, tambem fazem 
K ary  masculino de K ara  e os habitantes da Criméa dão 
esse nome, tambem, com o sentido de negro, só aos ani- 
m aes; mas, dàquelles que são bravos, valentes, como os cavallos.

Tanto assim 6, que os Turcos, fazem esse negro synonymo de 
cru, cruel, deshumano ou lyranno, como se vè n estes exemplos:

Yazidjy, conhecido tambem por Djelalys, chefe rebelde, 
contemporâneo de Mehemet 3 .0, entre outras crueldades que 
praticou, mandou pelo seu exercito matar, nas planícies da Ce- 
zarea, rô .ooo musulmanos. Pela sua tyrannia, quando morreu,
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esquartejaram o seu cadaver e enterraram os pedaços em dif- 
ferenlcs logares.

Mustaphà, Vizir de Mahomet 4o, por maldade, sacrificou 
as suas melhores tropas, levantando vergonhosamente o cerco 
de Vienna, na guerra da Hungria.

Mehemet, entre muitas maldades que praticou, mandou de- 
gollar quarenta christãos.

losuf, depois de tirar o poder do proprio protector e bem- 
feitor de seu pae, o Sultão Aouis, tornou-se o flagello da 
Mezopotamia, da Caldéa e Media, acabando por fazer 'm atar o 
mesmo Sultão, tendo por castigo, quando morreu, ficar o seu 
cadaver insepulto depois de se lhe cortar as orelhas.

Jo rge /skaki, lieróe da revolução grega, depois de muitas 
crueldades que praticou, assassinou seu pae.

Poderíamos citar muitos outros exemplos, mas basta saber-se 
que depois de todos estes actos de malvadez deshumanamente 
praticados por estes poderosos, que tinham negro o coração, foi 
que se lhes deu o appellido de Ktlra Yazidjy, Kdra Mustaphi, 
K dra  Yassuf e K dra  Yskaki.

Esse sentido liga-se sempre aos poderosos, soberanos, con
quistadores, e a guerreiros, sobretudo quando são barbaros. 
Quando hoje, na Turquia, se dá esse tratamento é porque o 
Sultão 6 déspota, tyranno ou máu, como tambem se lhe dá o 
titulo de Hunkiar que corresponde, como Kdra, a S. Magcstadc, 
quando, entretanto, significa o sanguinário, o que derrama sangue.

E stas linhas eram necessárias para que se não fosse suppor que o 
nome K dra  dado a logares da Tartaria e d ’outros paizes, cortados 
pela linha migratória da nephrite, tinha uma signi ficação diversa.( 1)

( 1 ) E slav a  no prelo oslo traba lho  quando deparo l, no J o rn a l do Commerclo do 11 
do novombro do ISÒS, sob a  opigrnpho Chronico es trangeira , Denominações geogra- 
p h ic is ,  com um a n o tic ia d o  D r . J .  R atai ha R eis , o x trah ida  d a  R evista  P ortuguesa , 
colonial e m a rítim a , quo confirm a tudo quan to  ac im a d ig o , tra ta n d o  do ac tual monto 
E v ero s t, o a n tig o  Gaorisan-lCar.

K’ a  sogu in le :
No vorão do 1855, II . do S chalagu itw o lt av istou  o cumo suprem o do H im nlajra, 

o m ais a lto  cumo d a  to rra , a  cArca do 9 .0 0 0  m otros ac iin a  do nivel d » m ar. Os ín 
dios cham avão-Iho  « G a o risan  K ar » , quo significa < o  sublim e», • o ra d lsn to  », porquo 
ú cotn ostas  ospontanoas p a la v ras  lum inosos quo do sontim onto popular brotara os v o r- 
dadoiros symbolos das cousas g ra n d e s .
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A çòr preta em tartaro é Sia/i, em turco A ssuet ou Asuad, 
em arabe Kah'1, e em hebraico Calior.

Tanto universalm ente tem Kára  a significação de poderoso, 
chefe, e tc ., e exprime o prim eiro, o mais antigo, o que gover.ua, 
que quasi todas as tribus da Colombia têm, como na Asia, para 
exprim ir o numero um, ou o prim eiro, o termo kari.

Dirão que 110 Kechua, do Peni, existe a palavra kára ex
primindo pelle, sarna, trigo : porém explicarei que a  pronuncia 
é differente, porque, khara ( pe lle ), pronuncia-se muito guttural- 
mente, com aspiração gargarejada; kkara (sa rn a), sendo também 
um som guttural, porém expressa com os dentes cerrados a parecer 
(ara . O tratam ento dado ao senhor poderoso, estrangeiro c sim
plesmente k ira  ou cara, como 0 pronuncia 0 Karayba, 0 Turco- 
mano, o Magyar, 0 Vasconço e o Peruano, excluindo, no 
entanto, toda a ideia de malvadez que dá o povo do Oriente da 
Europa.

O kára no Aymára-dugo e no Çhilidugo, noto tambem, 
é o mesmo kára, inca, porem o seu sentido modificou-se, porque 
passou a  significar povo, que tambem representa, pela collecti- 
vidade, a  soberania, o poder e muitas vezes a malvadez.

Habitavam o littoral da Província da Bahia os Tapiyas, 
/ 'q u an d o ah i chegaram, do Norte, os Tupinaês, que apossando-se do 
 ̂ terreno os expelliram para o centro. JA por largos annos gozavam 

a sua conquista, quando, por sua yez, foram tambem atacados por 
nqvqs conquistadores, os TupinambAs, que fugindo dos Karaybas 
se dirigiatp para o Sul. Os Tupinaês tiveram de atacar nova
m ente os Tapiyas, para tomar-lhes o terreno do sertão, obrigando 
estes a se refugiarem mais para o centro, ficando os TupinambAs 
de posse do littoral. Algum tempo depois, um TupinambA, A 
força, raptou uma donzella dos da sua tribu, 0 que suscitou o 
odio paterno e levantou a discórdia.

O pae offendido, sua familia, seus amigos e alliados, levantaram 
acampamento e atravessando para Itaparica foutiarajT  nova. tribu

Lque se tornou jnituÍKa-da tio raptor e para distinguil-a estabeleceu 
uma linha além da qual ningucin passava, porque os separava dos 
Karamborás, nome que lhes foi applicado e que queria dizer çs
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que se fizeram karas, isto é : os que tinham o mesmo proce
dimento dos conquistadores, o de tomarem as mulheres á fo rç a . '

Direi ainda mais:
Cresce na Tartaria e na China unia Rammculacea que, 

desde a maior antiguidade, 6 tida como medicinal, tendo mesmo 
as suas raizes, que são trazidas ao pescoço, propriedades de 
ta lism ã:— 6 a Mou tan (d o r escarlate), scientificamente co
nhecida por Paeonia officinalis Linn.

Com esta planta Paeon, o medico dos deuses, segundo n 
Mythologia grega, curou a Plutão.

O Japão a  importou da Tartaria e, cultivada propagou-se, produ
zindo innumeras variedades, não só em flor como tambem em porte . 
Os Japonezes corromperam a palavra Mou-tan, em Boi/a», e ás suas 
variedades deram diflerentes nomes, designando sempre a primitiva, 
a mãe, a estrangeira, pelo nome de Kára bottan ( a primitiva 
flor escarlate) ou Kara yokitsa ( a primeira e a mais be lla ).

Soo kung, que no seculo 6» publicou um tratado sobro 
Philosophia natural, entre os annos de 656 a 66o, a ella se re
fere dando-lhe o nome de kára mou-tan.

Tem os, pois, kára indicando a prime ir  a ílor cie sua especie 
que appareceu no Japão, sahida do estrangeiro, que serviu de 
mãe ás variedades que appareceram, sendo sempre a  mais bella.

O que exprime na humanidade; isto á : sempre a palavra kara 
indicando origem estranha e poder entre as raças humanas, que se 
prendem á  nephrite, exprime no reino vegetal a primeira flor, a 
exótica, que entre todas de seu genero conserva o poder da 
belleza.

Quando passou pela Greçia o povo que atravessou a  Ba- 
ctriana, a Ilyrcania, a Media, a Armênia, a Paphlagonia, Troya( *)

{ 1 ) Os mnchndos iln pcdrft AchAdos ]-'lo S r. A i  W . F rn n k  Sq., nii A ntiga G rrcia 
n a  Beotia, Poloponeao, M accdonia e A ttica *ão iguae* a o i quo o m cínio gonhor 
encontrou no Japão  o tambom iguacg aos an tigos  do A m azonas.

V«»jnm-ge as  photofcraphias no liriltsh  m u teu m  P i-thisloríe «tliuoyrapMcaU n»d 
U hriity  CoUcclwn, publicndo em 1S72 cm Londres ( 1° vol. E s ta . 20 o 27 ).

E s ta s  forma* vôm -so repetidos nas pho tograph ias quo acnmpanbnm a  ob ra . 
O uso, na formação d^g cara», nos objecto* cerâm icos do faxorom as  sobrancelhas o 
o n a r iz  representado* p o r um T 6  ideptico . Vejam -ge a* figu ras das eíp im pas 35, 37, 
75 0 o u tra s .
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e Creta, deixou n'ella o vocábulo kuru  ou karu  ( 1) que os Eolios 
acceitando-o, modificaram em kyrios e  que os Doricos fizeram 
karanos e kóyranos d ’onde veio o Tyrannos, do grego moderno, 
que deu o Tyrannus latino e o Tyranno portuguez.

Kuru, filho de Savarana e de uma filha do Sol, descendente 
de Bharata, o prim eiro mottarcha que avassa/lou toda a terra, 
segundo o M aiiabhakata , a  grande epopeia Sanskrita, era o 
chefe da poderosa familia dos Kuravas ou Karavas ( -)  que, d e r
rotada pelos Pandavas, deu lugar a  que subisse uma nova 
dynastia, emigrando os povos que se uniram na luta contra os 
Pandavos, protegidos por Krishna, e os seus Jadavas.

Como kára era termo usado por invasores e estranho para 
o povo em que ia ficando, tambem passou a significar o estrangeiro, o 
conquistador, o destruidor, para indicar os que vinham de fóra.

Assim os Arabes, modificando a pronuncia, para indicar o 
estrangeiro dizem gharêb, pronunciando o ghain ( g h ) como o 
ghàmma ( g )  grego e mudando o gh em q a f ( q ) ,  que sôa como o 
/chapa ( k ) grego, empregam o mesmo termo Qarib ou Qdrayb, 
no plural, para designar o parente, ou os parentes, reservando 
o kharab para exprimir o destruidor. Recebendo tambem a 
significação de seiencia, saber, foi modificado em gara  pelos 
hebraicos, que os arabes fizeram karaa ou k'ra  vindo d ’elle o 
Koran, conhecido por Alcorão, em portuguez.

Outrosim, a  esse vocábulo se prendem outros da mesma 
origem: o Párò e o Tuna, companheiros tambem da nephrite.

Aquelle é puro Sanskrito e contracção de Ap, agua, c Uru, 
o verbo ru, ir, mover-se, significando agua extensa, que se es
tende longe, que se move, e d 'ah i veio Paru, Párò, Paru, Pará, 
e Peru  a significar Rio e Mar, assim como de A p  e Saras, 
acção de andar, levantar-se, veio nuvens, por vapores d 'agua.

( 1) Modificada a  pro n un cia , no proprio s a u ik r i to , modifleou-so tam bem  o sontido, 
tan to  quo kúríi s ignifica o r/ú /o , o que f i is  ú .

(* )  Kara-va*, descendentes dos karas, dos poderosos. N o P orti. dix Garcillaao do la 
V oga! —  « lo  sc ig n eu r qui a  plusicur* v assa u x »  so cham a K tirnkn .

Não dovemos confundir esto  A-irnco com o do que Max M utlor, n a  sua Scícnre ou 
Aoii/7<i/;c, dix que oa olym ologistas indianoa fazem coreo d o riv ar , porquo a radical 
d o u tra :  —  korava, fa*cr r u ,do d e sa g ra d a re i .
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personificados nas Apsaras, nymphas da côrte de Indra, Apuru 
pelo adoçamento do u passou a Apárô  c por metaplasmo tor- 
nou-se Paru  ou Paru, e que os Tartaros fizeram Parok, com o 
significado de torrente.

Tanto assim é, que quasi todos os indios do Perú, como 
verifiquei, quando ahi estive, dão ás aguas correntes o nome 
de Parò. W iener (*), me justifica quando d iz : « J 'estim e que
ce nom signifie eau cn mouvement, car ils appellent des ruis-
seaux également Parô.

Na Araukania modificou-se eni Pitri.
O Ap} no Persa, como no Quiché, niodificou-se em ab, 

no Zend em r íf  no Maya em cit e no Naliuá em atlt que é 
o mesmo dos Tartaros.

Foi deste Párò ou Paru que veiu o moderno nome do
Império dos Incas. Os hespanhóes deram a todo o paiz que
conquistaram o nome de Perú, quando este nome, por mal 
ouvido ou já  por adulterado, mesmo pelos naturaes, foi dito 
para designar o rio, a  agua corrente em que estava o indio 
que elles apprehenderam e que llies disse chainar-se Beru  ou Pelu, 
O Rev. Padre Acosta, no cap. X III da sua Historia natural 
das Indias\ diz: — « o s hespanhóes que fizeram esta descoberta 
chamaram todo paiz de P iru , do nome de um rio , onde pela 
primeira vez sa lta ram ».—  Garcillaso de la Vega eslá com a 
verdade quando, descrevendo a  passagem dos navios hespanhóes 
pela costa do Peru, nos diz que um delles «apparait fortui- 
tement un indien, qui pèchait à Pembouchure d'une rev ière ». 
Preso o indio e trazido para bordo, « ils lui demandèrent & par 
signes & par paroles quel ótait ce pays l a ; & comment il 
s'appellait ? » — O indio pensando que perguntavam o que era 
o logar em que estava pescando, respondeu que um rio, isto 
é, disse Beru, Pelu. Garcillaso explica estes dous vocábulos 
dando o primeiro como nome proprio de indio e o segundo 
como significando rio, e accrescenta: — Car Pelu est un appel- 
latif, que signifie R ivière. » — Entretanto Beru e Pelu são uma

( 1 ) P eroit ct P o lic ia , p a g . 365 .
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e mesma cousa. Quem como eu tem tido a  pratica de fallar com 
indios sabe perfeitamente que a  mesma palavra ouvida por ouvidos 
não educados parece que cada vez que o indio falia muda de 
letras e pronunica a  palavra differentemente. O mesmo Inca 
Garcillaso termina d izendo: — « J 'a jou te  que le nom appcllatif 
Pelu étant auparavant commun á toutes les reviêrescm général, fút 
depuLs fait un notn propre par les Espagnols, qui lui donnfcrent 
particulièrement à cette revière, qu 'ils appellaient Perou. »

A mudança do r  para /  è vulgar, e não é  sò na America 
que isso se dà. Tanto assim é, que a própria palavra kara, 
kari pronuncia-se tambem kála, kdle e kcili em diversas tribus.

O indio que disse aos hespanhóes que o rio tinlia o nome 
de Paru pertencia á raça platycephala, e adorava as pedras verdes. 
Garcilaso nos d iz: « qu’ils adoraient une Em eraude qui éttfit 
presque aussi grosse qu'un ceuf d 'au truche» .

O Parô  com o correr dos séculos, com a mescla de outras 
iinguas, quando chegou a Hespanha, depois de atravessar a 
Italia e a  Gallia, estava modificado, se a modificação não foi em 
6pocas posteriores, porque entre os Vasconços, na sua lingua, a 
Euskara , a agua é expressa por ur, isto é, a que se move, a que 
se estende, que não é mais do que o ru  Sanskrito modificado 
por uma m etathese.

Note-se que os Vasconços, uma das raças das questiones 
vcxatac da ethnographia, e que tém um idioma fo r t  aneien, dont 
/ 'origine cst inconnue, (*) são os que mais se orgulham da sua 
nobreza e se julgam  com o privilegio de possuir a  nobreza uni
versal, por descenderem dos que na historia são conhecidos por 

I \karistos, avoengos, que, sahindo da Tartaria, se espalharam pelo 
— Iglobo, protegidos pelo muyrakytã de neplirite.

Ainda mais, hoje, são os unicos que na própria lingua con
servam, por orgulho, um distinctivo para mostrar ser a  primeira, 
am ais distincta e a dos que pelo trabalho do campo se nobilitaram.

O nome Euskara, da sua lingua, compõe-se de Eus e kara. 
Eus  ou Us não 6 mais do que um prefixo do dialecto Osca. E ' o

( 1 )  A ugusto  B rachol, N ouvelle  G ranm oire  Frouçaisc, 1884, p a g . 3 .
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Osci ou Opsei que os Saramitas herdaram e legaram aos Sabinos 
da Italia, que modificou-se depois em osc, vesc, vnsg, gasc e basq 
que produziu o osca, o vasco, o vasque, o vasconço, o gascon 
e o basque, Este osc os Greg03 traduziram no opikoi que produziu o 
opicits dos latinos, de opus, a  mão d 'obra. Euskára  ou Uskàra 
exprime, pois, a lingua do invasor valente e lavrador, de osci 
o lavrador, e kdra o estrangeiro ou invasor.

Querem alguns que Basque se derive do basac e hos, sel
vagens montanheses e que o nome que a si tambem~d5o~de Eusq 
A/dunac se derive de Escu, mão, alde habil, e aunac, os que 
tem . Os montanheses, os que tem mão habil, são exactamente 
os lavradores, trabalhadores do campo, como bem exprime o 
antigo osci, que deu o moderno escua/d. Tanto a  Iberia importou 
o vocábulo da Italia já  em segunda mão, que Humboldt nos diz 
q ue:— «D es traces de leur langiie se peuvent encore retrouver 
dans une partie considérable de lTtalie, ou peut-être ils préci- 
dérent les nations italiques de race a ryane» . (*)

Que a  Ibigua tambem foi emigrada para Italia, temos uma 
prova no ter Klaproth, nas 600 palavras que vêm no Mithri- 
dates, achado 150, cujas raizes são sanskritas.

Analogias entre 0 Vasconço e alguns dialectos da America 
têm sido achadas e entre outras, sobre a  própria palavra opikoi 
apresento, apenas no Guarany, Akopi, que significa labrar la 
lierra , como nos diz Montoya.

Assim como os Vasconços perpetuaram o kdra no nome 
de sua lingua, assim, tambem, os Finnezes guardam-no cont 
grande respeito, posto que, avassallados pelos Suecos e depois 
pelos Russos, como nome patronímico. Os Finnezes, em geral, 
conhecidos por Suoma/aiset, isto é: povo das lagunas, por habi
tarem hoje as terras alagadas da Finlandia, se dividem em duas 
tribus, a dos poderosos e estranhos e a  dos montanhezes, a dos 
Kariaclaiset e a  dos Haemaclaesit. Antes de emigrarem para o 
Norte 11a Europa, em tempos mytliologicos habitaram um palz 
em que a  cultura intellectual florescia; tanto que se prova isso

( 1) Migno. ma. de Unqtiiatlque, |i»g. 410.
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com a sua Illiada, que tomou o nome desse paiz, a  Ka/eva/a, a 
morada dos Káras, que perpetua os feitos lieroicos do iiovo de 
então . Esse paiz supponho ser o Karakdrum, a morada de Gcn- 
gis-klian, que fica na terra de Yuthian, proximo a  Ko/ati, donde 
partiram os immigrantes prim itivos: por isso com razão se ap- 
pellidam — o povo das montanhas ( H aem aelaiset) e o dos valentes 
( K ariaelaiset).

Sahiram de Kalevala trazendo de memória os cantos epicosque 
mais tarde reunidos, e escriptos, na terra a que deram o seu nome, 
a  R arelia, deram um poema considerado como um dos melhores.

Os Karelianos no novo dialecto que faliam, cheio de vocá
bulos estranhos, conservam o vocábulo primitivo e apresentam 
nelle uma particularidade que têm aílinidade com as linguas 
Karaybas e com a Kariny : não têm as letras b, d, f  e g .

Para melhor certificar-nos de que os Karelianos perpetuam 
esse nome, como um distinctivo de supremacia de raça, basta 
dizer que ainda hoje ajuntam sempre ao nome proprio o do torrão 
natal. Assim o indivíduo de nome Mik, nascido em Moulka, firma 
o Mik-Moutka e para designar a nacionalidade assigua-se Mik- 
Moutka Kariaelaiset.

Em synlhese, finalmente, K ar a ( 1), em toda a linha mi
gratória do muyrakytã, é o invasor estrangeiro, que conquista 
um paiz, usurpa terras, conservando nas mãos o seu dominio e 
seu poder supremo, sendo muitas vezes sabio e até máo, cruel 
e tyranno, quando tem negro o coração, mas a quem todos 
obedecem e tratam  por mageslade, por grão senhor, por ser o 
prim eiro , o senhor ( -  ), o soberano, o valente, qualidades estas

( 1 ) Até hojo o vocábulo h ira , no B razil, não  t in h a  sido in terp re tad o  por nenhum  
a u to r ,  tan to  quo o m eu d istinc to  am igo  B ap tis ta  C aetano , do saudom  m emorln, por 
d tv o rsn s  vozes procurou in terp re tn l-o , sem pre , porém , sem resu ltado  a lg u m . Ainda 
n a s  E xplanações  no DtíiÜgu  d<* L a  ■/, pub llradns nos Ensaios dc Scieneta, li p a g s . 110, 
diz.* * K a r o jà —  F icam  do pé a s  duvidas sobre a s  rad ienes K ára  o K a r l , quo de- 
m andnm  u lte r io r  estudo  p a ra  so v e r n significação do lú tra jd , Jiarijó  o ou tros * ,  
—  A 'p n g .  72 do presento  trab a lh o  dou a  in terp re taçã o  desse» nom es. Não oram  
trib u s  tu p y a : o proprio L ery  nos d iz :— lía ra ià  divorsam  d ro liq u ish n b e n t c t viuondi 
ot loquondi ra lio n o m » , quo confirmn o meu ju iz o .

( 1 ) P resum o quo a s  K n rin y s, quo conservaram  o vocábulo /.(ira p a ra  d esignar 
aqueilo  quo dom ina, como invocpr m ão, o modificaram formnndo o verbo ar, em nbsc- 
lu to  la r , dando-lhe n significado do p ren d er, a g a r ra r ,  ap a u h n r, assenlioroar-se ,
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que o selvagem encontrou no branco, depois da descoberta da 
America, conhecendo também nelle astúcia, habilidade, manha 
c destreza misturada com a lisonja.

Sobre o Tuna, que produziu, entre as Nahuás, o Tona-tiuh, 
o sol d ’agua, a lua resplandecente, dos Taiuis, tenho a  observar 
tambem que se não è uma adulteração phonetica, pela nasa- 
lisação, que transformou ap em yd , nid, ithd, mui, unid veio do 
Cl, Ún ou Um que produziu o Tun, que, em quasi todas 
as línguas da Tartaria, significa agua e rio como o Gi-mi, o 
Oxus e o Si-un, o Iaxartes.

Este Um, penso que chegou tambem à Cafraria, levado 
por algum grupo de immigrantes, porque nelle vemos entre os 
Zulus ou Kafirs, dos Arabes Um significar r io .  Assim temos abi 
o Umtata, o Umgasi, o Umiugclo, o Unisivumbu, o Umbashi, 
o Umjolosi e o Umaputa, que são rios.

Desse um ou un foi, creio eu, que veio igualmente Tun o u . 
Ton, Touna, Totlue, Tonneau e Tonel sempre exprimindo uma 
vasilha de guardar ou medir liquidos.

do ondo volo ('jeiva, {•ara, o dono dello), o seu dono, o senbor, o quo prendo, o que 
a g a r r a ,  e le .

Posto  quo M ax M nllor dó ã  rad ical liar o significado irritar, lonrar, coniludo 
tom tam bem , segundo Bopp, o de imatar, qtlc d a quo so lig a  an  vocábulo do quo nos 
occupam os. Creio quo deste kar  veio o verbo Yuká, m a ta r , do T u p i. Não dizendo 
nunca o  indio a  p a la v ra  em absoluto, k a r ,  accrcscentando sompro o pronom e dn te r
ce ira  pessoa do s in g u la r, o fixeram okd  ou ukd  quo modifleou-so p a ra  o Yukn  d ‘ondo 
veio o ju cá , que os portuguexos ílxcrnm. Dovemos no ta r a in d a  quo no tupi existo o verbo 
kar, significando saber, jxxíor, valer, expressões cstns q uoso  ligam  todos ao  kar, m atar, 
do ondo veio o substan tivo  kara, exprim indo sem pro qualidades do poder o saber quo duo, 
n a  uiôo daquclles quo abusam  o são ly ran n o s, para m ala r . Os tup is ou kn rin y s tinham  o 
verbo m aná, m orrer, dn ondo kaamanô, ou knm anò, m a ta r , ou caçar. O professor V. Ilen rl, 
n a  su a  m em ória I.e Qtiichoa esl il  une tcugve  A r y e n n e t  criticando As Itaças aryaaas 
do P e r ú  d a F id c l l-opes, chegando ú  ra ix  K ar  d i r  que no itam -krito  só existo qari, como 
significado do hom em , o querendo lan ç ar o ridiculo sobro o mesmo, perg u n ta  p ara  que 
não ligou os C ario s , os G alibis, os I\n ra v b as, os G uaranys, os Carlbaginoxes, os f la -  
la te s , os C eltas, os Gnllos o os T n rta ro s , todos ú  frm llia  A ry a n a . O quo Kidol Lopes 
nos diz õ q u e: •  lo san sc rit noua donno en ctfect la elef do ce problnmo ctbmologiquo ; la 
racino  h r ,  fa lro , a g i r ,  nous rond parfaitom onl compto du rad ical k a r : loa Cares do 
ra n ú q u ltd , commo lcs Cnraibos do TAmeriquc M éredionale, s ’appeln ien t oux tnõincs les 
b ra tv s , les y u e rr le r f, los /ioinm<*.i p a r  exeellenee  avee ce tte  naivotó d ’orguoll e t co 
rnepris des a u tre s  qui ca rac teriso  too jours lcs pcuplcs à  dem is c iv ilisè s»  Apcxnr, por«?m, 
d isso , não trepido a tfro u fa r o rid icu lo , ligo  aos T n rla ro s , os C arios, os G alib is, os Kn- 
ra y b as o as  trib u s  P e ru a n a s , poriiue estão todas lig ad as  polti mesma radical im pugnada, 
o pela prova m ateria l do nophrito , em bora tmo sojarn nrynno* jxda l i rg u a .
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Não devemos, entretanto, confundil-o coni o celtico Dun, 
—eollina ou monte, que originou Dunes; Dnnen, Dunas, Doims, 

significando montes de areia, cabedellos, que se prende ao 
Anglo-saxon Tun que se modificou em Town, cidade.

Em :88o communiquei a  minha opinião ao meu finado 
amigo D r. Henrique Fischer, pelo que em 9 de março de 1S81 
me disse eile em ca rta :— La derniére source ã laquelie vous 
croyez seraient les Carmbcs se peut-être, car les Caraibes 
semblent avoir élc quazi les Phéniciens de 1'Amérique » .

Coincidindo o ponto de partida dos immigrantes portadores 
do m uyrakytã, da nephrite, com o aquartelamento do lioniem 
primitivo, não devo deixar passar aqui despercebido um ponto 
de contacto que encontro entre os povos Aryanos e as tribus 
Karaybas da America do Sul.

Posto que os Karinys não pertençam, propriamente, á 
mesma raça Karayba, comtudo pelo longo contacto que tiveram 
e pelos cruzamentos, penso que tomaram algumas tradições 
delia, e como seja dialecto destes mais vulgar, tomo-o de pre
ferencia, si bem que poderia fazel-o com outro Karayba.

Sabemos que todo o parentesco dos Aryanos vinha pelo patriar- 
chado, nada influindo nelle a  mãe, que representava um papel quasi 
nullo .

E ' justam ente o que se dá nas tribus Karaybas.
Si bem que os Aryanos tivessem  um vocábulo para exprimir 

o Avô, tinham o de Pa/ar, o pae, isto é  o chefe, que não 
era mais do que 0 Avó, porque o verdadeiro pae era o ganitar,o 
gerador.

Tinham o Patarva e o Dharaíarva, 0 irmão do pae e o 
filho  do irmão do pae, mas não tinham termo algum para in
dicar o ramo m aterno. O casamento, entretanto, fazia entrar a 
m ulher 11a familia, porque 0 parentesco feito por essa união 
tinha termos para exprimir o sogro (  sirassrira), a sogra (svasru), 
o genro (gamnlar), a nora ( snusha)  o cunhado (d evar)  em re
lação ao homem. O parentesco, vinha só pelo Jad o  paterno. 
Em toda a  familia a  mãe (m atar)  não representava senão o 
papel de dar filhos, como a  radical mu, procrear, o diz.
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Agora os K araybas:
Descendem dos Tamyia, os que fazem nascer, porém o 

tronco dc nascença é o Arya  ( P a ta r), pae do Tub (G anitar), 
o gerador, o pae propriamente.

Só tem termos para indicar os parentes do pae, como tio e 
o sobrinho ( patarva e bharatarva) que são o Tikeyra, o lado, 
flanco, e oTendyra, o que estd junto.

Para o ramo materno não tendo expressões próprias modi
ficaram estes termos pela phonetica e dão para o irmão, a 
irmã do lado materno o termo amâ, que quer dizer os outros, 
o irmão em geral.

Quando a mulher casava-se entrava para a familia como 
Temcrikó, a  possuida, a  sustentada, trazia então o Tatyub, o 

pae da companheira, o so g ro ; a  Taichu, a que adopta o 
filho, a  sogra, e o Tobayar, o competidor, o cunhado.

A mãe, Cy, a  procrcadora, na phrase do Padre Josè de ' 
Anchieta não era mais do que um sacco em que se guardava j  
o filho.

O pae da familia nao conhecia como enteados senão os 
filhea-drr-irmSo-mais velho da mulher.

Não reconhecendo o pae influencia alguma da mãe sobre o 
filho, tendo-se como unico gerador, toma depois do parto o 
lugar da mãe e só clle se resguarda, porque delle é que póde 
provir todo o mal ao filho.

Nasceu dahi o resguardo ou a couvadc, que com a  platyce- 
phalia acompanha tambem a  nephrite.

Observo mais que o arya, o avô, o venerável, a  aryia, a 
avó, parece ser o arya sanskrito, que quer dizer o de boa fa 
milia, o nobre, segundo Max Muller, e, em Zend, o venerável.

Será simples homophonismo ?
Si o é, temos mais uma coincidência homophonica na pa

lavra Aroaky, Aruaky, que os inglezes escrevem Arrow ak, que 
me parece ser Ariake, nome que tinha uma grande parte do 
Paiz dos Marathas, entre o Oxus e o Yaxarte.

Os Aroakys que, dizem alguns, são os avoengos dos Karay
bas, formavam pela descoberta da America, o grande reino dos 

3(78 *
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Aroakyses, que occupava toda a  região entre a  margem norte 
do baixo Amazonas, até ás margens do Esequebo. Eram elles 
os melhores ceramistas e os que conheciam os symbolos de 
Yang e de Yn, chinezes. O paiz dos Aruakys, o reino dos 
Aroakys, não parece ser o Airyanem vaego, o tronco dos 
Aryatios, na America ? Isto é : aquelles que mais tradicções 
tinham da mãe patria?

Vimos o parentesco e uma residencia, vejamos agora uma 
de suas crenças.

Entre os mythos astronomicos, Karaybas, apparece Rudd, o 
Deus do amor, o protector dos amantes ausentes, o que pro
tege a  união contra as separações, que reside nas nuvens e é 

1 tido como guerreiro. ,
Não será elle Rudrd, o terrivel pae dos ventos, que reside, 

tambem, nas nuvens, que foi hermaphrodita no seu principio, mas 
que pelo poder de Bhrama, depois ficaram separadas os dois sexos ?

Rudá, como Rudrá, reside nas nuvens, aquelle quer os 
amantes unidos, como intimamente unidos estiveram os sexos 
n e s te s ; será isso simples analogia ou é um mytho tradiccional ?

Não quero com isto dizer que as tribus Karaybas e Karanys 
sejam Aryanas, mas o que aftirmo 6 que os grupos que para 
a America emigraram em varias epochas, os que conduziram 
o muyrakytã, estiveram inteiramente unidos aos Aryanas, com 
elles se cruzaram ou com alguns chegaram ao Amazonas, 
porque é fóra de duvida que os emigrantes estavam impre
gnados do sangue delles, como veremos pelos commentarios 
que faço na segunda parte deste trabalho.

A primeira parte deste escripto despertará no leitor a 
lembrança de haver já  lido muito do que ahi apparece e, 
com effeito, devo dizel-o, reuni nelle paginas que havia publi
cado em jornaes e revistas, augmeutando-as e completando-as, 
introduzindo novas observações e factos de estudos posteriores, 
razão por que num só corpo apparecem os membros que es
tavam  destacados.

E stas paginas, que devem ser seguidas das lendas e com
m entarios, que me fazem sellar o muyrakytã nas terras
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asiaticas, são salvas do esquecimento, em que tem estado 
ha longos annos, graças ao patriotismo de alguns amigos, 
membros da Assembléa Provincial do Amazonas, do biennio 
de 1887 a  18S9.

Posto que não seja um trabalho perfeito e completo e 
simples notas enramalhetadas, comtudo a publicação deste 
registro deve-se á sua boa vontade, pelo que cumpro gosto
samente um dever dando-lhes aqui um publico testemunho de 
minha gratidão.

A publicação deste trabalho é ainda o cumprimento de 
um legado sagrado.

O illustre professor D r. Henrique Fischer, quando desceu a 
campa coroado pelos louros que a  sciencia lhe offertou, não poude 
levar comsigo a  palma da victoria da questão da nephrite, 
pela qual tão denodadamente se b a teu ; antes, porém, de 
deixar 0 campo da luta arrebatado pela morte, tratando do 
muyrakytã e se seria elle importado ou fabricado na America, 
porque da importação vinha a nossa gloria, me disseem carta:

— « Comme j ’ai déjá 63 ans je  ne sais pas si je  ver- 
rai encore les résultats défmitifs, ce que j ’esperais cependant 
si vivemeut, c 'est á vous aussi, mon clier collegue, qu'il sera 
possible d ’attribuer spécialment á ces é tu d e s ... et c 'est jus- 
tement vous qui pourra dccider cette dem ande».

Não podendo corresponder à confiança de um homem 
tão eminente, apuesento, 110 emtanto, este trabalho, para mos
trar que não fui Indifferente e que trabalho hoje e trabalharei 
para sustentar, com observações e factos, que 0 muyrakytã é 
um monumento asiatico deixado do solo americano por um ou 
mais corpos de emigrantes que, 11a marcha, foram engrossados 
com typos de raças dififerentes, os quaes iam sendo subjugados 
e aprisionados pelo troço dos valentes, ICáras, que, partindo á 
aventura, assim conquistaram um mundo novo confiados, talvez, 
no amuleto que traziam pendente ao pescoço.

O A u tor.
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03 SARAS, 03 KABAYBAS E 0 MUYRAKYTÃ

Venho me occupar ainda uma vez do monumento ar- 
cheologico mais raro do Brazil e ao qual não se ligava, 
entre nós, a menor importância, antes que eu lhe desse a 
que tem hoje.

Foi elle a chave para varias descobertas que fiz, como 
fosse a da localidade em que habitaram as pretendidas 
Amazonas e foi elle ainda quem veio me provar a presença 
de um povo de civilisação adiantada no norte do Império, 
em época prehislorica.

N’oulro escripto, tratei de m ostrar que houve uma 
emigração Scandinava, eivada de costumes Arianos; n ’este, 
procurarei, tratando do Muyrakytã, m ostrar que, muito 
anteriormente, houve outra invasão de um outro povo de 
costumes mais adiantados.

Este, acossado pelos novos invasores, afugentou-se; foi 
feito prisioneiro; mesclou seus costumes, ou fundiu-se n’uma 
ou mais raças, que se derram aram  por todo o norte, desde 
a Califórnia até ao Peril. Esse povo, é fóra de duvida que 
foi o da Asia Central, que tantos têm presumido, mas que 
tambem tantos tôm contestado, por falta de provas; mas 
que o Muyrakytã sustenta como testemunha contempo
rânea. Até hoje, penso que, se não for ella desmentida 
com uma prova palpavel e mais authentica, é a unica que

3178
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nos diz a verdade. A sua natureza e a sua patria não ad- 
miltem duvida.

Elle atravessou o Oeeano Pacifico, ao pescoço dos in
vasores; chegou ás costas da Califórnia; atravessou para 
o Mexico; veio ã America Central e desceu ao Amazonas, 
protegendo os ousados em igrantes; ou, tendo passado a novos 
possuidores, com o seu uso, introduziu 110 valle do grande 
rio uma civilisação, que hoje só 0 archeologo descobre.

Parecendo difficil e impossível a vinda dos Asiáticos 
para a America, por m ar, não 0 é, porque ainda hoje vão 
dar d Califórnia os juncos chinezes. O Padre Hrasseur de 
Bourbourg diz que, estando em 1850 na Califórnia, foi 
conduzido para o porto de S. Francisco um junco chinez, 
encontrado a 100 milhas do porto, por um navio ameri
cano. O Tenente Maury, da Murinha Americana, muito 
conhecido, diz lambem que, por varias vezes, marinheiros 
japonezes tèm sido arrastados para a costa da America. 
Estes factos são confirmados pelo Sr. Brookes, que, se
gundo os seus cálculos, apresenta desde 17S2 a 1850, 
quarenta e uma embarcações japonezas que deram á costa 
da Califórnia, trazidas pelas correntes, com uma velocidade 
de 12 milhas por hora.

Adrien I.ongpórier nos diz que Dou Slnibaldo Mas, 
Consul da Hespanha, no Perú, viu navios japonezes a rra s
tados pelas correntes para as costas da America meridional, 
que, paru voltarem, foram levados por barcos rebocadores 
inglezes. (‘ )

Se no presente seculo dão-se destes factos, por que não 
se dariam o u lro ra?

Publicam os jornues Newyorltinos, de 1892, uma carta 
do Br. Sluiw, da província de Slieu Sec, situada nas m ar
gens do Ngnn Foo (China), referente a um manuscriplo 
do anno 117 antes de Jesus Christo, no qual se diz que 
foi naquelle anno descoberta a America por um navegante

( 1 ) Còugris in t. dcsOrient. Parit. 1873. I. png. 380.
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chinez, Hec-Li, que commandava um junco mercante e que, 
tendo sido arrastado por um temporal, navegara com rumo 
a léste, em vez de dirigir-se para oeste, indo dar na costa 
da Californio, perto da cidade de Monte-Rey.

Tres mezes permaneceram os tripolantcs na terra des
coberta, explorando-a e estabelecendo logo entre a  China o 
a America uma serie de viagens mercantes, que por fim 
cessaram.

A fusão que se deu com povos de outra invasão pro
duziu essa raça valente, distincta e respeitada, ulteriormonte 
denominada dos Karaybas, que sempre consorvou mais 011 
menos a sua independencia.

Modernamente os novos emigrantes, por qualquer cir- 
cumstancia, estendendo-se para o sul 0 abi encontrando tim 
povo mais eivilisado, como navegantes famosos que foram, 
se atiraram  pelos mares e vieram á America do Sul.

O encontro, o commercio e as lutas produziram uma 
união pacifica por um lado c dispersaram, por outro. Uns, 
concentraram -se 110 Mexico, Guatemala, etc., outros, 
aventuraram-se aos mares. O élo entre os povos separados 
pelo Pnnumá participava de usos differentes, era o resul
tado de uma fusão; era uma terceira raça, cuja hypothese 
não ó fóra de fundamento, como veremos.

O karayba, conhecido hoje, não 6 0 karayba anti-co
lombiano; o de hontem não conhecemos, sinão pelos ves
tígios, porém 0 de hoje, jã degenerado, ainda assim 03 
seus usos e costumes mostram que, si não é o resultado de 
uma união asiatico-européa, tem por uma notavei coinci
dência pontos de contacto na sua vida, que participam de 
Odim e de Vishnu, ou Budha. Um dos élos dessa cadeia que 
o prende íi Asia é o Muyrakytã. De ambos tratarei aqui.

Vejamos: — Em 64S, ( 1) appareceu na America Central 
Quetzalcohuall, o genio do bem, trazendo com os pedras

( ‘ ) A lguns quorora q u e  fosso no nnqo 820 d a  noswv Érn, começando a dispersão 
em V20.
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verdes, de jadelle e neplirite, nova civilisaçfio. Ensinou a 
lavrar a pedra, trabalhar o ouro e a prata, em que era 
liabil e tornou-se o fundador do Império dos Nahuss. Diz 
a tradicçõo que algumas das pedras que trouxeram se con
servam em Cholulo, o que nos confirma Humboldt. (•)  
Querem outros que a vinda desse emigrante para a America 
com seus companheiros fosse 110 dominio dos Olmecas e 
dos Xicaiancas. Oitenta ou ceíh annos depois de terem che
gado as sete tribus dos Aztecas, ( 2) sahidas das sele grutas, 
ou de Chicomoztoc e de estabelecida a monarchia dos 
Nahuas, esto, depois de lutas desastrosas, com os que 
encontraram, vencida, teve de se dispersar para o sul. De 
uma delias, a dos Tlathuicas, se originaram os Karaybas, 
que, cm pequenos grupos, entraram  110 Amazonas, como 
conquistadores, impondo leis e costumes. Foi um grupo 
destes que, naturalmente, se estabeleceu na ilha, entre os 
rios Trombetas e Yamundá, que hoje estó ligada ó margem 
e que tomou, depois de Orellana, o nome de Amazonas.

O mesmo nome, com que os outros raças o distinguem, 
nos mostra um povo especial. O nome Iíarayba, hoje cor
rompido no valle do Amazonas, ainda 0 topuyo o em prega; 
m as com um significado bem característico. ICarayba no 
Amazonas é kariua, que no sul fazem kariba, isto é : o 
superior, 0 senhor, o valente, 0 estrangeiro notável, por con
seguinte 0 branco, porque é 0 dominador, o escravisador 
do indio.

Passo a m ostrar ligeiramente como entendo o Karayba» 
porque nos commentarios que adiante farei ds lendas am a
zonenses que apresento, melhor me explicarei.

O valle do Amazonas foi invadido por varias migrações 
vindas do Norte, umas, preeolombianas e outras, mo-

(  > )  Vna d e t Cordil/Srcs, p a g . 318.
( * ) S egundo F re i G regorio  G arcia dosceram a s  tribuR na ordem  soguinto.’ l ft, a  

dos Suchihnrco*  ( gonlo  d as  aoraontoiras do Úorcu ) ; 5Í0 , a  dos Cholca*, ( gon lo  dos 
h oecas)  ; 3n, a  dos ZVjxmmw ( gen to  da ponto ) ;  4o, a  dos Caluos ot» Col/nias ( gento  
dns sorponto.s ) ;  5 o. a  doa T U U huU a* ( m onlanho /es on d as  s o rr a s )  ; 0o, a  dos T h a s -  
calcca* (g e n to  do P a n , )  ; o om 7'* o u ltim o lo g a r a  dos Chiehimecn*.
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dernas, todas galhos de um só tronco, raças de uma só 
semente, oriundas de um só berço, que, segundo o meio, 
se robusteceram ou se degeneraram, se enfranqueceram, e 
decahiram.

Do seio da Asia, partiram, em tempos mythologicos, os 
primeiros invasores da America e mais tarde os que trou
xeram as artes, a industria e a lavoura, os quaes, guiados 
por Votan ou Quelzalcohuall e seus descendentes, engran
deceram o Mexico, a  America Central, a Nova Granada e o 
Perú. Foram esses os primeiros fm ra s , depois Karaybas, 
os quaes originaram os Toltecas ou Nahuas. Estes esten
deram-se pelo Mexico, lutaram, dispersaram-se, formaram 
novas nações que se subdividiram e, pelo correr dos sé
culos, desde os primeiros tempos da época chrislõ, foram 
deixando vestígios do seu poder e do seu saber nos monu
mentos, ante as ruinas dos quaes hoje o archeologo pasm a.

Foram esses os introduetores das Pedras Verdes; foram 
esses os que ensinaram a lavrar a pedra; foram esses os 
que introduziram a civilisoçflo; foram esses, emfim, os 
portadores do M uyrakytã.

Esses Karas, filhos do sol e das serpentes, espalharam 
, na America as crenças de suo palria e, de geraçüo em 

geraçüo, perpetuaram a tradicção, apezar das lutas, dos cru
zamentos, das invasões, dos perseguições, das dispersões e 
do enfraquecimento, soffrendo apenas os modificações pro
duzidas pelo so loe pela natureza.

Um facto notável nos refere Laíitau, tirado de Stra- 
bão ( Libr. I. 1 1 . i tS,), que confirma que o mesmo povo que 
emigrou .para Europa, depois passou á America ; talvez 0 
que pela Hespanha passou e saltundo na Florida foi ú Pa- 
nuco. E’ o seguinte: «Entre les 12 peuples qui passèrentde 
1’Eubée dans la Ion ied’oú ils chassèrent des premiers ha- 
bitants; ceux qui étaient partis du Prylhanée; d’Athènes 
ayant laissé leurs femmes dans leurs poys oú ils n ’avaient 
plus attenction de retourner, firent une éruption dans la 
Carie, etc., que s'en étant rendus mailres, ils égorgerent

i
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lous les hommes sans distinction d ’úge, ne réservant que 
íes femmes pour en faire leurs épouses. Les femmes ré- 
duites à la nccessité de pôrir ou de subir la loi du Vain- 
queur, aimòreut encore mieux prendre ee dernier parli; 
mais outrèes de désespoir, elles ílrent un serm ent entre elles 
de ne manger ja m a is  aveo leurs maris, etc., de ne les uom- 
mer jam ais par leur nom etc., et elles firent une loi de faire 
passer cet usage à leur posteritê en inslruisanl les enfanls 
qui naitraient de ces mariages, qu’ellcs usaient ainsi, parce 
que les Vainqueurs avaient egorgès leurs péres, leurs 
enfants.»

Note-se que as Karaybas não comem com os seus 
m aridos; nüo os chamam pelos seus nom es; são suas es
cravas e usam uma linguagem differente.

Assim modilicaram os usos, a lingua e os costumes, 
perpetuondo-se apenas aquillo que se prendia ii sua theo- 
gonia, ú crença da conservação do vida e ao maravilhoso— 
o Muyrakytü— que, pelas suas virtudes, dava força, saude e 
poder, e, pela sua natureza incorruptível, poude chegar até 
nós, como relíquia, não abundante, como nos primeiras 
éras, por faltar a importação, mas raro, tendendo a desap- 
parecér. As lutas, occasionadas pelas novas invasões que 
desciam para o sul, motivaram o retolhamento de nações 
e délle originaram-se os Karaybas, de Colombo, isto é: os 
que vulgarmente são conhecidos nas duas Américas por 
essa denominação e foram últimos portadores do precioso 
talismã, que levaram para o Amazonas, onde elle jã era 
conhecido, pelos descendentes daquelles primitivos que 
tinham mais frescas tradicções de Votan.

Preso ã mesma arvore genealógica, cujo tronco é Nalnia, 
comtudo o Karayba moderno, quasi nada de commum tem 
com o ivara primitivo. Aquelle herdou a ousadia, a co
ragem , o valor e a independencia, porém já não conheceu 
os mestres das artes, porque nasceu 110 tempo da deca
dência, e é frueto que teve, pelas circumstancias, de ger
m inar em terras estranhas e em meio totalmente differente.
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Atirando-se nos mnres e aos rios, fugindo ante povos 
inimigos que os guerrearam, tiveram de ndoptar outra 
vida, outros usos e outros costumes que se fundiram com 
os dos povos conquistados, flcando-lhes sómente aqiiiltoque 
religiosamente conduziram no pescoço, para os livrar das 
moléstias; que lhes assegurava a vida e os livrava de 
inimigos nas terras de que se apossavam, garantindo-lhes 
a supremacia — o muyrakytã.

Este mesmo, com as propriedades modificadas de 
idolo, passou a.taliam íí, para, de um lado, apresentar 
virtudes medicinaes, de outro, garantir poder aqui e alli 
se apresentar, sempre como garantidpr de felicidades e 
fortuna.

0  nome Karayba, paro mim, 6 generico, porque o em
prego como invasor ou conquistador, por ter sido sempre 
nesse sentido empregado pelos povos americanos, que se 
resenlem dos contactos osiaticos.

Modificadas os propriedades do Muyrakytã, segundo a 
época e o local, nós o vemos perpetuado, desde o Tur- 
keslan até ao Amazonas, unido ao nome Karayba, que foi 
ao Paraguay.

Os cruzamentos e as emigrações não foram até lã, 
mas o nome Karayba, que era temido, foi adoptado por 
todas as nações que foliavam o abanheengo.

Pelo Amazonas subiu o Karayba moderno e dos Andes 
desceu o primitivo, este deixando costumes que aquelle 
não conheceu.

Ambos trouxeram o Muyrnkytü ao rei dos rios, porém 
em épocas diversas, acompanhado de crenças c costumes 
difTerenles.

Os primitivos trouxeram as armas, que usaram no 
paiz que abandonaram e vieram, delias fazendo uso e, por 
isso, se perpetuaram e os modernos as desconheciam, pelo 
isolamento em que ficaram, pala região não favorecer a 
perpetuidade delias, por falta de material e por delias 
não haverem mister.
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Os primilivos foram sempre selvicolas e os últimos 
maritimos e ribeirinhos. Aquelles que pela subdivisão ti
veram de ganhar o centro das terras ainda as usaram, 
para mesmo mais tarde abandonarem. Assim 1180 conhe
ceram os Karaybas das Antilhas a çarabatann , e a eslo- 
lóca e nem tão pouco aquelles que subiram o baixo Ama
zonas, mas conservaram todos os que das cordilheiras 
desceram os serras e sahiram  no Solimões. Os serranos 
eram galhos de semente da mesmo especie e os ribeirinhos 
ramúsculos atrophiados por enxertos em ramos já degene
rados.

Uns eram quosi puros Nahuas e Mayas, outros, filhos 
bastardos de cruzamentos multiplicados.

Uns tinham 0 tradicçOo de Votan e outros, a desco
nheciam ; só os ligava um ólo commum, a pedra verde, 0 
nephrite, ou o — m uyrakytã.

Os Nahuas ( K aras) originaram varias tribus do Alto 
Amazonas, Perú e Nova Granada e os Karaybas modernos 
concentraram -se nas terras da margem sul, subindo o To
cantins, Chingii e Tapayós.

Torquemadn (< ) affirma que viu Nahuas com muitos 
idolos, com nomes de divindades, feitos de pedra verde 
e Brasseur de Bourbourg ( 1) lambem nos diz que os Quichés 
usaram a mesma pedra como tolism8 .

O emprego da çarabotana ( sarbacane ) era vulgar entro 
os Nahuas e o seu uso, no Amazonas, só se estende pela 
regiüo do muyrnkylü, n8o passando ao Baixo Amazonas, 
nem ao resto do Brazil.

O nome Karayba, antes Kariba ou Kariua ( 3), leva-me 
a outras considerações.

Será 0 nome Karayba dado pelos Tupis, que se esten
diam pelas costas do Brazil 011 veio com os invasores ?

( 1 ) M onarq .  In tl. lib r., V I, cnp . 42 .

( 1 ) J fis t.  rtes ttai. cfo . du Mcx» I .  p a g .  109. 

( 3 ) Vtia des CorÚlJUres, t .  I ,  p a g . 230 .



11

Penso ser um nome hybrido, composlo de uma radical 
imporlada e de um suffixoaddicionndopelos Tupis. Vejamos:

Sendo tupi póde s e r : Kar-agila— o múo que chegou — do 
verbo kar, chegar e agua máo, havendo mudança do 
u em b pelo vicio porluguez, ou K araraib— o muito habil. 
Ambas os interpretações bem exprimem os suas qualidades, 
mas, supponho que a origem vem do berço de seus ante
passados. Brasseur de Bourboug diz: « Mais ce qui achève 
d-idenlifier cette race ( N aluias) avec los Caraibes, c’est, 
ajouto Blas Vallera, (*) que « toute cette généralion d’hom- 
mes si terribles et si cruels étaient sortis du Mexique pour 
peupler ensuilecelles de Panamó, Darien, ainsi que toutes 
ces immenses contréesqui vonl d'un còté jusqu’au Royaume 
de Grenade ct de 1’autre jusqu’au dolo de Sainte Marthe.»

« Ce sonl les mêmes, en effet, qu’on retrouve, plus bos, 
sous les denominalions diverses quoique la tradiction leur 
oit conservé généralment celies de cara, cari, coro, cali, 
etc. dont la prcmière syllabe est demeurée attachée ú 
une foule de localilés oú ils établirenl leur sejour, soit en 
passant soit d'une manière permanente.»

A palavra K ara  ou K aru estende-se ao Aymara, si
gnificando o iioraem de longe, o estrangeiro, o cio ja n te , o 
poderoso; pela linguados Yurukarés ( homens brancos ) tem, 
como no tupi, o significado de branco, que quer dizer— o es
trangeiro, o poderoso, — porque a raça do paiz não era 
bronca; por conseguinte, não podendo se ndmittir que varias 
linguas tenham o mesmo vocábulo com a mesmo pronuncia o 
o mesmo significado, claro está que tombem 6 um vocábulo 
estranho, bem recebido por todos os povos que estiveram 
em contacto com o que tinha essa denominação.

Fidel Lopes, nos suas Raças Arganas, derivando, com 
razão, a palavra K ara  da radical sanskrita K ar, que pelo

( 1 ) Hum boldt cm u m a n o la  d a s  su o* Viagens ( I I I ,  p&g. 35 9 ) diz que o s K nrayhas 
a s t  davam  o nomit tlc c a u in a , quo p a ra  mim ó um  erro  do càp ln . Tom ou-*o o ri do earlun  
por um »i, im p rim iu-so  o ass im  porpetuou-so. A  pronuncia c a s te lh a n a  mudou o ii ora b 
o fo r carUxi.
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tempo e pela phonetica deu origem a  palavras com signi
ficados difTerentes, mus que se prendem a uma só idéa, 
apresenta estas differeules palavras Kechuas, com seus 
difTerentes significados: K ari, bravo; K akavi, o guerreiro, 
o bravo por excellencia; K aru , o viajante, o estrangeiro, 
IC karu, devastar; ICaran, chefe, o primeiro, o que estíi 
ha ponto ; e Karaná, acçfío guerreira, como massacre, com
bate, morticínio. Por isso os reis de Quito se denominavam 
ICaran, como os do Peró K ari.

Mais tarde, continuando o ser o poderoso, o conquis
tador, o dominador, o inimigo fo r te , passou entre os Tupis 
o significar lambem o branco, que resume as qualidades 
de estrangeiro, de valente, de sabido, de poderoso, de forte, 
etc. D’onde veio esse nome então ? Penso, e convenço-me 
que do kara  ou Icaru turcomano e do agua ou aib, peio 
vicio portuguez, significando o máa Icara ou o conquis
tador mdo, porque mesmo outra denominação não podia 
ter quem se apossava da região por onde passava, tudo 
avassallando. Razão tenho em crer ser o k a r u  turcomano, 
porque entre os Nahuas, dos quaes descendem os Karuybas, 
karu  significa m agestade, poder, sabedoria, como em 
turcomano quer dizer tambem, poder, sabedoria, fortaleza, 
excellencia, sentido que tambem tem entre os Mundurukus. 
K aru  çakaibg, da lenda destes, representa o poder su
premo, o sabio, o fo r te , e tc., significado que tem o icariua 
tupi.

Rochefort, ( 1) baseado nas tradicções que encontrou, 
dando a origem dos Karaybas como descendendo dos Cofa- 
cliilas, nos dfí a  verdadeira interpretação da palavra ICara, 
quando diz que significa: « homens fortes c valentes (gens 
ajoutés), estrangeiros oindos subitamente e de improuiso ».

Ixtlixochell é da mesma opinião.
Posto que o nome Karayba tenha o significação que 

acima dei, parece-me comtudo natural, por causa do hybri-

( 1 ) Jlist. i i a í .  ot m orolc des  Hm A t i d i l t í ,  L iv r .  II , jwig .  V II.
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dismo, que seja o mesma Kaliga, a  serpente de Krishna, 
que tão notável papel representa no'luBainSmo. O nome 
Kalinaga, que a si dú o mesmo povo, 6 o mesmo nome 
Kalinaga, que tem tambem essa serpente monstro, como 
nos affirma o Barüo de Humboldt e Edward Moor 110 seu 
Indu Pantheon, Kalinaga deriva-se do K ali e Afaga a  ser
pente poderosa, real.

Si não fosse a tradicção do liinduismo, se não fossem 
gerados na Asia, os Karas, ascendentes dos Karaybas, 
não se orgulhariam estes do serem íilhos das serpentes 
para tomar, como titulo de nobreza, 0 nome Kalinago. 
Essa reminiscência sobrenadou sempre, sobre as vagas 
que se succediam umas após outras, essas grandes 
vagas migratórias que por séculos inundaram o solo 
americano.

Karagpa, • kgriba, não é mais do que pela phonetica 
adulterada 0 Kalaiua, K aliua, modificação de kaliga.

Para mim, é fóra de duvida, que kara, foi companheiro 
inseparável da Yu, de que é feito o Muyrakytü desde a 
Asia ató ao Amazonas.

A maior prova do que K ara , ICári, Kára  foi im
portada da Asia tive quando no Perii estudei a questão. 
Os descendentes dos filhos do Sol, os Incas, que não 
por doam o vandalismo liespanhol; que vivem das recor
dações de seu passado brilhante; que ainda hoje na Queria, 
feita da tibia humana, choram a liberdade d’outrns éras; 
os Incas quer das sierras, quer du montaria, que não 
deixam a lingua patrin, quando se referem aos seus reis 
ainda com sublime respoilo è, assim se exprimem: K M  
Inca Manco Capac, ( 1) K ãri Inca A lahuallpa. O que 
significa pois K ari? ICári, para ellcs, quer dizer: 0 chefe 
supremo, o magestntico, o sabio, 0 estrangeiro, corres
ponde ao Augustus dos latinos e ao Ahetpal dos Mayas,

( 1 ) GarcHlosso do la  V oga, C om m ent, R fa ta ,  l ib r . ,  cap . 11«
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e quando se referem aos seus reis, como disse, ó sempre 
com um tratamento (k a ri) que equivale ao que damos ás 
pessoas reaes, Sua Magestade.

Quem ouve o Inca, exprimindo-se tia sua lingua, quer 
tenha nascido nos ruinas das serras, quer nas quebradas 
do Tunguraguá, pensa que a palavra é Inca, mas não o è. 
O kecclma tem ô verdade o vocábulo kara, mos só póde 
significar couro, trigo, ou uma especie de dartros, donde 
vem os que têm a moléstia terem o nome de Icarientos.

O kari que se liga ao nome daquelie filho do sol que 
appareceu com Coya Mama Oello (a  virtuosa rainha mãi) 
trazendo a civilisaçüo, tem outra origem ; a do mesmo 
que fundou uma dynastia semelhante á que deixara no 
torrão de seus maiores.

/ Manco Capac, quando chegou a Cuzco, n lesta de um 
| corpo de emigrantes, faliavn um idiomu desconhecido. 

Depois que organisou a sua monarchia dividiu as familias 
(em  nobres (Hunan nylla) e ptebeos (Hurin aylla) e a 

unica lingua que permilliu que se fallasse no sua Còrte 
foi u sua, quando entretanto Ihzia vulgarizar a lingua 
de Cuzco, que se tornou o geral e é hoje a denominada 
kecchua. Isto sei pela tradicção oral que encontrei no Perú. 
ÈssaTTrigua perdurou entre os grandes da Còrte até a con
quista liespanholu e com a quéda da monarchia dos Incas 
desapareceu tombem a lingua dos fidalgos. Uma meia 
duzia de palavras perdura até hoje e entre ellas figura a 
que nos prende a attenção, que é estrangeira, como o era 
o reformador dos costumes andinos.

Tanto havia esta lingua especial, que o Inca Garcillaso 
de la Vega, que sabia bem o kecchua, apezar da des- 
cendencia real, tratando de varios nomes, confessa que 
ignora a da Còrte. Assim nos diz, tratando de Manco 
Capac. «Ce mot Manco était sans doute un nom propre: 
mais nous ne savons pas ce qu’il signifie dans la langue 
générale dti Perou. J’ajoüte à cela, que dans celle dont les 
Yncas se servait en particulier, lors qu ’ils parlaient en tr’eux
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&qui c’esldepuis entièrement abo lle ...»  (*) Diz mais: «les 
Yncas avaient une autre Langue particulière, qu’ils par- 
laient en tr’eux, que les autres indiens n'entendaient pas, 
& qu’il ne léur élait pas mòme permis d’apprendre, parce 
qü’ils Lenaient ce Langage pour divin». (*) O kúri é, pois, 
uma dos palavras do linguagem divina dos filhos do Sol, 
que acompanhou a emigração, perpetuando até hoje o 
mesmo significado que tinha na patria do immigrante, que 
soube tornar-se o chefe supremo de uma nação, que tornou 
opulenln e industriosa, para cahir nos mãos de um punhado 
de aventureiros, acompanhado todavia do grilo partido 
d ’alm a ccatta-hueqque, (pie no dizer da dlslincla litterata 
cuzquenha, D. Clorinda Turner, significo «moldicidn lan- 
zada con la furia dcl averno contra quien Ia provoca», 
grito que ainda hoje ecliòa dos Andes tis quebradas do 
Amazonas.

Karayba, finalmente, só nos recordo o facto de uma 
emigraçfto, cujos chefes, Içaras, tudo ovossnllavam.

Modificado foi o termo Karayba por trodicção ao Fara- 
guay, onde os jesuítas lhe mudaram o sentido, por conve
niência, e lhe deram a synonimia d e : o santo, o benidito, 
o santijlcado. Que o sentido em que hoje se emprega é o 
de superior, poderoso, e não o de exprimir a cór branca 
do outro raça, tive muitas vezes, em minhas viagens, occa- 
siüo de me certificar.

Citarei um só facto, que apresentei ao notável america- 
nisla, o meu amigo Dr. Baptista Caetaiio, de saudosa me
mória.

No rio Tapayós, no sitio Sumayma, existia em 1872 
um homem de cor preta, de um preto de ebano, que pela 
sua posição pecuniaria e pelo seu caracter distincto e hon
rado, gozava de muita consideração entre todos; pois bem: 
a esse preto  todos os tapuyos o designavam por Icariua^

( 1 )  JU st. des P o is  d ti P cro u , I ,  p n g . 97. 

(■* ) O b. c lt.  I I ,  p a g . 1500.
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— Quem é o Cruz? (ossim se chamava olle).
Respondiam, com respeito : — E’ um leariua».
E' pois o karaiba a relíquia da civilisação prehistorlca 

e os 61os que o prendem á Europa e ú Asia, silo os mo- 
«nds os kjokkemmoddings, as inscripções, as baetylias c o 
niuyrakylü.

Nu sua religião ha um poder, que, poslo que uno, 
tambem 6 trino. Esse poder representa Aleambu, que é 
invocado como Creador Supremo ; Icheiri que é seu — Deus 
bom e Mabot/a, que é o espirito muu. Nüo ha ahi o Tri- 
m urti hindu que se estende aos Araucanos, como vere
mos m ais longe ?

Si a descendencia karayba nüo nusceu da fusüo deduas 
ou mais raças, como explicai-, no meio de monumentos 
scandinavos, o cunho de uma civilisação hindu, como 6 o 
muyrakytfi ou aliby, o nanacy, ou itapij, do Rio Negro.

Nos Estados Unidos, no Mexico, na America Central, 
no Perú e no Chile esse cunho apparece: abundante, onde 
dominou o elemento asiatico; raro, onde appareeeu pelo 
commcrcio.

Que os karaybas eram os que traziam ao seio do Ama
zonas o tulcural ainda o prova o nome que é dado pelos 
indios Uaboys, do rio Y am undá. Alibi/, como elles o deno
minam, nüo é mais do que o nome que o karayba tem na 
terra firme, de-Galiby. Dão d cousa possuída o nome do 
possuidor.

Humboidl diz que os karaybas eram os qne faziam as 
pedras verdes que corriam como dinheiro, vendendo-as 
por alto preço aos hespanhóes, quando elles não eram mais 
do que corretores.

Moke ( ‘ ) tambem diz : «C’esl égalemenl sur les bords 
de 1 ’Orenoque que les indigènes conservenl en guise d’am u- 
lettes, des pierres vertes taillées  en forme d’anim aux et de 

I « ,,’iio ont reçues de leurs ancctres et que ceux-ci

( * ) J liit . d«s pcu p le i A m crica iiit, B ruxelleo, 1874.
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pretendaienl lenir d 'un peiíple de. femmes auxquelles les 
Européens donnèrenl le nem d’Amazones. Tellé esl leur 
durelé qu’on a peine á comprendre comment. clles ont pu \ 
ôtre travaillées par des liommes qul ne connuissaient poinl 
de fer, et il n ’est pas moins di,(Jlcile d ’ cn decouorir l'ori
gine, les mineralogisíes n ’ agant trouoâ jusqn'ici la m im e/ 
substance (le jade de Saussare) dans aucune conirúe du 
Nouceau, Monde. »

No Haiti, os Karaybas, guardaram  os seus Zemós (>) 
em grutas, segundo 1103 refere Descourlilz, ( ! ) e, entre 
outros que elle obteve, figura 11a Est. 1", um que repre
senta uma tartaruga tendo 110 casco o sol ladeado pela inn 
em quarto crescente e por uma estrella, feito de jade verde 
claro-azeitonadõ. Tinham tambem com a lórmn de sano,/ 
como se vô. representado outro na._mesma estampa.

Schomburgk, Martius, Ilamy, todos dizem que os Ka- 
raybas usaram a pedra verde e Rochcfort ( 1G5S) c Du 
Terlre ( i 576), que escreveram sobre as Antilhas, dizem 
que tinham um gosto especial para as pedras verdes.

Junto aqui um quadro por onde se vô por meio da 
linguistica, que a influencia dos Karaybas, antigos e mo
dernos, correndo pelo Panamá chegou aos Andes e deste 
ao Amazonas, isto 6: atravessou Nova Granada, Venezuela, 
Perú 0 Boliviae chegou ao Amazonas, sendo todas as 
tribus que apresento ramificações e cruzamentos dos an
tigos filhos do sol e das serpentes, sahidos da Asia. Pelo 
mesmo se vô tambem a influencia dos dous ramos M ay a 
e Quichi.

Do norte espalharam -se para o sul os invasores, sendo 
a  barreira maior que encontraram a largura do Ilio Ama
zonas, que nõo pode 11 d o ser transposto na parte baixa do 
seu valle, procuraram  fazel-o pela região das cabeceiras e

P  ) *03 ,0  .JIIQ teu, en tro  ulles o m n y rn k /tn  ; al<ím do  I jJ tl ira l.

( ! ) Yoyatjc d ’u n  im tltra litíe , II,  {e g .  IS ,
SUS S
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ossim, pelo Perú, chegaram até o Madeira. Vejamos como 
se  operoii a transform arão linguistica.

Para termo de comparação, tomei a palavra Agua, 
a t l  (*), dos Nahuas, que originou o a , a t ,  ijaa , dos Mayas 
que os Quichés fizeram h a  e vA, e que passou aos Karaybas 
totalm ente modificada pela pronuncia nasal em to n è  ou 
tu n a  modificação que tambem existia na Asia e passou á 
Europa.

Vimos que dous grandes grupos, por ossim dizer de 
raças differentes, invadiram n America do Sul, ambos, 
porém, íilhos do mesma mãe, sendo com.tudo um prehis- 
torico e outro moderno.

O primitivo era ainda de proximos parentes dos Mayas 
■e Nahuas, os Ivaras; outro bastardo, já  muito distanciado 
o  influenciado pelos annos, pelo meio e pelo cruzamento, 
•que foi o dos Karaybas.

O primeiro desceu por terra e fixou-se; o segundo 
aventurou-se aos mares e aos rios, e como nômades ati
raram -se á sorte ; pelo que um perpetuou a lingua e outro 
a mesclou, -modificou, adulterou e corrompeu a ponto de 
se formarem dialectos nos quaes quasi só perdura a palavra 
r.gua, que se encontra em todos as tribus, restos das 
•dispersões, soundo quasi uniformemente, porém, mais pura 
onde se fixaram.

Em Nova Granada, no Perú, no Bolivia e 110  Alto 
Amazonas c mesmo entre algum as tribus, que se desta
caram  para o Brazil encontra-se ainda a reminiscência 
Naliua c May a ou Quiclié, na mesma palavra A guo, como 
■se vé do quadro.

Tela demonstração que fuço n 'esse quadro, se vèque 
por npnphonia o a, nasalisnndo-se, passou paro A ou an 
e  adoçou-se para e, i c ,  u, o que é vulgar, segundo Bopp 
•em todas as línguas indo-européas.

( 1 ) AH na r̂ presantação Iiinroglypba do Mexico é apresentada como ro, elomoulo 
Jbjuido, tigura vulgar do muyrnkytà.



MONOPHILETICO on arvore t a a l o p a  ias t i o s  p e  tem a traflicção flo Mnyrakyta pela p a l  
marclia ias eiiiracõcs

se ve linpistlca  e poírapliícamente

.X .  B a r b o s a  R o d r i g u e s

P arò-Y áco (R io )  
Inca  ( M oniaiia )

T u n u  (  R i o )
Inca  ( S io rra  o Cusco )

U.vu
K cchua k a lu  (B o l iv ia .)  
K echua ( C usco .)

Bbni ( R io )
( P e ru  o Bolívia )

I Iu n i-H b ni-Y m  
May puro ( R io-O renoco) 
M aropa ( Bolivin ) 
P a k a g u c ra  (R lo-B eni) 
K urayó ( R io-A cro )
Ivaripuna  ( Rio-M adoi r a )

T uni ( R io ) 
M obina ( B o liv in )

O k n i-U k n i-U in i 
B a n iu a . (Y a v itu )  
U ap ícb an ã  (R io -B ran co ) 
A ronky ( R io -U a tu m á ) 
íp u r in ã .  ,
K n c h a ra ry . ÍR . P u ru s . 
K a ta u ic h i. 1 
K an an m ré . ( R .  Y u ru d .)

T unk ( R i o ) 
K aray b a  ( A n t i lh a a )

Onü-UnA 
U nnnm bd. ( Rio Y ap u rd ) 
P iro . \
C b o n tak iro . J R . Ucaylo 
K okaina. )
Mojo (Bolivin ) 
K a ra y b a . ^ A n tilh a s .)

DuxA ( R io )  
P a rau e n e  (R io -N o g ro )

DunA.
P arauono  ou P a rn v ilh a n a  

( R io-N egro  ) 
M nliunl.

On u — Un i . — U n v . — Yny . 
M ira n b a .

(R . Y ap u rd .)

( R . U aupds.)
( R .  Içnna .)
(R io  N egro.)

( R .  Solim òes.)

( R . Y av a ry .)
( R . B o l iv ia .)

Tu na- P a ru  ( R io )  
G aliby (G u y a n a a )

T  un A-T u n a- T oiiná 
K aribo  e Galiby ( ü u y a n a . )

c i Z , T kü' !«• Orcno,:o-
M ayankong .
A to ra i b u .
U ap ich an ã .
U ay u m ará . } R . B ranco . 
A recu n d .
Ip u rik o tó .
M akuchy 
K rich n n á . R . Y aunpory 
P a r ik y . )

[ R . Y atap u  
B o n ary . '
P ianu  G botó . i

(R . I ro m -  
i betas 

lu n n y a n a .  )
(Jaboy. ( R . Y a im in d á .)  
G u an ã . ( R . X in g u .)  
T e re p a . i 
K in ik in á o .
L ay an ã .
Coroados.

, M . Grosso

Y A k u . —  U A k a . —  A k a . 
N nhud ( Y u r u á )  K ocbua.
— K ulino  — P anos —  O m aguns 

( Solim ões o P e r u )

S umA— Un á . 
Y u ru k a ré .— A yiniirn— T ain o  

(B o liv ia , P e ru , C u b a .)

N iA .- i.sA . 
A u tis .— Paykonoka . 
( P e ru . B oliv ia .)

U n á . —  U n á . 
C h ir ia n á  P o tig u a ro . 

( R . N e g ro )

YAuí —  YA. 
T a k a n a , A n tis  
(B oliv ia  e P o ru .)

P a h a .  
Poinury . 

( R .  P u r u s . ) 
A T L .

N ahua.
A n . — A t .—  A . —  Y A .  A t a .

Qtlichó MuiSCa nuuuii.
( A m o r. C o n t r a i ) ( Nova G ra n a d a  ) ( Moxico c T a rta ria  )

A -í>  (A g u a ) 
t A m erica)

A . - I l a a .
M aya.

( Y u c a ta n )

A a t i . -  H a u a . —  I I a i i a k a . 
Y ahun — T ik u n a .—  M áyorunn.

Jcay a lo ).( M nrnnon. Solimòca o

í ? n . r ô  ( A gua o R io ) 
( T a r t a r i a .)

A f  t A g u a )  | 
( L i t  h n a  n i  a . )

rA’ u i l i t  ( A gua e R io ) 
( T a r t a r i a  o Ja p ã o )

( A g u a) 
( P o rs ia .)

A P  ( A gua)
( Y u tb ia n  )

t
A S I A

   {
I? L tx * A . ( R io )  A . p ,  ti.t .  (R io )  T P u i í ,  t u n a ,  d u n .  < l o » .  ( R io )  

(H u n g ria , Bosnia, Sorvia. B ulgaria, V u lach ia , M oldaria o R ú ss ia )  
(E u ro p a .)

U ,  u n .  —  U o .  U R .
(A g u a )  ( R io )

( B a s c o )

1NT. Ü . — Os vocábulos umoricanos são oxtraliidos Uus obras do Castelaau, D’Orbigny, Weddoll, Martius e dos vocabulários originaos tomados ontre os indios polo

3<78 — Pag. <8 A
A u t o r .
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. As vogaes u, i e u os vezes por um plienomcno 
passam lambem a a . A nasalisaçfio entre as Iribus Ama
zonenses 6 commum, tanto que ordinariamente se vô pro
nunciar parcina  por p araná . A mudança pois do yA 
para niA, inA, unA, umA, tambem é vulgar, tanto que 
a palavra Yamundá, muitos escreverem Mamunclel, Khn- 
m undá. 0  a, segundo Hovelacquo, é uma vogal organica, 
que pela analyse linguistica transforma-se ás vezes em 
tal ou tal vogal e mostra como o Manoó sanskrito passou 
para o me/ws grego, do meus, moneo latino e ao gamunan 
gothico. No latim vemos, a mudança do a para e em 
objectas e per/ectus por abjacio e perfacio, e para o i 
em abji.clo e perjlcio e para o a em conculco, insulsus 
por conccdco e irisaIsus.

Mr. Iíenry (*) nega esta approximação entre o'kechua 
e  o sanskrito, entretanto cila existe entre o tupi, onde 
a  palavra Tapei ou tupan  significa raio, por conseguinte 
o que resplandece, brilha, queima e fere. Nç segundo 
volume tratarei dessa appruximação detalhadamente.

Ao ouvido ás vezes torna-se imperceptível a  quéda do 
a  para e, i e u que involuntariamente a pronuncia vai mu
dando o ponto de soar inteiramente ditTerente n palavra, 
porque o peso dessas leltrns é mais leve em u, e e i do 
que cm a, sendo o i a  mais leve e dahi vem a passagem 
de inA paia ini.

Os Karaybas, que tinham Ires dialectos — o dos ho
mens, o das mulheres e o dos velhos e guerreiros — facil
mente pronunciam ora Tone, ora Ttinã que 6 o mesmo 
Tun asialico e europeu; o Japonez tem tombem a palavra 
Tuna que dizem ser tartara, significando a<jua. 1 unani, 
no Japão, 6 agua recolta, correndo em oagas.

Do tone, proprio dos Karaybas das Antilhas, originou- 
se une, uni, ijni, cni e yeni, que os Galibys dos Guianas 
mudaram para uná.

( 1 ) Comples rtíndus du C o n g r. A m or. L uxcinbourg . p n g . I I I .



03 antigos Incas tinham o umi, cuja origem é a mesmo. 
Os sons finaes nã, ná de nc, ni, rnj e nu são adulterações 
du pronuncia do ;/ naso-guttural, que produziu a mudança 
do yá, para niá  e uá.

Elhnicamente todos as tribus acima pertenceram a 
um a raiz commum e os mesmos nüo são mais do que 
grupos que se destacaram e pelo tempo tomaram novos 
costumes, modificando tambem a lingua, que facilmente 
se adultera, quando nüo leni uma litleraturo c soffre a 
mesclo, que 6 commum, devido ás guerras em que sempre 
fazem prisioneiros, com dialectos differentes.

Na parte lexica todos esses dialectos do quadro são 
differentes, entretanto que pela palavra agua  se liliarn, 
não fallando no sou polysynthetismo que é commum 
tambem ás ünguas sem íticas.

Dos Nubuas, vem o l dos Karaybas, tanto que em vez 
de l ia ra , íturiara, como pronunciam os Krichanús, pa- 
raná, u irarg , dizem Laia, Kali, Iculiala, palaná, toourali, 
donde vem chamarem-se a si K a u n a g o , e os Uabóvs pro
nunciarem lio la i/á  (b ranco) em vez de K a ra yá .

Penso que assaz lenho mostrado que a origem do Muy- 
rakvtã 6 asiatica, trazida ao Amazonus pelos Karaybas 
descendentes dos Naluias.



II

COMO CONHECI 3  HOS QUE LIGUEI I1ÍP0HTANCIA AO H U 73A3Y TÃ

Em Maio de 1872, chegando eu ã cidade de Santarém, 
no rio Tapayós, e, informando-me das diversas localidades, 
do mesmo rio, desejei saher se conheciam a origem do 
nome Borara ou VuÊrarg, com que era conhecida a antiga 
missão, hoje villa do Alter do Chão.

Na aldêa de Santarém ainda existem descendentes 
dos indios missionados em Puôrary, que me affirmaram 
ter a extincla missão esse nome, devido íis contas verdes 
ou amarellas, que então se encontravam no Lago Verde 
e nas" margens de um ribeirão, que por essa circum- 
stancia, tomou esse nome, que pela lingua tupi significa 
rio das contas ou agua das contas. E’ tradicção que essas 
contas eram annualmenle para alli levadas pelos Tapa- 
yunas, que as iam buscar no rio Yamundú, entre os Uaboys 
e Kunurys, que as recolhiam de outros indios ou das Ama
zonas.

La Condamine (1) informa que: «C’est cliez les Ta- 
pavús qu'on trouve aujourd’hui plus aisement que partout

í  1 ) U íla llon  a b f tg it  d 'ú h  rnytti/r fa lld a n s  P í i i í í r fe i ir  d t  1'Am cr. m .r ü h u a l t .  P n -
* íb, 1745.



ailleurs, de ces pierres vertes, connues sous le noti de 
Pierre des Amazones, donl on ignore 1'origine et qui ont 
eté fort recherchées autrefois.»

O uso do Muyrakytã ou pedras verdes, que a tradicção 
quer que fosse introduzido pelas Amazonas, originou 
sem razão o nome inglez Amazonstons e o allemüo Ama- 
sonsteine, porque todos os exemplares que tenho achado 
nas localidades do Amazonas em que estiveram as Ika- 
miahas são de nephrile ou quartzo e não da rocha que 
tem hoje esse nome.

A informação, que obtive em,Santarém, despertou-me o  
desejo de conhecer essas contas. Paru isso mandei emissá
rios a Alter do Chão, gastei dinheiro e abusei de amizades, 
não sendo, felizmente, improfícuas as minhas diligencias. 
/ *  Do Lago Verde recebi um a. Qual não foi a  minha 
stupefacção vendo que a  rocha de que era feita (jade), 

não tinha por patria o solo brazileiro! A natureza da 
rocha, a fórma do objecto, o seu trabalho artístico, tudo 
levou-me a não abandonar as minhas pesquizas, porque 
via que estava com um objecto prehistorico de valor, que 
muita luz podia dar sobre a civilisação que elle denotava. 
A importância que logo a elle liguei, levou-me a  m ondar 
encostoal-o em ouro e a trazel-o como um breloque na 
m inha corrente dc relogio. Outro, por não achar nada de 
mais valor no Amazonas, offereci como tributo de gra
tidão, ã Sua Alteza a  Sereníssima Princeza Imperial.

Tendo reconhecido que a rocha de que era feito o pri
meiro m uyrakytã que possui era a ja d e  ou feldspatho la
m inar verde, como tambem era erroneamente conhecida por 
muitos autores, immediatamente o guardei como monumento 
archeologico e a elle prendi a  idéa de uma emigração 
asiatica. Não fiz, é verdade, cabedal de sua composição 
chimica, mas ligando-lhe logo grande importância, tratei 
de verificar, se porventura existiriam no solo amazonense 
jazidas ou mesmo bloes que fossem trazidos pelas alluviões 
do Amazonas, porque então perderia toda importância*



Estudando a possibilidade dc uma emigração, o que 
encontrara nos costumes e n ’outros objectos archeologicos, 
atirei-me, entretanto, a procurar os jazidos. Ao passo que 
procurava os objectos feitos, pesquisava o solo, o berço 
donde tinham sabido. Todas os m inhas pesquizas foram 
infructiferas, não só não encontrei jazidas, como nem civí- 
lisodos, tapuyos ou Indios me deram informações que 
indicassem possibilidade de encontrai-as e, até hoje, opezar 
dos maiores esforços, ainda não tive noticia alguma.

Achei, é verdade, lendas, e estas quási sempre tendendo 
pára o maravilhoso e para o mylho. Quanto mais procurava 
mais me certificava que a origem do Muyrakylã era asiotica-

Dessas pesquizas nasceram as explorações dos rios Ta- 
pnyós, Trombetas, Aripekuru, Yamundó, Uatumõ, Yalapii, 
Urubú e as serras da Tàperinha, Piroka, Pikiútybo, da 
Escama, Kurumu, Yacytaperô, Dedaró, Emô, Uatá-poku, 
da Chinella, Kunury, Sakury, de Parintins, etc. e a de 
todos os lugares que, se não foram habitados pelas pre
tendidas Amazonas, o foram por Iribus (pie com ellas 
estiveram em contacto. Estos minlias pesquizas, e es
tudos se passaram em uma época em que ninguém no 
Brazil conhecia archeotogicnmente o Muyrakytã, ou sus
peitava que no Brazil havia a jade, ou que as Pedras das 
Amazonas fossem dessa rocha. Entretanto hoje, diz um 
critico, que eu só liguei importância archeologica a esse 
amuleto, depois que o professor Henrique Fischer a elle 
ligou essa importância. Não posso, por isso, deixai' de 
aqui lavrar um protesto contra essa malévola e imme- 
recida accusação com a qual se me procura tirar a prio
ridade destes estudos. Apresento aqui provas de que 
antes do Conselheiro Fischer dar importância archeologica 
ao Muyrakytã, já  eu o prendia a umu emigração asiatica 
para o Brazil. E foi essa e não outra a que sempre liguei.

Sc não me merecesse attenção em escripto algum 
delle trataria, como não Lrutei do tcmbetá, tambem feito 
de pedras verdes e brancas.
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Passo a fazer o hislorico pelo qual provo que nin
guém onles de mim Iralou archepíogicamenle dessa 
pedra, se bem que, muito depois dc llumboldt, alguns 
autores dessem as populações am ericanas como oriundas 
do A sia; coinludo nenhuma dessas opiniões foram ba
seadas nesse amuleto.

A primeira vez que ouvi fallar 110 Muyrakytã foi 
pouco depois da minha chegada 00  Pará. Indo ao mercado, 
vi ao pescoço de um a velha lopuya, pendente de um collar, 
entre uma madeixa de cabellos, encastoada em ouro, alguns 
santinhos de osso e uma tromba dc um scarabeo, um 
cylindro de um a pedra verde, que me chamou a atlenção.

Perguntando o que era aquella pedra, respondeu-me que 
um Muyraleytã, para livral-a de certas moléstias. Não me 
importei na occasião de obter o objecto e tomei nota so
mente da crença. Conversando posteriormente sobre 0 Muy- 
rakylfl, disseram-me que era um objecto excessivamente 
raro que vinha de Santarém e Obidos. O mesmo me affir- 
maram  depois em Monte Alegre, onde oulr'orn tambem 
appareciam, quando fiz as explorações das serros do Ereré, 
Aruchy e Paytuna.

Como disse acim a, quando cheguei a Santarém, soube 
que no Logo Verde se encontravam os locsM uyrakytõse 
obtendo um, por interm edio do meu amigo Dr. Antonio Joa
quim Gomes do Amaral, Senador do Império, hoje fallecido, 
vendo ser jade, e ligando, como disse, logo grande impor
tância 00  objecto, comecei os meus estudos preliminares 
sobre elle. Estes estudos, então, eram sementes que não 
sabia que fruclos dariam , pelo que não podia aventurar opi
nião definitiva; mas, apezar disso, no meu Relatório sobre o 
Rio Tapayós disse á pogs. 51 : «N as suas terras antiga
mente e ainda hoje, mas é raro, encontravam-se contos 
feldspaliio ( M uyrakylãs) pelo que muitos, cm vez de Bo- 
rary , querem que seja Puerary. D estas contas usaclas 
pelos Tapayós, depois fa lta re i.»  Isto escrevi quando passei 
em Borarv, no dia 20 de junho de 1872.



Posto que meu Relatorio fosse publicado em 1875, 
depois que cheguei ã Còrle, comtudo foi escriplo em 1S72, 
tanto que o seu principio foi publicado 110 Jornal do Com- 
mercio de 14 de agosto do mesmo anuo e logo depois da 
parte publicada vem o trecho que acabo de citar.

Mais tarde, no Relatorio sobre o Yamundú, publicado 
em 1875, mas remettido ao Governo 110 dia 7 de outubro 
de 1874, trotando do Muyrakvtã disse, d pags. 51 : « A  
comparação dos dous, julgo conveniente, porque trará, 
talvez, alguma luz para o estado da raça primitioa do 
B ra sil. » A' pog. 52 accrescentei: « Emfím, é um am u
leto com todos os seus encantos. A affinidade entre ambos 
não parece ter sido um uso estabelecido pelo contacto 
com 0 homem do Oriente? O que é innegavel é que o 
MuyrnUyta, como objecto de archeologia. monumental d 
ornais valioso c notável do B r a s i l» . . .  tem pontos de 
contacto com o da gentilidade antiga do Oriente da  
Europa. »

Antes da publicação deste Relatorio, em um artigo 
quo sahiu no Diario do Gram-Pará  de 5 de novembro 
de 1874, que foi transcripto pelo Jornal do Itecifc de 23 
o mesmo mez, d is se : « Pelos estudos que tenho feito 
sobre 0 Muyrakvtã, etc. »

Em 0 de fevereiro de 1S75, pelo mesmo Diario do 
Gram-Pará, escrevi : « No parte, pois, elevada dessa ilha 
habitou uma Iribu, que guinda pelo Mugràkgttl, soube ser 
a  das Amazonas. »

Mais tarde, em lfi de março de 1875, antes da publi
cação dos meus Relotorios, 0 mesmo Diario do Gram-Pará, 
disse, fallondo dos meus trabalhos: « Barbosa Rodrigues 
a quem devemos os primeiros estudos do muyrakvtã, a 
P edra Verde de La-Condamine e Bufion, etc. »

0  artigo em que veio este trecho foi transcripto pelo 
Novo Mundo de 23 de junho do mesmo anno.

Por todas estas linhas se vê que desde 1872, que me 
occupei com a jade, dei-lhe por berço a Asia (O riente) e



26

a linha como vinda para o Brazil trazida por uma emi
gração, o que estudos posteriores confirmaram.

Quando nesses trechos fallava de estuclos, se referiam 
elles ú questão asialica.

Vô-se que, datando de junho de 1874 a minha explo
ração do Yamundá, facto communicado ao Governo em 7 
de outubro do mesmo anno, e provado que nessa data eu 
dizia que o mui/ralcyta era um objecto oalioso vindo da  
A sia por um a emigração, parece-me que não adoptava 
opinião de ninguém . Resta-me provar agora que foi 
posteriormente a tudo isso que chegou ao Brazil a noticia 
de que o professor Henrique Fischer publicara um trabalho 
sobre a nephrite, em que apresentava a probabilidade 
de ser a jade americana proveniente de uma emigração :

O notável director do Museu de Friburgo, em Baden, 
o conselheiro Fischer no n . 5, pags. 36 a  38 da Corre
spondais b la tt der deutschen GeseUschaft fu r  Anthro- 
pologie Ethnologic und Urgeschichte, de maio de 1874, 
publicou o seu trabalho B itte  um  M exikanische und  
brasilianische rohe oder cerarbeitete nephrite, etc., datado 
de l t  de março, que só me chegou ús mãos em 1879. Foi 
o seu primeiro trabalho sobre a nephrite, por cite mesmo 
certificado a pag. 305 da sua Nephrit und jadeite, publi' 
cada em 1875.

Para se ver que não adoptei a  opinião dc Fischer e 
que foi sempre a minha, basta transcrever aqui o que me 
disse elle na primeira carta que me escreveu em 1 de 
outubro de 1878, por onde se vô que elle então não tinha 
ainda opinião formada, e que foi pela nossa correspondência 
que elle mais se convenceu.

Diz elle, na referida carta, maravilhado por ver que 
os povos da Asia e os da America tinham a mesma pre
dilecção pela jade: « Si l ’on n ’y veul pas voir le jeu  du hasard  
ce que n ’est pas très vraisemblable on peut penser à une 
connaissanceprimairc de ce nephrite, gagnée parquelqu’un 

peuple et etendue plus tard par des migralions.»
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Em 1878 dizia-me isso, quando eu já, em 1S74, liavia dito 
que o m tiyrakj/tã  dava luz sobre a roço primitiva do Brazil 
pelos pontos de contacto que tinha havido entre os povos do 
Amazonas e os da Asia. De quem ê pois a prioridade? 
Adoptei idéa alheia? Não. Alarguei apenas os meus estudos, 
como todos o fazem, sempre no mesmo sentido, e que hoje 
estão mais adiantados, posto que ainda não completos.

Tanto eu tiniia apontamentos sobre a emigração asia- 
tica que no mesmo Relatorio do Yamundá, ú pag. 94, 
assim me exprimi: «Material tenho reunido para um dia, 
se puder, escrever o resultado dos estudos que tenho 
feito: m ostrar que, apezar da barbaria, havia um estado 
de civilisação muito mais prospero e frueto de contacto 
com povos m ais adiantados do que os Tncas do P erâ .»

Esses apontamentos, mais desenvolvidos, são os que 
fazem o presente livro.

Quando entregava-me a estes estudos não tinha ap- 
parecido trabalho algum sobre archeologia no Brazil, 
feito por Brazileiro.

Nesse tempo o estudo da archeologia e da ethnogra- 
phia não existia entre nós, pelo menos oITicialmente; só 
o professor americano C. Harl tinha começado em 1871 
a fazer algum as collecções para seu estudo particular. 
No Museu Nacional do Rio de Janeiro existiam, é ver
dade, preciosos objectos que os curiosos para ahi remet- 
tium para serem guardados, mos tudo ahi vivia no pó 
do esquecimento, sem merecer estudo algum .

Tão pouco merecia a sessão archeologica, que o de
creto que deu novo regulamento, em 1S75, ao Museu, 
separou pelo a rt. 3° essa secção daquclle estabelecimento, 
ficando apenas annexa ao Museu, até que se creosse 
um novo para o estudo da archeologia e etnographia.

Em 1875 ( l ) ainda, exclamava eu: v.Entretanto
essas relíquias de outras éras vão desapparecendo com

( * )  E xp lo r . e Est. do Amor. Itio  Yàm undd, p ag s l 9 5 .
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d  indifferentisnio de hoje, perdendo assim a historia  
■valiosos documentos. Com que admiração não se olha para  
-aquelles que dão importância a essas riquezas soterradas! 
Caminhe o archeologo, aconselhava eu, e sorria-se do indif- 

.ferentismo, porque só etle reunindo os numerosos monu- 
■menlos de um a civilisação extincta, que por ahi estão 
disseminados, púde lcvantar o véo que encobre o mgsterio 

-d a  apparição da civilisação do homem am ericano...»
Felizmente a semente que Marti e eu lançómos em 

terra  (desculpem-me o vitupério), germinou e parece 
querer formar uma arvore: se fòr conscienciosamente 
cultivada, ha de produzir bons fruetos.

Informado que, a não ser em Alter do Chüo, não se 
■encontravam Muyrakytüs se não no Yamundá e na costa de 
Obidos, a  nüo ser algum usado por alguma tapuya, e ahi 
tam bem achado, quando me dirigi paru Obidos, toda a 
■minha atlençüo para esse ponto prestei. Com eíTeito dessas 
-duas regiões, das exeavoções que ahi fiz e das minhas pes
quizas consegui obter não sõ onze objectos de varias fôrmas 

-e còres, como alguns fragmentos.
A importância, que eu cada vez mais ligava, colhendo 

•provas de que a rocha não era indígena, o empenho que 
1'azin para obtel-os, o dinheiro que offerecia, fez com que 

■alguns tapuyos, que porventura possuiam-nos, os occul- 
tassem e nüo os mostrassem, julgando possuir um lhesouro, 
que na realidade, orcheologicamente o 6. Jíi para elles o 
Muyrakytã era um talismon, tanto que com muita difficul- 
dade, mesmo antes do minha procuro, cediam, porque li
gam-lhe virtudes imaginarias, perpetuadas pela tradição.

Elle cura a colica-nephritica, a epilepsia, a esquine/mia, 
as m oléstias do Jigado, dü leite, e torno respeitado a quem 
o traz comsigo. Dohi lhe veio lambem o nome de pedra  
■nepliritica e pedra  de la hijada  que originou o ú e ja d e  ( 1). 
■Joun Curvo Sem medo (Semedo) na sua Polganthea me-

( 1 ) A jndo  n a  C hina tem o nom e de •/»», n a  P e rs ia  do yxchen  o n a  M ongolia o 
■do jtfjdsch.
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dicinal, publicada cm 1725, á pag. 532 diz que a pedra- 
de la hijada  6 boa para «deitar as arcas e as pedras dos 
rins», assim como l.a Condamine tombem diz que com o 
nome de Pierre Dioine (*) escreveram um Iratado sobre 
essas pedras, consideradas therapeuticamente. No Perii, dis
seram-me, que as mulheres gravidas o trazem ligado ú. 
barriga, para que os filhos, quando nascem não se apre
sentem de beiços rachados.

Sem ligar importância archeologica, não só missioná
rios, como viajantes, faltaram da pedra cerde, ou pedra 
nephrilica, mas sem que conhecessem a origem e proce
dência nem mesmo a sua verdadeira composição-chimica.

O missionário José de Moraes, nas suas Memórias do- 
Maranhão, assim como Seyglried nas Memórias da Aca
demia de Berlim , de 1747, dizem que 6 um barro verde 
que existe no Amazonas, que, molle sob a agua, fica en
durecido como o diamante, exposto ao sol.

O .grande estylisla Buffon ( 1) acreditava que fosse uni 
produeto da arte e da natureza, isto é, que esta fornecia a  
matéria prima em estado pastoso e que aquella lhe dava 
as fórmas, para ser levado ao fogo, onde adquiria a rigeza 
e a densidade que depois apresentava. Humboldt m ais tarde 
esclareceu este ponto. \

O Bispo Frei João de S. José Queiroz tambem pensava) 
que os Muyrakytãs eram de uma argilla verde que se per
dera, porque elie só vira a amarella, a vermelha e a côr 
de rosa. A variedade de argillas que existem nas margens 
do Amazonas levou, nos primeiros tempos, a acreditar-se 
que os amuletos eram  de uma argilla especial.

0  valor e as virtudes, (pie ligam ao muyralcylã, são os 
aesmos do amuleto asiatico; o quo prova uma tradição.

( 1 ) A T etlra  D ivina .5 o Teoll tios Aatccas o o 5£0U T £T f«  dos g re g o s .

( * )  (K uvrcs oornpií-teis. P ari* , IV , pn g s. 170 o 171, 8 a  durei*'* e t donsitd ponr- 
ra i? n t  bien no lu i avo.’r  paa <H»í donmlc» par Ia na tn ro , rna lí irapriméos p a r lo secours- 
du 1’n rl, cl principnlcm ent p a r  1'action dti fcu.
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Vejamos se elle tom as propriedades, que desde a mais re
mida antiguidade tem lido o am uleto.

O amuleto, que creio vem da palavra arabe ham alet, 
e quer dizer «o que 6 suspenso», teve o sua origem na 
gentilidade do Oriente, passou â do Occideute e entrou 110 
Clirislianismo.

Era dc pedra, simples, com Jlquras, com inscripções, de 
varias fôrm as e sempre eram trazidos suspensos ao pescoço, 
para evitar moléstias, cural-as, etc. Os gregos tiveram o 
phplacierion, os romanos o am uletum , assim como os 
cbrislãos tiveram alguns com a inscripção ichthus, cuja 
traducção era I. C. T. H. U. S. ou Jesous, Chrislos, Theou, 
üuios, Soter Jesus Clirislo, filho de Deus, Salvador.

O muyrakytã tem, pois, todos esses altributos do am u
leto asiatico: E’ de pedra, simples, coin figuras, com in- 

\  ■scripções, evita moléstias, as cura, e 6 trazido suspenso ao 
pescoço.

Dcssollier d'Argenville, (*) trotando da jade, dizj «On 
s ’en sert elTectivemenle en les perçant pour des amuletos, 
qu ’on porte ou col, aux bras et sur les reins.»

Ainda lioje para muitos o m uyrakytã é uma pedra sa
grada ; tonto que o indivíduo que o traz ao pescoço, en
trando na casa de algum lapuyo, se disser: m uyrukijtã  

\lcatu, é logo muito bem recebido, respeitado e consegue 
tudo quanto q u e r!

E ', ou não, uma tradição asiatica que acompanha esse 
objecto? Não é o tambaranc, no qual têm nma fé cega os 
Hindus c outros povos da Asia?

Buífon disse: « II sernil difficile de déviner sur quel 
fondement les Orientaux et les Americains se sont éga- 
lemenl, et sons communicalion, infactués de l'idée des 
vertus médicinales de cctle picrre.» ( - )

( ‘ ) H ia t. na*.. L'onj<".lologic. P n rls . 1755. p a g . 1S1. 

( * ) ,‘CKeuVi complete», V I , p a g . 171.
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Cora a fôrma cylindricn e perfurados, como os que en
contrei 110 Amazonas, existem os do Babylonio, alguns no 
Museu de Graz, os quaes foram descriplos e figurados pelos 
professores Fischer e Alfredo W iedmann. ( l )

Sem contestação o m uyrekyia é um nmuleio  ou ta- 
listtian, o pendeloque dos frnncezes, com todos os seus 
altributos, feito de uma rocha duríssima, como é a ne
phrite, da qual suo feitos os mesmos ornamentos asiaticos.

Quando descrevi o região do rio Vamundã, d'elle tratei 
de passagem, porém agora aqui o farei com mais desenvol
vimento, mesmo para que liem patente se torne, que no 
Brazil, antes que deite mc occupasse scientifica ou arclieo- 
logicamente, ninguém o conhecia.

0  Sr. Gabriel de Morlillet, ( - )  tratando dos pende- 
lor/ues, da sua época Robenhcmsiana, a primeira do homem 
actual, diz:

« Les pierres percécs étaienl considérées comme en- 
voyées par la divinité pour étre portées; c’étaienl des pierres 
prédestinées ú étre su sp en iu es; aussi les recueillail-on 
avec-soin.»

(*  )  W eber Habylonisch* Tnltem ane. C jlin d u r tindnnderc Form em . S tu ttgarl. iSSl 
( ’ ) r.c Prehistorique, Anliqulté de 1'hoaime, pag. .‘>06.
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o m m  do H ura im Ã  z sua natuseza

Qual 6 a origem cio muyrakytü 110 Amazonas V 
E’ desconhecida no valle do grande rio, só é conhe

cido o nome, enlre os tapuyos e os escriplores cpie delle 
tralaram , que tambem lhes dão 0 nome de pedras das  
Am azonas.

Cnstelnau diz que em Mandos, antiga Barra, lhe deram  
algum as contas cylindricas de jade, ás quacs os indios 
attribuem grandes virtudes medicinaes, mas que lhe foi im
possível saber de que localidade vinha o mineral. « L esin 
dicas disaint seulement qu'il n '6 tta it pas da poys. ».(*) 

No Amazonas nunca lapuyo ou indio algum, desde a 
mais remota antiguidade, pretendeu que a rocha fosse do 
valle deste grande rio ; sem pre affirmaram que obtinham 
os objectos por meio de trocos, e por isso vejamos se en> 
algum a porte da America se apontavam os suas jazidas.

Charlevoix, offirma que os Hoytianos ( K araybas) usa
vam os pedras verdes; mas, que nunca fo ra m  achadas 
na ilha oa suas inanediaçOes.

Em S. Carlos, no Rio Negro, disseram a Ilumboldt que 
o lugar onde se descobriram essas pedras era nas nas

( 1 ) K ls t. d 11 roi/(r[/e. V. raS*



centes do Orenoco e do Rio Branco, mas, nas missões do- 
Rio Carony e em Angusturn, lhe disseram o contrario, isto 
é, que era nas nascentes do mesmo Carony, onde tam 
bém não foram achadas.

Apezar dessas indicações, nem llumboldt, nem Chlrurg 
llartsm ann, que, em 1739, subio o Esequebo e veio até ao 
Rio Bronco; nem Don Anlonio dos Santos, quando, em 1775, 
atravessou esses lugares, sahindo de Angustura e descendo 
pelo Rio Negro, descobriram e todos tomaram a tradicção- 
por um mytho.

Razão, entretanto, havia para assim informarem, como 
veremos adiante, porque pela região do Orenoco o Nova 
Granado desceram os Muyrakytãs, que são os mesmos quo 
Bernardo de Sahogun viu sendo usados pelos Nohuas, pela 
restauração do Mexico.

Os irmãos Schoraburgks, que exploraram a Guyana In- 
glezn e percorreram as regiões apontadas pela tradicção 
como sendo os das fontes d'onde sahiram  as jades, nada en
contraram , posto que se interessassem em reconhecer as 
suas jazidos.

O mysterio, sempre o mysterio sobre as jazidas 
qne só appareçiam manufacturados e, de

No proprio Mexico, onde os muyrakytãs, ou chalchi- 
luiitls eram, nos primitivos tempos, trabalhados, o invasão 
hespanhola só encontrou os objectos feitos e os que ahi 
então se fizeram posteriormente eram os de Amasonstone, 
como os de quartzo, que ainda hoje se fazem no Rio Negro, 
porque jã as communicações cjm  a Asia estavam inter
rompidas e haviam só os que vieram nas primeiras épocas 
ou invasões.

Vejamos ainda o que disseram alguns escriptores, quo 
se occupnram do Muyrakytã brazlleiro, para mostrar que 
este nome é antiquíssimo e que é verdadeira a traducção- 
que delle dei.

passavam como pedra sagrada o porta
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Maurício lleriarle, que em 1632 foi Ouvidor na capitania 
do Pará, diz : « E por este rio dos Tapajós vão u regalar 
madeiras, redes, urucú e pedras verdes, que os indios 
ciiamum buraguitãs e os estrangeiros do Norte estimam 
m uito. »

O padre José de Moraes, que desde 1736 missionou no 
Amazonas, na sua Historia da  Companhia de Jesus pu
blicada em 1759 d iz : « Cliama-se estas pedras pela liogua 
dos indios P uuraquitaa . O certo é que ha estas pedras entre 
os indios c eu tive Uma grande e ainda se não sabe o 
lagar onde se acham e d'onde se tiram . »

O bispo Frei João de S. José de Queiroz, na sua Via
gem  e visita ao sertão, em 1762, tratando da pedra  verde, 
<iue vio em Sanlarem, diz: « Chama-se esta pela lingua 
geral, que é a dos Tupinambás, c irruptn , üuraquitan . 
isto é, nó de peio. ».

B uraquitã, Puuraquitaa, uuraquitan  suo nomes origi
nados da má audição e da orthographio, porque não 
•passam de uma corrupteila de mbgrd e A;u.(ã.

No nheengatu moderno, mbtjrá passou a ser mui/rá e 
■muird e m irü, pronunciando com g gutturat os velhos ta- 
puyos e com i os civilisados, o que modifica o sentido, 
porque m irá  é gente e não pão.

Mugralcgtti significa ao de pão ou de m adeira, pela 
•semelhança que algum as jades têm com a m adeira.

Spix c Martius, na sua Ileise ia B rasilian  escreveram 
m u rc aueitá, porém Montova escreveu Ibgraqugta, d’onde 
a  troducção de audo de pulo.

Aíugrahgtã, cm geral, quer dizer tambem talismã, ou 
d  mui et o.

Além destes nomes, dados pela lingua dos Tupinambás, 
■tem outros nos dialectos das Iribtis que o usaram . Assim é 
Alibg, entre os U aboys; Nanacg, entre os Tarianas, Naçu- 
ruh i, entre os Katnuichis ; K um arito , enlrcos Guahibos, etc.

Esses são os nomes, que hodiernaménle dão os nalu- 
raes, porque, oulrora, teve a preciosa pedra lambem os
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<le Itüobymbat}, que Marlius escreveu itd ybymbac, c o de 
Itápoçanga. 0  primeiro era npplicado geralmente pura 
distinguir a quulidade da pedra (i(d, pedra, obg azul, 
mbati, a que 6) e o segundo para exprimir as suas virtu
des (itd, pedra, poçanga, remedio) como os de previnir 
portos laboriosos, etc. Esses são os nomes dados no 
Brazil, porque muitos outros tôm nos paizes por onde elle 
viajou. Os indios do Rio Negro conservam ainda o nome 
itdoby, pedra azul ou verde.

Jgnorando-sc a sua procedência e sendo mui raras, 
por ser uma herança transmiltida de tempos iramemo- 
rioes, grande valor lhe davam, acompanhado de varias 
lendas que colligi, e que aqui refiro.

Já vimos que Heriartô, Frei João de S. José, José de 
iMoroes, Siegfried e Buffon davam-lhe o nome de muyra- 
Injtã e não podendo explicar como se trabalhava sem in
strum entos uma pedra de uma rigeza extraordinária, acre
ditavam que os habitantes da America, c principalmente 
os do Amazonas, possuiom uma argilla molle, que tomava 
n dureza que mais tarde apresentava; agora veremos 
como o indio na sua imaginação, propensa ao maravilhoso 
explicava a sua origem baseado nas lendas.

Bizem que, ou tr 'o ra , no lago Yacg-uaruA (1) re- 
uniam-se Amazonas em certa época do mino, em determi
nada phnse._da_ lua, e depois de dias de expiação faziam 
uma festa dedicada ú lua, e ã mui do m uyrakytã, que no 
fundo do lago habitava. Finda a festo, quando as aguas 
estavam límpidas e nellas, como em um espelho, a lua 
se reflectia, todas os Amazonas se lançavam no lago e 
iam ao fundo receber das mãos da mfii dos m uyrakytãs  
os mesmos, com os fôrmas que desejavam. Sabiam m olles,/ 
m as em contacto com o ar endureciam.

A mãi do muyrakytã é a Yácumama dos Incas. 1/

( 1 ) Ya y, lua, t/anui, o esptlbo.
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Outra, que ouvi de um velho Uaboy, cuja tribu foi 
contemporânea da dos Kunuris, diz que 110 lago Yncy-uriruú 
os muyrakytüs existiam vivos, como peixes, e que as 
Amazonas, reunidas em torno do lago, feriam uma parte 
do corpo e lançando o sangue 11a agua, aquelle sobre o 
qual este cahia, parava. Então a m ulher lançava-se 11’agua 
e o apanhava, e com elle presenteava 0 homcni que lhe 
tinha feito ser mãi de uma filha, porque os filhos eram 
rejeitados ou mortos.

Quando 0 indio nos refere assim a origem do muy- 
rakylã, tomamos isso como lendas, porém não o são. E’ 
o reflexo de uma reminiscência; è a verdade que elle apre
sento, envolvida 110  manto tenebroso do passado e, sinfio, 
vejam os:

Nas noticias dadas sobre a cidade de Khotan, exlrahi- 
das dos unnaes chinezes escriptos 110 dynastia de Thang, 
110 anno de 632 da nossa éra, diz Blondel que: «logo que 
avistam & noite a localidade, batida em cheio pela lua, o 
povo mergulha 110 rio para ir buscar as pedras mais finas ». 
Não é isso que referem os índios, com os atavios de sua 
im aginação? Aqui a verdade, ali a  mesma disfarçada. Ex
plicarei: A jade 011 nephrite 6 encontrada em duas localidades 
differentes: dentro dos rios ou espalhada nas montanhas. 
A do rio é a m ais bella em còr e ás vezes cortada de veias 
azues e a das montanhas tem a apparencia de nó de ma
deira  em geral cortada de veios pardacentos.

O Dr. Foreman diz: «Tliat from the mountain is or- 
dinariíy veined brown, and has somewhat lhe appearence 
of icood.n

D’ahi vem o nosso nome indigena, talvez porque 
o u tr’ora fossem mais usados os d’essa apparencia. O que 
é exacto é que, na China, tambem se conhecem as jades 
pelo nome de nó de páo  ou de m adeira.

Hoje 0 pescaria  dos jades, tal 6 o nome que se dá 
na China & sua procuro, quando d’ellas precisa o Impe
rador, e que m ostra tombem o seu apreço e o seu valor,
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■6 assim feita: Vinte ou mais soldados, guardados ã vista 
por ofíiciaes, põem-se em iinlia e mergulham todos a um 
tem po; oquelle que primeiro acha alguma, sah eeao  toquo 
de um tambor, em uma folha de papel faz-se um signal 
vermelho. Acabada a pescariu, um inspector separa e 
marca os melhores, que nunca atlingem mais de 40 cen
tímetros de comprimento. Escoltadas seguem depois, para 
Pekin, as jades.

Justificado o nome de muyrakytã, com o de nó depáo, 
da China, indenlificado lambem fica a lenda com o pescaria 
do Celeste Império, nSo sendo as outras lendas mais do 
que reminiscências da immigração Nahua-quiché, que tem 
raizes no mesmo continente.

Para justificar-me, níío lenho remedio, senão apoiar-me 
em autoridades competentes, para estabelecer a identifi
cação precisa, entre a civilisaçiio Amazonense e a que 
as ruinas do Mexico, America Centrai e Perú apre
sentam.

Diz H erera(*) e Frei Gregorio Garcia o confirma re- 
ferindose ó crença que ha entre os indios da America 
hespanhola, que: «Vio en el profundo de lo mor vna mu- 
Ser mui hermoza, a quien entró por el agua como Buso, 
a  liublar, i ella, en agradecimento d e la  visita  le dio vnas 
cüéntas de marmol i las que los indios llaman Cibas: 
Estas joias vlavam defpues todos los Seüores i Reis de aquella 
terra  i Ias tienen por cosa sagrada  i divina por haver 
vfado de ellas V agoniana; que fui el primero Seilor, i 
Rei que houve.»

Não 6 a Ikamioba mergulhando no lago para ir buscar 
o muyrakytã, para com clle presentear o homem que a 
visitou ? Não eram com os muyrakytãs que ellas pagavam 
áquelles que reproduziam a sua cspecie?

i ( l )  Dec. I. lb, 5  cop. I I I  e libre, 9 cap, II . Origem de los Indios, cap. II . pog. 319.
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Nüo é ainda o nanacy ou (ulchauoiíd, que usam 0 3 
Uaupés como insignia de realeza.

O muyrakylü no Mexico, (chalchihuitl,) estava tão li
gado a Quetzalcoalt e a Taloc como á Chalchihuitlieue, ( a  
müe do m uyrakylü,) deusa dos correntes, dos lagos e dos 
rios, 0 K urum u  dos Knraibos, a m am a yacu dos Peruanos, 
que 0 festa que se lhes fazia era commum, em um só 
dia; era 110 dia primeiro do primeiro mez do Calendario 
Azteco que corresponde ao mez de Fevereiro.

Vimos que as propriedades do muyrakytã, são as 
mesmos do amuleto asiotico; vimos que a sua origem é 
desconhecida no Amazonas e que os fabulas que dão a 
sua procedência filiam-se ii Asio, agora vejamos de que 
clle é feito e donde se origina.

Todos os nniyrakylüs que vi e que possuo, assim como 
os unicos dois de origem brozileirn que existem 11a Eu
ropa, levados pelo Dr. Marlius e que figuram nos museus 
de Berlim e de Munich ( ‘ ) são da rocha conhecida pelo nome 
de Jicphritc, ou jade oriental, considerada por Confucius 
( Coung-futseu) como o symbolo da virtude, pelas que 
lhes davam os sabios que se perdiam na noite dos 
tempos.

O professor Fischer divide a verdadeira jade, que per
tence ao grupo dos amphibolis, em tres variedades: nephrite* 
que 6 um a hornblenda muito liomogenea, de um verde 
mais ou menos escuro ; jacleite, em que chimicamente a  
magnésia é substituída pela argilla e a chloromelanite, 
que contém partículas escuras e am arellas. O peso espe
cifico da prim eira é 2.94 a 3.06, da segunda 3 .1 —3.9 e 
da terceira 3.32— 3.11 . A sua composição chimica 6 
variavel, como se vê do quadro junto

A proporção na quantidade varia, um pouco, segundo 
a còr.

( 1 ) C o m p K s  r a n d ir s  de l 'A c a d . des Sc ien ces, T o u i .  0 1 ,  1 8 0 5 ,
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Debaixo da denominação de jc  de, durante muitos 
annos, estiveram incluídas dífferenle roclias, de differento 
composição chi mica, como: saussuritos (jade de Saussure), 
serpentinas, orthoklas, falsilos, omnzonstone, selicatos verdes 
feldspalhos verdes, etc. Depois dos estudos de Damour sc- 
paròu-se a jade oriental ou nephritica a jade branco, do 
jade verde ou jadeite, porque se compõe de um selicato de 
aluminn, de soda e de cal, na qual ba cincoenta c novo 
centesimos de silica. A nepiirite passou a ser uma varie
dade de tremolito ou de hornblcnda e a jadeite um W er- 
serito, íicando a jade de Saussure, sendo um Saussurilo, 
comprehendido entre as rochas feldspatliicas, e oquelias, nas 
roclias amphibolicas.

Fischcr e Damour, depois de analyses de centenas de 
variedades de jodes, dividiram cilas em duas especies m i
neralógicas, neplirite e jadeite ficando a chloromelunites como 
simples variedade da jadeite.

Distingue-se pelo grau de fusibilidade, pela còr e pela 
densidade, mas pela composição ehimica approximam-sc 
muito. Estabeleceram para a primeiro o peso especifico de 
2.90, para a segunda 3.1-3.9 e para a terceira 3-32-3.il. 
Ultimamente, porém, (1SS5) o peso especifico, que servia 
para determ inar a cspecie, não serve sinâo para auxiliar> 
não se podendo garantir por elle a qual das especies pertença 
a rocha, porque em outras variedades, com os mesmos ele
mentos chimicos da jadeite, vê-se que esta púdelera densidade 
determinada para a nephrile e descer a 3.1 e a 3.0. Sii 
pela dureza, verificada a composição chimica, se poderá 
chegar ú verdade. Na falta desta, pela densidade haverá 
probabilidade de ser jadeite si a còr verde tender para o 
azul.

Sendo, pois, os muyrakytãs ou pedras das Amazonas 
que tenho e possuo os originaes da verdadeira nephrile 
azialica, da qual tem o mesmo peso especifieos que varia 
de 2.80 a 3.155, a mesma composição e a mesma dureza, 
que ó a do 0, pela escala de Mohs, alguma jazida desta
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•rocha deve haver sinüo no Amazonas, ao menos no Brazil 
ou na America do Sul.

Porém, vejamos se algures já foi encontrada.
A descoberta geralmente de todos os productos da na

tureza 6 feita pela ganancia commercial para a qual não 
'lia sertão e nem diflicuidndes que não vença. A historia 
■do Brazil alii o está provando a cada passo.

O ouro, a prata, o pau Brazil, o diamante e mais pe
d ras  preciosas, a salsa, o cravo, a copahyba e ultimamente 
a  borracha, levaram sempre audaciosos pesquisadores aos 
centros infestados de índios e aos sertões mais rccondilos, 
podendo-se dizer que quasi não ha 110  Brazil um só ponto 
que não tenha sido já  tocado pelo pé civilisado, em procura 
de generos para commercio.

Florestas virgens de hoje, habitadas por gentios, já 011- 
tro ro  foram percorridas por civilisodos. Ora, a nephrile e 
a  jadeite si tinham tão alto preço, pelos suas virtudes mc- 
dicinaes, como dizem todos que delia tèm tratado, si isso, 
no Mexico, fez com que os hespanhóes se cansassem em 
procural-a, sempre em vão, por que razão os portuguezes, 
■que não teem genio commercial menos activo, andando á 
■cata de ouro, prata e pedras preciosa® por invios sertões, 
não a acharam ?

Pedro Alvares, Thevet, Gabriel Soares, Fernão Cardim, 
Ivo d ’Evreux, etc. todos fallaram da pedra  cerde, e alguns 
a  viram entre os Tupinnmbás, mas nenhum viu as suas 
jazidas. O que seria lacil, visto como os portuguezes 110 
seu m assacre podiam ser guiados por alguns prisioneiros 
Tupinambás ao logar das jazidas d'onde elles tiravam a 
rocha. Mesmo os francezes, que com elles estavam em paz, 
que eram seus protectores, deviam ter achado asituação 
geologica dessas pedras. Ninguém, porém, as encontrou.

A confusão que reina entre os historiadores e viajantes 
acerca destas pedras é grande. Conheciam a virtude 
supersticiosa da pedra verde nephritica asiatica, não a co
nhecendo nem chimica nem mineralogicumente e vendo
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com os Tupinambás uma pedra verde, por elles usada 
como ornamento no labio inferior e na face a tomaram 
pela que servia de amuleto e confundiram assim uma 
orthose com a nephrite, por isso todos deram d pedra 
verde indígena, em geral, as virtudes que tem a exótica.

Os uuicos que dão noticias de jazidos da pedra verde 
( tupinam bá) são Gabriel Soares e Ivo d'Evreux. O pri
meiro diz: ( 1) « Deve-se tambem notar que se acham tambem 
no sertão da Bahia umas pedras azues escuras, muito 
duros e de grande fineza, do que os indios fazem pedras 
que me/tem tios beiços e fazem-as muito roliças e de grande 
lustro, roçando-as com outras pedras.. .  No mesmo sertão 
ha m uitas pedreiras de pedras verdes... de que se podem 
lavrar peças mui ricas e para se estimarem entre príncipes 
e grandes senhores, e podem-se tirar da pedreira pedaços 
de sete a oito palmos, e estas pedras teem grande virtude 
contra dor de colico.» E o segundo: ( 3 ) « Os francezes as 
chamam P edras verdes por causa de uma montanha 
mui longe da sua habitação, onde so acham mui hellas pedras 
verdes dotadas de muitas propriedades.»

Um dã noticia de jazidas no Maranhão, outro na Bahia.
Existiram realmente essas jazidas ? Como se extingui

ram  tantas pedreiras e uma montanha, a não deixar hoje 
um só vestigio, si delia extraliiam pequenos estilhaços, para 
objectos que não chegam a dous decimelros de compri
mento ? Quando mesmo fossem rebentadas á mina para 
construcções de casas, não deviam estar esgotadas, ou 
pelo menos haviam de apparecer muitos bloes, nas construc
ções que se arruinassem. Em algum templo primitivo da 
Baliia ou do Maranhão deve existir alguma lage ou mesmo 
em Portugal, para onde não deixariam de a levar.

0  que nessas províncias havia de existir era alguma 
pequena jazida de beryllo, que são os pedras azues de G.

( ' )  Traindo descrlptico do B ra z il,  1 3 8 7 .  R c v .  do I n s . H ist , X I V  p n g . 2 0 2 . 

( 1  ) Voyago ati nortl d u  JJrdsit, trnd. p n g. 30 .
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Soares, de que os mesmos tupynambús faziam os seus /em
botas, m etarob/s o que ainda apparecem e ha am ostras no 
Museu Nacional do Rio de Janeiro e em gabinetes par
ticulares.

Essas pedras verdes, tão foliadas, são aquellas verdoengas 
que tomavam de azul, quo liavim de comprimento de um  
dedo, de que nos informa Simão de Vasconcellos ( 1) ;  são 
as que Sebastião Fernandes Tourinho, em 1572, atraves
sando do Rio Doce para o Jequitinhonha, encontrou nas 
fraldas da Serra dos Aymorés e são as que os Tupynambás 
usavam como batoque, cujo uso ficou perpetuado enlre os 
Botocudos, que habitam ainda hoje as cercanias do rio 
Doce, m asque, por depravados ou por não encontrarem 
m ais as m esmas pedras, as substituíram  pelo guimato 
de madeira.

Porém, o muyrakytã, que serve de amuleto, 6 de ja d e  
ou ncphritc, emquanto que o tambetá, é da rocha berílio, 
de que faliam os historiadores do Sul.

Ambas são verdes, am bas pertencem ao grupo dos si- 
licides, porém a primeira é um silicato calcareo e a se
gunda um silicato de alum ina duplo; aquelia 6 um 
amphibole e esta uma orthose. A pedra, oerde das A m a
zonas não póde por fórma algum a arclieologica e m inera- 
logicamente ser confundida com a pedra verde tupgnambd. 
A simples inspecção occular as distingue; só quem não as 
viu confundirá.

« Les Quincluias, nos diz Fidel Lopes, ( 5 ) ou mieux 
loules les rnees populaires qui habitaient le Pérou, usuient 
des talismans et vénéraient comme des dieux la plus grande 
parlie des objets qui marquaient par leur provenance quelque 
affinité avec les élôments et les forces vitales de la matière 
terrestre ou atmosphérique.

( 1 )  Chronlca da Comp. de Jesus, 1GG3. j»ng. 27.

( 1 ) Les roer» A njanes üii P érou  y ag . 211— 2 4 5 .
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Un des objels principoux de ce culle idolútre òlait Itr 
p ie rre ; 11011 seuleraent ils la tenoient pour base du globo 
terrestre, et, comrne telle, pour principe interne des plié- 
nomenes de la vic, mais encore la considôraienl comme 
malière céleste et divine.»

« C'est ainsi rju’ils adoraient 1'émeroude et lui avaienfr 
levé plus d’un temple fameux. lis ln nomanaient Vminna 
m ot ú mot la substance clioinc certe: sa dureté, sa coiileur, 
son óclnt, en faisaient d leurs yettx un symbole de 1a 
terre qui reverdit toujours et dont la beaulé est élernel- 
lemenl jeune ( inna.)»

Accrescenta ainda que como a pedra era o elemento que 
põe a terra ao abrigo das vicissitudes do anno, acreditavam 
que esse elemento tinha grandes virtudes medicinaes e- 
propiciatórias e dalii as figurinhas e os pequenos idolos 
destinados o curar moléstias, satisfazer paixões e pôr o 
homem de posse dos objeclos que excitam seus desejos.

Garcilaso, ( 1) tomo segundo, pag. 3-48, tambem disse:
« Je me souviens d’avoir vii quelques Emeraudes fi Cusco 
qui étoient comme des pelites noix parfaitement rondes, 
et percêes pa r le milietl » como o muyrnkylã. Sobre a còr 
diz quo algum as não eram bem verdes e pareciam antes 
une picee de varre atlachée à VEmeraude. Por esta affir- 
mação do Ynca Garcilaso, vô-se que a roclia que usavam 
era a nephvite c nflo a esm eralda; são os cliuchos ( fusos) 
que se encontram ainda hoje em Cajamarca, tão idolatrados. 
A mesma esmeralda adorado em Mauta, vè-sc que pelo 
seu tamanho, de um ovo de obestruz, não podia ser o Sma- 
ragd tão estimado ainda hoje e sim a nephrile, que, posto 
pertença ao mesmo grupo dos selicatosde aluminn duplos,, 
comtudo tem còr, peso especifico, cristallisoçõoe composição 
chimicn muito dilTerentes.

Se bem que no PerCi existam bellas esmeraldas, com
tudo nunca poderia ler uma de fòrma o v a l: a ser verda-

( ' ) mu. * 1  1-ncYTj MDCCXV I I . ,  p a g . a i s .
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deirn esmeralda, seria um prisma hexagonalou uma reunido 
de pequenas cryslallisações.

Es lá lioje, penso, mais do que provado que nem no 
Amazonas, nem na America existe a rocha neplirite, em 
situação geologica, apezar de La Condamine suppôr que 
deviam existir nas alluviões do Amazonas. ( 1 )

Se existisse, já  deveria ter sido encontrada, ainda que 
fosse sob a mais frondosa floresta ou mesmo os rios deve
riam lançar ás suas praias algum a amostra, o que ainda 
não se encontrou.

O branco, o caboclo e mesmo o negro, levados pela 
ambição, não deixam passar o m enor fragmento mineral, 
que lhes desperte a a ttenção pela còr, pelo brilho ou pela 
fórma, sem que o apanhe, e se bem que com mysterio, 
todavia o leva para os entendidos examinarem, guardando 
sempre em segredo o lugar onde o encontra. E’ impossível 
que sendo assim, nunca um só fragmento, que fosse, de 
pedra verde despertasse interesse aos roceiros, matutos, 
caipiras, sertanejos, caçadores e pescadores. Quanta cousa 
insignificante e inútil nestas condições não me tem sido 
mysteriosnmente apresentada ?

O m uyrakytã era importado feito, e si no Amazonas 
o faziam, era com a rocha trazida da Asia. No Perú, no 
Chile, na Columbia, em Guatemala, no Mexico e nos Es
tados Unidos tem-se encontrado desses amuletos ( calchi- 
hu ills), das duos especies da roclia, porém ainda em 
nenhuma dessas regiões ella foi encontrada, até hoje, bruta 
ou naturalm ente em jazidas.

Entretanto do Mexico, sahiram muitos chalchiliuills de 
jodeile ( 2 ) que se espalharam pela Europa, desde o tempo 
de Monlezuma, não fallando nos falsos, que depois fizeram. 
Grande procura, houve, por causa de suas virtudes medici- 
naes; mos, apezar disso, até hoje, na America ainda não

( 1 ) Rei. abreg. d ’tm  roy. fali daux Vintfrleur de VAmcr. Paris. 17-15. 
(*  ) Tv:o mcxicJH chalchihuille, AVorccster, 1S81.
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se encontrou pedreira alguma, quando, entretanto, grandes 
1'oram as pesquizas empregadas pelos hespanhóes, levados 
pela gananclu commercial.

Tinham tal valor que Boetius refere que um pedaço
que pertenceu ao Imperador Rodolplio II, custou 1600
talhers, e Laet diz, que se recorda de ter visto, em Inglaterra, 
um fragmento do tamanho da caheça de um homem,
que custou 500 libras slerlinas.

Fica, parece-me, fóra de duvida que os muvrakytãs, 
que süo de uma verdadeira jade, são objectos archeologicos 
importados ou trazidos por uma iuvasSo estrangeiro.

De que localidade provém então a nephrite dos amule
tos brnzileiros V

Por todo o sul da Europa se encontram objectos de 
jade semelhantes aos muvrakytãs, mas aht ainda tambem 
n3o foram encontradas as jazidos da rocha.

Da Asia existem numerosos objectos pre-historicos nos 
museus da Europo, e dalli sempre se suppoz que partissem, 
mesmo" porque ainda ultimamente dalli tecm vindo objectos 
dessa rocha.

Perto de Budha-Peslh, na Hungria, ha um tumulo de 
um chefe de seita chamado Gul Baba ( pai das rosas), que 
annualmente attrahe muitos peregrinos, vindos do Kabul 
e Pashawar, na Asia Central, e são esses que trazem sempre 
amuletos, em fórma de machadinhas, para a Europo, se
melhantes em tamanho e fórma aos do Mexico. ( 1)

Por que apparecendo a jadéile no Mexico, não tem ap- 
parecido no Amazonas ? Creio que isso é devido ú super
stição popular. Sendo uma das virtudes do muyrakytã, a  
crença de que elle trazido ao pescoço da mulher que ama
menta, augmenla a secreção do leite, isso fez, talvez, des- 
apparecer por abandono a jadeíte e só apparece a nephrite,

( ' )  Ucbcr T inw tr’* ( V n .xe rla n '» )  Grabilcln outnrphrU c. A rcb\ fn r A n th r. 

ISSO. B d. X I I .  p n g s . 100— 47 i .
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•.porque quanto mais clara for u rocha, como o quartzo, 
iaiilo mais leite produz. Sendo escura a jadeite, foi rejei
tada e procurada o nephrite e o quartzo.

Para íinalisar este capitulo, ainda algum as palavras, 
sobre a arte de esculpir a jade, afim de que se veja que 
foi ella ensinada na America, por invasores estrangeiros, 
•como o foram aquelles Itzaes, que desembarcaram em 
Panuco e introduziram a civilisaçíío que se irradiou pelas 
margens do gigante dos rios. Vem das 6ros mais remotas 
da Asia a arte de lavrar e ornam entar a jade, e, segundo 
Blondel, já  no tempo do Imperador Koangli, isto é, 2637 
annos antes de Chrislo, era muito apreciada e cm i ella se 
faziam obras delicadas, principalmente figuras  e amuletos. 
A sua procura e estima era tal, que deu lugar a falsificações.

O mesmo Sr. Blondel, no seu listado historico e archeo- 
logico do Ya Chinês assim se exprime a  este respeito: «Se
gundo n affirmação de Telfasli, 110 seu Kitab-al A lsd ja r, 
uni tratado pérsico cscriplo cm arnbe, 0 gnschem (nom e 
persa da jade) que se encontra 110 commercio 6 de duos 
especies, uma é um m ineral verdadeiro, outra produzido pela 
-arte.»



IV

JA3IDAS E DISPERSÃO DA JAD E. CONSIDERAÇÕES ( ‘ )

Havia já  vinte ànno3 que o Conselheiro Dr. Henrique 
Fischer se occupava da jade, anlysando cliimicameiUe todas 
as variedades, que de diversos pontos do globo chegavam 
ú Europa, e tinha consultado toda a litteratura que du 
mesma rocha se occupa, para descobrir o lugar da sua 
procedência, quando publicou em iS75 o resultado desse 
estudo, sob o titulo Ncphrit und jadeite, tirando nova 
edição em 1850,sem accrescimo ou modificações. Nessa 
obra passa em revista tudo quanto se escreveu sobre a 
jade, num período de 2175 annos, isto é, desde o anno 1300, 
antes do Christo, ató o de 1S75 da nossa éra.

Não achando noticia alguma de jazidas na Europa ou 
na America, e havendo opiniões de archeologos, que acei
tam  os velhas tradições de emigrações da Asia para 
Europa, o Conselheiro Fischer empenhou-se em descobrir 
tis jazidas curopáas c americanas e para isso, com ardor 
■e enlhusiasmo, empenhou toda a sua influencia ofllcinl e

( 1 ) Recommondo no le ito r o meu tra la lh o  intitulado W a rjen  t ‘s  )xd ro $  verde*. 
O bservantes  « s  desc sh ltia s  nclen tificas d o  l ) r .  LadtshU ) S e i 'o .  juhHeado no S u r te  da  
f íra z lt, do M andoa, iõ  dc junho  do láSS cm d ian te,.que exjdica rauitos :'acto* reft rente* 

■ao M u v ra k y tü .
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particular, auxiliado por dedicados amigos, porém, apezar 
disso, quando o bafo da morte, em 188S, apagou aquelle 
luzeiro scientifico, nenluima só jazida se havia descoberto e 
até hoje na America ou na Europa ainda não foi encontrada 
uma só jade em leito geologico.

No empenho em que viveu, nos últimos annos de sua 
vida, o meu infatigável e sempre lembrado amigo, analysou 
chimicamenle todos os objectos conhecidos; procurou escla
recimentos por todas os partes do mundo; estudou geogra- 
phicamcnte todos os objectos que existem nos museus 
officiaes e particulares da Europa, e, segundo o que me 
communicou e o que diz o Dr. Valenlini, de 189 objectos 
pre-historicos que existem conhecidos na Europa e classi
ficados pelo mesmo sabio Dr. Fischer, 77 são de nephrite, 
79 dejadéite e 33 de chlorom elanite; destes, só 10 são da 
America Central, sendo 7 de jadeile e 3 de chloromelanite.

Entretanto, segundo a opinião do mesmo professor, 
estos tres variedades não podem partir da mesmo jazida, 
isto é, não tem uma origem commum, porque a sua es- 
truclura, chimicamente fallando, é tal que não se póde 
adm ittir que partam de um só leito.

E onde estão pois essas jazidas? D’onde sohirom esses 
amuletos que sc distribuíram  pela Europa e pela America, 
onde eram  tão adorados e ainda hoje tão apreciados pelos 
indios?

Sem contestação, até agora, sahirom da Asia os muy- 
rakytãs.

Da jadeite , Jl-pi-tju, só é conhecido uma jazida, que 
desde tempos immemoriaes pertence ao rei de Burmah, 
cuja dynostia sempre conservou o monopolio de vender os 
objectos manufacturados. Essa jazida está no districto de 
Yunnnn, ao norte da cidade de Bnhma, lugar onde os es
trangeiros não penetram, e que é muito concorrido pelos 
peregrinos sectários de Budha, por ser abi o centro do 
Budhoismo. São esses peregrinos os que levam para a 
Europa os objectos abi m anufacturados.
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Está lambem provado que a nephrite ou yu, em leito 
geologico, só existe em varias parles do Turkestan. Al
gumas das jazidas pertencem ao imperador da China, que 
as possue por herança, que vem de épocas mui remolas. 
Estão eslas no districto dc Yulhian (terra  do jade) nas 
margens de tres rios conhecidos pelos nomes de yu  branco, 
yu  preto, nomes derivados da còr da jade, por sobre a 
qual rolam os suas aguas, que descem das montanhas 
Mouslagh. Esses tres rios formam o Hoang-ho ou rio 
Amarello.

Tendo sido os irmãos Schlagintweil, em 1873, èncar- 
regados de descobrir, na Asia, o logar d'onde sohia a ja 
de ou nephrite, um delles, quando procurava desempenhar 
o seu mandato, foi degollado por ordem do Sultão dc Kas- 
cbgar, c o outro o descobriu em K h o t a n . Encarregado 
tambem Stoliczka da mesma missão, em 1874, este achou 
uma jazida na montanha de Snjan, perto de Bntougol, em 
Irkutzk, como lambem Hichlhofen, em 1874, confirmou ter 
visto no Turkestan jazidos de nephrite.

Os muyrokylãs do Amazonas, pela còr, na maior 
porte assemelham-se aos do Turkestan, não faltando na 
densidade e composição chimico, que é a mesma.

Apezar dos pesquizas que se tem feito, ainda não se 
pòde encontrar jazida alguma de chloromclauite.

Se no seio da Asia, onde o estrangeiro não póde pene
trar, e é cercado dos maiores perigos, se tem encontrado 
a nephrite, por quo razão na America, aberta a todos os 
exploradores, cortada de vias ferroas, não se encontrou 
ainda uma só jazida desse mineral? Iln na Asia mais 
facilidades do que na America, ou o seu terreno é tão 
descoberto que facilmente se póde explorar?

Se densas florestas cobrem o solo americano, não 
menos densas são as asinslicas, infestada por animnes 
mais ferozes do que os nossos. Se na America se luta com 
o gentio, oste ó sempre vencido e seria elle o primeiro a 
moslrur a nephrite ondo estivesse, porqtio á sua fina ob-

3U 8 1



50

servação olla úão escaparia. Se na Asia não ha o homem 
selvagem, ha o indio supersticioso, que luta com o am e
ricano, e, em proveito proprio, procuraria occullar a rocha 
de que tão ciosos foram sempre os povos asiaticos.

Guiado pelos objectos prohistoricos que se tem encon
trado do nephrite c jadeite, traça-se a sua linha geogra- 
phiea, vô-sc como foram elles espalhados c chega-sc a 
sua origem ou ponto d'onde partiram os emigrantes quo 
os espalharam pelo mundo.

O fio estabelecido pela nephrile e pela jadeite é, como 
o pó, que a emigração levanta na sua marcha, e que de 
longe serve para guiar o archeologo. Experimentemos se- 
guil-o.

Sigamos a mais antiga, aquella que se deu antes da de 
Fousang e no começo da 6ra posl diluviana.

Supponha-se dons archeologos em Khotnn, á pista das 
emigrações; um acha um fio do nephrite e tornando-o segue 
paro o Oriente, outro dando com outro segue-o para o Occi- 
dente.

Acompanhemos este que vai levado pelo primeiro fio. 
Sabindo de Khotnn desce o Amou Daria (O xus) e achando 
em certa altura o fio bifurcado, .toma o do norte, chega ao 
S ir Daria (Ixartus), passa em Khokand, desce o mesmo 
rio, passa pelo norte dos mares de Arai (Oxiano) c Caspio 
(H yrcaniauo) e segue o Volga, que atravessa, para ir ã 
Polonia e íi Panonia, retrocede ao ponto da bifurcação do fio 
do sul, val a Bukarú, atravessa o deserto dc Karnkum, costeia 
o m or Caspio, passa pelo Caucoso, caminha pelo norte da 
Asia Menor, chega a Troya, salta os Dardanellos, navega 
puro a ilha de Creta, atira-se paro a Grécia, passa para a 
Italiu e toma o carrinho do norte indo dor ti Suissa, onde 
encontra o Ho, outra vez, bipartido.

Agarra um delies c desce o Rheno ate a Bélgica, mas 
não encontrando u sua continuação volta, toma o ponto que 
se dirige para o sul, acompanha o Rhodano, corta o sul 
da Frunça, transpõe os Pyreneos, por Tolosa entra na Hes-
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panftd, passa a Portugal, e avistando o Atlântico tielle se 
a tira .

Cahindo nas correntes do braço meridional do tiulph- 
stream, passa pelas illias da Madeira, dos Canarias e Cabo 
Verde, é arrebatado peia corrente equatorial do Norte, que o 
leva ás Gahamas, toca nos Antilhas, (*) descansa em Porto 
Rico, segue para Pensacola, atravessa o Golpho do Mexico, 
desembarca em Tampico e subindo o rio Patnico, percorre o 
Mexico e segue para a America Central, jú com a extremi
dade do tio lodu disiiada por diversos caminhos. ('-)

Deixemos este caminheiro o vamos ao encontro do que 
deixamos em Khotan, com o fio do Oriente e procuremos 
tambem acompanhal-o.

Este, deixando Khotan, abandona o Turkestan, vai a 
Bahma e abi encontrando, preso a uma jazido de jodeite, um 
fio, uue-o ao de nephrile que o guiava e vai com elies unidos 
até Yunnan, margina o Vungtse kiang, caminha para Pekin, 
vai á Coréa, aventura-se peto mor Amarello, costeia o 
Japfto, chega ao Pacifico e com toda a temeridade entrega-se 
ás correntes do Kuro Sivo. Chegando ás ilhas Aleulicas, 
desembarca em Alnsko, e levado depois pelas mesmas cor
rentes dá ú costa na Alta Califórnia, onde encontra Tulan: 
(3) por terra desce ao Mexico e deparando com o desfia-

( 1 ) A inda M orrera, h isto riador hospanhol, lido por lodo» cotno m uito verdadeiro 
nos ( litR o o ra  ou não  n a tu ra l o facil a travossia.* «U m  veeino da Ia iala do Ia M a- 
dorft, el auo  do 1484 pldtó al Roi de P ortugal Uconcia p a ra  ir  A descubrlr c ie rla  T orra 
quo ju ra b a  qul veia cada ano  i slompro do v u a  m n n era , Coucordando coin las islas 
do los A<;orcs ; i do quo i sucodió que en Ias ca rias  do m arear a n t ig u ts  so pinlabam  
oalguna»  islas por aquollcs m aros , capecinlmonto la  isla  quo dcciau do A n l l l la . . .  Iquo 
en liompo dei infnntc D . H onrlquc do P o rlu g al con torm enta corrió vn  tiacio f/ue 
habia salido de Portitgal, { no  jx irô  hast i dar en eItà , e pero quo Io» tnarinoros te- 
miondo quo uo los quom ascu cl navio  i Io» detuviosen so bolvioron a  P orlugal mui 
a lo g re s  confiando tio rocibir utercedes, e tc . »

( *) Sabagum  diz, n a  su a  Historia de las cosas de nova K fpana, l ib r . I I I .  C ap. 3,
quo o ra  a  p a tr ia  das ostneraldus, do ouro o da p ra ta .

(® ) Dos g ru p o s quo da A sia em ópocas d irtcren los, chegaram  A A m orica, um
postando por Pensacola foi ao  M exico, outro in te rn o u -se  c chegou a td  á  V irg ín ia .
Aquello lovnntou os Uocallis, esto os .Mointrfj. Os A palaches o os Cofachilas sào 
ramo» dosse tro n co . E s ta s  duas nações quo so formarnm  posteriorm ente, conhe
ciam o torm o K ara o oram  filhos do Sol o foi das luta» por essa cronça quo muito 
postoriorm onto ao o rig in aram  os K araibas, quo dosccrani p ara  na Ilha» o so encon
t ra ra m  com os-quo tam bem  dem andavam  as  mosmas ilha» «nhindo da parlo  do sul
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mento do fio do primeiro caminheiro, tambem vé desfiar-se 
o seu e pelo Panamá vai á Columbia, emquanto que se 
aspalham peio Orenoco, Magdalena e Antilhas as outras 
subdivisões.

Caminhando sempre para o sul, as subdiviões dos fios 
principaes da nephrite chegam a Satander, atravessam as 
Andes, vão ao Titicaca, a Cusco e Cajamarca, entram  na 
Araukania, e transpondo os cordillieiras passam para as 
cabeceiros do Yuruá, Purús e Madeira, emquanto outras 
subdivisões, da Columbia, directamente descem ao Amazonas 
pelos rios Yamundá, Negro, Yapuró, Içá e Napo, paro ir 
sómente até o rio Tapayos, sum irem -se em Puerary ou 
Alter do Chão.

Estes fios estavam ligados a postes que, pela maior 
porte, desappareceram, ficando aqui e alli um ou outro, como 
bolisos que nos m arcam  os pontos de estada, depois da 
partida do centro da Asia. Onde nos faltam as balisas de 
nephrite apparecem, comtudo, as inscripções nos rochedos, 
perpetuando a  ophiolatria e a platicephalia deixadas pelos 
ousados viajantes, que, com os que morriam , enterravam o 
amuleto, que 110 seio da terra ia se encontrar, lambem, 
com aquelles involuntariamente eram esquecidos ou se 
perdiam, e que hoje o archeologo encontra.

Esta é a marcha da nephrite e da jadeíte, assignaladu 
pelos marcos que deixaram plantados as emigrações osia- 
ticas, em épocas prehistoricas e quo bem explicam as che
gadas de Quetzaleoliualtl, de Volan e a dispersão posterior 
do povo Nahua. Esses marcos são os muyrakytõs, que 
fúra dessa Unha nunca foram encontrados.

Para Quito os levou ICaran, que perpetuou seu nome 
cm K arangui, hoje Caracas, c para o lago Titicaca foi 
portador delles uin outro Karct, que conquistou Chucuvilu 
e Tiuliuanaco, coincidindo esta invasão com as emigrações 
Nahuas, produzidas pela queda do Império Xibalba. Corn
os m uvrakytãs levaram a platicephalia, que desceu ao Ama 
zonas com os Omauas ou Kambeuas.
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As marchas migratórias ria Asia, para America, come
çaram  muitos secuios autes da ôra Christã em épocas 
mylhologicas, como as que foram para a Europa e con
tinuaram ainda depois, porém as dispersões dos descen
dentes, que da America do Norte desceram para a do Sul, 
foram todas muito posteriores.

Cumpre-me chamar a atlenção para o facto de coin
cidir a marcha da nephrite, sahida de Kiiotan para Eu
ropa com u dos corpos de Iliong nu, a dos Hunos e a dos 
Eulhalitos, que lambem eram platicephalos.

A marcha da nephrite é tambem comprovada pela 
platicephalia, que foi compnnlieira do Muyrakytã. Assim 
a vemos no Caucaso, na Bélgica e em Toulouse. A de
formação craneana, conhecida por deformação Tolosã, 
perpelúa a cuneifornie dos Tolans.

Essa mesma deformação é tambem perpetuado, em uma 
medalha cunhada cm 452 da nossa éra, em honra de 
Attila, ultimo rei Huno, em que se vè o busto do l la -  
gello de Deus, dislinctamente deformado, como os das 
figuras dos baixos relevos do Mexico.

Parece-me que não ando muito afastado da verdade, 
quando digo que o fio da nephrite, que se estende pelo 
Amazonas, tem a sua extremidade preza ús jazidas de 
Khotán c que abi es té o berço de alguns povos ameri
canos, origem da civilisação prehistorica.

Procurarei justificar esta minha asserção, servindo-me 
justam ente da palavra Iíhotan.

A tradição, os escriptores Nahuas, Mayas e Quichés, 
assim como os historiadores antigos do Mexico e da Ame
rica Central, dizem que o Jllho do sol, o grande serpente, 
o portador das pedras verdes, o senhor por excellencia (o 
K ara) foi Quetzalcohualt que tinha sahido de Tulan, « du 
cõti d’oú le soleil se lève—  de 1’autre còté de la mer, 
et c'est ce Tulan oii nous oimes ü ètre engendres par nos 
mõres et nos p ires  », como nos diz Brasseur de Bourbourg, 
traduzindo us memórias de Tupan-Atilan.
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Diz mais o mesmo sabio missionário, em uma nota: ( l ) 
«S 'ils sont oennus en Amérique da cótó de VOrient ilson t 
dil traoerser 1’Asie presque entiàrc ainsi que l'Europeu.

Tem razSo. Modernamente a nephrite nos tem mostrado 
que essa travessia foi feita.

Depois exclama o mesmo missionário:
« Ttilan la terre mysterieuse dont le nom est reslé 

gravé dans le souvenir de toutes lcs nations de l'Amé- 
rique Septentrional eberceau de la Science et de la sagessc, 
ou ces nations puisèrent avec les élérnents de la vie po- 
liciée, 1’a rt de gouverner les pouples et rcçurent avec les 
symboles de leur religion, 1'organisation du culte!

Oíi donc élait cette region célebre?»
Tulan, Tollan, Tonalan, Tonathan, Tuia, ou Tule, si

gnifica, modificada a palavra, como diz o Dr. Brinton, ci
tando a Crônica M exicana  de Tezozomoc, o lugar onde 
nasce sol. Entretanto os Mexicanos dizem significar canas 
ou juncos, que é o significado de lull, ao passo que o Dr. Va- 
lentim diz que a palavra é Maya e significa na terra da  
abundancia, de tull abundancia e o affixo a, que 6 a pro- 
posiçüo Í/í.

Apezar destas interpretações I5d. B. Taylor ( 2) cré 
que 6 coiTuptella do Asiático Turan.

Com este nome de Tolan ou de Tulíi, cidade do Sol, 
havia uma cidade no Mexico, entre Tampico e S. Luiz do 
Potosi, outra na alta Califórnia, por onde vinham as 
pedras verdes e o ouro, outra em Palenque, e aquellos que 
as governavam eram  nppellidados tambem de Tolans. As 
tres da America teem os suas latitudes determ inadas; mas 
onde estâ a primitiva, fonte de sabedoria em quo be
biam os conhecimentos que espalhavam? Onde é nquella 
d'ondo sahiram  Quetzalcohuntl c Votan e foram gerados os 
seus companheiros? N8o serú a de Iíhotan, a patria da

( 1 ) H iit. d ts  uat. civ. 1 . paff. 1CÔ. N o la S . 

( * ) R u it its  de Palenque, p a g . 64, noto 3 ,
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nephrite, a cidade do Sol, do Turkeston? Brnsseur per
gunta se não será nas cabeceiras do Rio Mngdnlena, nn 
America meridional.« Qu’il y nit tmo region dn nom de 
Tidan á 1’Orient et dc Paulre còté dc In mer, il n’y a pas lo 
moindrc doiile.» ( *)0 mesmo cm nota pergunta: a mais dans 
qtielio partie du monde fmil-il le placerí C’est lá encoro une 
question hien difflcile ;'i rôsoudrc.» ( -)O  mnnuscripto Calc- 
chiquel das memórias de Tecpan-Alitla nos prova que as ge
rações nascidas nas Tulnns onde o sol se deita, sohiram do 
Tulan onde o sol se leounta, depois de terem vindo do outro 
lado do Oceano «quo venimus ex-altero liltore maris».

Parece a principio não se r; mas, a philologia nos mos
trará que ha razão para ser ella ncceita como patria do 
grão-mestre das artes pre-historicas dn America.

Vejamos:
É sabido que sempre que um estrangeiro chega a 

qualquer pnrlc do mundo, em que 6 obrigado n não fallar 
a sua lingua, mas sim a da nação que adoptou por patria, 
sempre proinmcln mal as palavras, que aprende, a ponto, 
muitos vezes, de desfigural-as pelo som. O mesmo acon
tece com os povos que recebem palavras estranhas, que não 
sendo illusirndos, mas sim nnulphnbctos, como eram os 
americanos, forçosumenle, como ainda hoje, haviam de 
pronunciar as palavras que ouviam de Quetzacohuall e de 
seus companheiros com uma phonelica muito differente e 
naturalmente o Khotan passou a Tolnn.

Tanto a pronuncia desta palavra era dada de varias ma
neiras, que se vô nos historiadores escripta difTerentemente.

Parece impossível que de Kho, fizessem To e de tan, 
lan, mas não o é, tanto que muitas crianças dizem Tota 
tasa, tamisa, tóso, tabito, etc. por Cota, camisa, covsa,

( 1 ) B ríissour. U m l. cies uai. cíu. du M ex. I .  p ag . 168, 
( 4 ) IbM eni.
( * )  A m h iu tc . I.ondon. 1861,
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cabrito, ele., e mesmo Max Mflller cila o exemplo Iriviol 
da troca de Tal por Tal, em todos os povos.

A queda do K paro T 6 constante na Polyntsio, nas 
ilhas de Sandwich o 110 llawoi, e confundem atli de tal m a
neira os sons da gutlural com a du dental, que os fran- 
cezes escrevem com t  as mesmas palavras que os inglezes 
escrevem com lc.

Nos i)rimilivos tempos a mesma cou sa existia 
tambem entre os Hindus os Gregos 0 os Romanos, que 
abandonavam seus lares, os quaes pronunciavam meio 
dental, ou mesmo puramente gutlural por dental e 
vice-versa.

A mudança do T para L se vè claramente 110 (agr, 
gothico, que passou ao tear, inglez, ao dalcru, grego, ao 
dacri e lacri latino, que originou dcicri-ma, lacri-ma e a 
lagri-ma  portugueza. Vê-se, portanto, que facil é a corru- 
ptelio, perpetuada na America, por ter sido nella feita e 
por continuar pela descendencia dos que a fizeram. Temos 
alóm disso, mais uma circumslancia. Pela marcha apon
tada pelo muyrakytã se vò, que, pelo sul de França 
passou uma emigração, que partiu de Kholan, com am u
letos de nephrite e justam ente ahi encontramos, no de
partam ento de Correze, tambem, a cidade de Tule, celebre 
pelas suas rendas c ruinas prehistoricas, que conserva. 
Devo lambem notar a coincidência de haver pouco ao sul 
de Tule a cidade de Toulouse (Tolosa, dos antigos), ce
lebre pelo uso da platicephalia, conhecida por deformação 
Tolosã e a de Tuulpii (T u lan) c próxima, nu llespanha, 
outra Tolosa, de descendencia vasconça 011 biscain ( 1), quo 
ainda conserva o uso da cotwade, ou resguardo, obser
vado por Marco Polo, em Yunnan, por onde passa a linha 
da emigração da pedra divino.

( ‘ ) Observo qu* ah i estiveram  os A lanos, ram o Huno quo a  h is to ria  accc ila  sem 

com m entnrios.
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Que a primitiva Tuia ou Tulan não cro 110 Mexico 
e sim além-mar, temos a prova na exclamação do in
feliz Montezuma, quando avistou as nãos hespanholas:

— E’ Quetzolcoliuatl que volta dc T u lan !...
Bem disse 0 sabio liistoriador da civilisação Mexicana: 

(*) «ce serait une cliose d ’un liaut intéròt de rechercher 
1'origine et le premier berceau des nations qui parlaient 
la langue Naluiatl. Afous ríacons pus le moindre cloule 
iju 'U /a illc  les ckercher eu Asic. » (*)

A outras considerações me leva ainda a palavra Khotan, 
que me parece ser, tombem, a mesma Votun, nome que 
tinha o heróc das pedras verdes.

Segundo a tradição, tinham 0 nome de Tolan os quatro 
indivíduos que partiram das quatro cidades; não seria 
Votan um desses Tolans, gerado em KliolanV Ou um dos 
seus descendentes com 0 mesmo nome?

A corruptollo de Khotan para Votan 6, tombem, fucil c 
natural.

Alôm disso Votan fez «ejuatre voyages aa pays d ’oii 
étaient oen/ius ces étrangers» ( - )  que tinham vindo do 
Antigo Continente, como indica o signal S, do seu Manu- 
scripto, segundo Ordonez, para estabelecer-se no Novo, in
dicado, tambem, pelo signal s, 0 que parece, pois, mostrar 
que foi o fundador da Tolan ou Tuia, mudado para Tule 
ou Tolosa, em França, porque cllc era um Tolan que 11a 
sua marcha ia deixando as jades, como marco miliario, 
que aqui me guia.

Posto que a Vinlandia induenciusse nos costumes 
Nahuas, comludo foi em época recente, posterior ús emi
grações asiaticas. Quero, mesmo crer que simultaneamente 
viessem os primeiros pelo Oriente c os segundos pelo 
Occidente, mas só muito mais tarde se encontraram, de-

(*  ) 15. do líou rbourg . J l i s l . rfes .Va t .  d o .  I .  p f tg .  103. 
( 3 ) C harancoy, I x  M ythc dc Votan. p a g . 0 .
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pois' de terem vinculado nas terras que tomaram para 
residencia os seus costumes. A Tuia ou Tolan nada tem 
de commum com o outra Tila, Tyla, Thulé, Thjjla ou 
mesmo como u UUinia Thula, que para uns era na Di
namarca e para outros na Islandia, como parece indicar 
Pilhéas, o hnbil marinheiro marselhez, que primeiro no armo 
340, antes da nossa éra, a  descobriu, como se vô na Gco- 
graphia de Strabão.

Para mim Votan, o Tolan Mexicano, nasceu em Kholan, 
e com o nome de Bokan  appareceu um descendente 110 
Amazonas.

Nos commentarips tratarei d ; Votan e mostrarei 
asanalogias (pie apresentam e como se prende ao Mu- 
yrakyta.

Para reforçar a minha opinião, citarei 0 que diz 0 
professsor Mortillet, 110 seu Prehisiorico, ã pag, 614. Depois 
de asseverar que as primeiras invasões da lSuropa vieram 
do Oriente, termina:

«La population de 1’Europe occidentale, à 1’Èpoque, 
Robenhausienne, se composail d 'un melange de dolicho- 
céphales ú 1'ossature fortement accentuúe, et de brachy- 
cépbales aux os plus arrondis. Les premiers conslituanl 
la population autocbtone, les nutres étant des envahisscurs 
venus des pays situés entre la Mediterranée, la mer Noirc 
et la mer Caspienne. C’est de l’Asie Mineure, de l’Ar- 
menie et le Caucase, qu’est venu le (lol de population qui, 
au commencement de 1’époque Robenhausienne, a envahi 
rO celdenl.»

Oijservnrei ainda, (pie pela marcha da nephrite, sa
bemos que um corpo de emigrantes passando pelo norte 
dos m ares de Ara! e Caspio subio o Volga, antigo Rha, c 
é justam ente onde encontramos uma outra Tala, cidade 
que, desde a maior antiguidade, se levanta no theatro das 
operações Ilunas.

Como poderiam nnquellas ópoens ter alra.vessado o 
Grande Oceano os sectários de Budlia? nos perguntarão.



59

Já disse como as correntes levaram os Japonezes A 
Califórnia e agora mostrarei como voluntariamente o fi
zeram.

Sabemos que as correntes marinhos que existem no 
Grande Oceano tornam essa travessia rapida, tanto que, 
ainda hoje, muitos a fazem involuntariamente impellidos 
por ellas; sabemos, e está provado, que o Kuro-sioo ou 
rio Negro, a grande corrente, parte das costas de Cantão, 
passa do lado oriental do Japão, dirije-se para as ilhas 
Aleuticos o desce costeando a America do Norte até o 
isthmo do Panamá, correndo junto ú Califórnia, pelo que 
vimos não ser raro chegarem ahi os barcos ou juncos 
chinezes e japonezes arrastados por ella.

Já vimos, os factos citados a este respeito por 
Brasseur de Bourbourg e pelo Commandante Maury, da 
marinha americana. Porque tambem, arrastados, não vi
riam os primeiros viajantes á America e depois proposi- 
talmente ?

Onde está o impossível, para homens arrojados e des
temidos como foram, por exemplo, os Ilunos ou Magyares?

O sahio professor Fischer, cauteloso demais, não quiz, 
em these, declarar que foram osasinlicos que derramaram 
pela Europa a nephrite e a jadeíte, e que foram tambem 
elles que a trouxeram ü America; porém, que maiores 
provas poderão apparecer em contrario?

Só a descoberta, na America, de jazidas de nephrite e 
jadéite destruirão o valor do muyrakytã.

Fischer me perguntou, e tambem pergunto eu: «Por 
que razão os povos da America ligavam tanto valor a 
ornamentos e amuletos feitos de uma pedra que não 
possuiam, que devera ser cara pela diíTiculdade de aequi- 
sição e de esculptura, quando ella não seduz pela sua côr, 
a não ser a jadéite verde-esmeralda? Não parece vir isso 
nos confirmar que não era mais do que uma reminiscência 
do berço commum do genero humano, a Asia Central?»

E' verdade. Só uma tradição religiosa levaria o povo 
a heredilar nas virtudes da pedra-ver de, porque não póde
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essa crença ser filha do ocaso, quando tinham outros 
pedras de brilho o de còres mais vistosas, que poderiam 
leva l-o á superstição.

A importância que liguei ao. muyrakytã, a analogia 
que achei entre elles e os amuletos, e o crença de que 
o povo prehistoriço amazonense esteve em contacto com 
a Asia, serviram para dar-me relações que me honro de 
ler tido com o fallecido sabio director do Museu Mine
ralógico de Freibourg e alargar a esphera dos meus 
estudos. Entretanto não sabiamos que existíamos no 
mundo nem conhecíamos os trabalhos um do outro. Sò 
em 1877 leu clle os meus humildes estudos sobre o as
sumpto e só em 1878 soube eu da sua exislencia, pela carta 
honrosa que me dirigiu.

Ao passo que eu, no America, com o muyrakytã cm 
punho, desde 1872, procurava a origem do homem pre- 
historico e presumia que elle linha sabido da Asia, o 
conselheiro Fischer, na Europa, desde 187-í firmado no 
natureza da rocha do mesmo objecto, procurava na terra 
dos patriarchos a origem do homem americano; e assim 
elle lú, com a mineralogia e eu cá, com a archeologia e 
a etimologia, caminhávamos pura o mesmo ponto, guiados 
pelo mesmo amuleto.

Accresce ainda uma circumstancia notável: elle tomou 
para seu guia esse objecto « à un temps oii les miné- 
ralogisles européens n'avaient pas encore le moindre 
pressentiment du oaleur archéologique du nephrite» (<) 
o que comrhigo lambem aconteceu no Brazil, onde nin
guém suspeitava a existencia da nephrite, nem ligava 
valor ao muyrakytã, que era desconhecido. No Amazonas, 
mesmo, muito poucas pessoas o conhecem, a não ser 
algum tapuyò que o preza pela suas virtudes tradicionaes.

Varios naturalistas percorreram o Amazonas, mas 
nenhum ligou valor archeologico a esse amuleto nem

( 1 ) C arla  que tnc d irig iu  era 1 do outubro  de 1S7S.
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deu-lhe por palria a do genero humano. Si dahi, pois, 
resultasse alguma gloria, essa caberia ao conselheiro 
Fischer na Europa, e a mim no Brazil. Si commetto um 
vitupério, é para que fique bem patente que tenho ini
ciado alguns estudos, de que outros se teem aproveitado, 
ficando meu nome condemnado ao esquecimento. Jú por 
isso fiz uma reclamação, que publiquei no Cruzeiro, de 19 
e 20 dc dezembro de 1831, sob o titulo — O mui/rakj/ian, 
precioso coevo do homem aati-Colombinno.

No congresso dos americanistas de Nancy, em 1875, 
'discutiu-se a possibilidade dos emigrações asiaticas paru 
America e as razões cpie existiam, apresentadas em diffe- 
rentes obras e memórias; porém, por falta de provas, 
nada de decisivo ficou assentado, peio contrario, as opi
niões favoraveis foram taxadas de chinoiserics e de Robin- 
sonnades.

Apezar disso, devo declarar, que, sem idea preconce
bida, rião tendo mesmo lido, então, nada a respeito de 
emigrações asiaticas, desde 1S72, levado pelo muyra- 
IcylC, eu vi que a Asia linha infiuido nos costumes prehis- 
toricos americanos. Procurando estudar a questão, sempre 
guiado por esse amuleto, hoje chego a aiTirmar, si não 
houver provas em contrario, que os primeiros emigrações 
para America foram asiaticas.

A memória mais antigo, baseada nos Grondes An- 
nacs Chineses, conhecidos por Xan-szu, 6 a escripta por 
De Guignes em 17G1 ;(•*)' e a  unica que nos apresenta provas 
tiradas de documentos que ellc traduzio, e que nos refere o 
data da emigração, os nomes dos frades emigrantes, os 
costumes do povo, etc.

Diz De Guignes :
«Li-Yén, historien chinois qui vivait au commence- 

menl du VII siècie, parle d ' un poys nommó Fou-Song,

( * í  S iir  te , ilacigaltoiis rfe ditniiU  tU I' Am crlqu? $1 n i r  p lu s il t tr i  pciip ttí l i h ih  ú 
VeXIreniilJ dc 1'Aítc òricntalc. A c. dea lu sc rlp t. T .  XXV III.
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ólolgné de la Chine de pUis de 40,090 li vers 1'Orienl. II 
dlt que potir s ’y rendré, on parlait des côtes de ia provi n- 
ce de Leao-Tong, située au nord de Pe-ICing; quoprós 
avoir fail 12,030 li ou arrivait ou Japon proprement dit , 
c’ est-à-dire au Niphou; que de lá vers le Nord, aprós uno 
navigation de 7,003 li, ou recontrait le pays de Wen-Chiii; 
qu’ó 5,030 li dece dernler, vers 1'orient, on trouvalt le 
pays de Tn-Han, d'ou on parvennail dnns celui de Fou- 
Sang qui était distant de 20,030 li, dans la direction de 
1’Est. Tolal de Leao Tong à Fou-Song touchnnt sucessive- 
menl au Niphon, n Wen-Chin et íi Ta-IIan : 41,003 li.»

Multas outras obras teem apparecido, principalmente 
depois que o sabio baríío de Humboldt, com sua aulo- 
risada palavra, disse que «o contacto asialico com a Ame
rica (•) ern indiscülivel, pois se manifestava francamente 
na cosmogonia, e nos hyerogiipbos ».

Todas estas obras tiram suas consequências do exame 
e comparaçSo dos monumentos nrchitectonicos, só uma, a 
do Reverendo missionário Piletol, tira as suas conclusões 
pelos estudos linguisticos.

Do Guignes, traduzindo o historiador chinez Li-yen, do 
seculo Vli, diz; «Pendant le régne de Tsi, dans lo pre- 
mióre annéo de VOrigine litornelle (499 de Jesus C lirist) 
un pretre boudhist chinois, qui portait le nom monaslique 
do Hoei-chin (compassion universelle), vient du Fou-Sang 
dans le district de Houkouong et dans les districls voisins. 
II raconta que le Fou-Sang est situé a environ 20.000 li 
est de Ta-IIan et dc 1’Empire du Milieu ».

Diz De-Gtiignes que o emigraçõo para Fousang foi no 
anno 499 da nossa éru; outros querem que houvesse outras 
de 948 a 820, e, posto que hajam séculos entre essas datas, 
podem, comtudOt m arcar differentes emigrações. Oslltmos,

( 1 ) Vves  do Cordllléres «v d«’j  m o n u m in ls  des jwupres in d ig jikm do V A m friq u t, 
T . I. p ag . 31 —  3 9 . K xam cn critique dc l ' histoirc ct dc la geogr. du  JVouccau Con- 
U nent. T . II  p n g . 07.



por exemplo, expulsos da China 93 tuinos antes de Clirislo, 
só invadiram a Europa no anno 37G da nossa éra e, assim 
como levaram para isso -469 annos, poderiam gastar para 
a America 499 annos.

Fotisangou Fusang, é o nome celestial que os Asiáticos 
dão a  uma planta essencialmente americana, — a Ag ave, que 
os Mexicanos denominam Meti, os Equadorienses Cabullrt, 
os Venezuelanos e Peruanos Magueg. Isto nos prova que 
as terras a que chegaram os filhos do Sol foram os da Ame
rica. Cari Newman diz, baseado nisso, que os Chinezes 
no 5a Centúria chegaram á America pelas, ilhas Aleulicas.

Posto que a descripção que dêo o historiador chinez, da 
arvore do Fou-sang, pareça se referir antes á Aleurites ou 
Drgandra da familia das Euphorbiaceas, comludo ainda 
hoje a Agavc (Amarvllidacen) é conhecida, em alguns lu
gares da Asia pelo nome de Fou-sang.

No Congresso de Nancy, o Sr. Lucien Adam, comba
tendo a questflo, diz que não podiam os emigrantes ter 
achado cavalios em Fou-sang, como disso o mesmo histo
riador, porque estos não existiam na America, onde foram 
introduzidos pelos liespanhóes; todavia as novas descu- 
borlasdão razão a Li-yen. Na Califórnia leem sido achados 
não sómente esqueletos humanos, tendo ao lado machados 
de pedra, como ossadas de cavalios, como os Fr/uus ex
celsas, Cabalus, e pacijtcus ; genero este representado por 
varias especies nas cavernas de Minas Geraes, e que foram 
descriptas pelo Dr. I.und.

Não existiriam ainda alii os cavalios no começo da nossa 
éra, quando chegaram os portadores do amuleto nephriticoi1

Estabelecidos os primeiros asiaticos, de Khotan, só com 
as subsequentes emigrações chegou o Budhismo ó America. 
« Anciennement ces peuples ne vivaient pas conformement 
aux lois de Boudha, mais il arriva durant la seconde 
année de la Grande Lumière de Song (558 ap. Jesus Christ) 
que des moines mendiants vinrent au royaume de Iíipin 
(Samarcande) dans ce pays oú ils repandirent la religion
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de Boudha et avec elle les livres sacrés et les saintes imoges. 
Ils enseigaórent au peuple les rògles de la vie monastique 
et changòrent ainsi ses mceurs. »

Só cinco séculos depois da vulgarisação do Evangelho, 
a religião de Budha foi introduzida na America, segundo 
os estudos do eminente sinologo. ( 1)

Não estabelecendo resumo, nem tratando aqui dos 
pontos de contaclo que se tem encontrado entre os monu
mentos americanos e os asiaticos, que estão apontados hoje 
em muitas obras, por não o comportar este escripto, tra
tarei só do que possa ter relações e apoiar o monumento 
que me guia, o m uyrakytã, que corrobora a influencia 
asialica sobre a civiiisação americana.

As crenças e ris tradições do Novo Continente, todas 
para esse lado se dirigem. Seja-me permiltido apresentar 
mais dous pontos que justificam o que já muito anterior
mente disse e o que aqui exponho.

Nas ultimas descobertas feitas nos M ound-Buildres, 
do Kentücky, tem sido encontrados grande numero de ca
chimbos, entre elles alguns representando, com propriedade 
e semelhança, jaguares, tucanos, peixes-boi, ele., animaes 
todos de uma região quente, como 6 a do Equador, ha
vendo alguns como o tucano, que não existem sinão na 
America do Sul, sendo o ultimo quasi exclusivo do rio 
Amazonas.

O encontro da representação nos Mound-Builders, de 
anim aes do Sul, só prova, ou que oulr’ora esses animaes 
alii existiram, o que não é provável, ou que o povo tinha 
contacto com outros povos das m argens do Amazonas, o 
que eu acredito.

Temos, ainda, mais uma peça que justifica a vinda do 
povo da Vinlandia ao Amazonas. 0  Bev. S. li. Peet (-) en-

( 1 ) .0  HudhUuio, 3’ guw lo  09 m odornos orlm taH sta» , o rig in o u -so  no começo do 
0 ’ sécu lo , n tilc s do Ç hristo , isto  im £ .IS 9  nnnos.

( * )  A m erican À n iíq ífa r ia n . M ars . 1881.
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controu tombem um cacbimbo com formos de elc- 
plmnle, que tambem. prova o contacto com os asiá
ticos, 011 que o elophonte outr'ora existiu na America do 
Norte.

Estes achados veem confirmar a minlia crença. No 
Amazonas encontrei em excavações vários cacliimbos com 
essas fôrmas e que desprezei, suppondo industria moderna, 
posto que encontrada entre louça antiga.

Outro ponto.
Vimos a marcha traçada pelo historiador Li-yen e, 

quanto a mim, 6 exacta, porque concorda perfeitamente 
não só com a da nephrite, dos primeiros emigrantes, como 
com a dirccçlie das correntes, e tambem com a distancia, 
pelo que devemos acreditar na expedição chineza, que seguiu 
a dos Volans.

Já examinámos a marcha da nephrite e dos correntes, 
agora examinemos a distancio.

Li-yen dá 44.000 lis paro a distancia, du travessia que 
fizeram entre a China e o Fou-Snng. Correspondendo 506 
metros, no Equador, para cada Li, andaram 4 500 legoas 
murinhos de 20 ao grão; marcha que podiam ter feito 
em 60 dias, sem perder a terra de vista, sinão por algumas 
horas, se passaram por Alaska, porque diz o Coronel Le- 
laud, que explorou o levantou as costas de Bohring, do 
1S53-56, quo_ facilmente se faz a travessia, com terra á
vista e assim podiam nella sallar para fazerem aguada e
tomarem viveres.

Considerando, eiítretando, que a distunciu entre dous 
meridianos, diminue quando se caminha para o Norte;' 
qne no Equador o grão tem 60,9.1 milhas, emquanto que 
nos parallelos entre os quaes andaram, os dc 40° a 55°, 
tem a de 39,58, as 44.000 lis não representam mais do 
que 2.900 legoas, pouco mais ou menos.

Enlre o China e a America, do ponto de partida
e o da chegada dos emigrantes, medeiam 12u° ou 2.409 
legoas, cm linha recta, o accrescimo pois de 500 legoas

1H7S D
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é exaclamente o augmento quo liouvo subindo do pa- 
rallelo 30°, obliquamente, para o de 55° e depois des
cendo.

Eis pois a distancia e a direcção da marcha dada 
pelo historiador chinez, concordando com a marcha da 
nephrite, que não é hypothetica, porque todo o caminho 6 
balisado por ella.



A RAIZ DA ARVORE ANTER0P030NICA AMERICANA. PÁRÔ E TUNA. 
AINDA 03 KARAYBAS. OS KARYNYS. OS MtniíAKYTÃS MEXICANOS 
E PERUANOS. OS ARAUXANOS E AS IKAMIABAS

No primeiro capitulo, apresentei a arvore genealógica 
das tribus americanas, cujos galhos se prendem ao tronco 
Maya e Nahua-Quiché, tendo por nó vital a palavra 
AP, da qual são raizes tu n a  ií pArô ou pAru, que 
se prendem a Iihotan, chamada, tambem, Yu-thinn, 
a terra da jade; no capilido IV mostrei o itinerário 
que seguiram as hordas, que desse districto parti- 
rum, seguindo caminhos oppostos; agora, a traços 
largos, mostrarei que, si, pelo muyrakytã, achamos a 
origem de algumas tribus amazonenses na Azia Central, 
pela lingua vamos ver, tambem, que os seus antepassados 
beberam as .mesmas aguas, que são aquellas por onde 
rolam os seixos de nephrite.

Sabemos que desde o anno 207, antes da vinda do 
Redemptor ao mundo, até i5-í, depois do seu nascimento, 
do centro da Azia partiram numerosas hordas, que umas 
após outras, como vagas, se espalharam pelo sul da Eu



ropa, como foi a  dos Hunos, ( l ) depois da queda do poder 
de Hiong-nu, que devastando, conquistaram e conseguiram 
fixar-se ahi, vindo dessas emigrações tarlaricas os aetuae3 
turcos, turcomanos, etc., etc., e a adulteração de alguns 
dialectos; sabemos que os Museus estão cheios de objectos 
de nephrite, achados pelo sul da Europa, os quaes per
feitamente, para mim balisam a marcha do povo que os 
conduzia; sabemos que foi da terra da jade ( Yu-thian), 
como disse, que partiram esses emigrantes e, pois, porque 
não seriam elles os portadores dos amuletos que encon
tram os hoje? Penso que pura America, na mesma data, 
pouco mais ou menos, partiram  tambem emigrantes, levados 
pelos mesmos motivos que obrigaram  os Hunos a irem 
para Europa e que foram aquelles os portadores dos mesmos 
talismans, que como marcos se es'endem de Khotan, por 
Yunnan, até no Amazonas.

Para mim é fórn de duvida que os( Karas-Tolans), que 
levaram para a Europa os vocábulos Ap, Pdrô e Tuna, 
usados ainda hoje da Moldavia ã llerzegovina, foram os 
que abriram  pela China a estrada dos emigrações que 
conduziram os Muyrakylãs, ligados aos mesmos vocábulos, 
que ainda 110 Amazonas perduram.

Pelos Nnhuas, Mayas e Quichés, passaram aos Karai- 
bas, modificados como súem modificar-se todos os vocá
bulos, dispersões e cruzamentos.

Por que razão se ha de encontrar a jade na Europa, 
manufacturada em amuletos, só por onde passaram 
aquelles que, ainda hoje, teem na sua lingua esses voca-. 
bulos e ha de 11a America, só se achar 0 muyrakytã nos 
lugares em que perdura a palavra K ara  ( - )  (própria da

( 1 )  Os H unos, quo drscondiam  «lo selo  fam ílias, form avam  um povo composto 
t]e hordas difTercntes, 10S segundo H ornio, que unido aos M ongolios o nos restos 
dos .Manos quo vonccu, cspnlliou-so pelo su l da E uropa , devastando tudo como so fora 
um  fh ijc llo  da D eus, n a  ptirnso do A tilla ,

( a ) Pevo reco rd ar quo souipro em prego K ara , como notno genérico  q u e d o u  no 
povo snhido da A sia , por não sabor positivam ente qual foi o quol delles bojo conserva
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Tarloria) e se vê nos seus dialectos os vocábulos Ap, Párô 
e Tuna, com o mesmo significado ?

Em um dos dialectos da pati-ia da nephrite Ap signi
fica agua, Piírò, rio e Tuna, trovoada, chuoa, aijua em 
quantidade, r io ; na America, vemos Ab, A e A ti signi
ficar agua, entre os Quichés, Mayas e Nahuas, que usaram 
os chalchihuitls, dc nephrite; Tuna, indicar agua e rio, 
nas tribus que usaram o muyrakylü, do nephrite, e, Párô, 
perpetuar-se com o significado de rio, em varios lugares, 
todos da regido do muyrakylü.

Devemos nüo nos esquecer que a leste da Europa en
contra-se, a palavra ati, atei, com o mesmo significado: 
Segundo Schlegel o territorio dos magyares, antes da con
quista da Hungria, tinha o nome de Atei kussu e com- 
prehendla a Moldavia, a Bessarabia e a  Walachia, que 
limitava o Danúbio que Se chamava então fitei, isto é, 
agua grande.

Assim conheço o Párô, aílluente do Apurimac; o 
P á rô . Paru, nffluenle do Amazonas; o impropriamente 
chamado lago Páru, proximo ao rio Trombetas, o qual

as  u ltim as re líqu ias do su a  lin g u a . Coino foi conquistador «oborano, g u erre iro , forte 
o poderoso, dei esse nome, porque «5 o que oxprimo ossos predicados en tro  os povos ame
ricanos. L em bro, tam bem , quo es la  nomo ex istia  ontro os A rvanòs com a  pronuncia 
K à rtt sign ificando, segundo M ax-iíiU Ic r, < o quo con ta  louvores aos Donses, o quo 
g r i ta  », da rad ical /fu r , g r i t a r ,  lo u v ar, dondo *o d o riv ao  vodico kire  poota o klrte  
g lo ria . Os annos modificaram o sontido polo quo o pregoeiro, on tro  os Aryano», passou a 
s e r  senhor potleroio ontro os T uran ia tio s. Entro  os turcos conserva o sentido do pode
roso o a in d a  d titulo ; ignnl ao que se d av a  aos re is do P crfi. T an to  c ra  Jíori Manco 
C apac como o foi K ara M ustapha a  K ara  Mobemot.

P línio d iz quo K ara  foi o inventor dos agouros pelas a%,cs , o n tre ta n to  F rei 
Grogorio G arcia, apoiado om llo ch arto , atllrm a que ossa rad ica l, ontro os Phonicios, 
q u er dizer cidade. S e  com olTeito K ar só tivossu esto significado não veríam os empregado, 
p a ra  exprim ir rios, ilhas, desertos. Penso quo Kart 6 quo significava cidado, o por 
isso vemos Cartageno,partago, Carteia, c tc . O contacto com os diversos povos, todavia, 
modificou-lho muito o sen tido , o é  por isso quo vemos tambem significar ten to , repre
sentado  por um g ig a n te , como som pre os B árbaros, G erm anos, personificaram aa 
forças da n a lu ro ia .

No Brazil sotTreu modificação, tambem passou a  se r o habll, o destro , o manhoso, o 
lltongelro, a d o to , qualidades quo so ligam  ao oinigranlo, ao in v aso r, ao g uorre iro , ao 
conquistador, no fo rte , ao  poderoso, ao sab io , quo «i o que verdadeiram ente exprime 
o vocábulo— K a ra . O lo g a r em quo predom inaram  aqacllcs quo tinham  estos quali
dades perpetuaram  o facto , « por isso vemos a  p a la v ra  distinguindo cidades, rios, 
ilhas e  tr ib u s , otc.
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dú seu nome ã serra  e ú costa  da região, onde mais 
muyrakytfis se tem encontrado.

E’ verdade que tuná, de trovoada, chuva, agua em 
quantidade, passou a ser inditTerentemenle o rio, e agua, 
mas, alii temos duas questões: ou é uma modificação 
phonetica do Ap, pela nasalisação e pelos nllixos, como 
creio, pelos exemplos que tenho encontrado na pratica 
dos meus estudos, oti mesmo modificou, um pouco, o 
sentido, o que 6 natural e proprio mesmo nas linguas 
cultas e que tôm litteratura. Para não citar exemplos, 
quo por si o leitor fornecerá em todas as linguas, ci
tarei apenas dous, entre m u ito s : poracè, nheepgar. 
No Guarnny do Sul a primeira palavra significa : canto 
e a segunda interprete ou fa l ia  dor, e no tupy, do 
Norte, que 6 o mesmo Guarany, significa, a  primeira, 
dansa  e a segunda cantoria. Si houve a mudança pela 
analogia, ou pelo élo que prende a dansa ao canto, a 
mesma razão ha entre trovoada e rio ou agua, porque 
é aquella que fornece a  agua que fúrma o rio. Assim 
como de fa lta d o r  passou a  cantoria, o trovoada e a 
chuva desfizeram-se em agua.

Este Tona, Tuna ou Tuná, (*) com o correr dos annos 
e em meios dífferentes modificou o som e o sentido; assim 
o vemos na linha migratória, estabelecida pela nephrite, 
apparecer com significados diversos, todos, porém ligados 
a  um a origem commum, com uma só idéa, que 6 o Fir
mamento e a radical A  modificada pelos proprios suffixos.

Tuna  exprime a idéa de brilho, explendor, abundância, 
subsistência: dahi vem significar agua e rio, na Ame
rica do Sul, porque molham as terras que dão o alimento 
e a abundancia; soi, no México, porque tudo illumina e

( 1 ) H o rro ra , n a  Doc. I I Í .  lib. I I , Cap. X I. tradux  ToriaUan por lo g a rd e  T u n a , 
isto  onilo a> oncontram  o« fruetos d a  T u n a. Tem exto nnmo urna Cactocoa, d« 
linda» flore» vertnolbns o do eslam es m uito irrita v o ia , a  O punlla tuna  do.M iller ; nada 
pordm do commum toora 03 dous uomos, a  não «or a  íiom ophonia.
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vivifica ; lua  e estrellas, no Japão, porque as suas phases 
influem sobre a vegetaçüo, que dó os ffuctos que alimentam 
os animaes, com os quaes o homem subsisto; trovoada, 
chuva e agua em quantidade ( r io ), 110 Turkestan, na 
Hungria e na Turquia da Europa, porque purifica com 
sua luz a terra e 0 alhmosphera, acompanhada quasi 
sempre das chuvas, que formam os rios que regam o solo 
e o fertilisam, para produzir o alimento e a subsistência.

É 11a Turquia Européa, que foi sempre um mixto do 
povos, de religião e de dialectos, consequência de invasão, 
cruzamentos c conquistas, que existe um dialecto proprio 
que se estende da Ilungria, pela Ilersegovina, Bosnia, Servia, 
Bulgaria, Valachia e Moldavia, (lllyria, Mesin e Dacia), 
comprchendidos entre aquelles que, Max Müller diz: «les 
debris sont tout ú fait instifiisanls pour determiner ii quelle 
famille de langues nous devons les rattacher», e que 
possue os vocábulos Ap. Párô e Tuna que se encontram 
na America.

A própria Bulgaria foi conhecida por TuNA-Víízrf/efe.
Emquanto as turcos, proprios, dizem Iiiüka ( r io ) 

e Vhoda (agua) e os Slavos R ika  ou Riga, 0 povo ille- 
trado, em alguns lugares, diz Púrò, Ap e Tuna, (•)  sendo 
para notar-se que, quasi todos os que faliam esse dialecto 
são christãos e se exprimem no mesclado Roumain, dialecto 
latino, levado para a Dacia, 110 tempo do romano Imperador 
Marcos Ulpio Trajano, no principio do segundo seculo (101- 
105) da nossa éra, pelos escravos que tinham com a honesta 
missio obtido o ju s  commercii e ju s  connubii. Estas colonias 
romanas cruzaram-se com os barbaros e posteriormente 
uniram-se aos liunos, que atravessaram 0 Danúbio para 
protegel-as. Da protecção e da subsequente união commer
cial nasceu um novo dialecto, no qual, penso eu, ficaram 
perdurando esses vocábulos da Iingua liuna, que lambem

( 1 ) Kit« fitiKi não ■i 0 to m  la tin o , como pam-arão muito».
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se perpetuaram na America, como persiste foragido o Kara, 
da mesma origem.

Não posso deixar de apresentar uma circümstancia, 
que merece altençflo. Os Hunos, estavam divididos em 
108 hordas, que se filiavam a 7 fam ílias ou. linlw jens, 
tanto que, segundo Niceplioro, citado por Frei Gregorio 
Garcia, os seus monarchas tinham o titulo de Hei de 
Sete Gentes e são estas sele iumilias que vemos 
apparecer na America representados pelos Aztecas, que, 
como vimos descendiam de outros tantas famílias.

Além do que prende o nephrile ás emigrações lartaras, 
ainda se nos ofTerece esta coincidência, como dirão os que 
forem adversários da emigração asialica.

Além da unidade de berço, isto 6, considerarem-se os 
povos Hunos e Aztecas, oriundos ambos de sete fontes, temos 
ainda outra consideração. Em 18SI, o Sr. Le Metayer Mas- 
selin, (<) explorando, em França, as rninas do templo de 
Mercurio-Canetus, destruído pelos exércitos de Atliln, (451 
depois de Christo) encontrou soterradas, sob o panno das 
m uralhas do mesmo templo, ossadas de alta estatura, 
tendo ao lado das suas arm as machadinhas de jade, iguaes 
em còr, fórma e natureza, ás que encontrara anterior
mente no Canadá.

O contacto e a fusão que encontrei nos povos americanos, 
elementos da raça Huna, foram achados tambem pelo sabio 
companheiro de Bompland. Diz elle: (i ) «La race américainc 
a des rapport trés sensibles avec celle des peuples 
mongols qui renferme les descendants de Iliong-nu, connus 
jadissous lenom  de lluns, les Kalmukset, les Burattesros. 
Des ohservations récentes ont mème prouvé que non seule- 
ment les habilans d ’(Jnasarka, mais aussi plusieurs, 
peuplades de 1’Amérique meridionale, indiquent, par des

( 1 ) LaCanatlti pre-ltlsto rique . Cong. des A nu'r. de X a n ey , II , j>ng. 270 

( * ) H um boldt. Vtiâ des Cord. / ,  p a g . 2 J ,
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caracteres osteologiques de la lête, un passago de la race 
am éricaineã la race mongoíe.»

Este achado não nos falia ú razão? O amuleto, jun toã 
ossada do seu portador, não nos prova que se atiraram 
lambem para a America outras hordas do mesmo povo 
conduzindo os amuletos de nephrite?

Tuna e Púrô  foram as raizes que, metonymicamente, 
originadas de Ap, não que o exprimam as radicaes, mas 
porque delias se originou a. idéa que formou a palavra 
que tornou-se raiz. Pela trovoada, disse, deslizeram-sc as 
nuvens em chuva, que ensopando a terra produzio o rio 
d'onde se tira a agua.

Cumpre notar que o povo, que invadio a America, nos 
primeiros tempos da Christandude, para mim, trazia com- 
sigo um mixto, uma amalgama de raças e de línguas, frueto 
de cruzamentos por dilatados annos e posteriormente com 
o contacto com novos invasores, produzio nova mescla.

Dominava uma raça mais numeroso, cuja lingua era 
de aglutinação, mas trazia, como enxertos, vocábulos de 
ílexão e reminiscências semíticos e aryonos, talvez mesmo 
do tempo que estiveram em contacto, posto que em lulas. (*)

Não dominou o Turoniano puro.
Esse povo, durante a longa marcho, vencendo e sendo 

vencido dividia-se, isolava-se e sem modelos e regras gram- 
malicaes, com rapidez modificava a  lingua: adoptando, por 
um indo, termos dos pais, por outro, o das m ãis; esquecen- 
do-sc c perdendo ainda ou tros; adulterando aqui e acolii o 
sentido delles e foi assim que posteriormente alguns uppn- 
rcccram, cujo significado, sendo ignorado, se conservaram e 
passaram muitosdesubslantivos communs, que eram, para 
propriose dalii vieram: o rio fíha, ( 2) o rio P ún5, o rio

( 1 ) í^gunclo Mrvx M uller, a inda  hoj«s, na lingua tu rca  o.xistom numeroso* vocá
bulos «juo Eão arvnnoH, persas o a ra b e s , como a  sua religião õ «omitica.

( * )  /Mn, nm sanscripto >Srio.
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Duna, o rio Tuna, o rio Riga, como os hespanhóes fizeram 
o rio Mago, ( 1) e os portuguezes o rio P araná. ( - )

Com o correr dos séculos e as grandes dispersões mo
dificou-se completamente a lingua primitiva e dalli nasce
ram os centenares de dialectos americanos, filiados o di
versos grupos, todos com vestigios de linguas asiaticas e 
que cada vez mais v5o se modificando.

Affirmou-me um israelita nascido proximo do Monte 
Libano, na Palestina, que ainda o rio Duna 6 conhecido pelo 
nome de Nalinr Tuna. Se bem que a Palestina nüo esteja 
na linlin da nephrite, comtudo até ahi infiuiram os invasores 
da Europa e, naturalmente, nõo conhecendo os arabes o 
significado de Tuna, occeitaram a denominaçflo e accerescen- 
taram o N ahar, rio. Devo lembrar que, apezar disso, existe 
em arabe a palavra tonna, que indica um grande vaso de 
terra cota, que enterram , para servir de deposito d 'agua. ( :i)

A falta de ar de família nos dialectos luranianos, diz 
Max Miiller, ( ' )  forma um dos seus caracteres, tanto que, 
pelos constantes movimentos de dispersões, como se movem 
as areias do deserto, nul lois, /m l clian/s, nul recita ne sur- 
vioaient à la geration qui les auait ou naitre. Les subslan- 
tifs  les plus indispensables que père, m ire, Jllle, et Jlls, 
se sont souoent perdus.

Offorece-se, entretanto, fazer ainda as duos seguintes 
considerações. P rim eira : Tuna, que no baixo povo da Turquia 
significa trovoada, c/ui va, agua em abundancia e rio, como 
vimos, penso que, outr’ora, significou tambem rio, porque 
quando os Ilunos invadiram a Europa, subindo o Rho, hoje 
Volga, o primeiro Rliabon passou a chamar-se Tuna ou 
Duna, modificado hoje paro Duina, Divina, como o Dunaslre

( 1 ) Af<n/o, om kcchua s ig n if ica  r iu .

( * )  P a ro  uri, oin tupy  tom „  m esm a significação ac im a . 

( 3 ) D este tonna  não  se o rig in a r ia  o tonel porlugnoz l 

(*  ) M ax M ullor, Scionco du la n g a g o . 1870 p s g . 851.
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para Dniester. Esle é conhecido ainda na Palestina, como 
disse, por N ahar (rio ) Tuna.

Segunda: sabemos, pela linha traçada pela historia 
que os Alanos, depois de batidos pelos Iiunos, n estes se 
uniram e foram para Panonia, hoje Hungria, passando 
pela Polonia, onde deixaram vesligios. Jisses vesligios sfio 
os machadinhos de nephrite que se encontram na Polonia, 
e em Agram. Os d’aquella infeliz nação esl8o hoje no 
Museu de Moscow e os de Agram no Museu- do mesmo 
nome.

A coincidência de haver no mesmo territofio da antigo 
Panonia, entre os atuaes Magvares, ramo lluno, duas lo
calidades nas margens do Rio Danúbio ( Dunáo) com os 
nomes do Duna Foldvar e Dttna-Vecse, nos vem mostrar, 
que sempre o vocábulo Duna undou ligado íi nephrite, 
pelo que parece provar que o mesmo povo que se estendeu 
paro Europa, era da mesma raça do quo atravessou tam
bem para America.

Accresce ainda, ás duos considerações acima, mais 
esta eircnm stancia: Nas nascentes do rio Don, Dun, ou Tun; 
(rio ) antigo Tanais, fica a cidade de Tuia. Dun é a radical de 
Duna, como Tanais parece ser Dun-ais ou Tuna-is. O actual 
rio Dun tem as suas nascentes 110 territorio que foi outr’ora 
dos Alauos e communica-so com o Volga, por onde subiram 
os platicephalos filhos de Yuthian, os lfunos. O Danúbio, 
antes, como o Volga teve o nome de A te i. ( 1)

( ' )  P a g in a v a -so  oala folha quando li, n a  Ghroniea estfw tgelra, do Jornn l do Com- 
«NTÓIfj do l i  do novem bro a  segu ln to  nolicin, ox trah ida «la Jioèlsta P ortuguesa , 
rolouial 8 m ort/fm o, do B atalha K e li! * lln  no curso do Zam boie, como ho sabo, uma 
ca ta ra c ta  collossal. A  a g u a  procipita-Bo ab i do ropento en; um a extensão do cerca do 
doun ‘ kilometros, a  piquo do Í2 0  motros do a l tu r a ;  depois, pulverisada-, como quo 
rctloctida om colum nas do fumo re tum ban tes, sobo, diirutnonto lum inosa, atd 0 c«Jo. 
Tudo isto  parcco rop reson tar a  sonora expressão indígena.'

< M oiioia —  tu n ia  » ou, o fu m o  que «0 ergue ruidoso ».
P o r olla 80 vfl tnmboni quo n a  Afrlca 2’uíin tambem significa a g u a  c rio. Devo, com 

fran q u era , d izer quo a  tr a d u ç ã o  acim a não pódo sor n verdadeira 0 sim ostn.' Agua  
ou rio  quo  m  erguo  «m fu m o .
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Coincidências, parentesco forçado a  martello, por um 
espirito illudido por uma ideia fixa, dirão, os que querem 
sugeilar tudo a um estolão e que nüo admitlem modifi- 
ções capricliosas e impossíveis n'um  vocábulo com o correr
dos séculos; mas, direi eu, porque sú apparccem Tuia  e 
Tuna na linha da nephriteV

Ap, ab, atl, a, que nos serve de radical, perpetuou-se 
no Mexico c na America Central, porem Párò  e Tuna  fica
ram  entre os ramúsculos da grande arvore que se esgalhou 
pelo Novo Mundo, indicando os lugares por onde passaram 
os quo traziam ao pescoço o precioso amuleto, que os Iía- 
raybas conservaram, como saudosa e ultima lembrança dos 
seus avoengos.

Os Galibys ( ‘ ) das Guyanas, conservam mais o termo 
tuna  ou duna, do que os Karaybas dos Antilhas. Entre 
elies, parece, que chegou puro o termo e não pela modifi
cação do a, tjci como acontece entre outras tribus amazo
nenses.

Differenles, como disso, foram ns hordas que desceram 
para o Amazonas, com laços asiaticos e americanos, mais 
estreitos de tim lado e mais frouxos de outro.

Umas traziam já  o vocábulo modificado, outras modi
ficaram depois e d ’ahi o denominarem, tuna, ora, agua, 
ora, rio.

Pàru  por Párò, ainda dizem os velhos tapuyos do 
baixo Amazonas quando querem designar um rio geral.

Este párò, conservou-se puro entre as tribus Karaybas, 
primitivas, porém, corrompeu-se modificando o sentido 
entre os Karinys e os Incas.

De pfirò, rio, fizeram aqueilas parei, significando mar, 
e estes pára, exprimindo chuva como os Russos deram a 
párorn a  significação de vau. Os Karinys ou Tupys clia-

( 1 ) G nllbys d um a co rrup lo lln  da K ai-ibi, pela m udança do k  p a ra  <j, e do r  p a ra  I 
cow m um  na p ro n u n c ia d a  G u y an a K rancojta,
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marnm então os rios de parentes do mar, pará-anã, do 
qual originou-se 0 paranü, (rio) que jii pronunciam pa
ra/tá. Os Incas, entrelanto, conservaram a modificação do 
Áp, que pelos Quichés passou a na, modificando-se poste
riormente pelo suftixo co, que originou gáco, que sigliniCa 
ainda hoje agua e rio.

Os Galibys, que substituem 0 r  pelo l, que os Karanys 
não tem, fizeram de paranã pálanã, significando ora, mar, 
ora, rio.

Soi, como muito bem diz Hovelacque, que « deux mols 
dorit lo sens esl presque le méme dans deux langues diffè- 
rentes, dont le sens, si l’on veut, estabsolumenle le môme, 
peuvent n ’nvoir rien dc commun » e, não apresentaria a 
confrontação dos vocábulos, por não poder demonstrar a 
identidade grammalical, so não fossem os faclos etlmolo- 
gicos que sc prendem ao muyrakytã provarem que ba um 
encadeamento de circumslancins, que levam para o solo 
asiatico os portadores do mineralógico amuleto. Por si só 
a parte etymologica dos vocábulos, que neste trabalho, 
para diante apresento, que se ligam pela phonetica e pelo 
sentido nada significaria, se não fosse o cortejo que acom
panha 0 muyrakytã e aqui apporece, como notas destacadas, 
110 côro que 0 acclamn produeto de origem migratória das 
terras d’onde sahiram os filhos do sol e das serpentes.

Vejamos porque digo que os Karaybas são os repre
sentantes das hordas partidas da Asia, que se fixaram na 
America e ahi se multiplicaram e se mullidividirom.

Para mim foram os Karuybas esses Bukaras do novo 
mundo, segundo Balbi, os introduclores do muyrakytã no 
Brazil, porque não consta que nenhuma tribu fosse vista, 
depois da descoberta da America, que fizesse uso dolle. 
Sieur de la Borde nos confirma isso, quando diz: (* )« Ils

( * ) Voyoiie q tii conticnl u n e  rchUisnt ex o d e de 1'uri'jinr, m oeurt, coilttuies, 
reU ylo )\,ancrtt*ei voyoges des Cait o l l a  tau tvge*  des lies Aniilles, par S icur do la  Hordu 
L tifle . Van d e r . A a .  1704.
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portènl aussi des colliers, mais de gros grains de cristal 
et de pierres-oertes qui viennent de terre forme, ver3 la 
riyiére des Amazones, ct qui ont la vertu de guérir du haut 
m al, c ’est leur plus precieux bijpux.» Entre ellesa mesma 
superstição asiatica, o mesmo talisman e com o mesmo 
apreço.

Segundo M. Ballet, os Karaybas esculpiam grosseiras es
tatuetas em jade, que eram, para elles os Deuses Laves. (*)

Confirma a noticia de Sieur de la Borde a magnifica 
colleção feita em Perto Rico ( 2). pelo Sr. George Lalimer 
em 1828, de muitos especimens de machados, fragmentos 
de louça, cofiares c. outros objectos de uso Karayba, em 
tempos prehistoricos, entre os quaes alguns muyrakytãs 
anthropomorphos do jadeite. A mesma louça comparada 
com que achei na Tauakuera das Am azonas (3) 6 tão 
semelhante que se confunde.

Os Karaybas não se prendem aos Naliuas e a Yutliian 
só pelo muyrakylã, é o uso da platicephalia que tambem 
confirma a sua filiação ú Asia. Eram akanibeuas, como 
foram os Hunos, os Chans, os Aymaras e os Omouas.

Sieur Navarre ( ')  diz: «Une fingutarité partiçulière 
aux Caraibes, c ’efl qu’ils ont tous le front extrémement 
plat de manière qu’ils peuvent voir perpcndiculairement 
au-de£fus de leur têle; cette forme ne leur est pas na- 
turelle, ils la procurent aux enfanis nouveaux nés en 
appliquanl fur leur front une planche fortemeul liée.»

Foi'am, pois, os Karaybas, que desceram pelo Oceano 
os que levaram ao Baixo Amazonas, os Muyrakylãs, e

( 1 ) Congrf-s iVmiej/. I  p n g . 111.
( * )  The iAithnor callcclion 'p f a ty tíquM es-fw m  P orio  R ico  by  O ttis Ma-ton. A nnnal 

report ot' thn Honnl o f ro g e n ts  o f tbu StmlthBoninn In s titu tio n . 1877. png  172.
( * ) Dol ca ta  donom innçno ao lu g n r oudo encontro i, n a  C osta do P a ru , ( província 

do P a r i  ) os vestígio» das colobres A m azonas. Vido o uiou R cla lo rlo  do Y am undd.

( k )  A m u sJ m tn x  ijfoijrcijdiiques ei h iitorlqW fi ou h‘s inem olret de J/-*-,  Secondo 
p a r lío . P a r i» . 1788. p n g . 175.
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foram elles, sol) a denominação de Ikami&bas, que os es
palharam pelo Tapayós.

E’ fora de duvida, e ahi est Cl a tradicção oral para o 
confirmar, que os verdadeiros Karaybas, nos primeiros 
tempos da sua invasão, estendiam o seu poderio do golplio 
de Darien ao Amazonas, com guardas avançadas até o 
Rio Negro, ( ‘) porém, a sua influencia moral caminhou 
até ao Paraguay, pelo meio de uma grande nação, guer
reira e poderosa, que fugiu para o Sul, assenhoreando-se 
do littoral e levando ante si, por sua vez, as hordas que 
encontrava.

Ante as vagas Karaybas, que pelo o Oceano desciam 
do Norte, conduzindo as mulheres portadoras do Muy- 
rakytâ os tribus Tupys desciam para o Sul levando, tambem 
ante si as tribus desconhecidas que encontravam, que aban
donando, não sem resistência, o littoral, se entranhavam 
pelas serras em busca de refugio. Estas tribus, que fal- 
lavam dialectos differentes, foram, segundo os histori
adores, denominadas Tapiyas ou Tapuyas e Nlieeityaibas.

Na disputa da posse do terreno, que anteriormente 
lambem tinham conquistado os Tupys, uns se dispersavam 
e se subdividiam marchando para o extremo sul, outros 
galhardamente unidos ou destacados sustentavam as suas 
posições e levavam mesmo de vencida, para o Norte, os 
temiveis Karaybas.

Depois de consumidos muitos annos em lutas, ora 
n ’um ora n'outro campo inimigo, afinal veio, em alguns 
pontos a paz, e com ella o afrouxamento dos odios. Ap- 
pareceram então as uniões, a  mistura de sangue e novas 
dispersões, com costumes e usos modificados, que consti
tuíram novas hordas, vindo o seu isolamento depois acabar 
por completar a mescla dos dialectos, degenerai-os e trazer 
a  sua decadencia.

(  1 ) R o v ille ,  R e lig fo n s  p i i i p l t í  t io »  civiC hés, I ,  png .  3 3 1 .
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Assim appareccu e se estendeu a grande nação encon
trada pela descoberta da Am erica; distribuída por tribus 
que se estendiam das Antilbas ao Paraguay, foliando dia
lectos, todos eivados do Abnnheenga ou Nheengalu, que, 
puro, era então falindo, apenas, pelos hordas Tupys. Esses 
dialectos eram o Karayba, o Omnua, e o  Tupy. Posterior
mente, depois da conquista dos K ariuas portugueses e 
hespanhoes se modificou pela phonetica essa lingua geral 
c d'ello originaram -se o Nheengalu, o Tupy austral, o 
Guarony e o Omagua de boje.

Posto que a tribu dos Omouas, Karas descidos dc Nova 
Granado, se estabelecesse no Alto Amazonas, comtudo pos
teriormente o seu dialecto foi tambem modificado pelo con
tacto com os Karaybas tupynambaronas, que, nn luta com 
os do littoral, se refugiaram no Amazonas, vindo mais 
tarde, depois da conquista bespanhola, ainda mais se m o
dificar passando então a ser conhecido por Omagua.

Um dos grupos que subiram o Amazonas, conlituio 
o dos ikam iabas, e o outro, o maior, formou o grande 
reino dos Aronkys, Arroicahs, dos inglezes, que depois 
subiram para os Guyonas.

No Norte, como que, por vezes, parece que os Tupys e 
os Karaybas, propriamente ditos, constituem uma só noção 
cujo berço è eommum, tal foi o efieilo do contacto, da 
fusão e da influencia das linguas, mas, assim não 6. Dos 
lutas resultou dividirem-se os Karaybas, que se eram mui 
valentes, crueis e oppressores, em numero eram iufe- 
riores aos Tupys e dnhi surgiram  os corpos que m ar
chavam com destinos diversos, fixondo-se um nos An
tilhas, donde antes tinha descido; outro nas Guyanas, os 
quoes foram invadidas pelo Orenoco, e outro no Amazonas 
e seus olTluentcs.

As duos nações a dos Karas e a dos Tupys, a prin
cipio, como disse, não se olliaram, repelliram-se sempre, 
mas fazendo ellas, dc parte a parte, innumeros prisioneiros 
de ambos os sexos, em diversas épocas c por espaço dc
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ínuilos nnnos, levaram, por esla forma, paro os lados 
contrários sangue, lingua, crenças e costumes que so 
immiscuirnm no seu viver, excepluando-se apenas a parte 
religiosa, que se conservou mais ou menos intacta em 
cada uma das noçOes.

Aos conquistados impunham os conquistadores as suas 
leis e seus costumes e delles recebiam a sua lingua e 
alguns usos.

RSzão linha o Dr. baptista Caetano quando disse: «O 
Karaiba não é, nem pode ser a lingua matriz. Mediante 
algum estudo que delle tenho feito, ella se me apresenta 
como uma inistui'a exlrcordinária de muitos dialectos 
de carias procedências; c tinia verdadeira giria amalga
mada de diversos dialectos».

A tribu conquistadora devia impor a suu lingua e não 
receber a dos conquistados, pjrêm  isso se não deu, pelo 
numero e por não se terem fixado, apenas houve a modi
ficação operada 110 lheolro das lutas, entre nquelles quo 
nellns se empenharam. Os que estavam 1103 centros con
servaram puros as línguas, porém as hordas quo partiam 
cnnçadas das guerras, viclpriosas ou vencidas, unidas ou 
di-persns, levavam u lingua modificada, c assim chegavam 
aos seus centros ou sc isolavam.

I'oi o que se deu com a guerra entre ú ISrazil c 0 
Paraguay. Ao voltar para suas províncias victoriosos os 
soldados brazUeiros, na maioria fallavam hespanhol e 
muitos guarany, trazendo mulheres e usos pnraguoyos, 
prineipalunenle cantos edunsas. Impozt-rnm leis, colheram 
lermos de linguagem, porém não deixaram vinculada 
entre os vencidos a sua lingua.

Quanto aos costumes, ao sotaque, a inlroducção de 
novos vocábulos, 0 mudança da nomenclatura vulgar das 
plantas, 0 a eouslrucção grammalieul da lingua, a intro- 
ducçãj de novos nomes de localidades, vemos presente
mente opcrar-sc esta transformação 110 Amazonas, com a 
onda invasora de retirantes Cearenses que, pelo seu nu-

M78 0
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mero (*) anniquila o tapuyo e transforma, tle dia em dia, 
o valle do grande rio, a  ponto de não já reconhecel-o o 
antigo viajante.

Os Cearenses realisam, hoje, o que os lia ras fizeram 
outr’ora.

Ante o immigranle o tapuyo foge, abandona os seus 
lares, dispersa-se e refugia-se; ou, se chega a viver em 
commum, toma o sotaque e os termos, modifica a syntaxe 
própria e adopta 'os usos do estranho.

0  que se dó hoje, deu-se ou tr’ora. A baixa população 
comprehende Caboclos e Cearás, que se olham de soslaio.

O Tapuyo e o K ariua  desaparecem.
Os Karaybas e os Tupys mutuamente tambem se dis

tinguiam e genericamente se appellidavam Karaybas ou 
K araiuás  ( - )  e Iia ra n ys  ou K arinys, (3) assim como a 
certas fracções ou tribus de ambas as nações alcunhavam 
de K arayu  o u K arijó , K a r iyu o u K arayó ; (•') K arapona  ou 
ICaripuna, (°) K arayá  ( °) K uriri, ( 7) etc.

( 1 ) NEo fnll&ndo doa p rim eiros re tir a n te s  do 1878, quo subiram  a  m ais do 
80.000, b6 os quo in v ad iram  o A m azonas do novom bro do 18SS a  agosto  do ISSO 
oxocdco o num ero  do 1 4 .0 0 0  quo chegavam  om troços do 500 a  2 .0 0 0 , por m o r.

( * )  K n r a y b a já  vim os quo significa o tndo K ara , o m io  senhor, o guerre iro  m io , 
o m io  Conquistador, o /c ., ou arerpenW  poderosa .

( * )  K a r a -n i  ou tiy  sign ifica  o que não 4 kara, quo não é poderoso, guerre iro , 
conquistador, o tc . do K ara o n y , o não , ello não , o quo n ão , c tc . Era g o ra i tradusom  
G u a rn n y , por guerre iro , quando a  p a la v ra  d iz o c o n tra r io . O ka  pola p ronuncia ca s - 
lo lh an a  passou a  Giia o d ’ab i G uarany . V o ja-sa sobro osto assum pto o quo disso nas 
Obeerraçõcs sobre o alphabeto indigena, R e v . do h \s . E ls l. B ros. V ol. L I, p a g . 9 2 .

( k ) K a ra yu , qno os hespanhoes fizoram G uarayos, o conquistador ou o poderoso 
am arello , appollidado pelos T upys á  horda quo pola su a  efir, so  d is tin g u ia  dos 
com m uns. Com cffcito, sogundo d ’O rb ig n y , « lou r cotilcur ja u n á tro  es t coilo do la 
n a t lo n . » Essos K arayós estonderam -so pela Uolivia o por Goyaz o passando p a ra  o 
su l foram  do S. V icente a tó  o Rio da P r a t a ,  com o nomo do K a rijõ s . Form avam  pos- 
te rio rm on te  a  trib u  dos pog ls  ou fo itice iros: « o s  m ais famosos quo ha en tro  todas a s  
m ais naçõos do B ra s il» , na phraso do Sim ões do Vasconcollos. P assando por fe iti
ceiros tiveram  tam bem  o proprio nomo da Karaibas, como noa roforc H umboldt e o 
D r . Gonçalves D ias , no seu  B ra s il e Occeania.

O P a d re  Ja r r ic u s , sogundo W a rd o n , d iz quo os K ariyôs, estavam  a S0 leg u as  
ao  Sol do S . Víconto e o P adro  M nlleus ( l ib r .  X V I, p a g . 4 S 1 ) reforo o segu in to  .' 
C a r ig i i  e t J b ir a g ia r t i i  p o p u l i  a m crico ) in te r io r l s ,  d o c ilis ,  m i t is q u e  n a tu r a m  ch r is tia n a e  
r e l ig io n is  p ra e s ta n t ia m  h o s ta n tib u s ,  q u i  a d  P a r a g u a ju in  a m n e m  ( is  e x  a rg e n te o  d e f lu i t  J  
tedes  h a b e ta n t, n e  d u b ita v e re  C a r ig ii  a m p liu s  d u c e n ti ,  a l iq u o t  I l i s p a n is  o d m iss is ,  a u -
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Tanto os Tupynambns, (Karinys) distinguiam o es
trangeiro invasor, forte, poderoso e senhor, com o nome 
de kara  que, quando em lõlO aportou Diogo Alvares, á 
Bahia, depois do seu nuufragio, vendo uma a v e :

«Dá-lhe um tiro e derruba-a com a espingarda 
pelo que;

Qual do horrido trooão com raio e estalo 
Algum junto & quem cabe fica aturdido:
Tal Gupeva ficou, crendo formada 
No arcabuz do Diogo uma trovoada (*)

Toda em terra prostrada exclama e grita 
A tuba rude em misero desmaio 
E faz o horror, que estúpida repita 
Tupá, Caramurú, temendo um raio. »

Tupã kara tnbv.ru! 
ou

Tupã kara mborO!

diendi evanyelH, ao baplismi pclendi ra m a  B rasitium  versus u 000 passiium  n u l t t -  
bus iter prricu losm n irjnoiitmquo copessere.

O P ad re  Nioolúo A rm entia n a  sua X avlgatten dei Madre do JJlos, d iz  : Acerca 
dol origom  do la  pa lav ra  G uarayó ' nada puedo dec ir, ninó que los A raonas dan este 
uombro a  todo enim igo qualquicra quo sea la  tribu  A quo pcrtonce. La Sola palabr* 
G uarayo , Uenn do te rro r a  los A raonas, Isiamouos o Caviinoüos.

A estes indios jA bojo denominam Cara tis o Carahós.
( 5 ) Karaponas, an tes Kari-pyna, o senhor listada. O y g u ttu ra l  doa pronuncia 

do jxwta o dopois de p u n a .  O prim itivo notno dos K nripyuss ora Ia u n au ó , pordm 
os T upys p ara  d is tin g u il-o s  deram -lho  essa appellido. ü  an tigo  K a rip y n a , como o 
K ara iba  das A n tilh as , « so  bario la it lo corps do ra ie s  u o ire s » , segundo diz M r. 
B allo t, em  um a com inunicarão ao  Congresso do N ancy .

( • )  K arayà , o quo ho appollidn, o cham ado, o quo tom tiomo do K a ra . Os K a 
ra  yas são vordadoiros K ara ib as .

( 7 ) K a rir i, quo iuditruroulom onto escrevem  K a irir i, K ir ir i , C airiri c K ariri, 
não ó m ais do quo um a corruptolla do lia r i- re i  o conquistador a tó a , quo não presta, 
quo não 6  g u e r re i ro ; o quo concorda com a  opinião de M artins, que diz no seu B el- 
trage s t ir  ctnopraphio quo os K ariris  cratn falsos, velhacos o *ioo gtterreiros, por conse
g u in te  gente atixi. porque p ara  o tu p y , o quo não era  vnlento o guorreiro  nào  pres
tav a . M artins trad u z K ariri por triste  o o D r. llap tis la  Caetano por pielfico, inedroto. 
T anto  o K ariri ern um K araiba quo não p re sta v a , quo no disor do mesmo guarinofogo, 
a  su a  lin g u a  c  não d rigorosam ente um dialotto tupy m as foi muito intluunciado pela 
l in g u a  g e r a l» .  E sta  tribu  batida poios T upys, foi um a das quo procuraram  as serras 
o o contro do D razil, tan to  quo occupavam o Rio S . Krancisco e a s  serras  que ainda 
bojo consorvnm os nomos do K ariris  proprios, K ariris  velhos o K ariris  novos*

( * )  S a n ta  R ita D urão. U aram uni, Canto II, X L IV c X L V .
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foi a grita, que a má audição adulterou para: Tupú, cara- 
m u rú !

O invasor fa z  oir ou, atrahe o raio ! 
ou,

O estrangeiro fa z  estrondar o raio! 
e não:

Raio, J'az estrondar o poderoso!

natural e forçosamente foi a grita de espanto dos sel
vagens, crentes que o ingrato am ante de Moema tinha o 
poder de cham ar o raio.

Jaboatão ( 1) o Rocha Pilta ( a ) traduziram Caramurú 
por Dragão do m ar  e o primeiro tambem por .1 foreia 
o Sr. Visconde de Porto Seguro ( 8) por Enguia electrica; 
Gabriel Soares, ( ' )  e Cláudio d’Abbeville ( 5) por Enguias, 
e Southey, C1) W ardeu ( 7) e Constoncio ( 8) por Homem 
de fogo, todos porém, sem critica, perpetuando a  pliraso 
errada.

Os indios, que só applicam nomes muito expressivos, 
e que caracterisam bem as coisas, se chamassem a Diogo 
Alvares, de dragão do m ar, por ter sahido d'este, diriam 
P ará  mboia uaçu, e se o appellidassem de homem de fogo, 
pelo facto do tiro, diriam Tatá  apgaúa ou ta tá  abá porém 
nunca o chamariam de enguia', salvo, se elle era muito 
alto, magro, molle, escuro, escorregadio e gosm ento!

Onde, na palavra karam uru, se vê m ar, dragão, 
homem, fogo  e enguia; ou peixe, electrico, ( Purakè ) ?

( * ) jYoco orbe eçroflco brasílico, I .  p a g . 41 $ 32 .
1  * ) J lin . d a J u n c r . P ort. P a g .  30 § 9 7 .
( a ) ffi* t. do B ros. I .  p a g . 245 o Jter. do In x t, Jlisl. X  p n g . 137.
( 4 ) T ra ta d o  d e e c r lp liro  d o  B r o s ,  R r r .  d o  In s t .  J lís t .  B r o s ,  XIV p a g . 2S0.

(  8 ) J lls t .  d e  la  rn/a. dc*  P tr ê s  Ótip>.tcb)3, Poria, 1045. p a g . 2 1 5 .

( 8 ) I f i f t .  do B ros. I, p a g . 57 .
( 7 ) líis l. de TR inp . rfti B résil, I .  p a g . 2 5 3 .

( » )  l í is t .  d u B r J s i l ,  I .  p » g . 109,
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Como os Lepidosirens súo appellidados pelos indios 
pirá luta mborâ ( 1) ( o peixe que ronca nas liervas ) ou 
simplesmente tcaamum, (pie os civilisados mettem o /•, 
euphonico, e dizem erradamente cararnuru e até caramuri 
identificaram, pela homophonia, o iiomem com o peixe.

Tanto Karamuru tem a traducção que dou, que o 
Padre SiniQo de Vasconcelios diz: « (pie ú vista do estrondo 
do logo que lu i io .. .  que fe r ia  e mata ca, deram-lhe o 
nome do Iiomem de fogo». Vasconcelios na narração que 
dii, sem querer, traduzio a phrnse, tomada por nome 
proprio e uella vemos o raio e o estrondo.

Como melhor exprimiria o selvagem a snn admiração 
vendo ante si um estrangeiro, fazendo prodígios, e con
quistando a terra ( liara ), senõo dizendo quo elle attrahia  
( mburu ) o raio ( tupã )?

O 0 no Guarany sempre soa mb e dalii vem dizer-se 
muru e buru segundo u audição oii a pronuncia mais ou 
menos carregada no m  ou no b.

Vê-se, pois, a grande influencia do poder dos emi
grantes Karaybas, que levava o Tupynambii a denominar 
Karu a  todos équelles que aportavam depois és suas plagas 
e dahi nasceu nppellidarem a todos os estrangeiros de karas 
e ficarem os mesmos Tupynambés bem distinclos dos que 
os não eram .

A nephrite distingue bem as duas noções. A do Norte 
ou a dos Karas, invasores, relativamente mois modernos, 
usava tnuyrahjtã  e era idolatra, emquanto que a do Sul 
que não era Kora ( Karany) e que se achuva jú de posse, 
do paiz, não o conhecia.

Aquclles levavam os seus assaltos para o Sul, mas re- 
pcllidos poios numerosos Karanys eram perseguidos na re
tirada e batidos pelas vinganças até o extremo Norte, as

( 1 ) E stes peixes quaudo sahera «los rinchos n  pnscignr, roncam de uma forma 
especial, quo os ind ios exprimout polo vorbo estrondar, ou onomatopnicamonte d iiotni 
t r ln t ln t ln . .  • Uma espocio quo descobri, foi por mim descripta o apresentada na 
Vtltosfa, Rovisto (Jo .Museu Dotanico do A m azonas, Vol. I I . p ag s . 5Ç,
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sim  pnssando e repassando o equador, em varias épocas, 
vindo afinal 110 valie do Amazonas alguns grupos a se 
fundir depois da paz, peio que se vê o influxo tupy- 
nambá desde as Antilhas alé á Bolivia.

Perpetuou-se ossim 110 Norte 0 nome Karayba, no li
toral o de Tupy, no Sul o de Karany, e no centro o de 
Tapiya, que indica ainda uma terceira nação, que nSo creio 
que seja autochtona.

E’ ainda o Muyrakytã o que separa as duas nações, 
vindo o vocabulo'apu« comprovar e certificar 0 differença.

As diversas tribus destacadas da nação Karayba teem 
os expressões tuna, uná, u n i, uene, uni, uny, ewj, etc., para 
exprimir esse liquido, emquonto que as da nação Karany 
só teem o y ou iy  e seus derivados e as Tapiyas coda uma 
delias apresenta um vocábulo que se não liga nem a uma 
nem a outra dos nações.

A rama terrível do poder e da malvadez dos conquis
tadores, querendo dominar e assenhorear-se das terras e 
de seus habitantes, chegou ao Sul e vice-versa, a da bra
vura e dos brios dos que não eram invasores, então, mas 
que souberam defender as terras de que jã se tinham 
apossado, espalhou-se por todo o valie do Amazonas.

Dahi vem o nome de liaray-guaçu , dado aos dés
potas que teem governado a republica do Paraguay, que 
é 0 mesmo que dão ao Sultão do Turquia, isto é, Grão- 
Senhoi'.

Os Karanys temiam os Karaybas, porém ambos se or
gulhavam de possuir um appellido que os fazia conhe
cidos e que perpetuaram-se até hoje, revestidos das cir- 
cum slancias que os originaram , como nota o observador 
que estudo a questão no meio em que ambos viveram e 
no scenario em que as lutas se deram .

Os Karaybas usavam 0 muyralcytS e os Karanys o 
tem betá ; aquelles por crença, estes por vaidade. Só depois 
das pacificações foram vistos tembetós entre os Karaybas, 
usados por Karanys, que os levaram para as Antilhas.
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Hoje os muyrakytãs não se encontram sinãò no lago 
Çapukuó, no rio Yamundó (* ) na costa do Paru, na 
foz do rio Trombetas, em Obidos e no lago Verde de 
Alter do Chão, no Tnpnyós, onde La Condamine diz que 
os índios mostravam muitos. Todos os que possuo, 
os que vi e não pude obter, todos teem essa proce
dência.

Hoje algum, raro, que existe, em outras localidades, 
trazido ao pescoço como talisman, não tem outra origem.

No Perú descobrem-se alguns em Cajamarca.
Tive occasião de ver em Obidos um pedaço de nephrile, 

bruto, lascado, com a forma circular, como o de uma 
grande pastilha, tendo O"1,12 de diâmetro, sobre 0m,01 de 
espessura, que foi achado enterrado nas proximidades da 
Costa do Paru. Externamente estava decomposta a rocha 
e apresentava uma còr branca, emquanto que dentro era 
de um bello verde. Apresentava o que os francezes de
nominam patine. Procurando oblel-o, com empenho, fi
zeram-o desapparecer.

Uma tribu existe ainda hoje, cujos antepassados, pare
cem-me, foram os que tiveram contacto com os primitivos 
karaybas e que são conhecidos na historia pela denomi
nação de tribu das Amazonas.

Tonto as Amazonas, ou Ikamiabas eram Karaybas, de 
invasão relativamente moderna, que na região, por ellas 
habitada ficou o nome Kurumu, perpetuado, em uma serra 
e em um lago, proximo ã foz do Rio Trombetas. Kurumu é 
palavra karayba, que significa a estrella das aguas, o Deus 
dos mares.

Depois de haver publicado o meu relatorio sobre o rio 
Yamundó, no qual digo (pag. 59) que as Ikamiabas eram 
os actuaes Uaupés, eis o que escrevi na Reoista Antropoló-

(  * ) Maia tardo  m ostrare i quo cato nomo <S Aaiatico o pároco noa m ostrar filiar-oo 
ao Khriana-AvtU ara.
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gica do Rio de Janeiro, ã  pag. 98, e reproduzio o Brasil 
Illustrado, ã pag. 29 :

«Para m im a  tribu dos-Uaupés é a celebre conhecida nn 
historia pelo das Amazonas, encontrado por Francisco Orel- 
lana. A tradição que existe entre os Uaupés, iioje habitantes 
do Alto Rio Negro, de que outr'ora habitaram  as margens 
do Amazonas, que deixaram obrigados por uma grande 
inundação, concorda com o logar que desçobri na costa do 
Paru entre os rios Yamundã e Trombetas, que denominei, 
Tauakuera das Amasonas, porque abi, segundo a historia, 
Orellana viu as Amazonas.

Esta tauakuera  sã  apparece quando lia grandes va- 
santes. É uma ilha ou peninsula, devorada pelas aguas do 
Amazonas, onde ainda se encontram os vestígios de aldên 
pelos innumeros fragmentos de louça, machados de pe
dra, etc.

Si a historia e a tradição não falham, ahi foi a aldefa 
das Amazonas, porque lã encontrei os m uyrakytãs e fra
gmentos da rocha de que são feitos, assim como tambem 
foi achado o ídolo amasonico.

As Amazonas usavam a jiedra uenle. Entre os vestígios 
de povoação ha provas de que sua população usava aquella 
pedra. Entre os muyrakytãs de jade encontram-se tombem 
os de quartzo iguaes aos que aiuda hoje usam os Uaupés, 
como signa! de distineção; por conseguinte, a tribu que 
emigrou, que usa o muyrakytã ainda hoje, é a  pretendida 
das Amazonas, que se dirigiu para o Rio Negro, o que con
corda com a sua marcha dado pela historia. Ainda uma 
prova de que os Uaupés são os antigas Amazonas é a se
guinte :

Além de conduzirem as mulheres aos combates, os 
homens teern um aspecto afeminado, o que, unido ao uso de 
trazerem os cabellos divididos na frente e depois trançados, 
dú-lhes a feição de mulheres.

Um moço vestido scrú tomado pelo mais atilado por 
uma mulher, tal é o aspecto que lhe d ã o  uso do penteado.
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E’ a uni ca tribti que utilisa-se do pente, para prender as 
tranças.» ( ')

Eis a tradicção Uaupô. '
Oulr’orn a tribu habitava as margens de um logo, 

encantado, onde morava a MCU do mugralcgtã, e que esta 
Ities ensinara a fazer os seus; mas, tomando cila um dia a 
fúrmn de um animal, snliiii para os montes proximos, onde 
um indio a matou.

Esta morte produziu uma revolução nos aguas do rio, 
que se communicava com o logo, e, sobrevindo uma grande 
inundação, foram obrigados a fugir e procurar outro logar 
onde as enchentes não chegassem. Procuraram as cabeceiras 
do Rio Ulcat/an/, hoje Rio Uaupés.

Adiante, em capitulo especial, provarei como os preten
didas Amazonas são os indios denominados Uaupãs, o 
como estes mostram ser Karaybas, descendentes dos 
Nahuas, tendo seu principio na pátrio do genero humano.

O rio e o logo da tradicção são Amazonas eo Paru.
O encontro 110 Rio Tapayós, dos polidores, nas rochas 

das cachoeiras, banhadas por pouca agua, os estilhaços, 
fragmentos de diorito, e machados lascados, que tambem 
encontrei em quantidade bastante, na margem, sob 0 flo
resta e 0 poucos passos dos pedras sulcadas, foi para mim, 
que ha muito estuduva, procurando achar 0 meio que em
pregavam para conseguir um machado cortante, perfurado, 
polido, o facho que illuminou 0 meu estudo. Cuidadosamente 
estudando a disposição dos sulcos, cheguei a encontrar 0 
processo que apresento, não só para o fabrico dos machados 
de diorito, como para o dos muyrakylãs.

Hoje vejo que os meus estudos não me enganaram, 
porque recebendo eu a obra, jú citada, Sobre a  origem da 
pedra das Amasoitas, publicada pelo Dr. Fischerem 1881,

( * ) Bato n rlig o  foi traduzido em franco», 0 reproduzindo no M w ttfj t t  riu JiiVi// 
p na O p in h n , do Pariu, do 7 de novom bro.de 1SSJ2.
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onde elle analysa os meus estudos sobre as Amazonas e o, 
MuyrakytS, citados tambem pelo marquez de Nadaillac ( ‘), 
ahi veem representados quatro clw lchihiutls ou Muyrakytãs, 
do Mexico, para confirmar a minha opinião sobre esse 
processo.

Representam elles quatro figuras distinctas e assen
tadas, na attitude de preparar outros tantos muyrakytãs, 
que elles mesmos figuram. A primeira está desbastando a 
rocha bruto e tirando lascas; a  segunda tem entre as mãos, 
abertos e unidas pelos palmas, um pontalete que faz girar 
sobre uma pequena rocha; a terceira, com o mão esquerda 
segura um pontalete cuja extremidade repousa sobre outra 
pequena rocha, e com a direita lança sobre o furo já  co
meçado uma porção d’agua, e a quarta, segurando com a 
mão esquerda uma especie de cartucho com areia, lança 
com a direita a mesma sobre o furo, fazendo-a descer por 
sobre o pontalete. (Vide a estam pa.)

Si eu quizesse figurar o meu processo, não o faria 
melhor do que representam esses coevos da civilisação 
asiatica, que vieram perfeitameute provar praticamente o 
meu processo.

Não se encontram vestígios do Muyrakytã pelo Solimões 
acima, m as enconlramol-o em Cajamarca, onde serve de 
fuso e passa como reliquia, de familia em familia. Elle ahi 
foi parar por outra emigração que não subiu o Tungu- 
ragua. Llga-se mais no trim urti dos Incas e aos quipos. 
Con, Pochamnc e Huiracocha  não são mais do que 
B rahm a, Vishnu  e Bica, assim como os quipos são: «as 
cordas com nós para dar ordens, de que se serviam os 
homens da antiguidade, que depois foram substituídos por 
signnes e figuras», como nos diz Confucio, em um dos seus 
escriptos. ( - )  Si os Muyrakytãs e os quipos ligam os Pe-

( 1 ) L ’Am *ríqu4 prehiatorique, p a g * . 4 7 5 -470 . 

( • J S a f f r a g .  N a tu re , 1876. L .  I I ,  p a g . 405 .
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monos ã Asia, tombem o chichq e a platicephalia os ligo 
oo Mexico e á America Central.

Com a mesma orlliographia e com o mesmo significado 
existe a palavra chicha de tempos inunemoriaes em ambas 
as republicas; 110 Mexico é feita de ananaz, emquanto que 
110 Perú 0 é de milho. Em ombos os paizes é bebida ua- 
cional.

Existem dois Muyrakytfis no Museu Nacional do Rio 
de Janeiro, onde jaziam esquecidos ba mais de quarenta 
annos, para onde foram remettidos com a nota de instru
mentos musicaes dos antigos Araucanos, do Chile. São ver
dadeiros muyrakytfis, com fôrmas semelhantes ãs do que 
achou o Dr. Martins, 110 Amazonas, e que existe hoje 110 
Museu Elhnographico do Berlim.

Estendendo mais n zona do muyrakylü, vem ainda nos 
m ostrar a sua origem asiatica, onde a jade é tambem em
pregada paro certos instrumentos musicaes, como nos diz 
Delafosse, 110 seu Nouceati Cours de Mineralogia: « la jade 
verte est au nombre des pierres sonores dont les Chinois 
formenl des instruments de musique».

A estes muyrakytfis tilhoplionos dfio os Chinezes o nome 
de King.

Os Araucanos, esse lypo da independencia e do valor, 
são os Karaybas dos Andes. Esta tribu, segundo a noticia 
de varios escriplores viajuntes, que atravessaram a Arau- 
cania, tem muitos pontos de contacto com os povos asiá
ticos e com os normandos, e isso nos vem mais confirmar 
0 Muyrakytfi usado ou tr’ora porella.

A suu theogonia é simples. Uma trindade governa o 
universo sob o nome de Pilan: o genio do bem, 0 genio 
do mal e o genio da guerra, chamam-se, entfio, Meulen, 
Woncubu e fípunam um . Admittem a immortalidade da 
alma e a sua transmigraçõo, pelo que nfio se enterra um 
morto sem as suas arm as e as provisões de boca, para a 
vida d’além tumulo.

Nfio será essa religifio uma reminiscência de Vishnu ?
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Miers, ( 1) que viajou entre elles, nos diz ainda que as 
fôrmas de suas casos, seu genero de vida, a natureza de 
suas emprezas, suas arm as, foz com que se opproximem 
muito dos povos que, percorrem os steppes do norte da 
Asia.

A sua religião, os seus costumes e o uso de um in
strumento de nephrite, parece que tudo nos quer m ostrar 
reminiscências de descendencia ou de contacto por longos 
annos com um povo Asiático, se delle não descende.

Disse que os Karaybas participam do conlacto asiatico 
o norm ando; o mesmo acontece com os Araucanos. Um 
uso commum entre elles è o conhecido entre os Scandinavos 
por fra tern idade de arm as, união semelhante íi dos an 
tigos Gregos o Iletaeria. O Laca  dos Araucanos une dous 
homens à la  oie et à  la  mort, torna-os amigos inseparáveis, 
dispondo-se um a m orrer pelo outro, 'si fòr preciso, parti
cipando ambos todos os prazeres, todas as dòres e todos 
os perigos que um ou outro soffra.

No America-do Sul foi, pois, a jade ( nephrite) empre
gada como amuleto, como instrumento sagrado, e com as 
mesmas virtudes supersticiosas. Elle tem a mesma eòr, a 
mesma densidade, offereco nos amuletos as mesmas fôrmas 
e parece ter partido das mesmas jazidas do Turkoslan: ha
verá então em tudo isso um jogo do acaso ? . . .  As consi
derações que aló aqui tenho feito não se baseam em es
tudos hypothelicos, e sim n'um objecto pnlpavel, cuja na
tureza nos mostro claramente a sua origem.

Mais .uma prova de que o muyrakytã foi importado 
dn As;a tenho no costume hodierno do Amazonas: o do 
vesyuardo ou coiwade, dos Francezes.

Do resguardo já tratei, ( - )  por isso pouco aecrescen- 
tnrei. E’ sabido que os indios do Brazil, como muitos povos

( * )  Traveis íti Chile  fliirf la P la ta , London, 1S2G.

( 1 ) pacificação dos Crichaniis, Rio «lo Jan o iro , 1885, p a g . 157,
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antigos, leem por costume,- sempro (pie as mulheres dão á 
luz, recolherem-se os pais á rede, indo ellas para o trabalho.

Será este costume, no Amazonas, um facto natural, 
por ter sido ha dezoito séculos observado em varias povos ? 
Creio que não; porque os povos onde se observa a 
couvadc, todos tiveram contacto, mais ou menos immediato, 
com tribus do Império Celeste.

O muyrakytã vem tambem de Yunnan, o foi ahi que 
Marco Paolo, no seculo XIII, vio este costume, que todos 
os autores dizem ser chincz.

Será uma coincidência; mas o que 6 exacto 6 que os 
que usaram  e usam hoje o muyrakytã tiveram e teem o 
costume do resguardo.

Ainda mais, a tribu de Yunnan, que tinha esse cos
tume, era a dos Miau-tze, ou Jilhos do Sol e as lendas 
dizem que os Uaupés são lambem Jilhos do sol, e isso 
concorda perfeitamente com a tradicção da serra do Arochi, 
em Monte-Alegre, que uma inseri pção perpetúa. Torna-se 
mais frisante o Tacto pela palavra Arochi, que, em san- 
scrito, 6 Sol, ser a  que hoje ainda denomino a serro, em 
que habitavam os Amazonas, segundo n lenda de Paylu- 
naré, que pela tradicção e a historia usavam o muyrakytã.

Em resumo, o Muyrakytã tem origem asiatica, e foi 
introduzido no Brazil por emigrações e por intermedio do 
povo que tomou depois o nome de Karayba, no mor, de 
Gtíiibg nos Guyanas, de Amazonas no Rio Amazonas, 
de MiUzcas em Nova Granada, de Araucano em Atacoma, 
Ayinara  e Inca  no Perú.

A idóa da introducção, na Europa, da nephrite já  tem 
sido combatida por alguns archeologos, que suppõem que 
ou lr’ora deveriam existir ahi jazidas desse mineral, es- 
gotad8S pelos primeiros habitantes ou soterrados por ullu- 
viOes modernas; mas o circnmslnncin de não se achar nesse 
continente um só vestigio, apezar das maiores pesquizas, 
junta a outra de não estarem reunidos os objectos achados 
em um certo espaço, que mostraria haver perto uma ju-
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zida, sim disseminados, seguindo uma linha que termina 
na Asia, parece m ostrar que razão lia u favor cios Asiá
ticos. Na America dá-se o mesmo facto.

Pelo que expuz, quero crer, que nüo sú a nephrile como 
a jadéite, teem no Brazil, como nu America do Norte, a  sua 
origem entre os filhos do Hinduismo. Desde 1872 assim 
penso, pois que já então eu dava o Oriente, não querendo, 
por cautela, frisar qual a parte da Asia que em épocas 
prehistoricas lançou sobre o novo*~continente seus povos. 
Si, porventura, estudos ulteriores ou provas mais convin
centes destruírem o que actualmente o Muyrakytã me affirma, 
serei o primeiro a curvar-me, porque devemos sempre — 
Veritate aduetum  aliquid ojierari.

Tratada esta questão, como já foi no Congresso de 
Nancy, parecerá ser uma chinoiserie, entrar ainda nella; 
mas, tendo eu por fim vulgarisar os antiguidades que en
contro no Amazonas, nüo faço mais do que m ostrar a  ana
logia que descubro na civilisação que ellas denotam, com 
a asialica e com a norm anda. Levantei o M uyrakytã, 
porque parece ser elle a uuica prova palpavel que se póde 
encontrar para confirmar que entre a America e a Asia 
houve por muitos séculos laços de união.

Termino fazendo minhas as palavras do Sr. C. Shoebel: 
« Tous ce qu’il nous est permis d’assurer d 'une manière 
génêrale, et cela parce qu’il y a une preuve géologique bien 
constatée, c'est que Téloment asiatique c’est fait place dans 
les origines américaines. En effect, beaucoup d’idoles orna- 
mentées qu’on a trouvées dans le Mexique et dans l’Amé- 
rique Centrale sont failes d ’une roche inconnue au sol ame- 
ricain. Or cette roche ou pierre qui est la nêphrite, celle 
précisement qui est uné varieté du jade chinois, n ’est á 
1’êtat géologique que dons la haute Asie orientale et septen- 
trionaie. Les idoles americaines qu'on trouve faites de né- 
phrite indiquaienl donc la provenance asiatique du peuple 
américain qui les possède, tout comme les idoles de Ia 
femme de Jacob indiquaient Torigine aramèenne de la beile
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et rusée Rachel. L’histoire est là pour nous dice que 
les peuples important dans leurs mierations les choses 
sacrées du sol qui fuit leur berceau, et qu’ils laissent vo- 
lontiers á la terre dont ils vonl preudre possession lesdieux 
vaincus. Le mot attribué à  Marcellus quand les Romains 
vinrent d an s 'la Grande-Grèce: laissons aux Tarentins les 
dieux irrités, Relinjuem as Tarentinis deos suos iratos, 
explique, dans sa portée historique, la presence des idoles 
de nephrile sur le sol-de l'anctenne Amérique: les envahis- 
seurs y ont apporté avec eux leurs dieux aborigènes. » ( 1)

( 1 ) « U n  cfiaplírt d 'ArcJxéologxe am cricalnt » C o n g rd s  do L u x o m b o u rg , I I ,  
iv\g. 31S.
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OS SYMBOLOS BE YANS E BE YN, CHINESES, LIOABOS A VOTAN E A 
UM MUYRAKYTÃ AMAZONENSE. — AS PALAFITTES E O TEYUPAS 
AMAZONENSE.

Tenho at6 aqui nic occupado, súmenle, com o muy- 
rákylã dc nephrite, que é, hoje, unica prova material da 
passagem dos filhos de Budha para as terras americanas ; 
porém não posso deixar de, em capitulo especial, apresentar 
um outro monumento congenere, que me parece não ter 
menos valor uroheologico.

Excepcionalmente é feito de argilla cota, creio mesmo 
que da das plagas amazonenses, comtudo a sua fórma e os 
desenhos que o ornam lhe dão 11111 logar ao lado dos muy- 
rakytãs de nephrite, tendo, tonto quanto estes, peso na 
questão que nos occupa.

Se é de argilla c ita , todavia, a sua fórma se liga ás 
de alguns m uyrakytãs e, o m o  elle, é feito para ser tra
zido suspenso ao pescoço. Se não é de nephrite, tem, com- 
tud i, em si liguras symholicns que se prendem á patria 
desta, onde, em todos os lempos, os amuletos foram tidos 
como necessários para precaverem de, encantos.

E' 11111 amuleto amazonense e pertence ú Iribu dos 
Aroakys.
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Quando se descobrio u America, uma tribu numerosa, 
valenle e ousada so eslendin do nordeste do Ultoral da 
América do Sul, entrundo pelo Amazonas ia até o Rio 
Negro, e por isso linha essa região o nome de — Reino dos 
Aroakys—. Essa tribu, dividida em malocas, existiu alú 
fins do seculo XVII e pelos costumes, usos e dialecto per
tencia à raça Karaybn, tanto que querem alguns autores 
que os karaybas das Grandes Antilhas descendam dos que 
eram íilhos d’esse reino.

Esta tribu dispersou-se, dividiu-se e aniquilou-se com 
a invasão da civilisação portugueza. As ultimas relíquias 
estão hoje em Vcnezuella, na Guayna Ingleza, com o 
nome, adulterado, do Arrowaks ( ‘) e nas cabeceiras do 
Rios Uatumã e Jalapú, onde os encontrei em 1873, 
havendo ainda alguns descendentes no Rio Negro.

Deixo de tra tar dos costumes e do hislorico desta tribu 
guerreira e conquistadora, porque já d'isso mo occupci em 
outros trabalhos, ( a ) nos quaes os estudei detalhadamente 
e descrevi os seus usos e uma necropole, vulgarmente cha
mada do Aliralcanguera. ( 3)

Esta necropole fica na margem esquerda do Amazonas 
abaixo deS. José do Amatary e é limitada pelo furo Arauató.

D’essa necropole desenterrei diversas urnas mortuários 
(iukaçaua), com ossos em decomposição e cinzas dos mes
mos e, em uma delias, encontrei o amuleto que nos serve 
de objecto ao assumpto.

Não descrevo aqui este amuleto, porque melhor falia o 
desenho junto : apenas direi (pie 6 de terra cjtu, bem traba
lhado, tendo em ambas as faces, por gravura, figuras 
symbolicas; é furudo no centro e ornado o circulo, que 
nas moedas é serrilhado, de uma linha gravada.

( * ) lira  Oun<K'lu[vo rS o  conhecidos por A r r o ia g u t í ,  pordm llovclnequa j á  d ir . l i n -  
0(m ARKVAQUE tia  Outjaaa Itttjleza a .m im  u» rn i corrompondo paios pronuooias 
ealr.m geir& s.

( * )  V o llo s ia .  C oH tr. dn  M u s, IS o t, d o  A m a s .. ,  I , 1388, l*í»g. 7 3 .

( s )  E x j>Z. d o  Ahi a s ,  I t i o  Y a la p » ,  1 8 7 5 , jw g  • 8 2 .

3178 7
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Era pintado de branco e preto, porque encontrei nelle 
vestígios destas cores. Mede 0m,065 de diâmetro e 0m,007 
de espessura. Para o seu tamanho é excessivamente leve, 
pois pesa apenas 2 í gram m as. A bòa escolha da argilla 
e o bom preparo deu-lhe não só dureza, como leveza 
para poder ser usado suspenso ao pescoço.

liste amuleto tom exactamente a fórmn de alguns nmy- 
rakylãs de nephrite, que se encontram no Rio Tnpayós, 
( Brazil), e em Cajamarca (P erú ), onde são empregados ó 
guiza dos fusos.

Para muitos, esta peça archeologica poderú ser tomada, 
justamente, por uma rodella de fuso, sendo o furo central 
aquelle por onde passa o pontalete sobre o qual se enrola 
o fio depois de torcido, mas, entretanto, assim não é.

Qual a crença, ou quaes as virtudes que se ligavam a 
este amuleto, não o sei dizer, nem a tradicção o diz, mas 
quero crer que as (iguras emblemáticas que o enfeitam 
não sejam filhas de pura phantasia. A fórma e os ornatos
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que tem nüo permittem que se tome isso p ir mero ca
pricho intellectual, porque se prende o se filio a outros fi
guras symbolicos e o circumstoncias que o unificam ao 
verdadeiro muyrakytã de nephrile, que é a testemunha com- 
temporanea que confirma a passogem dos filhos da Asia 
para a terra de Colombo.

Por isso o dou por um amuleto e digo que os suas fi
guras süo symbolicas e analogas, si não idênticas, ás do 
symbolismo asiutico. Em primeiro logar é um amuleto, 
porque a fórmo circular é n de alguns muyrakylüs de ne
phrite e essa fôrma ó tambem o do circulo symbolico da 
China; em segundo, porque as figuras que estfio no circulo 
süo iguaes aos signaes symbolicos das inscripç.ões asiaticas; 
em terceiro, porque o circulo que tem, limita e envolve as 
figuras; finalmente, em quarto, por ter sido usado suspenso 
ao pescoço e porque presumo ter tido as mesmas côres, 
branca e preta do symbolo asiatico.

Indaguemos:
A theogonia chineza admillo dous grandes princípios, 

ou duos grandes forças da natureza, que, combinadas, pro
duzem a Unidade suprema. Süo representados por um 
circulo dividido por uma linha em fó n n a  dc S.

Esses princípios süo: o Yang e o Yn ou Yen ; um 
activo, outro passivo, e occupam os dous campos formados 
pelo linha divisória.
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O Yang, a forçu creadora, a matéria em movimento, é 
másculo, forte, quente, luminoso e fecundador, pelo que o 
cóo, e tudo quanto 6 grande e nobre íiea sob o sua depen
dendo.

Assonta sobre um campo bronco.
O Yn, a matéria inerte c plástico, 6 fem inina, fraca, 

fria, tenebrosa c productivn, tem a terra, a lua e as 
creações inferiores sob o seu dominio.

As cores azul ou preta o symbolisam, pelo que o es
paço que o occupa 6 preto ou azul.

Dn unido destes dous princípios origina-se o existencia 
de todas as cousas e delia nasceram os espíritos Ti e Chc 
que presidem o Ceu e a Terra, o pui e a mui.

Assemelha-se a Doai c a Asloreth dos Cbananeos.
Quando a acção do Yang se exerce sobre a do Yn, 

ou vice-versa, este facto é indicado por meio de um ponto 
( o )  branco sobre o campo negro, ou por um preto (© )  
quando dá-se o caso contrario.

Ainda mais, devemos notar:
Quando isoladamente se representam as cousas sub- 

mellidas a  Yang, o principio másculo, como o Sol, (*) 
o fogo e tudo quanto 6 forte e pertence a uma esphera 
de ordem moral elevada, síio as fórrhas circulares, ovncs 
e as divisões impares que as indicam e, quando domina 
Yn, o principio feminino, como a terra, a lua, etc., são 
sempre as fórmas quadradas e rectangulares ( - )  e os 
núm eros pares que representam os factos de ordem su
perior.

Comparemos ago ra .
No amuleto vemos factos dc ordem inferior, acções 

submettidas a Yn, representados por dous rectângulos que

( 1 ) O Sol, no I t i j  JVrfa, 6 n graúdo a lm a , n alm a do lodo9 os so res .
( * ) Nos hycrçg liphos m exicanos Tal ou T ia l-11, a  lo rra , nolo-so quo d, tam bém , 

rep resen tad a  por um roctangu lo  quo, segundo os Bignne-3 sym bolicos quo m dlo so in 
cluem indicam  so d cu ltiv ad a  eu b ru ln , bu podrogosa , ao do cam pos, e tc .
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indicam duas terras: vemos as linhas SS estabelecendo 
dous campos, que, se bem que encerrados pelas linhas 
rectas, de Yn, são feclmdns pelos circulos de Yang.

Níio so vê o symbolo chinez representado absoluto, 
é verdade, mas apparecem isoladamente factos dos sym- 
bolos Yang e Yn bem coracterisndos, existindo até os 
[jonlos d direila dos quatro SS e uma só vez ã esquerda 
de um, que nos mostram o resultado de acções que foram 
exercidas.

Si tomarmos as linhas serpentiformes isoladamente, 
lambem nos mostrarão o emblema do oigilancia, poder 
supremo e soberano, porque do união dos dous princípios 
Yang e Yn nasce esse symbolo que intimamente se liga 
ã ophiolatria e d ploticephnlin: Desse symbolo vem o em
blema do poder dos Nâgas, Imperadores Chinezes. E’ delle 
quo sahem as serpentes e os dragões com chifres, alados, 
escamosos, que vivem nas regiões superiores como os 
enroscados vivem nos inferiores. (*) E’ a linha symbo- 
lica de quasi toda a Asia.

Si obstrnhirmos os circulos de Yang, ainda uma vez, 
e deixar só os sigmas isolados, teremos ainda o sym
bolo soberano, o S, representado quatro vezes, dous e dous; 
mos, como estejam guardados pelos rectas quo formam 
a (iguro symbolica de Yn, em dous rectângulos, diremos 
que coda um d’estes representa uma porção do globo, 
sujeito ao principio feminino, porque o symbolo especial 
que representa a terra, como vimos, é sempre um qua
drado ou um rectângulo. Um, o superior, será portanto 
a Asia e o outro, o inferior, a America, e os quatro signaes, 
outras tantas viagens daquella para esta. Todas eslas 
viagens parecem indicar que o indivíduo quo as fez vol-

(  ‘ ) N n s  lo n d a s  a m a x o n o n se s  h n  do is  m y th o s ,  um  zoologico  o o u tro  na tronom ico , 
q uo  ao p ro n tlo m  a  ca so  ay m b o lo  o A n p b iõ lf t lr la :— E ' a  c ro n ç a  na  niòot/o uoc» . cobra 
g r a n d e ,  o d r a g ã o  q u o  v iv o  en ro sc a d o  noa lag o a  o no  q u o  v iv e  no  firm am en to  ra p ro -  
■ onU da j»cla co n a tc lla ç ã o  S & y c iH a r iu s .
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lavo, pelo que são viagens de ida e volta, sendo determi
nada a volta pelos pnntos.

Em um dos sigm as se vê um ponto d esquerda e 
outro d direito, um superior e outro inferior e, parece- 
me que esse segundo ponto indicará uma outra viagem 
do qual ndo houve regresso.

Estabelecida a analogia com os symbolos asialicos e 
interpretados assim os hyerogliphos do amuleto amazo
nense, passo a m ostrar que tombem encontro analogias 
entre esses signos e Votan, o civilisador da America 
Central.

Sabemos pelo monuscripto tzendol noticiado pelo bispo 
de Chinpos D. Francisco Nunes de la Vega, (*) citado por 
Del Rio, pelo padre Brasseur de Bourbourg e pelo Conde 
de Charancey e outros, que o terceiro Votan, o Cliom, es
creveu um livro cujo fim foi provar descender de serpentes 
e ser elle mesmo uni Cliam, uma serpente, assim como 
« qu'il tlt quatre ongages de Vnlum-Votnm d Valum-Chivin
et quatre fo is  dc Valum-Chivin o Vulum-Votam qu’il
alia par la rou loqueses frères, les serpeuls, avaient tracée, 
qu’il y laissa des signos » ( 2 )

Ndo serão essas quatro viagens de ida e volta as que 
estão indicados 110 amuleto, como signal heráldico, expri-

( * ) Esto m anuscrlpto, oscripto om lingua tzendal, tinha cinco a sois tolha» o 
foi achndo por Nunos do ln V oga, om 1UU0, om uma 6'cwa lobrtm*, òndo foram 
tnrabom encontrados idolos do nophrito quo, quorom a lg u n s, representam um kalon- 
darlo, indo parar dopois i s  mãos do Ü . Knmon Ordonnuz y  A g u ia r , ondo foi visto  
polo Dr. Paulo Follx Cabrora, om 17U0. Não foi totalmento traduzido, apenas dello 
ao llzoram nxtracto» das partes mais Importantes 0 quo correm Impressos nos tra
balho» dos moamoi Ordonnoz o Cabrora.

( * )  Charancoy, Le m ylhc de Votan, p a g . 13 .
Quorom alguna autorcfl qno Voluin-Votan soja a  illta do Cuba, o Valum-Chivlm  

outro logar ineamo na Am orica; ontrolauto o mesmo Ordonnoz o Cabrora, quo tr.vlu, 
ziram o manuscripto, dízom, nas noticias quo dão, quo o horóe americano passou» 
nas suas viagons, pala Babylonia, Jorusalom o foi at<5 a  Hespanha o d iz , o pri
m eiro, quo C M tiin  d 0 paiz dos Horoanos, 0 CViirim da Escriptura S anta.

Naturalmunlo esses notncs não ostão no manuscripto, pordm elles deprohondcram 
isso da leitura quo llxeram . Supponhn quo olios tom razão jwrquo n nophrito nos 
d iz , quo pola Asia Monor passaram om igrautes do Tolau quo foram at<5 Tolosa, u a  
llcspanha.
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mindo tambem o symbolo soberano ? Ossignacsque deixou 
não seriam os que a nephrite perpetuou ?

As viagens do amuleto amazonense estão gravadas 
dentro de um rectângulo, symbolo da terra, e até essa cir- 
cumstancia vem em meu auxilio para mostrar ainda maior 
allfinidado e ligar esse amuleto a factos de vida de Votan.

Dizem Rivero e Tschudi, (*) reproduzindo o que Cabrèra 
e Ordonnez disseram, baseados 110 que o proprio Votan es
creveu : « Le titre ou fronlispice de ce doccument consiste 
en deux cor rés parallèles de differentes couleurs, l'un deux 
presente 1'ancicn continent, indiqué par deux figures ver- 
ticales en forme de S; l’autre represente le nouveaa con
tinent acompagné de deux SS horisontales SS.

Para m im , Votan empregou esses quadrados intencio
nalmente, porque conhecia o symbolo Yn e por isso repre
sentou os dous continentes por essas figuras geométricas, 
como são representadas 110 amuleto pelos rectângulos.

Os seus SS, verticaes, e os $ ,  horisontaes, sflo os 
mesmos que apresenta o amuleto amazonense em qualquer 
posição que esteja. Além disso, se no monumento archeo- 
logico que nos occupa os S S estão separados, separados 
tambem os empregava Votan sempre que fallava de um 
outro p a iz :— « LorsquMI veut parlei- des localilés qu’il a 
visitês dans l’ancien continent, 1’auteur les marque ã la 
marge de chaquo chapitre d’un S droit; lorsqufil s ’agit du 
nouveau, il imploye le S horisontal ( w). » ( 2)

Os SS do amuleto podem representar lambem, além 
de viagens, o symbolo do poder supremo, osiatico, a 
grande serpente, a imagem de Votan, sendo essa linha di-

( 1 ) AritlquM is P êru v ic iw c s ,  png . 32.
(* ) lico  da la Soclílô <ie flco/jraphlc, 1830, p n g . 144.
D ovo le m b ra r  q u o  osto  V o ta»  j á  foi o  tc rc o iro  q u o  c h eg o u  á  A m erica , tn n to  quo 

ollo  m esm o  d iz  : < lo r  s e g u id o  o c am in h o  a b e r to  p o r s o u s irm ã o s  os oeriKVitos o no  q u a l 
d o ix o u  m o n u m e n to s . * D el R io  d i z ,  com b in an d o  o m a n u sc r ip to  com  o q u o  d iz  C ab ro ra , 
o  inesm o  a o g u n d o  na  tra d iç õ o a  tz o n d a e s , q u o  a  c h e g a d a  do  p r im e iro  \  o tn n  a  na',n c * 
foi 2 n o  n n u o a  a u te a  do C h r i s to .  O rd o n n ez  d á  p o ra  a  su a  c h e g a d a  1000 an u o  
Ç odoz C b iin a lp o p o cn  0 5 5  a u to s  d e  C h r is to .
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visoria de Yang e de Yn n que certifica o seu nascimento, 
em Khotan, lognr quo deixou levando comsigo o nephrite, 
em amuletos, para proleger-lhe a viagem é America, fa- 
zel-o feliz, e indicar a sua passagem.

O symbolo chinez já foi encontrado, tambem, em 
Kopau (America Central), gravado sobre um altar, o quo 
nos prova que se lhe ligava uma ideia religiosa, como se 
liga ao amuleto.

listes symbolos de Yang e de Yen que se encontram 
nos antigos vasos do culto chinez, quer o notável ameri- 
canisla Dr. Ilamy que remontem sómente ao seculo XIII da 
nossa êra, porém com bem fundadas razões o Sr. Conde 
de Charancey os leva para o fim do 1» e os faz compa
nheiros de Votan.

Os estudos que faço e a affinidadc que encontro entre o 
amuleto amazonense e os symbolos de Yang c Yen, liga
dos és viagens de Votan, confirmam a opinião do illustre 
Conde, e me levam a crêr que elle veio para a America 
com os primeiros emigrantes.

Se não fòra um objecto sagrado, não seria recolhido a 
uma urna, com os despojos do morto, d ’onde o tirei, 
dando-se mais a circumstancia de serem as urnas mor
tuárias pintadas com as. cores branca, preta, vermelha e 
amarella, que são os còres symbolicas da China.

Devo ainda observar que entre centenas de objectos 
cerúmicos que me teem passado pelas mãos, ainda não en
contrei em nenhum a perfeição que se nota nas urnas c 
nos objectos que se deparam na necropolo de Mirakanguera.

A correcção dos desenhos, as fórmas symetricas, o . 
bem lançado das linhas, a boa qualidade da argilla c o 
seu bom preparo, tudo nos mostra um povo adiantado na 
carreira dos artes. A descripção dos objectos do Mira
kanguera poder-se-ha ler em um outro trabalho meu. (*)

( *) Vtdlosh, Cotilr. do Mus. fíoi. do Amo;., 1887, I o II vols.
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Abstrahindo mesmo da mudança do meio e do correr 
dos séculos, que deviam modificar o symbolo chlnez, na- 
turalm enle consorciaram-lhe outras ideias e a esse amuleto 
estilo ligadas duas cousas importantes para o urcbeologo: 
— uma raiz symbolica asiatica o uma representação Vota- 
nica, isto é: o symbolo do poder supremo S e o noga S, 
symbolo de Votan, influenciado por um dos symbolos dc 
Yang ou de Yn, como nos mostram os pontos -S.

Este amuleto, usado pelos Aroakys ba trezentos annos, 
mais ou menos, conservado entre as cinzas dos ossos 
doquelle que em vida o trouxe ao pescoço, esteve occulto, 
por séculos debaixo da terra, mas appareco hoje, npezar 
de fragil por natureza, para sustentar o que o seu con- 
genere, exposto ás intcmpcries, tem perpetuado com a sua 
dureza, isto é: a origem da civilisaçõo americana trans
portada da Asia.

E’ a fragilidade da argilla que permilte nelln se 
gravar os symbolos, que veem de mflos dadas á nephrite 
provar que nas veias das raças americanas corre um 
sangue que tem globulos que nadam n ’um plasmo asiatico, 
permitta-se-me o dizer.

Para term inar este capitulo ainda mais algumas pa
lavras.

Pela tradicçSo os muyrakylüs, de nephrite, foram usa
dos pelas mulheres, porém os amuletos de argilla creio que 
foram trazidos pelos homens.

Quem m ’o affirma 6 o lacto de ter encontrado, o que 
nos dá assumpto pura estas digressões, dentro de uma 
urna que tinha em relevo os orgãos sexuaes masculinos. 
O ser, entretanto, feito de argilla supponho ser devido ú 
falta dc nephrite, e como naquella facil era gravarem-se 
os symbolos com exactidão, facilmente tambem forum olles 
assim perpetuados de geraçüo em geraçüo.

Nüo vi, porém, no Perú, mo informaram que alguns 
muyrakylüs de nephrite disciformes, achados em Cajomarca, 
süo ornados de figuras: e nüo perpetuará alguns delles
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os mesmos signos on os mesmos symbolos de Ynng e 
de Yn?

Terminando este capitulo, no qual mostro as analogias 
que encontro entre o symbolo chinezo o amuleto brazileiro, 
não posso deixar de nccrescentar, para esclarecimento, que, 
apezar do Sr. Léon de llosny, no Congresso do Nancy, 
negai’ que haja semelhança entre a lingua chineza o a dos 
Olhomis, uma das do Mexico, o Sr. Ampère, na llévue 
des dcux  Monds dc 1853 affirma que ha muita aflluidade 
entre ambas e se apoia, tambem, na Dlsseríntion sobre 
la  lengua Othomy, escripta em latim e hespanhol, no anno 

'do 1845, pelo Sr. Manuel Crisostomo Naxera, que é da 
minha opinião.

Na tão debatida questão de emigração asiatica para 
a America v c 'e s tla  preuoe qui fa it toujouvs defaiU », 
diz o mesmo illustrc Sr. Léon de Rosny; pois bem, 
essa agora se apresenta, palpavel, para tirar a duvida, 
representada pelo muyrakytã de nephrite, confii‘mada pelos 
symbolos asiaticos gravados nesSe outro de argilla.

Em relação á lingua chineza chamo, tambem, a at- 
tenção do leitor para o seguinte facto. Existem no de
partamento de Lambaeque, no Perú, dois pueblos, o de 
JSten, e o de M onsefii, distantes um do outro tres milhas, 
cujos habitantes faliam dialectos tão ditTerentes que os do 
um pueblo não entendem os do outro, e, entretanto, ambos 
se entendem perfeitamente com os Chins, que em grande 
numero affluem para o Perú.

Eten, no dialecto deste pueblo, significa o mesmo que 
Tulan, isto è: o logar onde o sol nasce, nome quo perpetua 
o que diziam os Tollecas.— que tinham vindo do logar 
onda o sol nasce. Que coincidência é, ainda, essa de ter 
esse logar um nome que commemora a lembrança do logar 
d’onde sahiram  os habitantes do Perú, que parece in
dicar ser o mesmo do dos Toltecas ?

Concluo dizendo que haverá simples apparcncia entre 
os symbolos asiatico e o brazileiro e nada de commum,
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mesmo terão, porém aqui deixo registradas estas consi
derações para que o futuro melhor esclareça. Ponderarei, 
entretanto, que Marco Paolo nos suas Peregrinações dicta- 
das em 1298, na cadeia de Piza, diz que ao oriente da 
China o m ar estava coalhado de ilhas tão afastadas do 
continente asiático, que demandavam pura ida c volta um 
anno inteiro. Uma dessas grandes ilhas era a  terra de 
Fou-Sang, a America.

Depois de ligados os signos do muyrakytã amazo
nense ao symbolo chinez, devo ainda apresentar um facto 
que se prende ú nephrite registrando um dado chrono- 
logico, na falta d’uin chronometro melhor.

Até aqui temos visto que a origem da jado é toda 
asiatíca e que a sua patria é o Yulhian, assim como que 
só tem sido encontrada ein artefactos.

Estes suo celLiformes na Europa e antropomorphos e 
zoomorphos na America, e isso bem nos prova duas épocas 
distinetas de dispersão e dous estados de civilisação. Umu 
é prehislorica e outra pertence á idade-media.

Encontram-se esses objectos espalhados, porém sempre 
marcando uma linha sobre a qual baseei a marcha das 
emigrações, que jé vimos em um capitulo anterior.

A nephrite nos mostra duas épocas distinetas para as 
emigrações : uma moderna, parn a America, indicada pela 
tradicção Volanica, no começo da nossa é r a ; outra, a 
mais antiga, para Europa, anterior úquella, que coincido 
com a da destruição do templo do Mercúrio Cuneltis.

Só agora é que desta me vou occupar.
E’ sabido que nos tempos hisloricos grandes emigra

ções houve para a Europa e a que se deu então jã se 
tinha dado em épocas prehislorieas. Diversas foram então 
as invasões, porém apenas tratarei de uma delias, a intro- 
duetora da nephrite que me occupa.
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Assim como os Asiáticos acompanharam a marcha ap- 
parente do sol para o Occidental assim tambem a nephrite 
os acompanhou para perpetuar o facto de vir hoje, como 
testemunha contemporânea, revelar-nos o segredo que os 
séculos occuttaram.

Em que época se deu o facto?
Os autores francezes dividiram os tempos prehistoricos 

em épocas que denominaram da pedra lascada, e da 
pedra polida, que os inglezes, porém, denominaram pala- 
colilhica e neoüthica, lendo sido creada pelo Sr. Morlillet 
a eolithica, que caracterisa a do periodo terciário. Além 
dessas épocas temos a de bronze (bronsaldern), dos Nor- 
mandos, que começa 1000 annos antes çle Chrislo e acaba 
peio seu nascimento, dando então começo á idade de ferro 
(jernaldern), que termino no fim do seculo 11°.

Dizendo que data do periodo prehistorico o introducçüo 
da nephrite na Europa, quero dizer que incluo nesse periodo 
dados que se ligam quasi ú éra ch rislãe  se emmolduram na 
chronologia actual, isto é, factos que contam apenas alguns 
milhares de annos e que sc passaram poucos séculos antes 
do começo de nossa éra, por conseguinte jé  nos (ins da 
época neolithica e na edade de ferro, quando jú a agricul
tura começava c o boi, o cão, o porco estavam domesticados.

Levo a introdueçfio da nephrite, na Europa, para o XV 
seculo antes da vinda do Messias, por conseguinte lia 4389 
annos. Vimos que a nephrite e a jadeite ha 4526 annos é 
usada e apreciada na Asia, por conseguinte só 1137 annos 
depois do reinado de Ilong-ti, isto é, no reinado de W uwang, 
na dynastia dos Cliow, ella appareceu na Europa.

Estas épocas não precisam uma chronologia absoluta 
e sim relativa.

A base que se me oflerece para assim me exprimir são 
os Palajltes, as Ténevières ou habitações lacustres dos 
lagos do Suisso descobertos pelo Sr. Fernando Kellcr, pre
sidente da Sociedade dos Antiquários de Zurich, no inverno 
de 1853 a 1854 e, se me sirvo desses monumentos é porque
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a riephrite me marca ahi um longo estádio, depois do terem 
os retirantes deixado os terras de Yulhian.

Os nrchcologos suissos, mais felizes do que os nor- 
niandos, que não puderam ainda determinar a sua idade 
da pedra, tiveram a vonlura de achar as palalites, cuja idade 
calculam pelos alluviões dos lagos. Nos explorações que se 
fizeram nas suas ruiuas acharam, nos lag03 de Bienne e 
Zurich, r.ellcs de nephrite, que para mim determinam o povo 
(pie levantou essas habitações lacustres. De diversas épocas 
são as pàlalites, umas anteriores a Jesus Christo, outras da 
idade de ferro. O facto do não serem todas as habitações 
feitas sobre as aguas dos lagos, e sim cm maior numero 
em terra, vem-nos provar isso.

No norte da Italia e na Saboya encontraram-se muitos 
ruinas de habitações terrestres contemporâneos das lacus
tres, e é neilas que se encontram as provas da idade de 
ferro. De duos uma: ou süo contemporâneos as habitações 
que a agua destruiu e que a terra conservou, por conseguinte 
são mais modernas do que se suppõe, talvez posteriores ao 
nascimento do Salvador, contemporâneas das emigrações 
para a America, ou a nephrite foi usada por largos séculos, 
que atravessou, acompanhando o progressivo movimento da 
civilisnçõo.

Si assim nüo foi, posteriormente houve novas entradas de 
emigrantes, anteriores á invasão daquelles bárbaros quo tra
ziam ao pescoço o precioso amuleto que deixaram com vida 
noscampos de batalha e sob os ruinas das muralhas dos tem
plos que destruíram no terceiro equarto séculos de nossa éra.

Foram da raça dos conslructores das palafitcs os que 
levantaram os mouumentos architectonicos americanos que, 
si não deixaram estes na Europa, foi pela simples razão de 
que ainda os seus amuletos eram celtiformes ( 1) e lisos,

(  1 )  O m a c h a d o ,  quo  corno u to n s ilio  Rorvo p a r a  o s e rv iç o  d o m estico  o com o 
a rm a  do  g u e r r a ,  foi c o n s id e ra d o  um  dom  d iv in o ,  pelo quo  re n d ia m - lh o  um  c u llo  p a r 
t ic u la r  o lo m n v a m  a  s u a  fo rm a  p a r a  a  dos a iu u lo to s .
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emquanto que os que os trouxeram para a America já os tra
ziam ornados e esculplurados, porque já tinham dado agi
gantados passos no progresso civilisador. Ainda assim, penso 
que tinham reminiscências dos avoengos que a negra mor
talha do tem i» envolvia; porque, achando-se elles muitos 
séculos depois e já  com costumes e língua inteiramente dif- 
ferentes, no Amazonas, neste construíram palafites em 
tudo iguoes áquellas que as aguas encobriram por largos 
séculos.

Quero falar nos teyupares, que uinda hoje o viajante 
vê pelos margens dos paranãs, que circulam as ilhas que 
formam o archipelago do delta do gigante dos rios, e 
que os indígenas levantam pelos modelos legados pelos 
antepassados, que de geraçflo em geraçfio chegaram aos 
nossos dias. No logo Maracaybo, antigo Coquibacoa, haviam 
habitações lacustres encontradas por Ojeda, tanto que por 
isso deu-lhe o nome de pequena Veneza, que originou o 
de Venezuela, que comprehende, hoje, todo o territorio 
daquella republico. Ainda hoje os Guaraunos ( 4) que se 
estendem desde o delia do Orenoco atê Bolivar lèm habi
tações lacustres arm adas sobre os mirilyzaes.

Nfio sei si algum élo unirá esse passado láo distante 
ao presente; nfio sei si aos lagos e rios do antigo império 
dos Toltecas existiram essas construcções lacustres, mas 
aqui deixo o analogia notado para que os adversários da 
emigraçfio asiatica digam :— mais uma coincidência for
tuita !

Os teyupares amazonenses, como os pfohlbauten suissos 
sfio cosas de parede de madeira e cobertas de palhas, as
sentados sobre giráos e construída sobre esteios e es-

( * )  G im raunos não t  mrtifi do quo  o K a rau n a , adultorado  polo phonotica h espa- 
nholn , quo do K a ran y  foz tam bem  G u a ra n y . E sta  adulteração  jova a  d a r-se  um a in te r
p re tação  e r ra d a  ao  pom o; azsim , em  vez do s ç r  o  Conqu istador proto, se rá  o G uará  
preto. G u a rá  ò o l bis ruber, avo paludai quo nada tem quo se ligue  ao  boraem ; en tre
ta n to  m uitos, som razão , quererão  quo so ja es ta  a  vordndeira in terpro tação , por viverem 
esses se lv ag e n s em casas lac u stres .
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tacas (pilotis), que pela enchente das marés ficam debaixo 
d’agua, umarrando-se as canoas á porta.

São notáveis, em géral, essas casas, por um facto que 
não devo calai’, o de serem todos construídas com os pro- 
ductos da palmeira m irity  (Maurilia flexuosa Mart.) O 
assoalho, os caibros e as ripas do telhado são feitas do 
lenho externo do espique, as paredes externas são talas 
da parle medullar dos longos peciolos dos folhas, ligados 
em fórma de esteira par cordoalha fino dos grelos das 
folhas. As portos são feitas das mesmas talas, porém li
gadas ã mesma ripa do espique, por meio da mesma 
cordoalha e as janellas ou yapás, semelhantes a venezianas, 
é um tecido das mesmas tolas, ligadas ainda pela mesma 
cordoalha. O telhado é coberto pelas folhas. Os habitantes 
dormem em redes ou m akyras  de cordão do grelo da 
mesma palmeira.

Este uso dos teyupares lacustres parece remontar ã 
época do muyrakytã, porque em todo o Brazil, em re
giões lacustres, não se encontrum habitações semelhantes.

Os indios Pomarys que vivem sobre as aguas dos rios 
e dos lagos não usam habitações fixas e sim fluetuantes. 
Fazem sobre duas ou mais canôas as suas casas e n’ellas 
habitam . No Perú as balsas são feitas da mesma fórma..

Para mim as habitações lacustres da Suissa servem 
para nos m ostrar o grau de adiantamento dos primeiros 
introduetores de nephrite na Europa e m arcar approxi- 
madameute a d a tad a  emigração asialica.

Devo lembrar que semelhantes nos teyupares para
enses existem as habitações lacustres de Tcherkask, sobre 
o Kio Don, na Rússia e as de- Dorei, na novo Guiné, 
assim como as das ilhas Celebes na Oceania, estas ultimas 
descriptas por Dumout d'Urville. Estas habitações se 
ligam tambem ã nephrite, porque os naturaes ainda 
fazem liso delia, empregondo-a em pequenos machados. 
Dir-se-ha que a nephrite dolii não tem importância, porque 
na Oceania existem tambem jazidas e que serão estas ex-
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piorados poios naliiraes. Damoiir e Fischer dizem, é ver
dade, «qu'il y a lotile certitude ciu'il existe des giscmenls» 
que não se sabe nondo, devendo .se notar, lambem, que 
a jade abi é de duas qualidades, uma a de que ha jazidos, 
que 6 a ja d e  conhecida por Ocmniana, e outra quo é a 
asiática, dilTcreuçando-se uma dn outra pela densidade. 
Posto que pela còr e pelo brilho seja a jade oceaniana, 
muito semelhante ó asiática, comludo aquella tem a densi
dade mais elevada, vai de 3,09 a 9,31 emquanto que 
esta vai o de 2,94 a 3,08.

Ha ainda uma particularidade a observar-se. Em toda 
a linha m igratória da nephrite pela America e pela Eu
ropa encontram-se sempre os vocábulos ICara e Toa 
ou tuna, ligados a  eila, e dessa ligação não se exime a 
Oceania. Nas ilhas Hawai, existe o kara i e o Ton o pri
meiro com o significado de poderoso, e o segundo com o do 
agua, rio, como na America e na Europa. Assim K arai 
Palioa, e K ara i Ma liou são nomes do deus Hawaiano 
e de um chefe, que foi baptisado a bordo du Oceanie, 
pelo Padre Qttelen, como nus diz Dumont d’Urville e Ton- 
dano é o nome de um rio e o de seus habitantes, signi
ficando homem d'agua, de ton, agua, rio e dano homem. 
Assim como no Don ou Ton da Europa áinda existem 
habitações lacustres no Ton, da Oceania tambem os ha 
e os seus chefes teem o tratam ento de Karai.

O facto dc não se ter, até hoje achado jazidas dessa 
rocha c sóserelln encontrada manufacturado, em objectos que 
serviam de amuletos, nos prova que os portadores dos celts 
dos palafites sahlram  dc Yuthian como dahi sahiram  os 
Karas que posteriormente introduziram os calchihuitls e os 
muyrakytãs, ornamentados, no Mexico e no Amazonas.

Aberta nos tempos primitivos a  estrada migratória, 
facil foi posteriormente a invasão dos exercitos Hunos, 
que foram, creio, os últimos portadores do sagrado ta 
lismã para Europa.
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FORMAS, CORES, E FABRICO DOS MUYRAKYTÃS

Os muyrakylüs süo do varias formas, desde a cylin- 
drica até ú de figuras ornamentadas, tendo, porém, sempre 
um ou, dnus /'aros, para por elles se passar um fio que 
os conserve suspensos ao pescoço, e raros süo os que na 
parle superior, em vez de furo, leem um enlralhe para 
prender o fio, pelo qual se suspende.

São, sempre, feitos de uma rocha de 'g rande dureza; 
assim, além dos do nephrite, jadeite  e chloromelanite, 
ha tambem os dc diorito, dolerite, porphgro, pejtrosiiex, 
serpentina, feldspatho, quartzo, argilla, etc., porém nunca 
são feilos de resina, como os tembelãs, que são orna
mentos modernos. De todas essas rochas, as unicas que 
dão valor ao objecto são a nephrite e a jadeite, porque 
todas as outras teem representantes na America e não 
apresentam cunho prehistorico e sim mostram um uso 
seguido ainda depois que faltou a importação da rocha 
preciosa. Faltando esta, os povos fizeram o seu talismã 
com os mineraes mais appropriados e que encontravam 
ú mão. Perdeu-se a rocha, mas nüo desappureceram as 
crenças.

A fdrma cylindrica é a mais vulgar, tanto que é 
commum na Europa, no Egyplo e na America. Aanlhro-

317S $
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pomorpha é sempre a mais ornada e a que olTerece maiores 
dimensões, como se encontra no Mexico e em Costa B ica; 
os zóomorpha e cel/ifónne  são ornadas lambem, e teem 
uma representação que, parece, era mui estimada, a que 
figura um buclrucio, pois é commum na America e na Asia.

lixistem tambem os de fórma lenticular, como os 
achados em Alter do Chão, no Rio Tapayós o os de Caja- 
rnarca, uo Perú, furados uo centro, peio que servem-se 
delles para fuso. São lisos ou ornados de desenhos.

Estes muyrakylãs, lenticulares são contas, por assim 
dizer, de um rosário quô se rebentou licando um as na 
Asia, outras no Mexico e algum as no Perú e no baixo 
Amazonas.

Além da fórma representada neste escripto, póde-se 
ver uma congenere, do Mexico, na íig. 16 da Est. VI, (pio 
acompanha o artigo ü ié  minuralogie ais Hilfsuiossenchaíi 
f i i r  Arcliceologie, /it/irwgraplUe do Dr. Eischer, publicado 
em 1877.

João de Laet, citando Monardes, ( ')  jã  em 16-47 disse: 
<i Hos lapides variis liguris elTormatos, ulios piscuim, alios 
avium capitibus ant psitacorum rostris similes, nonullos et 
rotundos sphaerularum forma aut eliam columeliarum, 
omnes autem perforatos.»

O Dr. Eischer possuo um desses bactracios, achado 
em Troia (A sia Menor), quo não só tem as mesmas 
fórmus, como os mesmas dimensões e a mesma densidade 
do que eu possuo e achei uo rio Yamundú. Esta coinci
dência deve-se ao puro acaso ou vein derram ar luz sobre 
esta questão?

Alguma idéa religiosa se prendia aos bactracios, pois 
havendo outros auim aes, era este o escolhido, não só na 
Asia, como entre os Nahuas, os Karaybas e os tribus do 
Amazonas.

)  A nluorpionl d c  ç m m i$  «l lapídiôuí, liba. I I .
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É notável a fórma bactraciana, além disso, por ser 
ella encontrada na Asia, em Troia, em Nova Granada, no 
Amazonas, em Surinam, Guadelupe e 110 México. Que são 
élosdn mesma cadeia, temos a provo 11a circnmstnncia da 
forma especial que todos os amuletos teem serem celti- 
fórmes e representarem o baclracio, sempre, em posição 
de descanço, sem braços e com as pernas encolhidas, 
como aqui represento e púde-sc ver entre os do Mexico, 
e que veio figurado sob 0 n . 74 da Est. VIII do artigo do 
Professor Fischer, intitulado Die minaralogie ais Hilfs- 
wissenschfat f i l r  Archrnolojjie, íitUnoyraphie, etc. (1) e 
outros que o mesmo Professor figura comparando com os 
meus, na analyse que faz dos meus trabalhos e tem por 
titulo: Ueber clie H erkunft der sogennunlen Amazons- 
teine, soicie uber das /'abelha.tie Amasonenvolh selbst. ( 2) 

A essa posição ligar-se-ha alguma crença V Ou não 
figuravam os braços porque, superiormente, pouco são vi
síveis nas I ly la s ?

Chorenccy e outros querem que seja o emblema habi
tual d ’agua ou do elemento humido ( 3), mas 110 Egypto 
dú a idéa de renascimento. ( ' )

0  mais bello e o mais perfeito exemplar, que vi, foi 
com esta fórma c achado nos proximidades de Obidos, ha 
mais de 60 anuos e que existia guardado, por uma mulher 
tapuya, em um santuário, occullo uté das vistas da fa
mília.

Só á influencia e o prestigio do Exm. Sr. D. Antonio 
de Macedo Costa, Bispo do Paró, poude fazer com que 
ella se separasse dclle e me fosse communicndo. Sobre 
elle dei uma noticia no Jornal do Amasonas de 19 de 
julho do 18S6.

( 1 ) A r  ch ie. f .: Anthrop. IS 77. Utl. X II. p ag . 177-2 ! 1 o lid. X III. pag. 315-3 57 . 

( 3 ) A rch iv. f u r  Antroj). 1 . 7 0 . B d. X I I . p a g . 7 — 2 8 . T af . I .
( 3 ) W hipplo Jlep. itpon the Jnd. tribus, I I I .  p ap . 4 0 . Ilum boldl. V iu  d M  oo rd il- 

lé r ts ,  p a g . 3 2 .
( * )  Maaporo. L ’A rcb . E gyp tionno , p ag . 235.
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Quanto ú forma bactraciana devo tambem fazer notar 
que dos indiosTikunos, que ainda-vivem no Rio Içú, obtive 
um collar de amuletos representando perfeitamente sapos ou 
rãs, feitos capricliosamenle do endocarpo osseo dos fruelos 
da palmeira Chámbira, o Astrocaryum  culgnrède  Martius.

Creio que a deificoçüo do sapo liga-se ú crença de ter 
elle o poder de fazer chover e de ser lambem o protector 
das plantações, tanto que ainda hoje os indios do Ore- 
noco o fustigam quando elle -nSo cede aos seus votos. 
Os Tikunas e os Konibos teem tal veneração aos ba- 
ctracios, que o empalham e o trazem, como ornato, pen
dente ao pescoço, como era o amuleto. Essa crença vem 
do Turkestan e estende-se até o Bosniu, na Europa.

A religião dos Turcos prohibc que se mate sapos, 
porque o bacCracCilio produz chuvas de pedra, que estragam 
as plantações. ( ' )  Affirmou-nio isso uma mulher turca, 
filha da Hersegovina, casada com um turcomano asiático. 
Esta crença é tambem portugueza e nos foi transm ittida.

Comparados os muyrnkitãs amazonenses com os dc 
Costa Rica ( - )  encontram-se muitos semelhanças e vò-se 
que o mesmo goslo artístico presidiu ;i confecção de todos. 
Se entre os amuletos pequenos e de fôrmas phantasticas a 
analogia é palpitante, não deixa tambem de apparecer 
comparativamente aos grandes. Estes, que accusam fórma 
de machado, sõo comludo anlropomorphos, e (lliam-se 
tombem á crença que linha o artista amazonense.

Em Nova Granada, além das fôrmas bactracianas, lia 
tambem as antropom orphas. O Dr. Margano (3) diz:
« Parmi les images d'anim oux qui se portent stispendues, 
celle des grenouillcs sonl les plus communes.»

( * ) M n llirn , . U niv. d i t to y .  v o l . X L L , 4 1 õ . L ctou rnonu , />• Socw lotfúf,\tng.
274 .

( * )  Jkricta t oino Ant&lil S tc iuscu lp tu ron  m ií CosIa R íca von D r . II . F iscbor, 
B rom oii, IS S I.

( a ) EUuiogr. prce?louib. d u  Venezuela. ISSO, p a g . 5 4 .
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Em outro capitulo mostrarei as analogias cpie en
contro entre os amuletos de Costa Rica e Nova Granada 
com os amuletos Amazonenses, principalmente os mo
dernos, usados ainda hoje petos indios Uaupés.

E’ nestas diversas fôrmas, na correcção do desenho e 
na esculptura, que, desde a recta, só ou combinada com 
a curva, até ao circulo perfeito, applicadas á ornamen
tação, esculpidas em rocha de dureza extrema, que salta 
á vista o grau de civllisaçüo que era preciso para o ar
tista conceber e executar a sua obra.

A parte material do trabalho, a execução, ainda nos 
dá timn idéa do seu adiantamento na arte de esculpir; 
porque, em uma época em que não haviam instrumentos 
apropriados e material capaz de ferir e gastar a nephrite, 
parece incrível que pudessem executar as fórmas gra
ciosas e delicadas que offerecem os seus ornamentos.

Esculpidos, perfurados, recortados e polidos, esses or
namentos ainda nos trazem ú idéa a esculptura actual 
chineza, principalmente, se compararmos os pequenos cal- 
cliiluUtls mexicanos, com os objectos de marfim, que a 
industria européa já imita.

Quanto á cór, o Muyrakytã varia: é branco-esver- 
deado, branco-ezulado, verde-amarello, verde-azeitona, 
verde-esmeralda, verde-azulado, cor de bronze, e alguns 
com veias ferrugineas. Como já notou o professor Fischer, 
os do origem brazileira tendem mais para a cor amnrella 
do que para a verde. E’ exacto isso, e tem uma expli
cação. Em geral os que se obteem sãç os encontrados ao 
pescoço das mulheres tapuyas e essas pref erem sempre 
os mais cluros, a que dão o nome de conta de leite, por 
assemelhar-se a outras do mesmo nome e que são de 
vidro 011 massa cor de leite.

0  leituario, de Traz os Montes; a conta leiteira, da 
Beira Alto, não são mais de (pie muyrakytãs, filhos da 
reminiscência supersticiosa do Asia e da falta da rocha 
primitiva.
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A mesma crença portugueza, de que o uso dessas 
contas, quando uma mulher amam enta, faz o leite au- 
gmentar, leva tambem a tapuya a rejeitar o Muyrakytã 
verde pelo amarellado, porque quanto mais claro for mais 
leite produzirá.

Mas, si os conhecidos na Europa, como no Brazil, são 
amarellos, eu os vi e possuo tambem os verde-azulado 
escuro, verde-esmeralda e verde-negro e o branco azulado 
e cinzento.

Uma pessoa de minha familin possue um Signo, ob
tido em Loanda, Africa, por meu avô, quando ahi esteve 
como Governador Geral, feito de ja d e  asiatiea, cuja cor é 
perfeitamente igual a um dos que eu possuo, verdc-escuro 
azeitona.

Cumpre-me tambem notar que os m uyrakytãs zoo- 
morphicos são sem pre mais escuros do que os cylindricos. 
assim como os de fórma de machadinhas ( Celts, Uaetg, 
lia s)  são ainda mais escuros do que os primeiros. Isso 
tambem concorda com os achados europeus, que quusi 
todos tem a fórma de machadinhas.

A crença portugueza de hoje nos contas de leite, penso 
que é filha degenerada da do amuleto de pedra verde, 
introduzida em Portugal pelo hespanhóes que voltavam 
da America, depois da conquista do Mexico, ou deixada 
mesmo pela passagem da corrente migratória asiatiea que 
atravessou o sul da Europa, em epochas anti-colombianas

A variedade que apresentam em còr os m uyrakytãs é 
devida á que existe mineralogicamenle na nephrite. En
contra-se no Museu de Friburgo uma collecção de am ostras 
de nephrite, obtidas no mercado de Pekin, por um diplo
mata allemão, que estão classificadas por còres, dureza e 
peso especifico, que offerccem as còres seguintes: branco 
de neve, còr de leito, azul marinho c verde.

As còres dos muyrakytfis amazonenses, correspondem 
ãs còres dos figuras chromolithographicas, que se vô na 
obra do Professor Fischer. intitulada Nephrit und jadeite,
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conforme indico na explicação das estampas, que esta 
acompanha.

Tratando das côres do Mnyrnkytã, que indubitavel
mente tem procedência nsiatica, não poSso deixar .de in
sistir n’um facto, sobre o quol toquei, quando na minha 
Necropole de Mirakanguera tralei da pintura da ceramiea 
dos antigos Àronkyses, porque parece-me ser um uso que 
perdura entre os indigenas, perpetuado pelo tradição.

As côres usadas por todos as tribus indigenas ama
zonenses para pintura da louça são sempre de origem mi
neral e combinadas convencionalmente. Assim só usam 
o vermelho, o amarello, o branco e o preto, quando, pela 
variedade das nrgillas e ócas no valie Amazonas/ poderiam 
uzar u còr de roso, o cinzenta, a  roxa, a azul, a verde, o 
parda, etc., se quizessem tambem usar as côres vegetaes, 
que conhecem e empregam em seus tecidos, como jd o 
lazern os tapuyos civilisados.

São as cores sagradas fundamentaes e symbolicos da 
Asia, as quaes uznram os povos, cujos restos o nrcheo- 
logo descobre, e são ainda ellas os.que os indios selvagens 
adoptam, e chegam mesmo aos civilisados.

Na Asia, principalmente no .China, os côres funda- 
mentoes são cinco e correspondem rt terra, í  agua, ao 
fogo, lis m altes o aos metoes, assim como nos quatro 
pontos cnrdeoes.

Essas cores são: o vermelho, Togo e sul; o preto, 
a agua c norte; o verde, m altas e leste', o branco, metaes, 
agua e oeste e o amarello que corresponde ã terra, e 
que substituiu o verde, flcéndo este, privativo, apenas de 
certas dynostias. Essas côres desde o anno 2205, antes 
de .Tesus Christo, até o anno de 261 de nossa éra, isto é, 
durante as dynastias de Min, ( 1) Iían c Cheu, foram sempre 
as mesmas e se perpetuaram, havendo depois algumas

( i ) O  prim eiro roi d o s ta  d jn a a tia  foi Y u, nomo qno tom a  nophrito.
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modificações, em que entraram  o azul claro e o azul 
ferrete.

O facto de apjiarecer na ceramica, anti-colombiana do 
Amazonas as còres symbolicas da Asia, não se prenderá 
tambem ao Muyrakytã? Será simples coincidência? Creio 
que não; porque quem não deixava o amuleto, deveria 
tambem trazer comsigo as suas cores symbolicas e con- 
vencionaes.

Passemos á ornamentação dos muyrakytãs.
Como fariam esses ornatos ? Que processo empregariam ?
E' ainda o estudo archeologico quem vem m ostrar 

que, na falta de instrumentos apropriados, elles tinham 
na  natureza os meios de executar o seu pensamento.

Como se perfuravam os machados de diorilo, como 
eram polidos, como se aguçava o gume e como se fa
ziam os entalhes, já  expliquei nas minhas Antiguidades 
do Amazonas, á pags. 112 e 113, poróm com mais de
talhes aqui farei, porque pelo mesmo processo eram feitos 
os Muyrakytãs, como jú foi provado com so chalchihiiills 
mexicanos de que alraz tratei e que aqui represento.

Antes de por mim ser apresentado este processo, nin
guém o conhecia, e para provar que anteriormente nelle 
ninguém tinha pensado, basta citar o que disse, em 1881, 
o Dr. J. Vnlentini, tratando dos chalchihuitls mexicanos. (*)

«I mean the unknown melhod by which lhe cuts v e re  
made, and also the instrum ent wilh which o perfecl polish 
w as secured. Nephrites and jadeites are of excceding har- 
dness. Thy hold the sixlh place in the record of mineralo- 
g ist. lt is reporled tliat a piece of nephrit of 70 cub. cm. 
w as subjected to a blow from a steel chisel set in an iron 
cylinder, and from the height of 35 cm. ils upon thestone 
did not injury. On the conlrary, the edge of lhe chisel was 
broken.»

(  1 ) 7'i«> Me.vicnn ClialehlUxtUt, 'W orccatcr, 18S1, p n g . 13 .
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Eis o processo:
Assim como os machados de diorito são aperfeiçoados 

pelo atlricto contra o diorito, assim tambem os muyrn- 
kytãs de nephrite eram aperfeiçoados sobre outra rocha 
de nephrite.

Desbaslnva-se um pedaço de rocha, lirando-se lascas ao 
choque de outra pedra, até tomar o tamanho e a fòrnia, 
npproximada, que se desejava e depois era aperfeiçoada 
n ’umn corrente de agua.

Levada a peça que se queria transformar em amuleto 
a uma rocha banhada por agua corrente, 'ahi pelo attricto 
so aperfeiçoava, indo ambas gradualmente se gastando, 
sendo os resíduos constantemente levados pela agua. Aqui 
achatavam, alli arredondavam, em outra parte aguçavam. 
Feito o contorno e assim polida toda a peça, vinha então 
outro processo, o de esculpir e perfurar.

Neste era empregada a madeira, alguma fibra vegetal, 
tira de couro, ou a mesma nephrite com o auxilio d'agua 
e da areia fina. Por meio de um berbequim ou simplesmente 
com as mãos e um pontalete dc madeira perfuravam e fa
ziam varios desenhos pelo encontro dos furos que destruíam 
a rocha.

Segura entre os pés, a rocha que se desejava ornar ou 
furar, applicavam um pontalete aguçado no ponto que se 
desejava, o fazendo girar entre as palmas das duas mãos 
nbertus, ora para a direita ora para a esquerda, molhando 
sempre e addicionando-se n ’esse ponto um pouco de areia, 
depois de insano Irabalho e muitos dias de fadigas, conse- 

i guinin furai- a peça de lado a lado ou até a profundidade 
que o ornato requeria. (*)

Os furos eram feitos dc um e depois do outro lado, a 
so encontrar no centro da peça, o que bem se nota exami-

(  1 ) Cola ostaiupn ‘[uo ju n to , ao v e r i  jwrfoitnuiouto o moilo <io fa b ric a r. 0 B iln- 
sonlioo »]uo a p re jen lo  B«o tirad o s do inanuacripto moxicnno ilo l.ord K ing .bo rough . 
No m«nu8crii»to TVomio, so encontrnm  oylro» quo rciirosonlftm ft* mesma* figu ras.



122

nando-se os mesmos. Nelles lambem se vô, com o auxilio 
de um a lente, as estrias deixadas pelo movimento giratorio 
do pontalete, acarretando os grãos de areia. Os desenhos 
em linha recta eram feitos pelo mesmo processo d’ngua, 
(Ibras, madeira e areia, por attriclo, m as em sentido hori- 
sontal, ou como um ferreiro emprega uma lima. Para os 
circulos, tão perfeitos, que em alguns se notam, haveria o 
mesmo processo dos furos, pordm empregando-se, em ver. 
de um pontalete solido, um ôco, ou talvez mesmo o colmo 
de alguma grammineu, como o bambú, ou takuara , que 
gastando a pedra só na parte solida, a deixa intacta na 
parte òca da mesma.

Não devemos nos adm irar do processo d 'agua, páo o 
areia. Não foi elle inventado pelo homem, e apenas este 
applicou os lições recebidos do natureza experimentando 
os exemplos que constantemente ella apresenta pelas 
margens dos rios, dos lagos e mesmo pelas costas do m ar, 
como tenho visto. Como se formam as K arren  ou Lopia;, 
as m arm itas dos gigantes dos lagos da Suissa e as pedras 
perfurados dos nossos rios? Pelo trabalho constante de 
um pequeno seixo mais ou menos duro, posto, pela acção 
d ’nguo, em movimento de rotação sobre uma pedra 
qualquer. A continuação da acção das duas rochas, auxi
liadas pelas areias que peia cavidade que se vai formando 
possam, acaba por perfurar de lado a lado a rocha, 
quando o seixo por qualquer circumstancia não é arrebatado 
da cama que preparou. Os homens viam isso, tomaram o 
exemplo da natureza e o applicaram .

Depois de prompto o Muyrakytã era polido, talvez com 
o coruhdurn, mineral, abaixo do diamante, o m ais duro, 
conhecido antigamente por smt/reis, do hebraico snúr, e 
que se encontra em varias partes do Asia, onde 6 empre
gado no polimento de gernmas preciosos.

No Mexico empregaram , para a amozonstone, a areio 
que chamam A xa llf .



V II I

0 TEMBSBÁ E 0 HÜÍEAKYTÃ

Tendo escriptores antigos, e até modernos, eonfun- 
fand ido o Muyrakytfi com o Tembetá, como ainda, nüô 
ha muito, confundiu o Director do Museu Nacional, ( 1 ) 
de passagem darei aqui, tambem, uma noticia deste, para 
que se não continue a suppor que estes artefactos, muito 
differentes em fórma, matéria, idade e uso, designem um só.

0 Muyrakylã, como vimos, é um amuleto, baseado 
em uma crença, com todas as virtudes e um objecto 
até sagrado, como nos diz Ilumboldt, de nephrite e suas 
variedades, trazido sempre suspenso ao pescoço como o 
trazia Quelzalcohualt quando desemlrarcou no Mexico, em- 
quanto que o tembetá é um adorno labial, ao qual não 
se liga nenhuma virtude.

Os adornos de pau, de osso, de penhas, de dentes, de 
espinho, etc. não teem o nome de pedra de beiço e sim 
outros, conforme o dialecto.

Os desta m atéria, em geral, são collocados nas orelhas, 
no septo nasal, no labio superior e quasi nunca no labio 
inferior. 0  primeiro é sempre da mesma pedra maravi-

( 1 ) Arclnvos do Musou N acional do Rio do Janoiro , II , 1S77, p n g . 14d.
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lhosa, do qual Plinio e Teophrasto se occuparam em- 
quanto que o segundo é feilo da matéria prima que, a 
tribu indígena tem d mão. Um é prehislórico, outro 
hodierno.

0 Muyrakytã não se estendeu ao sul do Brazil, porque 
não saliiu do Amazonas senão para ir ao Cliile.

Os estudos de gabinete levaram os historiadores a se 
bnseurem, uns nas informações de outros e, sem critica e 
■estudo pratico, confundiram assim objectos differentes, 
como d, por exemplo, a reliquia de um santo, como o 
annel que o sacerdote traz no dedo.

Vejamos d'onde se originou isso.
O primeiro que denunciou o uso da pedra  verde, porém 

labial, foi Pedro Alvares, (* ) que diz que os Tupinambás 
« trazem o beiço de baixo furado, o mettem-lhe um osso 
grande como um prego : outros trazem uma pedra azul 
ou verde, e assobiam pelos ditos buracos ».

Lery, ( 3 ) diz tombem que os guerreiros usavam no 
labio inferior um osso ou uma pedra verde, o que levou 
o príncipe Maximiliano de Wied Neuwied, ( 3 ) tratando 
dos Botuctidos, a  dizer que os Tupvnambãs usavam pedra 
nephritica nos labios. O sabio Ferdinand Diniz, ( 1) baseado 
nos historiadores, tambem diz que os Ttipynombús usavam 
pedra verde.

Não lia duvida: os Tupinambás usaram pedra verde 
porém mettida entre o annel formado pelo labio interior, 
como um ornamento, e não a traziam furada, gravada  
e pendurada ao pescoço, como amuleto.

( 1 ) XávegaiãÒ do Capitão Pedro Alvares Cabral, esc rip ta por um  p o rlugaox . No 
vol. I I .  <ln Coll. da N o t. p ara  a  l l i s t .  G oog. das N a c . U llr . L isboa, 1S67, cnp . I I .  

( 1 ) H ixt. de 1 'A inor., B ru x o llrs , p a g . OS.

( 3 ) Voyngo au  B ròsil, P a r is ,  1S21, I I .  p a g .  210.

( v ) S u r l’u*ftgo d o so  p jrco r la lòvra inlerioun* chez los A m oricalns dti S ud , M ag. 
p l l l . ,  vo l. 18, p n g s . 13S e 390* )
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0  tembetá é o guinxató (* ) dos Bolucudos, porém de 
pedra e nüo de madeira, que os porluguezes denominam 
batoque e os hespunhóes barbotè, beçote, bezote, não é 
mais do que o moderno tenltle mexicano e não o clialcliui- 
huitl. Confundir objectos difTerentes, só porque se diz serem 
de pedra verde, é um absurdo.

Difierentes em fôrmas e em matéria prima, são os 
tembetás, quer os antigos, quer os modernos. São sempre 
claviformes ou discoides. Os mais lindos e mais antigos 
são os que eram  usados pelos Tupynambãs, cuja Iribu hoje 
desappareceu, e que deram motivo a serem confundidos 
com os Muyrakytãs. listes são verdes, mas um verde còr 
de oxido de cobre, cuja rocha 6 beryllo e não nephrite. 
lista é exótica e aquella indígena.

A sua antiguidade conhecida éd e  300 annos mais ou 
menos, emquanto que o muyrakylü veio pura o Amazonas 
ha mais de dez séculos.

A noticia mais antiga que temos do tembetá é dada 
por C. Colombo, que viu, em 1405, alguns Karaybas que o 
usavam ( 3). Posto que Tosse uzado pelos Karaybas, senão 
eram prisioneiros Karanys, comtudo o seu Karatcoli, não 
dispensavam, sendo alguns « de six pouces qui esl utlachó 
avec une pelite corde au con, et qui leur tombe sur la 
poitrine» (3j Este karakoli 6 igual aos que usam os 
chefes das trilais Unupòs.

Mais tardo o capitão Binot Paulmier de Goneville, 
commandante do navio Expoiv, que cm G de janeiro de 1504 
esteve em Santa Catharina, na relação aulhenlien que dei
xou nos registros do almiranlado frnncez, diz que os

( 1 ) S irvo-m e aq u i 'lo torm o iju im aló ,  que ilA e príncipe Maximllinno na su a  Voyiv 
ou J ir ís i l,  p a g . 2 1 3 , em vez «lo ffiiim uci, que «l/i Accioly, na sua D isstrt. Aí*/. elhn. 
e p o l., publica«la n a  Jicv. tio In tl . , porquo penso que «*sto o nganou-se . Biuoam lo-aj 
naquello quo c ila , diz quo g u im u d  «• a  nrrticln  «lo boiço, quando o conlrario  diz o 
m esuio principc, que catovc com os Bolucudos.

( * ) H o rro ra . D cc. I ,  p a g . 23 .

( 3 )  M igno, V il. d'£lhnoyrop]tic, 1Ü53, p a g . 333.
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indios ( K arlnys) tinham « os beiços furados, e os buracos 
guarnecidos de pedras verdes bem polidas e adaptadas». (*)

João de Lery, ( - )  tambem em 1557, vio na província 
do Espirito Santo os Tupynambús usarem, quando meninos, 
o beiço rurado, trazendo pendente do furo um osso polido 
como marlim, e depois de adultos uma pedra verde, com- 
pridu e roliça.

Schmídel igualmente, em 1585, vio o uso do tembetú 
entre os Guaranys ( 3).

I-la outros tembetás do quartzo leitoso ou opaco e de 
alabastro, que ainda hoje são usados por tribus de Goyaz, 
Malto Grosso, Piauhy e do rio Tocantins, que tambem usam 
os de resinas, como a de Yutahy (Ilymoenea sp.), porém 
a nenhum desses se liga virtude ou importância. Um é uma 
joia, por assim dizer, o outro um fetiche, quasi um idolo.

Caslelnau representa um tembetá do Chnmbioús, do 
Tocantins, igual a um que possuo da mesma procedência.

Os Karnyús, que suo verdadeiros Karaybas, se dividem 
em Karayãs proprios, em Chambioás e Karayahis, usando 
todos o tembetá, o que nos prova que se mesclaram ou 
adoptaram esse uso dos Karanys. Os chefes usam o tembetã 
grande de pedra, os filhos destes os feitos de conchos, e 
a tribu, em geral, os de madeiro.

Mostrado, como esló, que o tembetá não é de nephrite, 
que não tem importância, que tem fórma diflerente, acaba- 
se assim a duvida do seu valor archeologico, e não causará 
mais impressão sobre o ju ízo  daquelles que se occuparem 
do assumpta, o que poderia acarretar erros graves. Levado 
um archeologo pelas informações de viajantes que não 
analysaram  a pedra verde, alguns mesmos que não a viram

( 1 ) Itev. JiM. U ia. c Geogr. XLQC, 1SS6, ]o g . 317.
( * ) His, d’un  voyago fiiite t n  ta to m  du JJróiil,'' autrement dite Amóriquc, e tc ., 

1078, c a p . V I II .
(a) Ilis t .  v M (a M e d ’u n  voyoge, p a g . 15.
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e escudado na opinião offlcinl do. um estabelecimento scien- 
tifico, como é o Museu Nacional poderiam suppor que no 
Sul do Império fosse nsadn a nephrile, com o nome de tcm- 
betá e chegar a conclusões que, por melhor fundamentados, 
seriam sempre falsas, tendo por base um facto não verí
dico, como são as Ijypotheses do autor do artigo sobre os 
Tembetás, publicado em 1877 nos Arcluoos do Museu Na
cional.

Dò.íi aqui uma prova dessa confusão.
Um brazileiro notável, o Dr. Gonçalves Dias, diz na 

sua memória sobre .-ls Amazonas: (* ) « Achar-se-hiam 
possuidoras de tacs pedras por tirarem-nas do rosto aos 
que morressem em combates, a que era costume assis
tirem ...»  e mais adiante: « pódc daqui originar-se a tra- 
dicrfio— de possuidoras das lamosas pedras verdes».

Vè-se, que, guindo pelos historiadores, Gonçalves Dias, 
fez as Amazonas, que usavam os muyrakytãs ao pescoço, 
tiral-os do rosto (labios) dos guerreiros. Só guiado pelo 
nome de pedra oerde, confundiu a  nephrite com o beryllo 
e fez existir no Amazonas um enfeite que é do sul do 
Brazil.

Não lm um só autor ou viajante que ta 1 le no têmbelá 
tratando dos costumes dos gentios do Valie do Amazonas; 
todos se referem nos do Maranhão para o sul.

O padre Fernão Cardim, superior dos jesuitas e mis
sionários na Baliia, escreveu em 1584, tratando dns joias 
dos iud ios: « Usam estes indios ordinariamente, princi
palmente nus festas quo luzem, de collares de bnzios, de 
diademas do peunas e de umas m etaras (pedras que mertem 
no beiço de baixo) oerdes, brancas, asues, muito linas e 
que parecem esmeruldas, süo redondas e algumas tão com
pridas  que lhe dão pelos peitos, e ordinário é em os 
grandes principaes terem um palmo e mais. »

( 1 ) R ov. d o l n i l .  U iot. IS rai. 1865, X Y 1 II, p a g . 6 5 .
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Marcgrafvo (•) separa e distingue poias còres esse en
feite, assim : «Viri lobium inferius perfurnlum liabent et 
foramini im m itlunt lapidem aliquem aut cryslallum seu 
sm aragdum, vel jaspidcm mognitudine nucis avellauca; 
vocant m etara  et si viridis vel cceruleus fueril metarobi 
n o m inan t.»

M étara, antes, mbétara  6 uma contracção de Tembé- 
itd a ra ; de També, labio inferior, itá, pedra, e a verbal 
ara, significando a pedra  que .6 cio labio inferior, c metarobi, 
antes, inétaroby, 6 palavra composta dc m etara Qobg, azul, 
verde, a pedra  cerde, que é do labio inferior.

De Teinbetara fizeram mbétara e depois m itá ra .
Devo aqui abrir um pnrenthesis para tra tar ainda uma 

vez da etymologia do nome Muyrakylã. Houve (piem se 
lembrasse de dizer que significava pedra do chefe do povo 
de mira-lci-itá-, que 6 um disparate, e posteriormente tam
bem traduziram por pedra  dc <jcnle, dc mira  e itan, tam 
bem sem razão, porque m ira itan  diz concha cle gente.

Estas troducçOes já  as bali cm outro trabalho. (*)
Ultimamente appareceu a interpretação, de conta de 

pedra , ou pedra de fa ;e r  contas, pnèru itá, tão des
arrazoada como as outras. Vejamos. O muyrakylã é um 
objecto archeologico e data de épocas anteriores á intro- 
ducçflo das contas no Brazil, objectos estes que os indies 
não conheciam. Usavam, é verdade, sementes e grãos 
furados, alguns muito semelhantes a contas, missangas 
Oomo as sementes de alguns Cissus, a que davam o nume 
de poi/r, que os portuguezes fizeram puôra.

Este vocábulo, porém, não significa conta, foram os 
portuguezes que deram o nome indigena ús contas de vidros, 
porque as achavam semelhantes és sementes com as quaes 
elles faziam collares.

( ' )  J l i t t .  r e r u m  u a i.  B r o s ;  l íb r .  V I I I .

( 1 )  B u m m  tiú S c k n c io ,  Á iU iju id a d c s  tio  A m a z o n a s ,  F a se . I I I ,  p a g .  7 0 .
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Não conhecendo os índios as conlas, como poderiam 
chamar a um objecto pedra de conta ou conta dc pedra ?

Puéra itá  significa pedras de sementes ou de grãos 
ou latamente pedra  para fazerem-se sementes, porque pogr 
e nãopuéra  só signilien semente, e grãtr duro, e não conta 
ou o ornamento feito do mesmo grão.

Dando-se de barato que os indios adoptassem o nome 
applicado pelos portugueses, o de conta, significará pedra  
de conta e nüo conta de pedra.

De muèra itá  nunca indio algum faria mugrd Icitã, 
quando muito diria m uêritá  ou m uéritan. Como os mug- 
ralcitãs, ordinários, se assemellium ás contas de leite, 
procuram substituir os civiüsados de hoje o mugrd, páo, 
madeira, por pogr, puéra, conta, e kitan, nó, por itá, 
pedra. Os indios do Tapayós, que são os que melhor con
servam pronuncia verdadeira do nheengatu, dizem, sem dis
crepância, clara e dislinctamente m uyrakítà  e não puéra 
itá, e assim todos os que conhecem o amuleto.

Fechando o parenthesis, conlinúo.
O padre Ivo d’Evreux, tratando dos costumes dos Tupv- 

nambásdo Maranhão, diz que os de Mearim eram conhecidos 
pelo appellido de Pedras verdes, nome tirado dos enfeites 
que traziam no labio inferior. Apezar de ser um orna
mento labial, levado pela còr da rocha, o padre Ivo con
fundiu-a com o Muyrakytã, dizendo, «que as pedras verdes 
eram dotadas de muitas propriedades, especialmente contra 
as moléstias do baço e frouxo de sangue», (* j  virtudes que 
se não ligam a todas as pedras verdes, mas sim á nephrite, 
de que são feitos os amuletos.

Que não trata elle da nephrite suspensa ao pescoço, 
mas sim do tembetú, vê-se quando elle diz que: «a maior 
de suas ostentações era uma destas pedras verdes, de 
comprimento, pelo menos, de quatro dedos, e bem redonda».

(* ) Ivo d 'E v re u x , Voyaffè nu X o rd  dtt J J rM l,  P a r is , MÒCXV, p a g . 57. 

3478 í
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O que certifica este trecho: «Outro Tupyhambá, já  muito 
velho, trazia uma pedra destas em seu labio inferior: 
era oval e tão larga como o concavo da mão e como a 
tivesse trazido por muito tempo ahi, sem nunca tiral-a, 
estava como que encaixilhada 110 seu queixo, já  lendo a 
carne se dobrado sobre os bordos da pedra e tomado sua 
própria fórm a. »

O chronista frei Antonio Jaboatão, ( ‘ ) que escreveu 
mais tarde, já  nüo falia do tembetá da pedra'verde, que 
era do norte, apenas diz, tratando dos Tamoyos: «que 
u sav am /a ra r 0 beiço de baixo, como os Tapuyos e Puty- 
guares, e metter-lhe por dentro um osso com sua cabeça 
á  maneira de prego, de sorte que sahisse uma ponta com
prida para a parte de fóra, que tinham por um grande enfeite 
e o augmentavam nas suas festas com capas e carapuças 
de pennas de còres.»

Por estas citações vemos 0 muyrakytã, de nephrite, 
confundido com 0 tembetá, por serem alguns de pedras 
verdes, posto que de outra rocha e tambem vemos que só 
os indios da costa do Maranhão para o Sul, usavam esse 
enfeite. Querem alguns que os Guayanás tambem usassem 
esse adorno; mas o que é certo 6 que os indios do Amazonas 
não tinham iembatds, si bem que muitos usassem enfeites 
de pennas, de dentes e de espinhas nos labios, porém só 
110  lobio superior.

João de Laet, ( a) já  citado, dilíerençou bem os mut/ra- 
Icytãs ( am uletos) das pedras de beiço (enfeites), a que deu 
o nome de oripendulum; diz elle: « Barba ri qui Guianam 
incolunt, magni illos faciunt et solent pyram idali forma 
foraminibus inderesub inferiori labio».

O tembetá foi e 6 usado no labio inferior, donde se 
originou o nome desse adorno, como já dissemos. O labio

(1 ) iVoro Orbii Straphico B to x ilico . L isboa 1761, [reim pressão  «lo Inst. Hlsl. Dia/. 
1858. I, p ag . 27:

( * )  Loc. elt.
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superior lem o nome de alcuan, pelo que não se poderii dar 
aos enfeites dos indios amazonenses o nome de tembetá, 
porque dá logo a idéa de labio inferior; a dar-se o nome 
terão os seguintes: muyraleuan, ( 1) tanhalcuan, (- )  kangue- 
raleuan, (3) haguerakuan. (■>)

Finalmente, o tembetá é o adorno labial privativo dos 
homens Karanys, emquanto que o muyrakytã foi tambem 
usado pelas mulheres, Karaibas, e pelas pretendidas Ama
zonas, perpetuando-se a tradição até hoje, tanto que só ao 
pescoço de alguma mulher é que é elle encontrado, a não 
ser entre os Uaupés, que o conservam, segundo a tradição, 
como distinctivos de nobreza e de chefia.

Só fazem excepção algumas tribus da África.
Assim, nas margens do Niger e em toda a bacia su

perior do Nilo são eilas as que furam o labio inferior e, ás 
vezes, para poder admitlir o ornato, que é de prata e cla- 
viforme, arrancam  os dous primeiros incisivos. (3)

Para não alongar mais este trabalho farei só duas 
citações autorisadas.

Thevet (<*) quando trata do tembetá diz: « les femmes 
et filies ne sont ainsi difformes, vrai esl qu’elles portent 
a leurs oreilles, etc.» Han Staden, occupando-se dos Tupy- 
nambás e da pedra verde, assim se exprime: « Quand 
ils sont devennus grands et en étal de porter les armes, 
ils agrandissent le troa et ils y inlroduisent une pierre 
verte; ils placent dans la lòore le boul Ie moins large 
et cette pierre est ordinairement si lourde, qu’elle leur faít 
pendre en dehors la lèvre inférieure.» ( 7)

( 1 ) jtfbyro, p áo , afci»OM,o labio su perio r.

(*  ) T a n h a , donto .
( a ) Kanffy osso.

( * )  Ilta g u e , e sp in h a .
( 8 ) D onhan ot C ap erlo n , Ilis t. Univ. des Koyagct, v o l. X X V lí , -146.
( c ) Les sinyuUiriuU de la F m n c e  A nlarclique, 1S70, p a g . ICO.
( T ) // ijf .  d 'tm  poija sitiid dan i le nouceau monde itom m ie Atnérique, 1S37, pag .

263 .
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Quando trata das mulheres, o mesmo nos diz: « Les 
femmes... elles n ’ont p a sd ’autre ornement que des espéces 
de pendants qu’elles attachent h leurs oreilles.» ( • )

Só com o fim de esclarecer toquei neste assumpto, 
para que liem cloro fique que o tembetá ô feito de m atéria  
prim a indígena, é contemporâneo e não se lhe liga oirtude 
algum a, pelo que é essencialmente brazileiro, e nada tem  
de commum com o mugralcytã.

( 1 ) A m esm a o b ra , p a g . 2 7 1 .
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03 DES. A. B. 1ÍEYEE E VIBCHOW E A QUESTÃO DA HEPHBITE

A jade, geralmente fallando, que tinha sido tratada 
por muitos autores sob differentes nomes, sem que me
recesse delles outro interesse, a nSo ser o mineralógico, 
de 1874 para cá, entretanto, entrou em nova phase apre
sentando-se com a sua verdadeira natureza, que a chimica 
havia precisado, separando as suas especies e dando-lhes 
definitivamente as denominações de nephrite, e jadeite.

Tomou entao lugar saliente na Archeologia, tornando-se 
a chave que abre as portas quo occultam a origem do 
povo americano.

O sabio professor Fischer o apresentou no scenario 
Europeu, como producto do Oriente, quando o obscuro autor 
destas linhas apparecia em campo aberto, desenrolando 
o estandarte que guiou a corrente migratória, que, com 
a nephrite, se estendeu pelo Amazonas, pela America do 
Norte, tendo a sua extremidade presa ao solo que foi berço 
da humanidade.

A’ medida que as provas se amontoavam, mostrando 
que as unicas jazidas de nephrite e de jadeite existem 
no centro d'Asia, maior vulto tomava a questão; porém, 
em 1883, as aguas começaram a se turvar e delias sahiu 
um adversario da idéa, que tantos proselytos tinha, con-
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testando a nossa opiniSo e nfíirmando, como outros jíi o 
haviam pensado, que na Europa e na America tamisem 
devem existir jazidas de ambas as rochas.

Na Europa o unico batalhador era o Conselheiro Dr. 
Henrique Fischer, Director do Museu Mineralógico de Fri- 
bourg, em Baden e como para clle convergissem os palmas 
e os louros que iam os estudiosos offertando, appareceu 
o Sr. Dr. A. B. Meyer, Director do Museu Zoologico, 
Anthropologico e Etlmologieo de Dresde, apresentando-se 
adversario systematico de Fischer.

Si nõo fòra a questão da nephrite levantada por Fischer, 
o por mim, o Sr. Meyer talvez não apparecesse, porque 
alô entao estava entre os illustres desconhecidos, e ninguém 
se occupava da nephrite, sob o ponto de vista que me 
occupa.

Com a sua conferencia de março de 1883, publicada 
sob o titulo jDie Nephritfrage leein ethnotogisches Problem, 
appareceu para ser logo batido por Fischer.

Dahi em diante appareceram alguns pequenos cs- 
criptos seus, combatendo a origem asiatica da nephrite e 
da jadeíte e assegurando, sem provas, que devem existir 
jazidas na America, baseado talvez no que disse La Cou- 
damine e nas informações dadas a IIum boldt.(‘ )

Teima por teim ar, porque em trabalhos successivos 
que desmoronam os seus castellos, Fischer, com sua 
palavra autorisada provou, sempre, que razão alguma 
tinha o Dr. Meyer. Ultimamente, para produzir effeito de 
occasiüo, annunciou que se tinham descoberto ja z id a s  de 
nephrite em Alaska, na America do Norte, cujas am ostras 
tinha examinado.

(  1 )  03 oscrip tos quo teom  sobro a  jn do  büo os sog u in les :
K o n ig l .  clhnographisches m u xeum  z u  D re s d e »i. L c ip z ig .  1SS2- S 3 ; JiiiMUJtíe: F u n -  

d o r t  rou  N e p ltr i t im  A s ie n ,  1883 ; D ia  n c p h r il  fra/j he in  e lh n o lo g is ch e r P ro b le m , 18S3 ; 
D e r  S a n a lh a lc r  R o h n a p h r ifu n d . 1883 ; K in  z\''e\ter R o h v rp b r ifu i td  ín  S te itrm o rh , 
1S83 ; D os ja b a lb il l  von  f íu r i i ia  i  G aU ih a l ( Icarnlhon ) .  1S83 ; U ber d ie  N tp h r i lf r o g e ,  
1S83 ; U b er N e p h r it  u n d  oc lm lich es  m a te r ia l aus A losha, 18S4 .
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Corre a noticia, mas depois sabc-se e prova-se que 
as am ostras que lhe serviam de base foram objectos tra
balhados, e que os jazidas encontradas polo Commandante 
Jacobsen, a que Meyer se referia, nüo eram de nephrite 
e sim de amasonsteine.

Na sua Nephritfrage, de 12 do novembro de 1883, diz 
que ha jazidas na America, porém som dizer de que 
substancio, si nephrite si jadeite.

Depois, quando trata especialmente de cada uma das 
especies, em um lugar refere-se á jadeite, em outro no Ca
talogo dos Antiquários de Frisa, á nephrite. Com que 
prova o que diz ?

As informaçües do Dr. Meyer são como as do talisman 
africano, do Museu Botânico, todas falsas.

Todos os seus artigos posteriores foram sempre ana- 
lysados pelo meu finado amigo Fischer ( 1) e vantajosa
mente combatidos, ficando sempre provado que Meyer 
e seus sectários, como Arzruni, ( 2 ) pisam em terreno 
falso, apresentando um problema que se não resolverá, o 
de existirem jazidas de nephrite na America e na Europa.

O encontro dos artefactos de nephrite em Alaska pres
tou um serviço, veio mostrar mais uma balisa a que se 
prende a corrente migratória e confirmar a marcha que 
dou aos filhos do sol, para as aguas do Amazonas.

Para que se faça ideia da antiguidade da nephrite, 
sem que nunca fossem achadas as jazidas, basta dizer-se 
que o seu apreço data de épocas muito anteriores a Christo 
e que tendo centenares de autores delta tratado, nenhum 
determinou o seu leito geologico, fóra da Asia. Era tão 
apreciada na Europa que « elle resto longtcmps 1’objet de 
superstitions dont il subsiste des traces. Les Germains Ia

( 1 ) I.aia-SQ o qiia di*3j 0 D r. 1 'is c W  no .Yo jahrbilch  f  Iniiliraloffí* 18S1, BJ.
I I  p a g . 325 o 324 o no lieilraga g u r  M Ígoim oU \tin Z eltum y, do iS  do nbril dc lSS 3o 
om o u tro s  trab a lh o s .

(  * ) iViMco Jieobachtungcn om ncphrit. iiud  jo fo tlc  ( 1SS3 ).
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•porlaient en guise d’oraulets », como nos d i/ /oborowski 
no seu Homem prehistorico.

Os Museus guardam em sun collecções objectos de ne- 
plirile e jodeíte, principalmente celts, todos de procedência 
Asiatica, posto que alguns achados na Europa, para onde 
foram em épocas anti-colombianas.

Depois de 1491 e da descoberta da America, novos con
tingentes dessa rocha foram levados para a Europa; porém, 
apezar de todos os esforços, nunca nas duos Américas se 
encontraram as jazidas. Entretanto, da descoberto do Ama
zonas, em 15-44, da do Mexico, em 1519, pnra cíi, jd de
correram quasi -400 annos, e nesse longo estádio os mis
sionários, as aventureiras bandeiras portuguezas o liespn- 
nholas cortaram os sertOes, destruíram maltas, o capli- 
varam  os naturaes, carregaram  suas riquezas e principal
mente os hespaniióes se empenharam em descobrir as 
jazidas dos c/ialchihfiitl ou das pedras nephrilicas, que le
vavam para Europa, em obras a trocarem por ouro, 
porque quasi que a seu peso eram lá adquiridos.

Como nflo acharam ? A civiiisação tem invadido todos 
os centros e mesmo aquelles em que dominam os sel
vagens estflo mais ou menos conhecidos, notando-se que 
os indios trazem sempre o que encontram no seu solo, 
liara perm utarem com os brancos, e por elles alguma 
noticia havia de existir.

Se pela conquista do Moxico se não descobrio, muito 
menos hoje.

E’ inadmissível querer o Dr. Meyer que so tenham 
extinguido as jazidas ou os blocs esparços. Por que 
nflo se extinguiram as da Asia, exploradas a milhares de 
annos ?

A nuvem de pó que elle levanta tem uma grande 
utilidade é a de dar mais imporlancia e valor á questão 
da nephrite, dando lqgar a que se procurem jazidas com 
afan, sem que nunca appareçam, provando assim que 
razão tinha Fischer e lenho eu em affirmnr que os muy-
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rakytus sSo importados, e que n origem dn civilisação 
americana é nsialica.

Adiante mostrarei com provas etimológicas, com as 
lendas, com as tradições e com a linguistica que o muy- 
rakyta sahe 110 Amazonas d’uma veia cuja artéria pulsa 
no coração da Tartaria.

Depois da desappariçüo do jade, na America, e do es
meril, com que o trabalhavam, isto 6, depois que deixou 
de ser importada, tornando-se rara, começaram então os 
naluraes 0 fazer os amuletos de- amazonstone, no Mexico, 
em vez de jade verde, de quartzo, para substituir a jade 
branca, ou das rochas que tinham 00 seu alcance, na re
gião em que habitavam. Dahi viéram os calchihuitls Me
xicanos, a falsa nephrite, os nanacgs dos Uaupés e os 
talismans, do endocarpo dos fructos de palmeiras, de al
gumas tribus do Amazonas e do Orenoco.

Jã no reinado de Mocteuzuma ou Montezuma, isto 6, 
pouco antes da descoberta da America, foi que os esculplores 
da cidade do Mexico souberam que nas províncias de Talo- 
tepec e Quetzaltepec, havia uma especie de areia ou de es
meril muito proprio para polir a pedra, peio que, segundo 
Diego Duran, ( 1) 0 rei Montezuma, uttendendo ãs queixas 
que haviam, de não consentirem os habitantes daquellas pro
víncias, que tirassem a dita arèa, levou as referidas queixos 
ao seu concilio, 0 qual determinou que se enviassem men
sageiros ò inão armada a Tatotepcc.

Depois de lutas os habitantes consentiram e se fizeram 
tributários do rei e da cidade do Mexico.

Estes chalchihuills, de falsa nephrite, por muito tempo 
passaram  confundidos com os de jade, e sõ ultimamente 
pela analyse chimica se difierençararn.

( 1 ) 11:i l .  dr la i hullaa da la X iirva  üapatia , vo l. I .  C ap. I.V I. p ag . -154. E,!ic. 
R am irox , Aíexíco, 1SÜ7»
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A rocha mais vulgarmente, então, empregada, foi que 
denominaram amasonstone, ( 1) porque muitos objectos 
achados, trabalhados, suppunha-se que sahiam do Rio Ama
zonas, e eram usados pelas Amazonas, quando nesse grande 
rio não só não existem jazidas, que me conste, como ainda 
não vi um só fragmento ou objecto feito dessa rocha, achada 
em seu valle. O illustre Dr. Meyer, convicto ou não, ba
seado não sei em que, affirmo, comludo, que jazidas de 
nephrite devem existir na America e que os objectos le
vados para a Europa não são oriundos da Asia e sim 
americanos.

Convém, entretanto, fazer notar que nos dous últimos 
séculos, nem um só pedaço de rocha bruta foi achado na 
America, e os que se encontram, rorissimas vezes, são arte
factos mais ou menos bem trabalhados, todos afTectando 
as mesmas fôrmas dos asiaticos.

Por que razão, encontrando-se estes, que deveriam ser 
mais raros, não se encontraram  as rochas, nem os blocs 
ou fragmentos ?

A jade é rocha dos terrenos prim itivos; encontra-se 
nos leitos de talchislo, facil é, pois, nelles o sua procura.

A extracção déssa rocha nos tempos' idos seria tão 
grande que désse consumo, não só ãs jazidas como ús suas 
raizes e até aos mais insignificantes blocs ou fragmentos ?

Será rocha de tão facil decomposição, para desnppa- 
recer em pouco tempo? Si assim é, porque não desappa- 
receram as da Asia e não se decompuzeram os objectos 
trabalhados que se encontram uns soterrados e outros 
expostos ãs intemperies ?

O tempo só terá o poder de actuar sobre as da 
America V! . . .

Como todas as florestas americanas, não estão derruba
das, como a charrua e o arado ainda não sulcaram todos

( 1 ) U m a varledndo do o rlh o sia  colorida pelo oxido de cobro.



130

as suas terras, afflrma-se qtie sob essas florestas existirão 
os jazidos.

Admitíamos, porhypothese, que assim seja ; mas porque 
razão se liga ao muyrakylã, peio menos no Amazonas e 
110  Perú, tantas circumstancias que o prendem ao solo 
osiatico ? Como o.bjecto archeologico, cumpre submettel-o 
a  provas ethnologicas, e essas são unanimes em dar-lhe 
por patria o continente da terra da pedra, de quo trata o 
livro de Josué, quando no versículo 2, do capitulo V, diz: 
« Naquelle tempo disse o Senhor a Josuô: Faze umas fa- 
quinhas de pedra  ( 1) e circumcida segunda vez aos filhos 
d’Jsrnel», Fac tibi cultros lapideos et circumcide secundo 
filios Israel.

A própria nomenclatura de alguns lugares, da região 
do Muyrakylã, é homophonica de lugares e cousas que_so 
prendem á Asia pelas linguas. Dirão: meras coincidências! 
Mas, por que motivo, em lodo o Brazil, não existem essas 
coincidências ligadas a outra rocha, ou a outro artefacto? 
D’onde vem essa unidade de predilecção entre os povos da 
America e os da Asia por essa rocha, ligando-lhe virtudes 
e preferindo-a para amuleto?

Por que não se tem encontrado no seu immenso terri
tório o muyrakylã, sinão no valle do Amazonas e, isso 
mesmo, em limitada região, que se prende a Costa Rica, 
a  Guatemala, ao Mexico, a Nova Granada, e ao Perú pelos 
afllucntes do Amazonas, onde a pictographia perpclúa 
factos, que deveriam ser notáveis, e certamente não ex
prime outra cousa mais do que os marcos de uma cor
rente migratória, como já o disse?

( 1 ) Fm 1871 o P adro  R ic h ard , hydrogeologo, depois da su a  v iagem  no Monto 
S in a i, ã  G n lgala o & P a les tin a , nprosontou k.Kcadcmia  de ScIeneUu dc P a r is  algum ns 
facas do podra, achadas por ello no tum uIo do Josué, descoberto nnteriorm onte, cm  
1803, om T ibnch pelo S r .  G uorin , A versão dos Setenta  d iz  quo as  facas quo circum - 
cidnrnm  os Is ra e li ta s  foram gu ard ad as po r Josué o quo pela su a  m orte foram com cllo 
e n te r ra d a s .

Posto  quo sejam  h istóricas essas facas, pola au lbon tiddado  do achado no tuinulo, 
quero c rer, com tudo , quo ollas são do s í le x  lascado o não  do u tphrito , polo quo não 
sejam  a3 moamas do quo so serv iu  Josué .
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Este itinerário, que da Califórnia, pelo Mexico, vem ao 
Amazonas pelo America Cenlral, ou pelas Lucayas, An
tilhas, Orenoco e Mogdalena balisado por objectos de ne- 
phrile, que por todo esse trajecto vão se prendendo ethni- 
camente d Asia, nada exprime V

Procure o illustre Director do Museu de Dresda, cons
cienciosamente, resolver o problem a; prove-nos mineraló
gica e chimicamenle a natureza da nephrite das jazidas, 
que porventura forem encontradas na America, que, em- 
quanlo por esse caminho elle procurar a verdade, eu pela 
elhnologia reunirei lambem mnteriaes, que provarão que 
não sem razão, Fischer e eu, avançámos as nossas opi
niões, que já teem muitos sectários.

Veremos a quem o futuro dará a palma da victorla. 
Até á morte de Fischer todos os argumentos que foram 

apresentados pelo Dr. Meyer foram destruídos valorosa
mente ; hoje poderão estar de pé, porque ninguém lhe tem 
ido ás mãos, na Europa, porém aqui na terra da Pedra  
das Amazonas fico eu na estacada, reunindo os materiaes 
que das atalaias me cheguem para provar o contrario.

Note-se agora um facto que nao acredito muito o Di
rector do Museu de Dresda. Não obstante existir a opi
nião de Meyer, desde 1883, quando se reunio pela sexta 
vez o Congresso dos Amerícanistas, em 1886, em Turim, 
a 15 de setembro, no terceiro e quarto dia de sessão, tra
tou-se da questão da jade ou da nephrite, apresentada pelo 
Sr. Barão de Boye, que adoptou a opinião do Sr. F . W . 
Putnan, Conservador do Museu de Peabody, sem que ao 
menos o nome do Sr. Meyer fosse citado. ( 1)

O illustrado professor Putnan tinha apresentado uma 
memória á Sociedade histórica de Massachussets, ücerca 
de varios objectos de jadeite achados em Nicaragua e Costa

( 1 ) Haron do B ayo, C ongrís iiUcrn. tlct A m ería uifiíM , Gra0 S m .  Turin, iSSO, 
jiags. 33 o l 37 .
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Rica, sondo de opinião, depois das analyses chimicas que 
fez, que esses artefactos tem o mesmo peso especijlco e a 
mesma côr da rocha Asiatica.

É de parecer tambem, que os objectos foram leoados 
d America já  feitos e por uma emigração Asiatica.

v N'y a t ’ii pas lieu de supposer que les passesseurs 
primitife de ces inslruments en jadeite sont venus de 
l ’Asie, et qu’une pnrtie de Amérique a ètè habitèe par 
un peuple parti du contincnl Asiatique ? » Pergunta o Sr. 
Barão de Baye, repetindo o q.ue diz o Sr. Putnan.

A Sociedade adoptou o seu pensar; pelo que, e mais 
um batalhador em favor da minha opinião, tão susten
tada pelo meu finado amigo Fischer, de saudosa memória, 
e levada a esse congresso pelo meu amigo o Sr. Conde 
Stradelli.

Estã a questão neste pé, sendo por todos tratada pelo 
ludo chimico, procurando-se identificar as substancias pelo 
lado das analyses, e por esse meio provarem-se as emi
grações pre-colombianas, do velho para o novo conti
nente.

Eu, estudando os muyrakytãs, faço o que os outros não 
teem feito, escudo-me na etimologia e na archeologia, que 
nas suas subdivisões apresentam um cortejo imponente, 
que levam os amuletos do Amazonas, atravez dos tempos 
idos e da raça votanica pelos filhos do sol e das ser
pentes da America Central, para os seus progenitores des
cendentes das serpentes Kalinaga e Ananta, a qual sus
tenta o mundo, c de Ixwaku, o fundador da raça do soJ, 
sabido do umbigo de Manu.

Alguns destes descendentes, são os Iiart-aks, das costas 
de Alaska, unico povo hyperboreo que tem a tradição de 
ter sahido do Occidente, e que habita a região em que se 
encontraram os amuletos de nephrite que deram lugar a 
exhibir-se o Sr. Dr. Meyer.
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E’ sabido que, desde 1813, depois que Ilumboldt esta
beleceu o parallelo entre os costumes prccolombianos da 
America e os da Asia, as vistas dos sabios para a questão 
da immigraçSo asiatica se voltaram e numerosos partidá
rios sempre teve; porém, depois de 1875, nova phase 
tomou n questão. Uma prova material appareceu e com 
ella desde 1872 me bato — o amuleto de nephrite, conhe
cido no Amazonas por MuyrakilS.

Foi em 1872 que o descobri, e dessa data começou a 
questão, que, por uma notável coincidência, na Europa 
tambem appareceu no mesmo anno, apresentando o Sr. 
Desor no Congresso internacional dc anlhropologia e ar- 
cheologia preliistorica, na VI sessão, em Bruxellas, a 
noticia de alguns machados de jadeite achados na Bélgica.

O Sr. Desor estava convencido que a procedência dos 
objectos era oriental e attribuia a sua apparição na Europa 
a trocas commerciaes, ou para ahi levados por povos pri
mitivos como objectos sagrados.

Sem conhecer a opinião do illustre professor Desor, 
considerei tambem Muyrakytã um  objecto sagrado, e íllho- 
de uma immigração asialica.

A opinião do Sr. Desor não passou com tudo do con
gresso, porém em 1874 appareceu o director do museu 
mineralógico de Freibourg, o sabio professor Henrique 
Fischer baseado então em estudos mineralógicos, dando a 
nephrite que apparecia na Europa como de origem oriental.

Um anno depois appareceu o meu primeiro trabalho 
sobre o Muyrakytã, do qual me occupava, offlcialmente, 
desde 1872.

Em 1878 chegou ao conhecimento do mesmo conse
lheiro Fisclierjo meu trabalho e de então até a sua morte, 
unidos pelo mesmo laço, nos occupúmos da nephrite, elle 
investigando os objectos europeus e eu os brazileiros.
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Até 1883 occuparam-se unidos a favor desta questão só 
o mesmo professor Fischer e o obscuro autor destas linhas.

Depois dessa data appareceu, como disse, um adversario, 
pelo que o campo das investigações se dividiu e tornou-se um 
campo de luta. Apresentou-se o Dr. Meyer, director do 
museu de Dresda, combatendo a opinião de Fischer, ao 
qual se reuniram alguns admiradores da sua conferencia, 
e que desconheciam os nossos trabalhos. Mais tarde o Sr. 
Putnan e o Sr. Barão de Baye(188G) se collocaram do 
nosso lado.

Fischer e eu o affirmavamos, com provas, que a rocha 
era asiatica; Meyer, sem base, garantia que deve existir 
na America. Entretanto, apezar de todos as pesquizas até 
hoje feitas, não appareceu uma só jazida no continente 
americano.

Estava a questão neste pé, quando em outubro de 
1SS8 reuniu-se em Berlim, pela setima vez, o Congresso 
dos americanistas. Na sua terceira sessão, a 4 do mesmo 
mez, appareceu um novo campeão tratando da questão 
da nephrite e apresentando-se adversario de sua origem 
oriental.

E’ um novo lidador c com elle as minhas arm as ter
çarei com lealdade.

Elle chega ô arena coberto de glorias e de triumphos, 
conquistados pela tempera fina do aço da sua espada, em- 
braçando uma egide em que se lò coroado de louros o nome 
de Virchow; apezar porém de todas as vantagens, obscuro 
como sou, ouso apanhar a luva que, atirada ao tapete do con
gresso ahi ficou, não sendo logo levantada, por não ter podido 
acceder ao convite que o mesmo congresso gentilmente fez 
ao humilde escriptor destas linhas, e por estar no campo 
dos mortos o valente campeão que se chamou Henrique 
Fischer.

Entretanto, agora, de viseira erguida, cavalheiresca
mente abroquelado pela verdade, que me fortalece o punho, 
nüo a  deixo ficar por terra. Se não for atravessado de uma
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só vez, terçarei sempre os golpes alô o dia do trUimpho ou 
da derrota da causa que defendo.

A mão não mo treme, porque um velho campeão, 
porém ainda bastante forte, cuja fronte resplandece peia 
aureola das cans do saber, cuja fama corre o mundo civi- 
lisado, de longe me anima a sustentar o combate accenan- 
do-me com a llammula em que se lô, como talisman, o 
nome de Quatrefages.

Ainda em Pariz, na 8» reunião do Congresso dos ameri- 
canistas de 1890, um  armo depois do de Berlim , este 
sabio professor, no discurso de abertura do mesmo con
gresso, pronunciou esta verídica c bem achada comparação:

« L’Amérique a été peuplóe comme par un grand fleuve 
humain ayant ses sources en Asie, traversant !e continent 
entier du nord au sud et recevant le long de son cours 
quelques faibles ruisseaux.

«Ce fleuve ressemble aux riviôres torrentueuses dont 
nous avonsdes exemples en France mèm e. D’ordinaire et 
parfois, pendant des longs années, leur lit est presque á sec. 
Vienne quelque orage, et une avalanche liquide descend des 
montagnes oú elles prennent leur source, envahit et ravage 
la pleine, bouleversant les vielles alluvions, brassant et 
melangeant les materiaux anciens ou nouveaux et poussant 
chaque fois plus loin les debris arrachés au passage.» ( 1)

Não saliiria a campo, se o valente companheiro que a 
meu l8do se batia não fosse colhido pela morte antes dos 
clarins tocarem victoria; m as, como ao m orrer me legasse 
esse encargo, apresento-m e procurando honrar a sua me
mória:

Dadas estos explicações, entrarei em assumpto.
Na terceira sessão ordinaria do Congresso dos america- 

nistas, que se reuniu em Berlim no dia 4 de Outubro de 
1888, como disse, o Dr. Virchow ( 2) tratando da questão

* 2?6DM0 tc w U lf lq u e ,  T . X L IV . 1800, p f tg .  4 8 5 .

1  C o m p t t - r c n d u ,  m m .  1 8 8 8 ,  p a g .  2 0 7 .
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du proccdcncii! originaria dos objectos arclieologicos de 
nephrite, que nos últimos onnos tem sido muito discutida 
sempre com uma agitação crescente, começou historiando-a.

Sublinharei os palavras do sabio professor, nos com- 
mentorios que vou fazer ao seu discurso, paro que bem se 
desloque a sua opiniSo.

Disse que pela primeira vez appareceu essa questão, 
como já o disse, no Congresso de Bruxellas, e que posterior
mente o professor Henrique Fisher tombem delia se occupou, 
fazendo estudos mineralógicos, que o levavõo a opinar 
pela origem osiotica do nephrite, citando tombem o 
Sr. Putnan, dos Eslados-Unidos, e o Sr. Rarão de Baye, 
que síio tambein dé opinião que os objectos manufacturados 
que se encontrão na Europa e na America sfio de proce
dência oriental.

Afinal faz ver que o Sr. Dr. A. B. Meyer, poz-se em 
opposiçfio, negando a origem asiático, c garante que esta 
«resta sa/is succcs parcc qu,'ori nc pouvait donner des 
prcuccs cjfectircs pour Vorigine occidcritale des d its mi- 
neraux  ».

Estava a questão nesln pé, quando o geologo allemão 
Tranbe achou no monte Zoblcn (18S4) e perto de Rei- 
chensteine ( 18S0), na Silesin, duas jazidas de nephrite, fa
zendo com isso itmn revolução, apparenle, porque provou-se 
logo (pie existindo essas jazidas nunca foram, eomtudo, 
ahi encontrados objectos fabricados, o que era muito na
tural.

O proprio Dr. Virchow diz: « landis qu’on cherche en 
vain dans les Alpes, oit les stations lacustres ont/ourni 
une richesse de nephrite (racaillies, on dccoiwre ungisement 
parjaitem ent stlr en Siiésie, pags oú jam ais un object de 
nephrite qui porte les traces de main d'homme ait t t t  
rammassúe».

Por aqui se vô que essas jazidas nfio forneceram 
material para os objectos encontrados, pelo que ajusqutici 
nous n'aoori3 aucune pièce achevée, ni aucune indica-

3478 10
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tion que les peuples prehistoriques de VAllemagne du 
Nord ciient connu ou eslimé la  néphvile comme substance 
precieuse. » Pelo que conclue o mesmo sabio que o valor 
dessa descoberta só tem « une valeur purement liisto- 
rique. »

E razão tem o mesmo professor quando assim se 
expressa, porquanto é sabido que os objectos de pedra, 
como os celts e outros eram fabricados junto ás jazidas 
e disso ha innum eras provas na Europa. Os « ateliers de 
fabrication ou de taille élaient élablis près des carrióres 
fournissant les materiaux utilisés», como nos diz Mortillel, 
( l ), adversario do aliegenismo, tanto que «Tutilisalion 
des roches locules fait que, sur les points oú il se (rouve 
une roche favorable, les ateliere se. multiplient».

Si era commum este facto quanto ao silex, á  obse- 
diana, ú calcedonia, e tc ., por que razão não fariam os 
celts e os amuletos dc nephrite junto ás jazidas de 
Zobten ?

At6 aqui vemos a questão de pé porque essa rocha 
encontrada por Traube não tem a mesma composição da 
asiatica, nem tão pouco dos objectos encontrados e razão 
tenho para dizer que os amuletos dos lagos da Suissa, 
achados nas palatltes da época Robenhausiana são pro
venientes da Asia e coevos dos americanos.

O Sr. de Baye, depois de m ostrar que a nephrite e a 
jadéite das sepulturas de Nicaragua e Costa Rica eram 
idênticas ás da Asia, d iz : « Des semblables celts, de pe- 
tites haclies et des instrum enls fnits avec la mòme roche, 
ont èlé extrails des cités lacustres de la Suisse»; e 
accrescenta : « Le courant d ’une migration asiatique esl 
reconnue à 1’époque de la pierre polie. Celte migration a 
été le signal d ’un progrès reconnu. I.es causes qui l’ont 
provoquée nous écliappenl presenlement. N’a-t-elle pus eu 
deux courants simultanés, un vcrs TAmérique ct l’aulre

(  1 ) L e i>fchis(ortqu*, p a g . 489 .
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vers 1’Europe? Ainsi des populations sortles d’un foyer 
comraun en Asie auraient portl dans deux régions difle- 
ronles la mème civilisalion. »(<)

Uma prova de que os constructores das habitações la
custres eram da mesma raça dos que na America usavam 
a nephrite, e rendiam culto aos idolos de seus templos, de 
syslema' oriental, está nos achados do lago Bourgel, na 
Saboia, e nos dos da Suissa.'*

Entre outros objectos dos successores dos primeiros ha
bitantes das palaütes notam-se « des crosses garnies d ’une 
douille et portant un certain nombre d'anneu.v mobiles 
et des tubes garnis aussi d 'anneaux mobiles,» ( a ) que os 
Sr. Chantre et Guimet assegurão serem (3) « identique aux 
accessoires qui portaient certains idoles budhiques» e nos 
bastões que os mendigos do Japão usam e fazem chocalhar 
para chamar sobre elles a altenção dos que passam.

O professor Meyer procurou com afnn as jazidos da 
nephrile nas montanhas da Carniola e de Slyria, mas 
sem resultado, continuando, todavia, ua esperança dc 
encontrar nos Alpes a matéria fornecida para os objectos 
da Suissa, suppondo até que um bloc, meio trabalhado, 
de nephrile, achado no lago Constauça, deve ser indigeiia, 
por ter grande peso e sendo por isso de dijjlcil trans
porte! . . .

Por que razão tanto se teimo e se quer que esses 
objectos sejam de origem européa e americana e não asin- 
tica, quando a hiètoria ahi está mostrando migrações 
asiaticas para a Europa?

Esta não é moderna, como a America; está cortada 
por canaes, tuneis, estradas, caminhos de ferro, suas 
terras estão sulcadas pelo arado, suas entranhas abertas

( * ) Corsjr. des Am erfc. rf<J T u r ln , 1886, p a g . 34. 
(*  ) L é prehistorique, p a g . 489.
( • )  Z nborow B ki, L 'h o m m *  p r r M tlo r iq u e ,  p a g .  1 5 5 .
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pora minas o poços, seus edifícios hisloricos tôm sido 
demolidos e porque, ho milliures de annos, ni3o formam des
cobertas as jazidas da nephrite o da jadeíte, quando se 
acliom objectos pequeninos trabalhados pela mão do ho
mem ? A America está virgem, dizem, perém a Europa, não.

A nephrite descoberta por Traube 6 da mesma na
tureza chimica c microscópica dos objectos achados m anu
facturados V

Por que razão hão de se encontrar só esses objectos 
muito longe das jazidas, com fórmas asialicas o espa
lhados em um só caminho que vai a Yuthian?

Que identidade de fórmas 6 essa si não se prendem 
a uma só origem? Os Srs. Mortillet e Arzruni, apezar de 
partidários do indigenismo da nopbrite na Europa, dizem : 
« Pas une des variétés europeénnes connues ne correspond 
exactement aux variétés de l’Asie cenlrule», apezar de 
variar na Asia tambem a struetura da nephrite.

Da jadeíte nunca foi achada uma só jazida na Europa 
e por que razão com os objectos de nephrite se encon
travam  o s d ’aquel!a rocha?

E’ o proprio Dr. Virchow quem, com toda probi
dade scientifica, nos diz que a rocha que se achou nos 
montes Grisons, que se suppunha ser jadeíte, não é mais 
do quo Vesuoiano, segundo a analyse do professor Eumm 
Elsberg.

Assim como ha variedades de nephrite, assim as ha 
de jadeíte quer nos objectos europeus querasiaticos, e, posto 
que nüo concordem os carucleres entre as das duas partes 
do mundo, isso nada prova, porque serão de jazidas di
versas ou da mesma, porém de local differente. Isso não 
quer, por conseguinte, dizer que sejam do origem especial 
européa. Nas nossos jazidas de granito, de gneiss ou de 
calcareos ha pedaços tirados da mesma jazida que se não 
parecem na còr, na struetura e na composição, e attestarüo 
jazidas differentes. Conheço jazidas calcareas das quaes 
cada extracto tem uma còr e uma composição própria.
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0  proprio mestre, comparando ns rórmns, nos dá rnzfio, 
quandò diz: « d'uno. forme si c o n stan te  qifils font Vlmprcs- 
sion d 'un  centre commun. de fabrication d'oii ont elles été 
exportóes dans plusieurcs dircctions », o por que motivo não 
admitte a procedência, oriental, si essas fôrmas süo os dos 
objectos asinticos e americanos?

Diz que são commnns nas margens do Itlicno, da 
França, na Suissa e na Bélgica, mas que certamente não 
foram  importados da Asia pela liussia central ou septen- 
trional.

15 por que não? Pela Russia Central não invadiram os 
Ilunos a Iiluropa ? Não são elles ramos do raça ( K ara), 
que anteriormente pela Asia Menor chegou ã Bélgica? 
Não tinham, lambem, os Hunos amuletos de nephrite, 
iguaes aos dn America, como ficou provado com os achados 
no templo de Mercúrio Canelo, ao lado das ossadas desses 
bnrbaros?

Quanto me satisfaz n declaração de quo na Suissa, no 
França o na Bélgica são communs estes achados! Isto 
vem justificar o que nfTlrmo, isto é, que a invasão dos por
tadores da nephrite foi pela italia passando pela Suissa, 
sul da França, margens do Rheno até a Bélgica. Foi essa 
justam ente a marcha que estabeleci, baseado 1103 élos que 
unidos formam a cadeia que de Yuthinn vai ao centro 
da Europa e ao littorol portuguez. Anteriormente disse : 
Supponham-se dous nrcheologos em Kholan, ã pista das 
emigrações: um acha um fio de nephrite e tomnndo-o segue 
para o Oriente, outro dando com outro segue para o Oc- 
cidente.

Acompanhemos este, que vai levado pelo primeiro fio.
Sahindo de Kholan desce o Amou Daria (Oxus) e 

achando em certa altura 0 fio bifurcado, toma o do norte, 
chego ao Sir Daria (Ixarlus), passa em Khokand, desce 
o mesmo rio, passa pelo norte dos mores de Arai (Oxiano) 
e Cospio (Hyrcacinno) e segue 0 Volga, que atravessa para 
ir á Polonia; retrocede ao ponto da bifurcação do fio do
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sul, vai a Bakará, atrevessn o deserto de Karakum, costeia 
o m ar Cospio, passa pelo Caucaso, caminha pelo norte da 
Asia Menor, chega a Troya, salta os Dardnnellos, navego 
paro a ilha de -Creta, atira-se para a Grecia, passa para a 
Italia e toma o caminho do norte, indo dar á Suissa, onde 
encontra o fio, outra vez, bipartido. Agarra um delles e 
desce o Rheno até a Bélgica; mas, não encontrando o sua 
continuação, volta, toma o ponto que se dirige para o sul, 
acompanha o Rhodano, corta o sul da França, transpõe os 
Pyrineos, por Tolosa entra na Hespanha, possa a Portugal 
e avistando o Atlântico nelle se atira.

Cahindo nas correntes do braço meridional do Gulph- 
stream , possa peias ilhas da Madeira, das Canarios e Cabo 
Verde, é arrebatado pela corrente equatorial do Norte, que 
o leva ás Bahamas, toca nas Antilhas, ( 1) descansa cm 
Porto-Rico, segue para Pensacola, atravessa o golpho do 
México, desembarca em Tampico e subindo o rio Panuco, 
percorre o Mexico, e segue paro a America Central, já  com 
extremidade do fio toda desfiada por diversos caminhos.

Na Hespanha e em Portugal além do crença tradi
cional na conta leiteira  e na pedra dc la hijada, ambas 
conhecidas tombem por pedra nep/iritica, foram encon
trados esses amuletos da verdadeira nephrite. (- )

Tinha escripto isto, na primeira edição, quando vi a 
minha opinião confirmada com a leitura da obro de Car
ta ilhac;

(  1 )  l lo r r o r n  h is to r ia d o r  h e s p a n h o l ,  tid o  p o r  to d o s com o m u ito  v e rd a d e iro ,  n oa  d iz  
so e r a  ou  n ã o  n a t u r a l  o f a d l  a  t r a v e s s ia :

« ü n  vecino do Ia isla  do la  M adern, el ano  do 1484 pedió a l re i dc P o rtu g a l li
cencia p a ra  i r  á  descubrir c ie r ta  t ie r r a ,  quo ju rn b a  quo v e ia  cada ano  i siompro do 
u n a  m a n e rn , concordando com las iria s  dc loa A ç o res: i do qui sucedió quo on las 
c a rtn a  do m a re a r a n tig u a s  so p in taban  nlgum oa ir ia s  por aqucllcs m a re s , espccinlracnto 
la  islns quo decian do A n t i l i a . . .  iq u e  on tiem po dol in fan te  I) . H enriquo do P o rtu g a l 
e o n  lo n n e n la  c o r r íò  «*r» tin v io  q u e  liob ia  n u lid o  dc P o r lu g a l ,  i  n o  p a ru  ha sta  d o r  c n  e lla ...  
poro quo los m nrincro8 , touiiondo quo no los quem asen  «1 navio i loa dutuviesen 30 
bolv ioron  a  P o rtu g a l m ui a le g re s  co n ta n d o  do rccib ir mercodos, e tc .»

( 1 )  C a r t a i l l a c ,  L c s  ã g ts  y r th i t i o r ig u e s  dc 1 'E spag tic  ci P o r lu g o l .  P o r l$ ,  ÍS8Q  
p o g s .  101 , 131 .
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Na gruta denominada Casa da Moura, em Ceznreda, 
na margem direita do Tejo, perlo do monte Junto, foram 
achados entre outros objectos e fragmentos de ossada hu
mana, alguns muyrakytãs de nephrite, representados por 
Carlnilhne ( Las âyes prehistoriques de 1'Èspagne ct Por
tuga l, pag. 102 )  nas grutas sepulchraes artificiaes de 
Palmella tambem foram encontrados) (p ag . 131). Na 
Hespanha foram encontrados em Puerto (Jaom ), em Tru« 
xillo (Caeeres), em Senes ( Almeria), em Paredes de Nava 
(Palencio), em Monteroy (Orcnsc), em Palma dei Rio 
(Cordova), e em Merida (Caeeres) (pag. 196).

Além dos achados dos muyrakytãs, foram achadas 
lambem algumas pontas de flecha, de osso, em Setúbal, 
inteiramente idênticas As achadas nas palafites da Suissa, 
e nos terram ares de Bellanda na província de Mantua 
(pag. 219).

Por estes e outros achados vô-se que a emigração nephrl- 
tica das províncias vasconsas, vinda da França, ramificou-se 
pela Velha Castella, Estremadura, Andaluzia, Granada e 
que por Portugal chegou á Galiza. Talvez por Palmeia e 
Setúbal, fosse a sabida do ramo que veio da America.

E por que não? Si, de Cadix, Colombo veio a Cuba, 
por que outros antes delle não poderiam sahir de Setúbal 
e chegar tambem ás A ntilhas? Elle conhecia esse roteiro? 
Foram as correntes que o trouxeram á America.

«Sans aucune doute, nos diz Emilio Cartnillac, (*) les 
infiuences asiatiques sont évidentes... elles se font vlve- 
ment sentir d'abord en Troade, puis en Grèce; elles se 
sont etendues jusqu’aux extremités de Llberie et peut-être 
dans cet occidenl lointain ou elles ont été lardivement sup- 
plantées.»

Na minha marcha do muyrakytã, atravez da Europa, 
mostrei que as palafites são obras dos emigrantes porta-

( 1 ) Obra cilada , p a g .  2 0 3 .
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dores desses amuletos <r que, depois de atravessarem a 
Ilespanha, passando pela Krnnça, sahiram cm Portugal; 
hoje consolidu-so mais a minha opinião vendo o mesmo 
Sr. Cartaillac descrever c representar pontas do fleclms 
(n s . 292 a 295 ) achadas nas vizinhanças de Setúbal c que 
figuram nas collecçõesda Escola Polytcchnica de l.isbón, os 
quaes são de um lypo «signalé dans les palofltes de la 
Suisse, par exemple íi Mcoringuc, dans les tcrram ares 
de Bellanda, provincc de Manloue, ailleurs enco re .»

Essa cadeia nephrltica tem na Europa tradições que 
a ella se ligam e que mister ó não se desprezar: são as 
tradições linguisticas. Note-se, como já fiz. ver que sempre 
ondeapparecem os amuletos do nephrite, com fôrmas asiati- 
cas, encontrar-se-hão nas proximidades, não ateUars, e sim 
palavras que se prendem a lugares e o homens. Assim 
Kur.o, Kara, Tuia, Tule, Tulan, Toulon, Toulouse, Tolosa, 
Tun, Dun, Don, Dunaus, Danub, Tuna, Tunfl, Tunú, Ap, 
Ab, At, Ali, Paro, Paru, Pari, etc., são palavras e radicoes 
com os mesmos significados, que só se encontram onde 
apparece a nephrite, quer na Europa, quer na America, 
formando sempre uma linho, que marca uma marcho 
m igratória.

A palavra liara  nas linguas americanas, asiáticas e 
em algum as europãos tem sempre o significado d e : pri
meiro, vencedor, conquistador, poderoso, sabio, invencível, 
e tc . ; pois bem, entre os Vasconsos, quo dou como relíquia 
dos Karas osiaticos, na Europa, tem a mesmu significação.

Na lingua vascongada existe tambem o termo kara  
jô nos últimos tempos mudada para gara, como no Brazil 
os castelhanos mudaram karani para garani e guarani. 
Mas vejamos si este kara vasconso ou gara tem o 
mesmo significado que tem na Asia e na America. Gurai 
(karay, do karany ) no vasconso é um appellido que 
quer dizer, segundo D. Francisco Aisquibel, no seu Dic- 
cionario Basco, ou liu skura tik  Erderara, — vencedor, «el 
que vence, victorioso, el que ha conseguido alguna victoria
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en quarquier linen». Somprogara tem o sentido de supe
rioridade, assim: Gairalcoa è o superior, o que está de cima. 
Garaitaria, o campeador; Garait-es-garria o insuperável, o 
Invencível ; G arailaria, o vencedor ou viclorioso; Garaitia, 
o triumpho, a victoria, Garaitea, a superioridade, donde 
o verbo Garaitu vencer, profiigar e sobrepujar.

Devemos notar que a pronuncia do g sòa em labios 
hespanhúes como k, tanto que escrevendo tinaga  pronun
ciam tinaka.

Entre o gara  euskara, e o kcira americano ha ainda 
uma cirçumstancia que milita a favor da immigraçüo, 
ê a seguinte:

Uma das principaes ilhas Caraíbas, a Mariqalante, 
vulgarmente conhecida por Turuqueira, é a Karu-lcaria, 
pelo dialecto haitiano, cujo nome 6 idêntico ao euskara 
garai-garria, que significa, vencivel, suptravel, a que foi 
vencida ou conquistada.

Além de nflinidades na linguo, note-se que sobre o 
resguardo  que quasi todas as tribus americanas usam, 
devemos tombem frisar, era um dos costumes da Can- 
tabria, como nos diz Strabon, ( ‘ ) assim como que os iberos 
eram  tambem platicepholos artificialmente. A platicephalia 
prende-se o todos os povos, que eslOo na linha migra
tória do povo que appareceu na Europa o na America, 
conduzindo os muyrakytfls, e que se perpetuaram pelo 
nome kara. Estes povos foram os predecessores dos phe- 
nicios na Europa c foram os senhores da Europa antes da 
invnsfio Aryann; foi esta que produzio os Carios da Asia 
Menor.

Por que negar-se identidade, q u a n d o  o mesmo Sr. Virchow 
nos diz que: «noas acons reçu, grâce á M r. A . Ernst tle 
Caracas, plusieurs objets donl la nature nephritique est

( ' )  L lb r .  I I I ,  < c v t i u o n l t e l  m im »  q u i 8o m c lla lo n l » u  l i l ,  com ra* i ' i t i  o v a ie n t 
é té  « n  m * l d ’« n f a n t ,  o t  le* fom m c* q u i lo s  s o ig n a ie n t .»
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clemontrée p a r  Vanalyse microscopique et parm i ceci il 
U a une pctite hachete parfa item ent analogue a u x  ha- 
clietes des stations lacustres de la Suisse » ? ( 1)

Que notável coincidência é tambem a da lame son- 
nante  de Tucuyo, semelhante ás descriplas por llumboldt, 
da America do Norte, igual nos K ings chineses, como 
afflrma o illustre professor ?

Não lia nisso um ponto de contacto entre o povo 
de Venezuelln, que usou esses objectos, e os da Europa e 
da Asia? P orque razão amavam a mesma rocha, empre- 
gavam -n’a em amuletos e os faziam de fôrmas iguaes, se 
distanciavam tanto e não tinham parentesco?

Onde estão as jazidas de nephrite em Venezuela?
0  sabio professor quer que, havendo na America jazidas 

de rochas serpentinosas « les gangues nephrittiques ne doi~ 
vent âtre loin»', entretanto, apezardas maiores pesquizas, 
desde a descoberta da America, feitas por hespanhóes e 
portuguezes, não a acharam  quando nisso se empenhavam, 
porque então tinha a pedra de la hijada  ou nephritica  
um alto preço na Europa, devido ás suns pretendidas vir
tudes medicinaes.

Só encontraram  as jazidas de nmnzonstone e de berillo, 
das quaes sahio o material para os falsos m uyrakytãs ou 
calchihuills.

Ainda hoje o Ottawa N atura list ( - )  afíirma, tratando 
da jade ou nephrite, que « this is not much known in the
country but is very popular in A sia»  E tratando dn
Columbia brilannica diz: tcbut not occurrance o f this mi
neral in situ has yet been obserued».

( 1 ) O S r  . J .  Lu bb ock , no sou H o m em  p r e h is to r ic o , tra ian d o  do em progo  do 
podra n a  a n tig u id a d o , d ix  ao  fo l ia r  dos m achados do n c p h r ilo : « les  In s t r u m e n ts  fio  
a o n t c e r la in e m e n t p a s  eo m m im j, m a is  i l s  n e  so n t  p a s  n o n  p lu s  ir J s  ra re s , c a r  o n  en  a  
r e l r o u tê  d a n s  b ea u co u tp  de v il ta p e s  la cu s tre s  su is se s  e t <lans t l i f fê r  en te s  p a r tie s  d c  
i l t d l l e .  . . . b le n  y i r o n . t i o  tr o u e e  le  ja d e  n u l l e  p a r le  e n  E u r o p e * .

( •  ) Vol. V. 1S91, p a g . 130.

4



155

A commissfio scientifica franceza que explorou o Me
xico, principalmente pelo lado geologico e mineralógico, 
não a encontrou. Corram-se todos os seus trabalhos, 
feitos pelas primeiras autoridades na sciencia, publicados 
em 1865 e ver-se-ha que não se encontrou a nephrite 
no Mexico, nem em Costa Rica ou nas Antilhas. Ilum- 
holdt jti havia dito: « malgré nos courses longues et fre
quentes dans les Cordillères des deux Amóriques nous 
n'avons jam ais pu decouvrir ia jade en place, et plus cette 
roche parait rare, plus on est etonné de la grande quantité 
de kaclies de jade que l’on trouve jusque partout on l’on 
creuse la terre dans les lieux jadis habités, depuis 1’Ohio 
jusqu’aux montagnes du Cbile» .(1)

Devemos aqui observar que, quando o illustre professor 
diz que muitos objectos de nephrite foram « trouoés sur 
mciints poiuts du sud au centre et du nord ouest dc 1’Atné- 
rique» forçosamente referiu-se á America do Norte, porque 
no do Sul somente na região norte, limitada pelas aguas 
do Amazonas, se tem encontrado esses objectos, eu cate
goricamente o offirrriõ, sendo por conseguinte falsa a 
affirmação de um outro congressista, (s ) quando na mesma 
sessão disse: «// sont fort communs et qu'on. les a  trouoés 
partout, depuis la  presqu'ille d 'A lasca jusqu’au délà dc 
la oallie du P la ta .

Os objectos que se tem encontrado são machados, mãos 
de p ilão , enfeites de lieiço e da face  e pontos de Jlccha, de 
diorito, syenito, quartzo, beriilo, crystal e petrosilex, etc., 
porém nunca foram achados muyraliytãs, ou amuletos de 
nephrite para serem trazidos pendentes ao pescoço.

Dous ou tres machados que appareceram no sul do 
Brazil foram encontrados em mãos de amadores e não 
soterrados.

(  • )  V u e  tina C o rd . I I ,  p a g s .  1-17.

( * ) 0  ú n a d o  D ir e c to r  d o n m s o u  n a c io n a l L ad iu láo  N c tto .
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Aquelle que identijlca o tembctâ, ornamento de beiço, 
com o m uyrakytã  é que nfflrma existir n nephrite, por 
confundi-la nlé 1S82 com o beryllo.

Desta rocha é que sfio os objectos que se encontram 
no Brazil. Existe ainda uma grande jazida delia na serra 
da Viçosa, rnmiflcaçi5o da de Ibiapaba, no lugar denominado 
Buhirú-grande, districto do Tubarfio, 110 Estado do Ceará, 
onde é conhecida por mina das pedras oerdes.

O professor H. Fischer já tambem disse:
«In Siiden von Drazilienseien die Deile ganz anders, dort 

kenne man nichts von jade o dez jadeil, der wie ein Zierralh 
geformt und zum Anhüngen am Ilalse bestinunt sei. Die Civi- 
lisation des Nordens von Brazilien ilberslicg den Amazonas 
nichtsie reichte nur biszudenQuellen des Tapnyosfluss.» (<) 

A declaraçCo do professor Virchow, de que o machado 
azteca de Humboldt tem as mesmas « agglomerations en- 
closes comme Irs haches saísses n vem confirmar a minha 
opinião, contraprovada pelo machado polido, achado em 
S. Salvador, que dá « précisement les mómes resultats 
anaUjptiques que la  hache des Asteques». 0  dizer que 
ales deux  haches americains sont les seules contmes, qui 
se rapproclient da jadeite  de VEurope», mns que « dtffê- 
rent du type des hachcs asiatiquesn, leva-me, tambem, a 
perguntar: se sfio igunes, sfio da mesma jazida ; estiveram 
entfio os americanos na Suissa em época prehislorica, 011 
vieram os Europeus á America?

Emquanto espera novos estudos microscopicos, offirma 
o sabio professor, que os nossos conhecimentos actunes só 
podem concordar em um ponto aqu’ y  a eu aussi dans le 
nonoeau Continent plusieurs centres de fabrication qui ont, 
fourni d'objects dijfórènts».

Nfio posso concordar com esto conclusfio, porquanto, 
para mim, esse estudo microscopico, de que tonto se fnz

( 1 ) Arch. f u r  A iHhrop. Bd .  X 7T. p n g .
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hoje questão, 1180 é mais do que um auxiliar quasi iuulil, 
porque quantas formações se encontrarem 11a America 
sorao encontrados 11a Asia ; essas variedades não indicam 
ser originadus de difTerentes jazidas. Em qualquer se encon
trarão ellas, porque toda a massa não 6 homogenea e offe- 
rece variedades na structura, na côr e mesmo 110 peso 
especifico como acontece nas pedreiras de qualquer natureza.

Nas minhas explorações lenho enc nitrado grandes 
massas de rochedos, que apresentam amostras dilTerentes, 
sendo todas exlrahidas da mesma localidade.

Nas próprias variedades asiaticas que linhüo 0 peso es
pecifico do 2,96 jã se tem encontrado algumas que vão 
a 3 e a  3,1.

Na composição chimica tambem difTerem.
Tendo demonstrado com as próprias phrases do pro- 

lessor Virchow que razão não tem para se collocar ao lado 
dos que combatem a origem nsialica du nephrite, farei 
ainda algum as observações, que julgo necessárias.

Na questão da nephrite devemos ter muito em conta 
não sómente a descoberta das jazidas, mas 0 fuclo de se 
prenderem aos seus objectos prehistoricos, nas duas Amé
ricas em differentes povos entre si desconhecidos, os mesmos 
usos e a mesma veneração. São sempre amuletos sagrados 
como propriedades que são as mesmas em todos os povos do 
mundo. Qual o motivo, pois, de escolherem para amuletos 
só a nephrite é que devemos averiguar; porque em todos os 
paizes affectão esses objectos as mesmas fórmas, principal
mente a de bactracios, devemos investigar; porque lhes 
ligam os mesmas virtudes e as mesmas propriedades é 0 

que tambem devemos estudar.
A tradição, as lendas e os costumes de todos os povos, 

que habitão os lugares em que são encontrados esses mo
numentos nephriticos devem merecer especial investigação, 
porque entre elies muitos pontos de contacto existem. Qual, 
pois, a razão? Póde a rocha ser idêntica, porém a tradição 
distancial-a.
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O sahio professor Virchow, com a sua aulorisada pn- 
avra, veio, apparentemenle, fazer pender pura o lado dos 
sectários do indigenismo a condia da balança, mas por 
um desses movimentos proprios do instrumento cmquanto 
o jogo das alavancas não piiru, porquo forçosamente no 
momento de quietude a concha penderá para o lado em 
que está o verdadeiro peso, que 6 a nephrite, com o contra
peso dos tradiçOes.

As presumpções dos contrários fazem vacilinr o fiel, que 
indubitavelmente tem de se inclinar para o lado do peso 
m aterial.

Dizem que sc hão de descrobrir jazidas no Europa e 
ria America; mas, como por emquanto não estão descobertas 
e as tradiçOes nada dizem a respeito da origem americana 
da rocha, atá lá considerarei os objectos archeologicos 
do mencionada rocha como estranhos ao Brazil.

Os idolos que acompanham os talismãs, presos á ophiola- 
tria e á plalicephalia, nos conduzem, como veremos, lambem 
á Asia. Porque motivo na Europa, como na America, nos 
lugares em que se encontram a nephrite, existe tambem a 
tradição da ophiolatria e da plalicephalia V Em todas as 
mythologias, principalmente na do sul da Europa, a serpente 
representa um papel importante, sempre ligando-se a ella as 
mesmas propriedudes que tem na Asia.

O Dr. Plienô, ( 1) nos seus « Mounds de 1’Ainèrique qui, 
simulení des formes animales comparés á ceux da méme 
genre irouoés en Europe et en Asie », diz que « il est evident 
que les enormes figures qui ofirent les mounds de l’Amó- 
rique et celles que l’on trouve sculptès en Chine representent 
une môme idée.»

Esses mounds que o autor encontrou na Escossia, no 
Paiz de Galles, na Bretanha, nos Pyrineos, na Grecia e no

( 1 )  Compra r e n d u  d c  la S&9 . Sm . d u  Congr. d m  A m ar dc B r u x c lU t.  1870, 
p a g .  36.
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Asia menor são ignaes nos que o Sr. Bourguignat achou 
na Algerin: todos teem n fórma de serpente.

Depois do primeiro estabelecimento das migrações asia- 
ticas, ainda outros da mesma raça, como os guerreiros, 
de Attila, eram platicephaios e acreditavam nos virtudes da 
pedra verde.

Os que em épocas quasi mythologicas levantaram os 
pfahlbauten  ou palatites e usaram a nephrite forçosamente 
eram platicephaios.

lim Toulouse ainda hoje ha a deformaçüo craneona co
nhecida por diform ation Toulousaine, deformaçüo seme
lhante á dos povos d e Tulan  na America. O Dr. Topinard 
afTirma que «du Caucase jusqu’en Francc on suil une trainée 
de pleuples qui la pratiquaient, d’une cerlaine façon».

Ezequiel Uricoeciiea tamhem nos diz: ( *) «En el Con
dado de Grafenegg en Áustria i en otras partes despurs, se 
haií encontrado crüneos cuya forma es tan idêntica con la 
de los Peruanos, que el Senor Tchudi creyó fuese este cráneo 
uno traido dei Peru. Filzenger con outros dice que estos 
crdneos son oríjinalescn Europa i que perlenecen á la raza 
de los Avareos quienes en 536 hubitahan en Panonia.»

Investigue-se o passado dos povos dos lugares em que 
se descobre os objectos de nephrite na Europa e ver-se-ha 
que foram ophiolatras c platicephaios, como os da America 
e da Asia.

E’ importante essa investigaçõo, porque se prende ós 
jazidas do centro de Asia, donde em differentes séculos sa- 
hiram os povoadores das cinco parles do mundo, que, se
gundo o meio e o clima, modificaram a lingua, as còres e 
os costumas, que cm alguns deformúrão o craneo.

O resultado final, de antemüo o digo, serü ficar pro
vado que os povos que usaram a nephrite eram de uma 
dynastia solar c lunar, tinhüo por patriarchas Kuru, tiveram

( « ) AiUlp. iiM p - 'g . 6*.
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por berr.o o planalto do centro da Asia, onde se deu o 
grande exodo (pie deixou como b razão no Sul da Europa 
e na America a platiccplialia, consequência da ophio- 
latria.

Não podia deixar de fazer estas considerações ao dis
curso do sabio professor, apezor de toda a sua autoridade 
para que não passasse no Brazil, como um facto julgado, 
estar perdida a questão da nephrite, como procurou mali
ciosamente se fazer crer, dizendo officialmente o director do 
Musea Nacional em um officio dirigido ao Sr. ministro da 
instrucção publica, em 13 de setembro de 1887 ( 1) «  as 
pedras verdes, jô lioje sem a menor importância na his
toria das migrações transoceanicas. »

O congresso, a que se refere o officio, nada decidiu, nem  
se manifestou, apenas o professor Virchow pronunciou o 
discurso que commentei, mas não o concluiu, dando por 
terminada a questão : apenas mostrou que :

« Maintenant recommence l'áge des recherches rjèolo- 
rjiques qui devront dreouorir le yissemeril naturel jus- 
qu'ici ontièrement inconnu des m ineraux carts am en- 
cains. »

Continua, pois, o problema, como anteriormente, depen
dendo do descobrimento das jazidas de nephrite idêntica ó 
dos objectos prehistoricos, para então ser resolvido.

Para term inar este capitulo, archivo aqui a seguinte 
noticia, publicada em varios jornaes peruanos e repro
duzida pela Gazeta da Tarde de 15 de novembro de 
1890 :

« Foi encontrada em uma exeavação uma moeda de 
ouro, ciiineza, que tem pelo menos 3000 anuos. Julga-se 
que foi alli deixada por alguns navegantes chinezes que 
foram parar ãquella costa 1000 annos antes de Christo e 
2500 annas untes da descoberta da America. »

( 1 ) Publicado no Jortia l do Oommerclo do 1-1 do meamo m ez.
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A costa é aquello onde estão as povoações de Eten e 
Mansefu, que, apezar dc estarem próximas, seus habitantes 
faltam dialectos inteiramente diversos, a ponto de recipro
camente não se entenderem, quando, entretanto, entendem 
qualquer chinez que a ellas chego.

Um uso exlranho teem os povos dessas duas locali
dades: só dormem, principalmente os ilanos, em lugar que 
possam ver da cama o céo descoberto e as eslrellas.

Para isso, mesmo os mais ricos e da alta sociedade, 
dormem cm compartimentos abertos, donde avistam o lua 
e as eslrellas. No Perú só teem este costume os habitantes 
a que me refiro.



IX

OBSERVAÇÕES SOBRE A ARVORE H0N08ENICA DOS POVOS QUE TINHAM 
A TRADIÇÃO DO MUTRAIOTÃ

Los ro lig io n s  de la  bau te  c t  de la  moyonne 
Asie ao frayòròn t do bonne heure  un pixssng» 
d a n s  los contréeB les p lu s  cccidontales dc cetto 
p n r iie  dn  m onde.

(C reu se r, R clig ions  dc V A n litju ilè , 11, p a g . 5 .)
Q u o iq u 'il  o n a o il les p ro raio rs lm b ita n ls  do 

1‘A m ériquo so n t súrom ont prove nus d u  viònx 
m ondo ; c t  i ls  no descondont n u lle m en t des 
siugcs a m e ric a ln s .

( Ilicckel, U iito fyc  dc la  c rca lio n .)

A arvore genealógica que apresento basêa-se no en
contro e no uso do muyrakytã de nephrite, isto 6, os povos 
nella mencionados usaram  osse amuleto e nas regiões em 
que habitam os seus descendentes elle tem sido encontrado, 
o que tem dado lugar a que se affirme, como o Dr. Meyer, 
que devem existir jazidas desta rocha na Europa e na 
America.

Ligam-se, sempre, a essa rocha, pelos estudos que fiz, 
o sol, a ophiolatria, a pialyceplialia, a estoleca, o saraha- 
tana, o uso do veneno e as radicaes Ktcr ou Kar, P ar, 
Tun ou Ton, Tol ou Tul, que, nos dialectos de todos esses 
povos, teem sempre o mesmo significado, mesmo quando 
modificados pela phonetica peculiar.



103

Esta arvore completa a que apresentei á pag. is, ba
seada na derivação do vocábulo sanékrlto, Ap, que pro
duziu mesmo na alta antiguidade do muyrakytü o 1’aró 
e o Tuna.

Em ambas as arvores se vô, pelos galhos, os dons 
caminhos que tomaram as caravanas das hordas que em 
diversas épocas, com lingua e costumes mescludos, des
fraldaram as suas bandeiras no planalto dn Grande Tnr- 
taria. Partiram  umas para o Oriente, e outras para o Oc- 
cidente e as caravanas foram nos primeiros tempos suc- 
ccssivamente balisando o seu roteiro com ■ marcos, de 
nephrite, os qunes se perpetuaram com os referidos vocá
bulos, apezar dn multiplicidade dos linguas, dos costumes 
e dos crenças que appareceram.

Na America, e principalmente no Brazil, onde se es
praiaram  as ondas invasoras, a civilisação decahiu e voltou 
á barbaria, porém, além do muyrakytã os emigrantes dei
xaram  entre os actuaes indigenas as tradicções, o physico e 
certos hábitos que retratam  perfeitamente o tvpo Asiático.

Posto que a conformação craneana esteja muito modi
ficada e se resinta dos cruzamentos, todavia, por ata
vismo, ás vezes, apresenta todos os caracteres da raça 
Mongolica.

A platycephalia muito concorreu para deformar natu
ralm ente a cabeça, porque, por heriditariednde, com o 
correr dos annos, o que nos primeiros tempos foi artificial 
passou a apparecer natural, não com o desenvolvimento que 
a mãi artista conseguia fazer a prole apresentar, mas, 
com as modificações physiologicas que a natureza sabe, 
nos seus mysterios, imprimir ás suas obras. Tanto a na
tureza procura perpetuar a obra humana, que segundo 
Tsehudi, um feto tirado do ventre de uma mumia achada 
em uma huaca de Iluichay, a duas leguns de Tarma, tinha 
a mesma disposição platycephala da mãi.

O estudo comparativo que tenho feito em milhares de 
indios de diversas tribus, sempre me tem mostrado typos,
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de ambos os sexos, que seriam tomados, em qualquer 
parte, uns por Turcos, outros por Chinezes ou Japonezes.

Os caracteres da raça amarella são bem pronunciados 
nas tribus Karaybas, apezar dos grandes cruzam entos. 
Assim as proeminências das faces, o achatamento do nariz 
a  côr da pelle, o bridamento dos olhos, a  dureza do ca- 
bello, o rarefeito da barba de pellos hirtos, a excassez e a 
dureza dos pellos do bigode, a estatura, a musculatura, o 
tamanho e a conformação dos pés e m5os, e tc ., tudo nos 
mostro um. typo Mongolico modificado pelo meio, pelo 
cruzamento e pelo tempo.

O estudo craneometrico que tenho feito me levou a ca- 
racterisar os actitaes selvagens do Brazil em tres grandes 
raças, que se dividem em ramos, da forma segu in te :

(1") Raça Karaiba 1 

(V alle do Am azonas.)

Char. Susbrachgceplialo, platycephalo, megasema, m e- 
aorhino, prognata.

índice cephalico 78°—81°.

(2°) Raça Kariny - 

(Littoral e sul do Brazil.)

Ohaí. Dolichocephalo, platycephalo, m egasema, pla- 
tyrrhino, prognata.

índice cephalico 75°— 80°.

(1) Subiu da Columbia.
( * )  » dai Antilhfta.
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3*78 -  P a g . 16* A





(3a) Raça Tapiya »

(Centro do Brazil)

Ohar. Dolichocephalo, scapliocephalo, megasema, leptor- 
rhino, prognata .

Inilice cephalico 73°— 78°.

No Vnllede Amazonas, não fatiando das tribus que 
eu chamo T u p y n a m b a r a n a s ,  isto 6, daquellas resultantes 
de cruzamento de Tupynambâs com Karaybas ou Tapiyos, 
como a que pelo Rio Madeira chegou d Ilha que hoje tem 
esse nome, existem entre os Karaybas algumas Tapiyas, 
puros, nos cabeceiros de alguns affluentes da gigante ar
téria fluvial.

Emfim, o m uyrakytã estú ligado a typos que são affins 
da raça m ongolica,

Todos os naturalistas têm observado o semelhança 
que ha entre as duas raças e para isso basta citar sú- 
menle o que diz Caslelnau : *11 est difílcile encore aujour- 
d’hui de distinguer sous le rapport physiologique quelques 
uns des peuples de l’Asie avec les sauvages de 1’Amérique.»

Para completar este trabalho falta o estudo anlhropolo- 
gico, que virá mois torde, com o dos Kurinys ou Guaranys, 
por je r  assum pto de um escriplo especial.

Como se vê da arvore monogenica, admitto duas in
vasões notáveis, da mesma origem, para as tribus Karay
bas comprovadas pela nephrite, e que chegaram ã America 
por caminhos diversos, em épocas differentes, divididas 
em hordas, com linguas já tambem differentes, porém 
ligadas pelas m esm as crenças, e conduzindo os mesmos 
penates, que como vagas se succediam umas pelo Oceano 
Pacifico, outros pelo Atlântico.

(* ) Sahiu do Perd o da Bolívia,
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Uma das grandes vagas rebentou nas praias da Alia 
Califórnia, e rolando depois até ao Porú desfez-se nos suas 
encostos, indo a ressaca até ás areias do deserto de Ata- 
kama e a outra impellida pela correnle equatorial arro
jou-se sobre as Lucnyas e Antilhas e despedaçou-se nos 
ilhas.

Pode-se objectar que por m ar não poderio a emigração 
chegar ás costas do Perú, porque ns correntes quentes que 
nhi correm do Sul pnrn o Norte, com duos milhas por hora, 
o impediria. E’ exacto isso, porém o corrente de Humholdt 
não vae além do Cabo Branco, a  quatro grãos e meio ao 
sul do Equador, e de Panamá até ohi cslú compreheudido 
todo o liltoral da Columhia e da Republica do Equador, até 
onde mansamente podiam chegar por mor os emigrantes, 
saltando em Puertoviejo, na antiga audiência de Quilo. 
15' justam ente nessa região que se estabeleceram os Chancas 
conquistados pelo Inço Roca em Chinchasuya.

Os povos trazidos pela primeira internaram-se, levan
taram  os Mounds ( l ) e descendo chegaram successiva e 
periodicamente ao Mexico e Guatemala onde deixaram os 
tcocallis. Os atirados ás ilhas pela segunda voga, nellos 
se estnlxjleceram uns, com os seus Cliimés, filhos do so l; 
passaram  á Florida outros, onde esculpturaram os idolos 
de Pensacola, e atravessaram  o Golpho chegando ao Mexico 
ainda outros, que tiveram de conquistar o paiz aos que já 
delle se tinham apoderado, pela invasão do Pacifico, e 
construíram Palenque.

As lulas que se deram, depois de uniões, occosio- 
naram  a m archa de um ou mais corpos que foragiram 
para a America do Sul, onde as vias nuluraes, os parus, 
como o Mogdalena, o facilitaram, fazendo atlingir as

( 1 ) S ah n g u n  diz quo os X ahuas elevavam  lambom g ra n d es  collinns ondo c n le r-  
ravnin  os rei*  o os nobrus, a  quo cham avam  de T e m i,  islo  é ,  m orto doiflcndo, porque 
diziam  que elles não m orriam  e aiin acordavam  do um souho em que v iv eram .

K stas collinns tinham  tam bem  o norno do C a k-h a , quando cc iia s  en te rra v am  o 
vulgo o «obro a s  qunos faziam  sacriflcios.
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yüncas de Cundinamarca, nas quaes se derramou o culto 
do Sol.

A vaga que se arrojou sobre os rochedos das costas do 
Pérli dividiu-se : uma parte fixou-se uhi e levantou as 
chulpas, outra montou as cordilheiras e alcançou as punas 
do lago Chucuilo, onde fundou Tiaguanaco, o magnifico 
1'Oco dos adoradores do Sol e ergueu as suas huacas.

Com o correr dos annos, dirigindo-se mais para o Sul 
as ondas que vinham do norte, impellidns por outras mais 
modernas encontravam-se com as que, então, para alli 
caminhavam e do choque resultava a divisão, que se 
espraiava para os lados do Beni e do Amaru-syu. (>) 
Séculos se passaram, por isso, para essas hordas, todas 
filhos do mesmo Sol e descendentes das mesmas serpentes 
Y ulhian; quando se encontravam eram já  desconhecidas e 
portanto inimigas.

Desse encontro os filhos de Bochicha, como mais nu
merosos dominavam os de Pachacamac e o elemento qui- 
chê ou kichua, rompendo os hostes aymaronas, obrigou o 
levantamento de bandeiras independentes, que buscaram os 
vertentes da montana  para abi, livres, viverem com seus 
leuraleas. Deixaram os necadas pelo calor dos llorestas 
com o qual se aclimaram, modificando, por conseguinte 
pelo novo meio, o typo e os costumes.

Então, pelos cabaceiras do Guaviare, do Paròuan, do 
Poslaza, do Moronn, do Napo, do Pulumayo, assim como 
pelas quebrados do Ilualago, do Apurimac, do Porô, do 
Ucayale, do Yovary, do Yuruú, do Purús e do Madeira, 
do Guaporé, Mnmoré, e do Pylcomayu, estabeleceram-se 
os correntes migratórias dos differentes povos, e nesses 
rios se fixaram, não erguendo, talvez, mais ao seu Deus, 
monumentos por lhes fultar então o material e por pre
verem ser a todo momento desalojados por novos inva-

( 1 ) R io Mftdro do DÍOI.
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sores. Se levantaram templos, o que era natural, estes 
foram destruídos pelo tempo, porque só poderiam lel-os 
feito de madeira e palha.

As miracemas (*) que se davam do Sul paro o Norte, 
para o Tunguaraguá, operavam-se tambem pelo Yapurrt 
Guainia, Içana, Uutipós, Yamundú e Oricliimina, que des
ciam do Norte.

Da luta constante form aram -se novas tribus que to
m aram  novos destinos. Algumas, em vez de descerem 
para o Sul, tom aram  para Leste e, cahindo no Guavirtre, 
no Melacuyo, 110 Urá sabirom 110 Yuynpürò, boje Orenoco, 
do qual se apossaram e seguindo o seu curso foram dar 
rts Antilhas, onde encontraram 0 3  velhos Tainos. Travou-se 
a luta e os povos du terra firme, que em ondas desciam, 
apparccendo no lilloral, por elle estenderam as suas con
quistas para 0 Sul. Divididos, com diversos nomes, foram 
de Maracaybo at6 ao Amazonas, onde ergueram os Aterros 
sejmlchraes, contemporâneos da Necropole do Mirnkan- 
guern. Sens descendentes foram posteriormente denomi- 
nudos Karaybas e Aroakys e pela descoberta do Pará os 
de Marayó, conhecidos por Aroans, tiveram o nome de 
Nbeengaibas, dado pelos Tupynambús, que estavam com 
os civilisados.

Quando Kari Manco Copac com sua irmã Mama Oello 
chegaram a Cuzco, jrt os Kichuas e os Mayas ( a ) do
minavam as suns alturas.

Chamando-os n si, adoptou a sua lingua e obrigato
riam ente vulgarisou-a entre os que conquistava,e a qual, jú 
pelo isolamento, jrt pelo meio e pelo cruzamento se linhu 
modificado. Para si e para os escolhidos da côrle, que 
tinha formado, guardou a suu, a que melhor lem braria a

( 1 ) Dando n iig ro to rio , do m ird , gon lo , conta, s a b id a .

( 1 ) M anco Capac o .«mn irn iâ  6 um a roujiuiaconcia do invlho M exicano O níffc- 
ç ii lf í ,  o Kol 0 On\9~c(nhatl A Jun, sun irm ji o m ulhor.
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terra de seus avós, aquella que tinha o vocábulo Kari, que 
exprimia o seu saber, o seu poder e a sua qualidade de 
estrangeiro.

Um facto se tem dado até hoje:— As tribus do Norte 
atravessarem o Amazonas e embrenharem-se para o Sul, 
levando ante si os que procuram chegar ao grande rio e, 
tomando-lhes os lugares, fazerem com que retrocedessem, 
avançando para o centro do Brazil.

Nos primitivos tempos as miracemas dn America do 
Norte atiravam  para a do Sul os povos que se reuniram 
équem e além dos Andes, vindo depois os Yncas, com 
as suas conquistas, espalhal-os e, nos nossos dias, as in
vasões hespanholas, pelo Norte e pelo Oeste e as portu- 
guezas, pelo Amazonas, levando tudo a ferro e fogo, fizeram 
com que aquelles que nüo quizeram se sujeitar ás algemas 
do capliveiro, que os bandeiras de resgale conduziam, 
descessem as serras, e entrassem pelas maltas, procurando 
abrigo e liberdade nos sertões do centro do Brazil.

Assim, do Norte atravessavam o Amazonas, os Omauas, 
os Karipunos, os Kamayurús e os Auetés, indo estes até 
o Xlngú e muitos outros, como os Nohuús, que subindo o 
Rio Yuruú, dividiram-se em Aachinalmcis, Yaminahuás 
e U akanahuás.

Esse novo descimento migralorio, obrigado pelas con
quistas Yncasicas, quando se opproximava do Amazonas, 
linha de retroceder e abandonar os caminhos percorridos, 
porque encontravam-se com outras hordas mais possantes 
que, descidas dos adluentes do Norte, demandavam os do 
Sul. Os Aymaranas (*) encontravam-se com os Mayos, 
com os Nahuús, com os Quichos e com os Tupynnm- 
baranas, os quaes vinham tambem corridos do littoral e 
procuravam refugio nas aguas do Amazonas. Foi assim 
que, pela descoberta da Americu, encontrou-se o elemento

(  1 )  De A;/mora e w n a ,  A ym aríi falsos, cruxátlos.
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linguistico lupynambá estendido pelo Amazonas, por todo 
o littoral, mesmo pelas Antilhas, Paraguay e Bolívia, e 
pela mesma forma entraram  os elementos antisianos para 
o centro do Brazil e os Bogotenses para o valie do Ama
zonas.

Pela lingua dir-se-hia que todas essas tribus eram 
Tupys ou Apiabetés, entretanto assim não era, porque 
genuínas miraccmas Tupys desmanteladas já tinham des
cido pelo littoral e se intrincheirado para as bandas do 
Rio da P rata. N omeio das tribus Karaybas e Neengaibas 
apparecia o fallar do Tupynambú aprisionado, alliado, cru
zado ou foragido. Quando clles eram numerosos se aldeia- 
vam a sós num ponto, no coso contrario, conviviam com 
seus kariuos nfoutros e assim por toda a parte appareciam 
mesclados, fazendo suppor que todos as tribus eram  ver
dadeiramente Tupynambús ou que os Karaybas eram ramos 
destes. Assim foram parar no alto Xingú os Bokoiris c no 
alto Capim e Pindaré os Tembás, que foram viver entre 
outras tribus karaybas, que para abi tambem tinham im- 
m igrado.

Constituíam, 6 verdade, uma grande nação, mas com
posta de ram os differentes, que foram subjugados de um 
lado e alliudos por outro.

A união que parecia existir era, ás vezes, interrompida 
pelas guerras que, entro si, havia, mos que foram sempre 
tomadas por discórdias familiares e não por odio de 
raça, pelo que os povos, que, por assim dizer, circulavam 
os chamados Tapiyas ou Nheengaibas, que occupavam o 
centro do Brazil, eram tomados por um só povo oriundo 
de um só galho e dahi veio dividir-se nos ramos Karaybas, 
Galihy, Omagun, Tupy, Tupynambá e Guarany.

Entretanto, se pela lingua apparcnte havia affinidade 
entro estas divisões, pelos raças se distinguiam algumas. 
Assim como os que eram Karinys se refugiavam em terras 
karaybas assim estes se introduziam, por conquistas, nas 
daquelles, com quem se mesclavam.
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Uns correram para o Sul, outros para o Norte, estes 
refugiaram-se 110 Amazonas e aquelles inlernarom-se pelo 
centro do Brazil, de maneira que, destroçada a numerosa 
naçBo Tupy, por toda a porte appnreciam os seus vestígios. 
Pela separaçiío os descendentes constituíam novas fnmilias 
que se tornaram estranhas e inimigas, a ponto de umas 
desalojarem as oulras. Assim, na marcha do Norte para o 
Sid os TupynaOs, nos diz Gabriel Soares, chegando ao lit- 
toral da Bahia, dahi expulsaram os Tapiyas, que corre
ram para o centro, e tomaram posse de seu terreno; mas, 
correndo os annos, appareceu uma nova horda, então, de 
Tupynnmbâs que, atravessando o rio S. Francisco, cnhiu 
por sua vez sobre os Tupinaês, que tomaram 0 mesmo 
caminho dos Tapiyas, obrigando estes a se retirarem mais 
para o centro. Assim successivamente em todo o liltoral 
as tribus se succediam e se dividiam. Foi assim que os 
Tupys tomaram difTerentes nomes, e se mesclaram com 
os Karaybas.

O Padre Armentia, missionário Iwliviáno, ( 1) nos diz: 
« No es raro veer dividir-se la tribu, especialmente cuando 
los hermanos rehusam sujeitar-se a el, y enlonccs van 
occupar oiro territorio, formando un grupo 6 tribu sepa
rada.»

Os Karaybas, prisioneiros dos grandes centros karinys, 
adoptaram 0 seu fallar, emquanlo que estes, cohindo em 
meio de dialectos differentes, conservaram o seu, mas mo
dificando-o tambem.

Gonçalves Dias bem disse: « Assim que— nem todas 
as tribus do liltoral eram tupys,— nem todas as do inte
rior— Tapuyas.»  (-)

Foi isso que nos ievou, quando tratámos da lingua gerai, 
a dizermos que abrangia ella quasi toda a America do Sul.

( 1 ) iY nr. do Madre de D íjs , p ag . 60.
( * ) Obras jm lh u m a s , JJrasit t  Oceania V f, p a g . 54.
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Posteriormente aos Yneos, ns conquistas liespanholas 
atiraram  para o Amazonas novos contingentes, como o dos 
Omauas, e outros, que aterrorisados fugiam espavoridos 
vindo completar a mescla. Pelo Sul chegaram ao Amazo
nas, deseendo pelo Madeiro os Tupynambôs, que depois de 
fugirem á perseguição dos portuguezes cm 1541, quando vin
gavam a morte de Aleixo Garcia, se tinham aldeiado com 
os Chlrihuanos, na Bolivia. Perseguidos depois ahi pelos 
hespnnhúes, desceram e se aldearam na ilha, hoje conheci
do por dos Tupynamb&ranns. Levando os missionários no 
seio destes o lupy, que aprendiam nos collegios do Pará 
e do Maranhão, fizeram com que Iribus karaybas ainda boje 
o fallem, edohi o estropiamento e a  vulgorisação da lingua.

Entre os Uaupés, por exemplo, nação composto de muitas 
Iribus com dialectos diversos e de ram os differentes, hoje 
mesmo entre si quasi não foliam senão tupy ou nheengalu. 
Os Mondurukus o os Nahuús, actualmente ligados, apezar 
de terem dialectos muito differentes, comtudo entre si só 
faliam o mesmo Nheengalu, o que se dá tombem entre os 
Parikys e Aroakys.

Assim se derram aram  e se confundiram tribus, vindo 
a luta pela existcncia obrigar ainda mais o fraccionamento 
das tribus, que fatalmente tiveram de se isolar, para po
derem prover á subsistência.

Não podendo ser agrícolas, já pelo receio dc desaloju- 
menlo, jíi porque os roços denunciariam os vivendas, tor
naram -se nômades e a procura da caça os levava paro 
onde esta abundava.

Esta fusão de raças, antropologicamente fallando, tem 
feito corp que dislinctos naturalistas, tenham, baseados na 
lingua, grupado indios que elhnicornente se afastam.

Segundo o tradição e as lendas, era sempre o muy- 
rakylã o ramo de oliveira, o talismã que mostrava o pa
rentesco e que estabelecia ns uniões pacificas e que 
mostrava quaes eram os filhos do sol enlaçados pelos ser
pentes de Votan.



Os factos que se deram outr'ora verificam-se hoje.
Não ha ainda vinte annos que muitas tribus exis

tiam estabelecidas na parle baixa do Madeira, Puriis, 
Ynrué, Yavary, cR io  Branco, mas que foram levantando 
os acampamentos, subindo as cachoeiras ou internando-se 
pelas florestas, indo parar á Bolivia, c ao Perú, onde di
zimados existem hoje unidas a tribus extranhas, deixando 
desertas as plagas que habitaram, como acontece com 
os Nahuãs, que já eslQo 110 .Yurúú, ligadas aos Katu- 
kinas.

Semelhante ú ondas, umas após outras, annualmente 
subiam por esses rios turmas de seringueiros e de cau- 
chèros, que se iam apossando das te rra s ; ante esses in
vasores os indios fugiam á medida que elles avançavam, 
até que chegando ás raios do PerCi e da Bolivia, não poderam 
mais avançar, como Brazileiros, e os indios se fixaram em 
terra estranha, deixando os seus costumes e adoptando os 
daquelles por quem eram recebidos depois de caminharem 
centenas de leguas.

Foi assim que a tribu Tikunu tornou-se peruano, e 
a dos Makuchys e a dos Aroakys ingleza.

Entre a escravidão que lhes offerccem os Karaybas ci- 
vilisados preferem a barbaria e a morte que lhes dão a 
independcncia.

Os nomes dos povos que apresento são de nações que 
comprehendem numerosas tribus formadas de cruzamentos 
com usos e costumes differentes, algumas inimigas irre
conciliáveis e que estão estabelecidas, hoje, em centros 
Karinys.

Sei que este estudo vai de encontro a opiniões de 
alguns homens notáveis por seu saber; mas, tendo sido 
feito baseado em observações próprias, numa parte do 
scenario dos acontecimentos, incompleto, como reconheço 
que é, não deixará comtudo de chamar a attençâo dos 
que, com suas luzes e maior numero de factos e observa
ções, poderem esclarecer a verdade da questão.
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A nephrite, semente asiática, foi que produziu esta 
arvore, que confirma o que o Rev. Blas Valera ( ‘) disse 
ha trezentos annos baseado na tradição do seu lempo. Diz 
elle, valendo-me da citação do Ynca Garcillaso delaV ega:

« Cette race d ’hommes cruels dénaturie, est partie da 
M e x i q u e ,  ü ce que l'on tient a peupló depuis toutcs les 
Contrécs de D a r i e n  5- de P a n a m á ,  d'oii elle a  passé plus 
avant dans ces grandes montagnes que d un cotó abou- 
tissent á  Saintc M àrlhe, #  de ia u tre  au nouvcau Rog- 
aume dc G r e n a d e .

Devo, agora, fazer algum as observações sobre os nomes 
Colhuas ou Collahuas, (*) e Chans ou Chis, que se en
contram nas tradições am ericanas e ligados, ainda hoje, 
a algum as tribus platycepbalas, que se julgam descender 
do sol e das serpentes.

Em am bas os Américas esses nomes exprimem sol e 
serpente, não só entre os povos do Mexico e America 
Central como entre os Andinos.

Assim Cham, Chi, Chili, Chichi e Ci entre os Nuizkas, 
os Guahivos, os Karaibas, e em quasi todos os dialectos 
dos Andes querem dizer sempre a lu s  da las, a m Sl da  
lus, a creadora, origem das raças e sol. O mesmo si
gnificado tem entre os Chans, Chamitos ou Tais do Império 
de Burmah. Note-se, tambem, que o nome Chetnin ou 
Chimés, que os Karaybas duo ao seu deus e aos seus idolos 
ê o mesmo, segundo Deodoro da Sicilia, que davam os 
Chamitos ao deus Pan.

Chi, no Celeste Império, ao passo que quer dizer raça, 
tribu, fa m ilia , nasalmente pronunciado, Chin ou Tsin, 
como no Mantchu, significa sol. Em Cliinez, Chi-tsa  é 
o avò da raça, o sol.

( 1 ) B las V nlora csc rev o u , om latim , um a H istoria Ao P e r ú , cujo m anuscrip to  ao 
pordeu om 1500, sa lvando-se  a lg u n s  cadernos, quo foram  p a r a r  om 1000 ás  mãos de 
f ía jo illa so , por intorm edio do je su íta  P edro  M aldonato S navedra .

( * ) CoUio, coloa, colhuo, cousa c u rv a , «erpontanto , tem  um lontido  mai» m y«- 
torioao que o do C ham .
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Desse c/ii originam-se muitos nomes de localidades, 
e tribus do Mexico, da America Central, polrias dos adora
dores do sol, como os Chans ou Colhuos que teem, tambem, 
o nome de Chichimecas.

Vemos, por exemplo, o nome Chile ser o mesmo de 
uma província do norte da China, que parece ter sido 
perpetuado na America pela semelhança que existe 110 
clima dos dous paiz.es, e como recordação da mãi palria. 
No Chile, do Celeste Império, as montanhas, pelo inverno, 
se cobrem de gelo e os rios se tornam innavegnveis pela 
neve, o que se dá tambem 110 Americano. Penso, por 
isso, que 0 nome dado ao paiz conquistado por Almagro 
e Valdivia não se deriva de Title, nome de um passaro 
semelhante ao Tordo, como querem, e sim do mesmo Chi, 
que perpetua o nome dos antepassados.

Este Chi, é o mesmo Chin, Tsin, 011 lhsin , Mantchu, 
que deu nome á China, vindo este nome do de Tsina, 
ou Thchina  dedo depois da dynastia de Tsin, o filho do 
sol.

E’ natural que aquelles que se julgam descender do 
sol se denominem Chans, Chens ou Chis, como nome de 
família.

As diversas maneiras dos povos pronunciarem estes 
nomes me parece ser uma abreviatura do sanskrito 
Aruchi (aru-chi), luz que se expande,t o s  raios do sol, 0 
sol. Chi vem do radical Ush, queimar, faiscar, esquentar.

No Arabe, no Assyrio, no Chaldaico, Chen e chi indicam 
o sol, assim como o Chani ou Ham  biblico, 0 filho de Noé, 
segundo a Vulgata, quer dizer, lambem, Calidus, Calor, (*) 
do Hammon, hebraico, ser quente, que os Arabes, de 
Argel, fazem H ’ami, queimar sem chamma. Vem, duhi, 
nas diversas linguas asiaticas traduzir-se o sol por Chain, 
Chamesce, Chamescho, Chanch, Schams, Schains, ele.

( 1 ) B lbH a  ífieríi riií^W í rililio n li S lx l i  V . Ponlifieii .V axlin l. ilc ., l w h ,  Í8S!,
CC.
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Devo observar que a aspiração forte e especial da pa
lavra Cliam, rigorosamente, pelo geuio das linguas orien- 
taes dá o Hani, o A m , o K am  e o Chain como tambem 
algum as outras linguas dão o som de Ts, sh, c/t, e tlicli.

Que povo seria, pois, esse a quem a tradiçao americana 
liga a suo origem? Existiria nelle algum ram o daquelle a 
quem Noé disse:

« M alcdicius Chanaan, seroas seroorum erit fra lr ib u s  
suis ? »

Os Clians, do Perú c do Mexico, serão descendentes 
de algum ramo dos Chananeos que tiveram de fugir ante 
os Hebreus e que como ondas inundaram outros paizes? 
Sob o nome de Pelagios sabemos que chegaram á Grécia, mas 
tambem o muyrakytã nos aiTirma que o povo que o trazia 
ao pescoço esteve em Troya, em Creta e na Grecio, donde 
passou para a Italia.

Votan dizia, como já vimos: «jc suis serpent, parce 
que je suis Chivim». Em phenicio Givim,_quer dizer ser' 
pente. Givim ou hivim era descendente do Hetus, lillio 
de Cbanaan. A 'cidade de Tripoli 110 reinado de Tiron cha
mo va-se Chioim.

Humboldt ( monuments om ericains) diz que depois de 
um a luta prolongada entre duas seitas religiosos, os Çha- 
manos em igraram  para o Thibel, para a China e para o 
Japão. Os Chamanos eram  tartaros.

Não affirmo ; apenas apresento algumas coincidências 
que ligam o nome Cham ú jadeite e á  nephrite.

Sabemos que as principaes jazidas de jadeite estão ao 
norte de Bamá e em Yunnan, entre 25° e 26° de la
titude e sabemos, tambem, que no Império de Burmoh, 
na província de A raean  existem os Tais, Ctians ou Chamitos.

Estes ainda hoje am am  as joias e não dispensam os 
amuletos, seriam elles os introduetores dos amuletos de 
jadeite dos Kings, no paiz dos Araacus na Araucania?

O certo é que, quer no Mexico, quer no Perú, a tra 
dição diz que foram uns Chans, filhos do sol e das ser-
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pentes, os introductores das pedras verdes , ... 
da nephrite, que até hoje só na Asfo 2 L  C h S V
Colombo, quando chegou a Cuba, encontrou entre os Tainos 

. s„ó 03 amillctos, Chimés, de jadeite e nephrite como 
a trad.çuo do Cham, bíblico, exactamente cómo nosT e- 
fere a Escnptnra. (*). le

Devo chamar, tombem, a altenção para o facto de s e r  

o nome Taino, da tribu encontrada por Colombo, que usava 
os Chimés igual ao da tribu que ainda existe em Burmah 
usando lambem amuletos de jadeite. Esse nome se prende 
tambem a Ia m , o creador da theogonia Chineza, aquelle que 
poz. no mundo Pançon, e Pançona, o primeiró casal Jue 
appareceu sobre a terra. Dessa descendencia não vir* a se 
considerarem nobres os Tainos americanos?

m  na religião primitiva do Japão, dos Ainos, que foram 
expulsos pela invasão de Zinmu, a Grande Deusa que brilha 
noceo, é a personificação do sol. Pelo idioma do Nippon 
os filhos do sol são chamados Bi-lco assim, como Ili-no-moto 
w r  d '» r  « r e g i»  g„ lsl0 „ „ „ „  pr|m m ^
N ppon. Devo notar que os Ainos passaram-se para as Ku- 
rillias e é provável que os descendentes desses Ainos fossem 
os Tainos encontrados por Colombo, com o uso dos chinos 
que não são mais do que os magatamas, dos Ainos.

Na America, como na Asia, Cham e Tain indicam um 
povo do origem solar e que usou amuleto de jadeite e de 
nephrite, os quaes sendo pelos Tainos denominados Chimés 
eem o mesmo nome que o de Cham, quando escripto em 

linguagem yerogliphica. Cham ou K M lô-se C/imé, segundo 
Champollion.

Devo dizer ainda alguma cousa sobre outra analogia 
que encontro entre Cham e o Chile.

Vimos que em Burmah existe a província de Aracan, 
que 6 uma reminiscência da Aracli, ou Araca, de Plolomeo 
cidade fundada por Nemrod, e filho de Chus e neto de Cham

( 1 ) C lavigtíro , S to rh  dcl Mcmíco, IV .  i>ag, 16. 
3478
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e não serüo os Araucos vestígios de vcrgonteas d ’alguma 
semente desses que levaram para as planícies de Sennaar 
aquelle nome e o uso de lalismans e amuletos'?

O planalto do centro d’Asia, nos tempos bíblicos con
stituía uma só região cruzada pelos claus migratórios que 
se fixavam aqui e alli, se expatriavam por lutas fratricidas 
ou pelas que se dão pelo existencia c essa dispersão de povos 
comsigo conduzio os amuletos de nephrite de Kasligar e 
Khotnn e os de jadeite do Bnmúh e Yunnon, que hojesurgem 
do solo americano, onde por séculos estiveram sepultados, 
para, como balisas, nos guiar illucidando a questão da ori
gem dos povos do Novo Mundo.

Independentemente ou unidos os povos da Mongolia e 
do Tartaria passando por Burmab, arrostando todas os vi
cissitudes de um a longa jornada, chegaram ó America, 
como os Kalmouks, que, no reinado de Calharina, em cinco 
mezes, em numero de 603 mil sahiram  da Russia para che
garem íi China, depois de fazerem 703 legoas de marcha. ( ‘ )

Sobre a  origem asiatica dos Chans, não o nega o Dr. 
Gosse, que estudou os crancos achados por Weddell e Cas- 
telnau, porque na. sua Dissertatiou sur les races du  
Peroti, ( 3) criticando Ri vero e Tschudi, elle nos diz que os 
Chincas, do Perú, são Asiáticos.

Elles tinham o culto da serpente, como o tiveram no 
Brazil, entre outros, os Manáos, os Bards, e os Kueuanás.

Assim como os Mesrains chegaram A Elhiopia, por que 
não chegariam os Chans, como Karaybas, ú America V O que 
admira-se.

« Ab his divis sun l gentes in terra post diluviam V»

(  1 )  Quatrefngcs, VKspic* f t t im á fttr ,  p a g . 1 3 5 -1 3 7 . 

( * ) Mom. th  la Socie l. d W u lh r o p .  I .  p a g . ICO.
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OS ID O L O S  s y m b o l i c o s

« So hojo forem  / rciioolegicam cnto o com* 
consciência exp lo rados o rio Y ornundí, d a  foz do 
I a ra lu k u  para baixo, a* te r ra s  do olluvião enlrc 
nqnello o o Trontbelar, do furo SnpukuA para o 
A iu n zo n as; a  costa do 1*orAnt«5Obidos, o ns m nr- 
gon* o to r ra s  de alluvino qno formam o lago do 
Villa F rnncn , ntd A lter do Cbão, no rio  Tapnjds, 
a in d a  m uitos idolos «r ti.tii/roftytõs, quo são ccovos 
so doveui e n c o n tra r , porquo <S esta  a  zona quo 
m arco , no cen tro  do Anmzonns, a  estada do um 
povo do uina civilisação pro-Columbinna muito ndi- 
n n ta d a . »

( O a u to r ,  Jo rna l do Con.tncrcio do 4 de abril de 
t> S 3 .)
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os í d o l o s  s y m b o l i c o s

E OS

MUYRAKYTÃS DE HEPHPJTE

A aurora da primeira civilisação da America nõo des- 
pontou no dia 12 de outubro de 1492, quando ao troar da 
artilharia pisou o sólo do Uanahani o bravo genovez Co
lombo. Os brados e as salvas de alegria da tripolaçflo ao 
apossarem-se da terra, que julgavam ser visla pela pri
meira vez, foram, com o ribombo do canhão levados pelos 
ventos, desperlar uma população que, aqui e alli, ã  sombra 
de seus templos magestosos, cobertos de ouro, ao lado de 
seus idolos, assistia ú decadencia da raça desmembrada, 
que em épocas muito anteriores abi chegara, cuja maior 
parte jazia sepultada então nas huacas e nas iulcaçauas 
dos aterros sepulchraes.

Abrindo, ô verdade, o illustre genovez uma nova es
trada para uma civilisação mais adiantada, foi portador 
de um facho de devastação que ateou e que mais tarde 
illuminou o funeral dos americanos.

Conquistando perfidamente a amisade de Uakannkari, 
acabou trucidando os súbditos de Knonabo, do qual astu
ciosamente se apoderou e prendeu.
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Quando Colombo, levado pelas correntes, aportou ã 
America, como pelas mesmas correntes foi trazido ao 
Brazil Pedro Alvares Cabral, que ia para Sofala, se pudesse 
ver o que existia no interior do grande continente ao qual 
acabava de chegai’, veria ahi a modificação da grandiosa 
civilisação asiatica em uns pontos, em outros, sua des- 
cendencia e em muitos outros a perfeita barbaria, pelo em
brutecimento dé povos que foragidos se isolaram, acossados 
pelos lutas e pelas conquistas, cujos costumes o tempo e o 
meio haviam jú transformado, modificando com elles tambem 
a linguagem primitiva e o caracter. Estes descendentes 
daquelles que elevaram templos aos seus deuses, jú não 
fallavam a linguagem do berço de seus avós; não se cobriam 
do joias e de tecidos; andavam mis e miseráveis, tendo 
esquecido até os princípios de sabedoria. Seus deuses mesmo 
eram outros, apenas uma tradição e um resto de veneração 
pela religião de seus maiores os acompanhavam.

A idolatria era conservada e a fé nos amuletos e nos 
Zemés persistia. Aquelles que unidos conservavam os 
grandezas dos primeiros que levantaram sumptuosos mo
numentos, estavam no apogeu de uma civilisação própria, 
mas tambem de crenças modificadas. Não eram mais as 
do berço primitivo, porém outras que ainda a elle se pren
diam só pelos idolos e amuletos e pela descendencia do 
soi e das serpentes.

O facho da nova civilisação, fincudo nos areiaes das 
praias das Antilhas pelo corajoso navegante, apenas serviu 
para, sacudido, exterminar o resto da raça e dos cos
tum es civilisados que existiam. Este facho empunhado 
por Cortez, por Pizarro, Almagro e outros espalhando a 
luz das verdades eternas, deixava após si um rastro 
do sangue, as chammas, o captlveiro, a  m orte e a deso
lação.

Destruiu cidades, derrocou templos, quebrou idolos, 
sepultou maravilhas, dispersou povos, desenlaçou famí
lias, emfim anniquilou tudo.
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A ganância e a avidez do ouro fizeram desapparccer 
os reslos dc civilisação que no Mexico, Guatemala, Perú 
e Nova Granada ainda se ostentavam pujantes.

Os conquistadores, esses novos karaiuds, como bem 
os denominaram os indígenas, calumniando, estes não 
llies deram sendo instinctos de animaes, manietando-os 
cobardemente. Os civilisodorcs para encobrir os seus actos 
de barbaria e de instinctos selvagens que praticavam, des
truíam tudo quanto para o futuro pudesse compromettel-os 
e nos seus escriplos sempre vinha a mentira envolta na 
capa religiosa para justificar a perversidade. «Un velo im- 
penelrable nos dejaron la iguorancia, la avidez de riquezas 
i cl poco amor de la humanidad que los conquistadores 
mostraron, i con los cuales sus nombres se enegrece a 
nuestros ojos», nos diz Uricoechea.

Isto confirma o que disse Uelloc: (*) «On a beaucoup 
reproché aux Espagnols en general, et à Colomb en par- 
liculier de s ’òlre ainsi servis des chiens pour combatlro et 
reduire les sauvages. »

Si respeitados fossem os propriedades, si os arcliivos 
guardados, si os costumes, o caracter, a indole fielmente 
descriptos, cmfim, si os documentos daquelln época hoje 
existissem, duvida alguma talvez houvesse sobre a consan
guinidade dos raças asiolica e americano.

Desde o seculo XV até hoje tudo tem sido destruído, 
c jó tarde acordam alguns maníacos, querendo nos reslos 
dispersos, incompletos, decifrar os enigmas que apresenta 
a historia do Novo-Mundo.

Tarde, todavia, ainda muito não é, si, trabalhando 
com afan, puderem os americanistas ganhar a vanguarda 
dos iconoclastas que ainda existem neste seculo. A indiffe- 
rença e a ignorância do vulgo fazem o que a lerro e fogo 
fizeram os conquistadores passados, mas o trabalho, a pu-

( ' )  / / ;« .  ci d  O íc a n it ,  P a r is ,  i8 m , p a g . 10.
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ciência e o estudo vencerão e a luz se fará ainda sobre a 
vida dos filhos do sol e dos serpentes, esses platycepholos 
que ainda boje pelos restos de seus monumentos so impoem 
ao espirito dos que exploram as suas antiguidades.

Que nos resta hoje para estudar o passado da vida dos 
primeiros habitantes deste, immenso continente ?

Só o grande livro que tem os seus caracteres exparsos 
sob os camadas da terra e no fundo das florestas e a tra 
dição adulterada, conservada ainda em alguns lugares e 
alguns termos, relíquias de linguas estranhas. Só o archeo- 
logo, o ethnographo e o linguista, sem idéns preconce
bidas, podem, unidos, esposando um fim commum, m ar
chando de mãos dadas à chimica, com reagentes o micros- 
copios, fazer com que das trevas saiam a luz e a verdade.

São as rochas, as múmias, e os dialectos, são os mo
numentos, a terra cota, os craneos, os costumes, os usos, 
as lendas, a tradição e as radicaes que, estudados á luz da 
sciencia moderna, podem resuscitar o cadaver do povo 
antecolombiano.

Nestas preciosas relíquias que a cada passo o archeo- 
logo descobre, m as que o vulgo destróe, o que mais póde 
fornecer provas positivas e palpáveis, sobre os quaes 
a sciencia póde exercer o seu poder são os monumentos de 
pedra, sempre que a elles se ligarem circumstancias eth- 
nicas, que a tradição indicar. Esta escripla, posto que adul- 
torada, propositalmente, pelos conquistadores e por alguns 
missionários, póde ser reconstituida pela linguagem fal- 
lada, que, modificada tambem pelo tempo, pelo meio e 
pelos anonymos narradores, todaviu serve para o espirito 
analytico,-perscrutador, comparativo e consciencioso poder 
rasgar o véo que vela o desconhecido.

Estudando-se a historia mythologica e antiga da Asia, 
medilnndo-se sobre o Gcnesis, ouvindo-se a tradição e com
parando-se tudo, desapaixonadamente, o que se encontra 
em ruínas nu America, ou o que se descobre sepultado 
pelas terras, ou conservado de geração cm geração pelos
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povos, com religioso respeito, vò-se que a origem dos sel
vagens da America é a mesma daquelles que na Europa 
se prezam do ser de uma origem diíTorente.

A Asia, pondo-se mesmo de porte a Biblia, foi o berço 
da humanidade. Foi delia que partiram os Aryanos, mas 
delia tambem partirão outros povos, que esgalhados deram 
ramos que se estenderam pelas cinco partes do mundo. 
Si em algumas épocas emigraram grupos de um sú sangue, 
em outras houve levas de cruzamentos com sangue que 
mais se mesclava pelas uniões amigaveis, ou pelas con
quistas e pelo dominio. Os Çoudras, do codigo de Manou, 
tambem emigraram.

Foram desses grupos cruzados que chegaram ii America 
ou nella se cruzaram com outros anteriormente emigrados 
e dahi o mixto de costumes e de lingua. A grande dis
tancia e o grande espaço para estabelecimento, o tempo 
que levavam a chegar e a se encontrarem os differentes 
grupos, tudo originava modificações do costumes e de 
linguas, de épocas diversas, na America, emquanto que 
na Europa os grupos tinham um pequeno espaço para se 
estabelecerem e menor o tempo para os encontros, porque 
menores eram ns distancias a voncer: dahi conservarem-se 
mais pnros os costumes, avançarem a civilisação e a lin
guagem .

Apezar, porém, disso, se vê na Europa uma infinidade 
de costumes, de dialectos ; estes, entretanto, quasi todos 
ligados grammuticalmente ao grupo de flexão, porque para 
lã concorreu mais fortemente o elemento aryuno posterior 
emquanto que para a America o agglutinativo.

Devemos entretanto tombem notar que na própria 
Europa linguas de flexão pelo embrutecimento dos raças 
perderam as declinações, diz uma autoridade européa.

O que não resta duvida é que um dos grupos migra
tórios, a miracema dos K aras que se introduziu na America, 
tambem foi parar á Europa, deixando lã as palajltas, c, 
como ambos partissem do mesmo ponto e tivessem as
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mesmas crenças, conduziram comsigo o sagrado lalisman ou 
o amuleto do nephrite, conhecido no Brazil por M utjrahytã  
e no Mexico por Calchihuitl, que hoje firmam as balisas 
e marcam as suas pégadas.

Particularisando o estudo, nfio devo me estender gene
ricamente, pelo que só me occuparei aqui dos monumentos 
que incontestavelmente provam que as tribus que habitam 
o norte da America do Sul e principalmente o valie do 
Amazonas, süo quasi todas tribus Karaybas. Jú tenho feito 
ver que assim denomino nüo só os povos vulgarmente, 
hoje, por esse nome conhecidos, porém todos os que teem 
a tradiçüo da palavra Kara, nas differentes linguas e quo a 
empregam no mesmo sentido e com o mesmo significado, 
pelo que estendo esse nome até a  povos europeus, porque 
os julgo oriundos da mesma semente que produzia a 
arvore que, da Tartaria, se esgalhou sahindo um tronco 
da terra de Yuthian, o que usou a nephrite como amuleto.

Os documentos que incontestavelmente provam a ori
gem asiatica dos povos amazonenses süo esses talismüs 
ou muyrakytüs e os idolos, nüo fallando dos monumentos 
lithicos e graphicos que Humboldt, Brasseur de Bourbourg 
e outros descrevem relativamente á America do Norte.

Si bem que sejam feitos de rochas differentes, uma 
asiatica e outra americana, eomtudo são coevos. Os que 
trouxeram ou herdaram  a nephrite usavam lambem a 
steatite e eram idolatras.

De nephrite traziam o amuleto pendente ao pescoço, 
esle os ligava á mãe patria, e de steatite faziam os idolos 
que nüo puderam transportar e os ligava ã terra adoptivo, 
por onde conduziam atados ás suas embarcações ou guar
davam nos templos provisorios que faziam ou nos que a 
natureza lhes offerecia.

Ainda hoje os Aruanos da Bolivia: « cada dios tiene su 
yanacona ó sacerdote: que siempre lo cuida; e quando 
vá de viage, lo lleva en su alforge,» como nos diz. Ar- 
mentia á pag. 64 da sua Ncwigacion dal M adre de Dios.
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Era nos grutas, nas cavernas, nas lapas, em casos 
sombrias, nas casas labregas, como nos diz Sahagun, que 
os occultavam para prival-os de olhares profanos, guar
dados em algumas tribus por vestaes, como na mythologia 
européa.»

0 padre Francisco Ximenes diz: (*) « Acostumbraban 
tener y guardar los idolos en lugares muy escondidos, por 
que asi fuesen tenidos en reverencia por que teninn en
tendido que de verlos muitas veces sucedia no reveren- 
cialos, y tambien por que unos à otros pueblos se hurtaban 
los idolos. »

Esses idolos eram anthropomorphos, zoomorphos e 
mixtos. Os nomes com que então os homens se dis.tinguinm, 
como ainda hoje entre as tribus fóra do contacto da civi
lisação, eram tirados dos seres da natureza, sobretudo de 
animaes ferozes. Assim um era tigre, outro jacaré, etc. 
Arrebatados pela morte da sociedade humana, com o 
tempo o animal idenlifleava-se com o morto e a descen- 
dencia julgava-se filha daquelles animaes, e o seu espirito 
considerado omnipotente e omnipresente pairava sobre a 
tribu.

Tornava-se pelo tradição o tigre um lieroe e mais 
tarde um verdadeiro deus protector. Então o espirito deste 
era invocado e representado.

Dahi veio o Totelismo e o Nagualismo de todos 
ns especies dos reinos da natureza e espíritos prote
ctores.

0  totem, diz Gerard de Rialle, nos seus Povos da África  
c da America, é : « ordinairementé empruntô ú Ia faune 
do la coutròe et qui se transm it de gònòrations em gònò- 
rations, est ú proprement porler le fèticho particulier au 
clan », sendo uns mais fortes, pelo que podiam ter do
mínio sobre os mais fracos.

( * )  K scoU ol ft tnn  h i s to r i a i  de i o r ig o u  do lo i  ín d io s , Y ionnft, 1 Í5 7 , p a g .  180 .
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« Autant c[u’ on peul juger 1’animal, soitcomme symbole 
divin, soil comme objcct direct d'adoration, joue un grand 
ròle dans leurs solem nités,» nos diz Reville. ( 1)

Quando um espirito protector era dominado por outro, 
este transformava-se para o perseguido em espirito môo. 
As aguas e seus habitantes, as terras, as florestas com 
seus fructos, tudo em particular tinha um espirito pro
tector, além dos dos homens, de que originavam os seus 
semelhantes, isto é, tinha uma m ui ( c y ) um  ser imagi
nário que velava pela descendencia.

« Abrigaban la creencia, parecida à  la de algunas de 
las antiguas escuelas philosophicns, de que todos los objectos 
terrestres tenian su arquétipo ó idèa, su maclre, como lo 
expresaban enfaticamente, que consideraban sagrada, por 
que era en cierto modo, su essencia espiritual», como nos 
diz Prescott. (2)

Entre os anim aes symbolisavam 0 maior poder a m5i da 
serpente, a do tigre e a do jacaré.

A primeira, a mais poderoso, era a mãi da natureza e 
do genero humano, por isso symbolisava tambem a fe
cundidade, 0 gozo, a luxuria e a vigilancia; o segundo sym- 
bolo era o da força e du astúcia e o terceiro o da voracidade 
e do dominio.

Da serpente nasceu a ophiotatria, que produzia a plaly- 
cephalia, que forma a longa cadeia que prende elhnica- 
monle diversos povos da America e da Europa aos da Asia, 
povos estes que teem na sua miracema a passagem balisada 
pelos marcos de talismans de nephrite, que so encontram 
hoje soterrados e pelo termo K ara, que se encontra, como 
relíquia da lingua primitiva ou divina, 110 dizer dos Incas 
em diversas linguas cultas.

( 1 ) t o  R tl .  1I11 Afex. 4SS5, p ng . 240 .
( * )  Jfísi. de la conq. fo i  P erú . M adrid, 1847, J , pag. 104.
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Os talismans foram trazidos pelos emigrantes da Asia 
para a America ao pescoço, e passaram de paes a filhos, de 
geraçüo em geraçüo, sendo sempre feitos da pedra que 
symbolisava a essencia divina, e a còr da natureza e que 
tinha magico poder e virtudes sobrenaturaes—a nephrite ; 
e os idolos eram esculpturados na rocha que tinham ú 
müo na terra adoptiva, porém de preferencia a steatite ou 
serpentina, que, como o pagodito asiatico, é considerada 
como a pelrifieaçüo da carne humana, por apresentar uma 
de suas variedades a còr roseo-azulada da carne crua em 
começo de deeomposiçüo e pelas listras que offerece, que 
muito se assemelham As fibras da mesma carne.

Esse apreço era reminiscência asiatica, porque a rocha 
ainda hoje apreciada na China, é o silicalo de alumina, 
conhecido por pagodito (>) e tambem a steatite, do qual 
se afasta pela ausência da magnésia.

Essa rocha pela sua còr é a que symbolisa a petri- 
ficação da carne humana e é delia que, por isso, ainda 
se fazem as grotescas figuras dos pagodes, que os fran- 
cezes denominam magots.

Na Florida, no Mexico, em Guatemala, cm Nova Gra
nada e no Perú os povos orara idolatras, isto está mais 
do que provado, e foram nesses paizes, principalmente 
nos tres últimos, onde a civilisaçüo ergueu sumptuosos 
templos aos seus deuses e onde existiram maior numero 
de idolos.

A idolatria ligada aos amuletos de pedra verde e á 
platyccphalia, «prdtiqu.Cc dans un but dc distinction », esten- 
dia-se até o littoral do norte dc Venezuela. Assim os

( 1 ) M r. Ilunt, lift sou MiinueJ comjiroí fio MlMraJOflte, ili* -|uc o pngodllo C uma 
«Kubstnnco campado, d’uu CcTat grns, (louca nu toucüor tlont los coulouro sont lo 
blanc-rnugôatro, lo rougo chi i r ,  ln grisútru ol lo verdalro.» Corapõo-Bo, segundo 
Vauquelin, do sílica, aluminft, potassa, cal, oxido do forro o agua, quo «5 a mosmn 
composição quo nos dá Damour para ns rochiiB dos idolos do Amazonas, dcscriptos 
pulo S r. Droneuc, oonatiluindo as rocliaii dosloa uma variododo otu quo falta a cal o 
a  potassa, quo om diminuta quantidado apresenta a  stoatito asiática.
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Karalcas, nole-se, nome generico dado ás tribus anli- 
colombianas, que habitavam os valles de Caracas e de 
Aragiia, tinham a deformação antero-posterior muito exa
gerada, pela pressão artificial, sendo certo que la  pression 
n'exerçait son action que sur le front. Usavam amuletos 
de pedra verde « et parn ii les images des animaux- qui se 
portaient suspendues, celles da grenouille sont les plus 
eommunes » e tinham  tambem « deux oariétés d'idoles, ü 
tátes deform is et A tètes norm ales». Infelizmente pren
dendo-se estes indios aos Karaybas que desceram ao Ama
zonas, o Sr. Marcam (*), que nos auxiliou com estas 
citações, não nos diz si os haviam do mesmo genero dos 
que nos occupam.

As emigrações constantes, o tempo que medeava enlré 
um a e outra, as conquistas, as lutas e os cruzamentos 
modificaram os ritos, as fôrmas dos symbolos e dahi 
nasceram as differenças entre Votan, Quetzalcoliuall, Bo- 
cliicha, Viracoch8, Bokan e Pahy çumé e as que existem 
entre os suas numerosas deidades. Por isso os idolos 
tombem affectavam fôrmas diversas, como differentes iam 
se tornando os typos humanos e a habilidade do artista 
que movia o cinzel nas suas mãos.

Como vimos na primeira parte, uma das emigrações asia- 
ticas que vieram para a America pelo Occidente, — a de Que- 
tzalcohualt, — percorreu as Antilhas, esteve na Florida e por 
Panuco foi ao logo Cocibolca ou Nicaroguo. Um ramo desta 
emigração ou descendente delia se estabeleceu nas ilhas 
de Zapatero, de Ometepec, de Pensacola e de Cocobolo, escui- 
pturou ohi monolithos zoomorphos e anlromorphos emixtos 
que se denominam Tcobats. Nestes nota-se que sempre ani- 
mae3 superiores, pelo sua força, como o tigre e o jacaré, do
minam o homem, procurando devoral-o pelas costas, talvez 
para não serem encarados pelas victim as. Affirmam os in-

( 1 ) Elhnogrophic pvc-C oloinbiennc do V enezuela , l*aris, 1880.
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dios du regido Amazonense do Muyrakylã que a onça e o • 
jacaré não se animam, nunca, a alacar o homem sempre que 
este os encare, e não leriam essa crença, tambem, os de 
Pensacola c Zapatero ? Não será esta, 110 Brazil, filha le
gitima da de Nicaragua?

O que é exacto, entretanto, é que entre os dons povos,
0 da America do Norte e 0 da do Sul, havia uma homoge
neidade de idéas e de representação das mesmos. Será 
simples fortuita coincidência ou estes descendiam daquelles?

Reville nos diz:
« On à pu voir que toutes ces religions du Mexiquc, do 

1’Amèrique Centrale, ou Bogotá, de Quilo et du Perou, 
forment ensemble une mème fam ille , molgré 1’absence de 
lien iiistorique entre les deitx continenls qui conslituent le 
Nouveau Monde. » (*)

Si 0 mesmo pensamento havia, si pelas mesmas formas 
0 representavam, tambem havia identificação da mesma 
crença na escolha da matéria para figurar 0 symbolo de 
sua idolatria; ambos os povos escolheram de preferencia a 
mesma rocha, entre outras. Poderão dizer que pela simples 
circumstancia de ser de facil esculptura, pela sua consis
tência e por facilmente aceitar o polimento, mas cortarei 
esta objecção declarando (pie na região do Amazonas ainda 
não foi encontrada nem a sleatile verdadeira, nem a ser
pentina, principalmente na região em que se deparam os 
idolos, de mistura com os amuletos de nephrite.

Por conseguinte, si esta nos leva os seus portadores 
puro a Asia, aquella nol-os leva para a America do Norte 
e justamente para a região dos Naliuas, que os documentos 
m ostram  terem sahido de Tuia, do logar onde 0 sol nasce, 
isto 6, do Oriente, o berço do genero humano.

A idolatria acompanhou sempre a gentilldade do Ama
zonas até a sua descoberta e foi só depois da inlroducção do

( '  ) Les Jtet.dii M t x p n g . 3S4.
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’ Chrislianismo que ella das suas margens desappareceu, 
occultando-se para o centro, onde ainda hoje perdura entre 
os tribus que se escondem no seio das suas tiorestos.

Quando digo idolatras, o digo com razão, porque distin
go-os de fetichistas.

As figuras que os indios fazem symbolisam o espirito 
em que elles acreditam e nunca que nellas se occulta o 
mesmo espirito. O fetiche póde nfio ter fórmus anim aes; um 
objecto qualquer o 6. A pedra, o páo, a penua, o fructõ, 
tudo póde ser tomado como fetiche, isto 6, ler um poder 
magieo, m as nunca como idolo. E’ verdade que logo que 
houver a representação do homem ou do animal, facilmente 
do fetichismo se passa 6 idolatria, m as sempre poder-se-ha 
distinguir o fetiche do idolo. Quando o indivíduo julga que 
o poder magico é inherente d matéria, seríl um fetiche, 
m as quando elle sabe que só representa a fórma do objecto 
da sua adoração, 6 um idolo.

Nos idolos amazonenses, por exemplo, dá-se o que acon
tece no Christianismo. Assim como, quando nos achamos 
em perigo accendemos uma veia á imugom de um santo 
qualquer ou na extrema hora mettemos na mõo do mori
bundo o Crucifixo, sabemos que essa sagrada figura não 6 
m ais do que a imagem que cham ará ú memória do ente que 
se desprende da vida Aquelle que queremos esteja então 
no seu pensamento para sua salvação.

Si o cliristão por isso é idolatra, fetichista será o indio.
Este, quando á prôa de sua embarcação atava o seu idolo 

para ser feliz a pesca ou abater os contrários, não fazia mais 
do que fazemos nós quando embarcamos o accendemos uma 
vela á Senhora de Nazarelh ou dos Navegantes, ou, 
quando nas batalhas, os castelhanos gritavam  por S. lago.

Tanto não acreditam, no Amazonas, nem acreditavam 
que na própria imagem residisse o espirito que invocavam, 
que não lhe tributavam culto e não lhe faziam oflrendas, 
apenas em logar apropriado guardavam as suas imagens, 
para delias se servirem quando hav ia ‘m ister.
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Quando iam ao encontro do inimigo levavam a figura 
que representasse um espirito poderoso que pudesse do
m inar outro e escolhiam, por exemplo, o tigre ou o jacaré 
dominando o homem, ou o espirito protector do inimigo, 
si o ataque era em terra, ou sobre os aguas de um rio, 
na crença de que estando o symbolo de um parente forte 
dominando o dos contrários, estes perderiam a partida.

Em geral nesses idolos é sempre o pensamento prender, 
subjugar, anniquilar um espirito protector por outro mais 
forte para deixar os protegidos daquolle ú mercé dos que 
invocam o uuxilio deste.

Dahi vinham os differenles idolos que symbolisavam a 
guerra, a pesca, a caça, os fruclos, o amor, a fecundi
dade, etc.

Uns tinham o dominio das aguas e outros o da terra. 
Todos omnipresentes se subdividiam e tinham poderes 
independentes, assim velavam pelas florestas, por cada 
especie de fruetos, de quadrúpedes, de aves, de reptis, de 
peixes, etc.

O poder supremo, todavia, estava na serpente, porque 
delia originava-se o espirito da humanidade, era a verdadeira 
cy, a fecundadora de todas as cousas, a creadora e mãi de 
todos os poderes, união dos princípios activo e passivo, que 
unia as forças masculas produzidas pela matéria em mo
vimento e as forças afeminadas ã matéria inerte e plaslica.

Os idolos anti-colombianos amazonenses são de pedra, 
zoomorphos ou mixtos, e figuram o espirito do animal 
invocado mais ou menos perfeito ou ornado pela phantasia 
do artista que procurava na figura representar o que elle 
desejava conseguir.

Havia tambem os dc lerra-cota vasiformes com caras 
humanas, mas esses pela fragilidade e pela acção do tempo 
desappareceram o só, raros vezes, apparece um ou outro 
fragmento.

Os idolos-vasos são ainda hoje usados e adiante delles 
tratarei: são aqueUes que o Bispo de Chiapas, D. Nunes

3478 18
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de la Vega, em 1691, descobriu na Casa Lobrega do Votan, 
onde se guardavam os calchihuitls, amuletos de nephrite.

Ainda hoje os ICarayás e os Araunas, do Madre de Dios 
e os Kachararys, do Rio Purus, que teem a tradicção do 
Muyrakyta, os conservam em uso.

Os idolos de pedra amazonenses süo, como os da 
America do Norte, simples ou compostos, isto é, repre
sentam uma só figura ou duas.

Süo sempre de stealite ou em suas variedades artistica
mente esculplurados, perfeitamente polidos, mostrando 
em tudo um grúo de civilisação bastante adiantada.

Estes süo os idolos, que em relaçüo á America, póde-se 
dizer prehistoricos, porque os actuaes em geral são de 
madeira e grosseiramente lavrada e esculplurada.

Tendo-lhes faltado a matéria prima sagrada, fazem 
hoje de pão e como tambem pela natureza do meio nao 
podem levantar templos duradouros, os fazem de madeira 
e palha em vez de pedra.

A proposito da matéria de que sao feitos os idolos, a 
stealite, a  rocha sograda, levanta-se uma questão.

E’ essa rocha da regiüo em que se encontram os idolos l 
Seriam esculplurados no paiz ou no estrangeiro?

Com toda a  lealdade scienlifica declaro que, propositul- 
mente, tendo percorrido lodo o valle amazonico, explorado 
os seus aflluentes principaes, subido os suas cachoeiras e 
m ontanhas, em porte alguma encontrei a steatite cm jazidas 
ou mesmo vestígios delia.

A região do Muyrakyta, que 6 a dos idolos, o que 
comprehende os rios Tapayós, Trombetas, Yamundú, foi 
por mim explorada, desde as costas do Amazonas até acima 
das cachoeiras, porém em nenhuma parte encontrei essa 
rocha. O que se encontra é o  quartzo, o diorilo, o grés de 
varias qualidades, o silex vermelho, o calcareo, o schisto, e 
argilas compactas.

Nenhum viajante, naturalista ou geologo que tem per
corrido o Amazonas, ainda nao deu noticias dessa rocha,
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polo que penso que foi ella importada. Quando mesmo 
exista no sul do paiz, não ú para admittir-se que os habi
tantes da sua margem norte atravessassem o grande rio 
para ir a Matlo Grosso, Minas ( t)  ou Goyaz buscar a 
rocha. Esse trabalho de dupla viagem 6 inadmissível e 
parece mais natural que a emigração, quo desceu do 
norte, trouxesse comsigo os idolos ou mesmo a rocha e 
que fosse então esculpturada no logar da residencia, tomando 
para modelos de suas divindades os animaes que os ro
deassem. Assim como tiveram tempo para gravarem nas 
montanhas os inscripções, o tiveram tambem para fazer 
os sons idolos, representando a crença dos avoengos, mo
dificada pelo meio em que viviam.

A preferencia que os povos Amazonenses davam ã 
steatile era a mesma que a dos Estados Unidos e do Me
xico. N’estes a empregavam de preferencia na confecção de 
seus amuletos, como poder-se-ba ver na esplendida obra 
de 'Scliooicraft. A slealite arroxeada e cinzenta era pro
ferida porque symbolisava, como vimos, a petrificação 
da carne e dos ossos de seus antepassados, que vieram de 
longínquas terras o por mar, como bem exprime e nos diz 
o plano pictograplnco de Boturini, que se vò na Historia 
da conquista do Mexico ( - )  que Scliooicraft (■’ ) e Bras- 
seur de Bourbourg reproduziram.

Si filiação, parentesco não existe entre os povos das 
duas Américas, por que razão existe a communidade de 
idéas e o apreço da mesma rocha, apreço que é igual ao 
da nephrite? Por que razão se prendem os amuletos de ne
phrite aos idolos, a ponto de só serem encontrados nas 
mesmas paragens?

( 1) Conhece* um a s te a t í te ,  um talco compacto, conhecido por un ir»  «abão, com 
quo rn z -to  pancllaa o outro» objectos, multo dilTcrento da s tealito  do» Idolo», quo ao 
opproxim a m ais da sn rpontina o do pngodito.

(* )  L ib r .  m ,  p a g . 61 .

( J ) 7/ísr. o f  ih e Jndian  (rlbcs. P ari. J . (ab. / ,  / / .
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E’ fóra de duvida que a idolatria amazonense acom 
panhou os ophiolatras, filhos do sol, quando deixaram a 
brilhante região da aurora pela terra das palm eiras.

Entre os Karanys (*) do sul não foram encontrados 
idolos, si os houvesse com certeza Montoya, na  sua Con
quista espiritual do Paraguag o diria.

Essa marcha migratória indicada pelos amuletos, con
firmada pelas inscripções, 6 tambem certificada pelos 
idolos de steatite. A grande etape que houve na região 
do rio Trombetas deu logara que ahi sejam m ais communs 
esses monumentos archeologicos.

Esses amuletos, já  o disse, ficaram marcando o ca
minho da migração porque não só muitos eram perdidos 
durante a viagem, como principalmente porque ficavam 
sob a terra ao pescoço do portador, para ser feliz na pe
regrinação de além tumulo. Diz Schoolcraft: «Articles 
w hich had served lhe purpose of amuletes in life wcre de- 
posited in the tombi — for lhe indian futurity is not a 
placo of r e s ; and the lninler soul, in its uneasy wande- 
rings, still lind occasion for the proteclion power of the 
charm . Ilence, in opening ancient graves and tumuli, it is 
found thnt lhe amulels to wrick the deceased w as altached 
in life were deposited witli lhe body. » (- )

Reunindo-se em torno desses dous preciosos monu
mentos diversas circumstancius que a tradição perpetúa, 
que lhes dã uma origem estranho, sendo excessivamente 
raros e não se tendo encontrado sinão em uma determi
nada região, sobra-me razão para ainda uma vez deiles 
me occupar.

Desde que pela primeira vez me veio ús mãos o muy- 
rakytã nunca mais, ha um quarto de seculo, deixei de me

( * )  Ê a ra n ijt o níío fiu à rd n i* , dovo-so d ixer, porqufl e s ta  d llim a p a la v ra  ó p ro 
duzida  polo costum o hospanhõl do p ro n u n c ia r «71 ta  por ha*

(  * ) Jíisi. a n d  statist In fu rm . pag. d, P a ir., pag. 17.
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occupar desta preciosa relíquia, procurando por todo o Valle 
do Amazonas e nos paizcs limilroplies beber informações que 
me elucidassem a questfío. Dei toda a importância que 
merecia o assumpto e consegui despertar o interesse iazcndo 
com que houvesse a procura e mesmo quem da questão, 
alô então desconhecida no Bruzil, se occupasse, e folgo hoje, 
depois de muitos estudos, poder mais convictamente tratar 
do assumpto, porque esse interesse que despertei fez com 
que apparecessem novas provas, que vieram confirmar o 
meu juizo.

Procurando o muyrakytS, procurava a cerâmica e os 
objectos de pedra, porque via que só estes fruetos da in
dustria primitiva me podiam esclarecer, por serem os unicos 
que resistem íi acção dos séculos.

Destas pesquizas surgiu o primeiro idolo brazilelro, que, 
o menos que fez com a sua apparição, foi desmentir os 
escriptores que trataram  das cousas dos nossos indios.

Assim Pigafetta, que foi companheiro de Magalhães, 
na Viagem A roda do mundo, disse que os indios do 
Brazil não tinham culto algum ; Lery affirmou que os tu
pinambás não tinham religião alguma e Simão de Vascon- 
cellos, na sua Noticia curiosa das cousas do B rasil ailfir- 
mou que « os indios do Brazil, de tempos immemoriaes a 
esta parte, não adoram expressamente Deus algum, nem 
leem templo, nem sacerdote, nem sacrifício, nem fé, nem 
lei alguma », repetindo o que disse Pero Gandavo que assim 
se exprimiu:

« Nam tem Fô, nem Ley, nem Rey: e desta maneira 
vivem desordenadamente sem terc alem disto conta nem 
peso, nem medida. Nam adoram a causa algu’a, nem te 
pera si que ba depois da morte glorio para os bõs.»

Frei Vicente do Salvador, na sua Historia do Brasil, 
escripta cm 1627, tambem disse:

«Nenhuma fô lem, nem adoram o algum Deus; ne
nhuma lei guardam, ou preceitos, nem lem rei quo lha dô 
e a quem obedeçam...»



198

Referem-se todos ao Brazil costeiro, aos Karanys e Tupis 
que niío são Karaybas, entretanto a opinião do Rev. padre 
Daniel justifica perfeitamente n do padre Acufla, o com
panheiro do capitão Pedro Teixeira, que viu idolos de pedra, 
no Amazonas, em 1636 entre os Omauas e outros que, si 
depois desappareceram foi pela razão dada pelo mesmo padre 
João Dnniel, ( 1) quando diz, tratando das missões dos padres 
jesuitas hesppanhoes, em 1657 o carmelitas portuguezes, em 
1695, que elles queimavam os idolos de pdo e quebravam os 
dc pedra, lançando-os depois ao rio, desejando a fundar  
com ellas, ( pedras ) por um a ves a  sua cegueira e cega 
ido la tria .

0  mesmo fizeram os padres em Nicaragua, que assim 
destruiram  quasi todos os idolos de Ometepec, como nos diz 
Squier ( 3)« There were formely many idols ressembling lhose 
of Zapatero, but lhey have been burried or broken up ».

0  padre Acufia disse no seu Nucoo descobrimento dei 
gran Itio de las Amazonas, escripto em 1639 e publicado 
em 1611:

« Adoran idolos que fabrican con sus manos, a ltri- 
buyndo a unos el poder sobre las aguas, y asi les ponen 
un pescado en la mano; a otros por valedores en sus 
batallas. Dizen que estos Dioses baixaron dei cielo para 
companarlos y hacerlos b ien ; no usan de alguna ceri
monia para adorarlos, mas antes los tienen olvidados en 
un rincon para hasta el tiempo que los han m enester; y 
asi quando han de ir a  la guerra, lievan en la pròa de 
las canoas el idolo en quien tienen pueslas las esperanças 
de Ja vicloria, y quando salen a hacer sus pesquerias 
echan mano de aquel, a quien tienen entregado el dominio 
de las a g u à s ; pero ni un ni otros ílen tanto, que no reco- 
nozean puede aver otro mayor. »

( * ) M axhno  lhasouro dcscoborlo no rio tios A m a zo n a s. Ilo v . tio In sl. Jíisl. tio 
B r o z .,  I I .  pag. 1 4 8 1 .

(  1 ) X ico ro y u o , p ag . 510 .
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0  padre Acuíía, passando aguas abaixo, pelo Ama
zonas, rapidamente, nõo conhecendo os dialectos dos in
dios que encontrava, e por isso nüo podendo ter largas 
explicações, vendo entre elles os idolos, acreditou, como 
cra natural, que fossem feitos pelos proprios e por isso 
disse que eram fabricados por a sus manos v.

Nüo duvido que houvessem alguns idolos indigenas> 
sobretudo os de madeira, porém os de pedra creio quo 
lido, pela difileuldade de encontrarem nas margens do 
Amazonas a matéria prima própria para tal ílm. Facil era 
serem feitos pelos proprios indios, porém com material 
importado, que lhes viria ás mãos pelo commercio com 
outros povos, que tambem commerciassem ainda com 
outros.

Ainda hoje apparecem nas mãos dos indios do Ama
zonas objectos de Venezuela e Guyana, que de tribu em 
tribu, de müo em mão, chegam a centenares de leguas 
de distancia ús mãos de povos que se não conhecem, E’ 
assim que os Makuchys usão o veneno Uirary, dos Tikunas 
do Perú. Não descem hoje do Mexico, porque para isso 
teriam os portadores de atravessar centros civilisndos, 
dos quaes fogem. Entretanto, creio antes que esses 
idolos estivessem nas mãos dos selvagens de então, por 
herança recebidos, como ainda hoje se encontram muyra- 
kytãs nas mãos dos tapuyos, que os conservam, recebidos 
como legados, que teem vindo de geração em geração.

0 capitão Pedro Teixeira, com quem desceu du Quilo 
o padre Acufia, tambem viu idolos, tanto que D. Murtin 
Saavedra y Gusman. que escreveu em 23 de junho de 
1639 a « Rclacion e Descobrimento dei Rio de las Am a
zonas, hoy S. Francisco dei Quito n, descrevendo a via
gem do dito capitão, para Quito, assim se exprime : (•) 
« Todos são idolatras que adoran dioses falsos; no tienen

( 1 )  Marcos Ximonos do la  E spada , Vinja dal capllan P .dra  T tlx tW a , autua a r -  
riba d«l R io  do los Am asonat. M adrid  1889, }M'J. 85.
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ritos ni cerimonias para vcneralos, ni templos de sus 
idolos, ni sacerdotes. »

Como vimos não houve tempo para saber si tinham 
templos e sacerdotes. Estes, como alô hoje, sempre se 
occultam dos civilisados.

Encontrando o primeiro idoio visto na regido do Muy- 
rakytã e vendo o grúo adiantado que a  sua esculptura 
apresentava, esse facto trouxe-me a duvida si não soria 
antes um idoio peruano.

Depois de investigações cheguei ú convicção que não 
era da patria dos Incas e sim  companheiro dos amuletos 
de nephrite.

Remettendo algumas photographias e uma cópia mo
delada em gesso sobre o natural pelo liabil esculptor 
bruzileiro Almeida Reis, ao amigo e sabio Dr. Henrique 
Giglioli, este tratando do mesmo em uma sessão extra
ordinária da Sociedade Real de Anlhropologia e Etimologia 
de Florença, em 18, na augusta presença de S. M. o Im
perador do Brazil, disse o seguinte : ( 1)

«II siguor Rodrigues é alitrim enti giustificato nol cre- 
dero che 1’idolo da lui illustrato não fosse peruciano; ho 
avuto sofocchio centinaia di idoli dcl Perú, e non vidi 
mai nulln di simile fra essi. Ma debbo però far notare la 
singolare semiglianza che passa fra idoio amazzonico e cerle 
scollure rinvenute nel Messico, in Nicaragua e specialmente 
snTIa isole Zapatoro e Pensacola, che sono rozze ligurc 
umnne scolpite in pietra e sorm ontate da efigio di animali 
enrnivori in atlo di divorare ioro la testa, precisamente 
como fa il jaguar alia testuggine ( molto anthropoideo) 
nelI'idoio braziliano. Ullimamenli nello sfogliare la stu- 
penda opera de Bancroft (T h e  natica races o f the Pacific 
sta tes o f N orth Am erica), ritrovai ai principio dei quarto

(*  ) A reh . [ter 1 'A alh rop . o 1 'E thuol. VII fase. I. Ao studio  dcl etimologia a l JRra-
Sil, }M(J. I.
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volume le figure di alcuni di quegli idoli degli antichi Ni- 
caraguesi. Queslo aumenla anzicliè diminuire l'impor- 
tanza dei la scoperta dei signor Rodrigues, portanto assai 
piú ad Oriente di quanto si sapeva, le tracie di quelle 
civilitá che illuminarono le costa occidentali de Nuovo 
Mundo dei Mexico al Chile.»

Tendo sido eu o primeiro a mc occupar, no Brazil, 
do estudo da nephrite, considerando uma prova indis
cutível de uma emigração asiatica e procurando outros 
elementos que me confirmassem a minha crença, fui 
o primeiro tambem a me occupar dos idolos, porque 
vinham, como poderoso elemento, para o esclarecimento da 
questão.

Tendo, hoje, outras provas que me veem justificar a 
minha opinião, não posso deixar de me occupar, ainda 
uma vez, do assumpto, porque está ligado completamente 
d questüo da origem das raças encontradas no Brazil, 
questão que me lem occupado o espirito por muitos annos.

Este trabalho é um complemento ao que já publiquei 
e vem com provas novas para m ostrar quo razão não 
teem aquelles que, no Brazil, sem estudos especiaes de ob
servação, teem-se apresentado combatendo a minha idéa 
e o nlienigenismo.

Guiado pelas observações do professor Giglioli, mandei 
logo buscar a obra de Bancroft, que não havia nas bi- 
bliolhecns, e vi que razão tinha em ter dado importancin 
no idolo que eu obtivera.

Dupliquei o meu empenho em obter outros, mas in
felizmente, apezar da minha residencia no Amazonas, não 
os pude obter, porque os que depois appnreceram na mesma 
região, não me foram communicados, antes, por um egoismo 
mal entendido foram occullomente remetlidos para o es
trangeiro, que os estudou isoladamente e não como élos 
de uma cadeia, posto que baseando-se na minha opinião 
sobre o primeiro, sem comludo conhecer a grande im
portância de estar ligado á nephrite.
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Felizmente appareceu á luz o estudo feito sobre ellcs 
pelo Sr. P. de Lisle du D reneuc(l ) e baseado nas suas 
dcscripções e nos liem feitas figuras que o qcompanham, 
posso fazer o meu, que é o assumpto do seguinte ca
pitulo.

Os diffcrentes idolos que dentro destes vinte annos 
teem sido encontrados, todos saliiram de uma só região, o 
solo que encobre o muyrakytã, isto é, da região comprehen- 
dida entre o rio Yamundã e o rio Tapayós, antigo campo das 
aventuras das pretendidas Amazonas, que a historia nos 
apresenta como as portadoras das pedras verdes, com que 
presenteavam, na serra do Yacy-uaruã, aos amantes pre
feridos.

As relíquias desta tribu idolatra ainda hoje trazem 
o distinctivo da sua genealogia pendente ao pescoço e 
habitam as terras do rio Uaupés, festejando, com dabu- 
kurvs, annualm ente a memória do avò de sua roça, Izi, 
o filho do sol e das serpentes, que são conhecidos hoje por 
Yurupari.

Conservam, comtudo, a tradição de seus avós, que os 
missionários não conseguiram destruir como fizeram aos 
seus idolos.

Destruídos estes, quizeram acabar com as festas tra- 
dicionaes, mas não o conseguiram.

O tradicionalismo perdura, principalmente no Rio 
Uaupés, de onde os missionários foram pelos indios expulsos.

Occupar-me-hei, aqui, em apresentar todos os idolos 
amazonenses até hoje conhecidos, baseando o meu estudo 
não só em tres cujos originaes estiveram em minhas 
mãos, como nos descriptos e illustrados pelo Sr. Dreneuc.

O dislinclo conservador do museu ethnograpliico do 
Nanles modestamente disse quo o seu fim era « seulemenl 
dc faire connaitre les découverles que nous avons cons-

(  1 ) Xouvflles découverles d'idoles de VAmasones. P a r i s ,  18S0, com c itam p a a.
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talées et cToffrir íi nos confréres brésiliens ces objects 
pour contribuer à éclairer des points les plus étranges d’art 
ancien de cette conlrée. »

Em boa hora chegou-me, pois, o seu opusculo, porque 
justamente nessa occasião haviam apparecido no Jornal cio 
Commercio de IS de novembro de 1890 e 6 de março de 
1891 dous artigos escriptos pelo amigo o Sr. Dr. Manoel 
Francisco Machado, sobre dous novos idolos achados, um 
dos quaes teve a bondade de communicar-me, para que eu 
bem o estudasse.

O Sr. Dreneuc que disse, com razão, ã pag. IS : «la 
vue de ces étranges sculptures on y retrouve une analogie 
loíntaine avec le caractòre sombre et dur de certains sta- 
tues de Vantiqidiú asiatiqua >-, conclue, comludo sem razão 
á pag. 20, com o seguinte :

« Pour nous, en efTect, ces dôcouvertes reiterées d’ob- 
jecls similaires dans les mèmes parages, le caractòre spé- 
cial de ces idoies, V emploi de pierres cippartenant à la 
localité et les representations d'anim aux empritnlés à la 
Faurie Brcsilienna nous donnent la conviction que c’est 
bien au Brésil quont été sculptées ces fetiches. »

O illustrado Sr. Dreneuc diz que as descobertas reite
radas, o emprego de pedras da localidade c a representação 
de animaes da fauna brazileira o levam ã convicção de 
que os idolos foram esculpturados na localidade; não o creio 
e penso que não tem, mesmo, motivos para assim se 
exprimir. E’ uma conclusão baseada em falsas informa- 
çOes. Si não, vejamos :

Quanto ús reiteradas descobortas, 6 o proprio Sr. Dre
neuc, quem nos diz o contrario, quando assim se ex
prime : « ces statuetes sont de Ia plus excessioe rareté, 
du moins ju squ ’à ce jour on n 'cn  connait que trois 
trouoées au Brésil. »

Bem ando,u em consignar este facto, porque, si ultima
mente se tem encontrado, é devido isso ao empenho que 
tenho feito, ha quasi 25 nnnos, encommendando a todos
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a sua procura, cujos achados, infelizmente nüo me che
garam  ás mãos, porque os quo os achavam guardavam-os, 
certos de que tinham grande valor commercial. 15’ bom consi
gnar que muitos objectos me foram dados, sobre os quaes 
possuo cartas, e quando linha de recebel-os, os portadores 
me diziam que nüo tinham recebido do doador ou o proprio, 
muitas vezes, presenteava a  outrem por imposições em que 
a po liticaeo  interesse nüo eram estranhos.





EST.VI.

C 9rb. Ra  de. c-rp n » t

IDOLO AMAZONICO 
OU D A  C A C A



I

IDOLO AIÍAZONKO OU LS CAÇA

( EaUmpiv V í. )

Esle idolo, roprcsenlado por duas figuras, symbolisa 
dous podores, um como mais forto subjugando o mais 
fraco.

A intenção do esculptor idolatra foi pòr á mercò do 
bornem os indivíduos protegidos pelo forte, porque estando 
a mSi, o espirito protector, dominada, não poderia soccor- 
rel-os e livrai-os dos perigos.

Já vimos quo a tbeogonia liidigena, espccio de tote- 
mismo, até boje considera cada especie vegetal ou animal 
filha de um espirito protector, sendo uns mais poderosos 
do que outros, porém sujeitos a uma mãi com mu m Cv, o 
grande espirito creador, que 6 symbolisado por mboia açu, 
a cobra grande, dos tapuyos.

Como no reino vegetal e animal as especies mineraes, 
os rios, os lagos e os igarapés toem também os seus espíritos 
que residem no centro da terra e no fundo das aguas, e dahi 
o Tatu açu, a Uyara, o Pirá yauara e o Kurupira, etc.

Quando pela primeira vez noticiei o idolo em questão, 
o dei como idolo da pesca das tartarugas, porque não só 
não tinha encontrado outros idolos para estudo compara
tivo, como porque meus estudos a  respeito não tinham
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sido aprofundados. A estada de mais sete annos nas plagas 
amazonenses, sempre em contacto com indios e lapuyos 
de diflerenles castas, a leitura de quasi tudo quanto se tem 
escripto sobre o assumpto, em relação á America, ó Asia 
e ao Egypto, alargaram  consideravelmente o horizonte de 
m eus estudos e de meus conhecimentos, nao só pela lei
tura, como pela observação e indagações constantes, pelo 
que aqui modifico a opinião então em ittida. Naquella época 
nao me escapou a observação, que registrei, de que o 
casco do chelonio dominado pela onça ou pelo tigre era 
antes de uma tartaruga terrestre do que o de uma fluvial, 
tanto que disse: « um carniceiro procurando devorar um 
chelonio. » Com effeito, a fórma do casco ( carapace ), a do 
peito ( p lastron) que indica ser o indivíduo macho, a con
formação dos pés e de suà posição, tudo nos representa 
perfeitamente um jaboty, verdadeiro Testudo. Apezar dessa 
observação, o dei como idoio da pesco, porém hoje, mo
dificando a opinião, o dou como idoio da caça, porém da 
caça especial dos jabotys, porque mais tarde, naturalm ente, 
outro idoio apparecerá em que o tigre subjugarã outro 
anim al.

Quanto ao dizer o Sr. Dreneuc que existe a rocha na 
localidade, naturalm ente foi mal informado.

As estatuetas teem sido encontradas na mesma regido 
do Muyrakyta e essa regiüo eu conheço bem, porque toda 
foi por mim explorada, desde as m argens do Amazonas 
até as regiões encachoeiradas de seus affluentes, correndo 
os seus valles e as suas montanhas, sem que encontrasse 
um a só jazida, ou um só bloe, quer de nephrite, quer de 
estealite, rochas que os mais velhos habitantes do logar 
garantem  jam ais ter sido encontradas.

A representação da fauna tambem não autorisa a 
conclusão, porquanto os animaes que os idolos representam, 
tigre, peixe, cobra e tartaruga, são conhecidos e re
presentados em muitos hyerogliphos, idolos, amuletos, in- 
scripções, etc. da Asia, do Egypto e da America do Norte.
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A serpente ê commum e venerada desde n mnis alta 
antiguidade entre povos do velho m undo; a tartaruga fi
gura na theogonia Vedica o Tolteca; o tigre, quando não 
seja a substituição natural do leão, figura na mythologia 
do paganismo da patria dos prophetas, e quanto aos peixes, 
não estando clles perfeitamente caracterisados, poderão ser 
não só brazileiros, como asiaticos, mexicanos, etc., além de 
que todos os animaes figurados estão revestidos de fôrmas 
que dando a conhecel-os são, comtudo, ornamentados pela 
fantasia, que é commum em todas as peças archeologicas 
desta natureza, em todos os paizes do mundo, quer sejam 
isolados, quer representados em baixo ou alto relevo e 
mesmo em pintura.

Destruídas as causas que levaram o Sr. Dreneuc a uma 
conclusão menos exacta, devo confessar que, para mim, foi 
um grande subsidio o seu trabalho.

Forneceu-me boas figuras, completadas por descripçõcs 
que muita luz derramaram sobre o meu estudo, posto que 
chegando eu a conclusão inteiramente dififerenle. Divirjo 
da maneira de interpretar as figuras, mas pelas informa
ções descriplivas, estudo os objectos como si os tivesse 
entre mãos.

Passo, pois, a apresentar por ordem chronologica todos 
os idolos achados até hoje, fazendo as descripçõos c as 
considerações que a proposito me seja dado fazer.

Poderia soccorrcr-me de um- facto para dal-o como de 
caça em geral, o de ser considerado esse chelonio como o 
mais astucioso de todos os animaes e poder vencel-os pela 
força, pelo vôo, pela carreira, etc., sempre, porém, pela 
astúcia. Não o faço, porque ns lendas que existem a esse 
respeito não são mais do que ns lendas do cyclo da raposa, 
e transplantadas para o paiz e aqui acclimadns.

No caso presente o espirito protector do tigre, que como 
o mais poderoso dos espíritos das florestas domina o es
pirito do jaboty, é representado por um indivíduo macho, 
como sendo sempre o sexo forte. Distingue-se o sexo dos
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chelonios, á primeira vista, pela fórma côncava do sternum  
ou peito, circu instancia esta que nüo escapou ao artista, 
que nüo a deu por acaso, porque seria menos trabalhoso 
fazer o peito liso ou semi-convexo, indicando entüo o sexo 
feminino. A depressüo foi proposital, porque a  idéa foi 
dominar o forte, porque assim  os fracos se renderiam.

Dada esta explicaçüo para justificar a  mudança que 
fiz no fim a que se destinava o idolo, passarei a histo
riar a maneira pela qual o obtive.

Tendo chegado a  meu conhecimento que ha mais de 
50 annos, quando se cavou o solo da costa do Parú para 
se plantar o cacaoal que hoje existe, se tinham encon
trado entre fragmentos de louça de barro alguns muyra- 
kytüs o figuras de pedras, envidei todos os meus esforços 
cm ver si encontrava algum a. Por felicidade soube, na 
cidade de Obidos, que o finado vigário, o padre protono- 
tario apostolico Antonio Sanches de Brito, teve uma figura 
que lhe servia de ornato do mesa, m as que desapparecera.

Dirigi entüo m inhas pesquizas para essa figuro, e pude 
saber que existia enterrada no quintal da casa onde o 
mesmo vigário morou e o actual m ora. Encarregado um 
fâmulo da casa de o procurar, trouxe-me a  agradavel nova 
de quo o encontrara, mas que nüo me trazia por temer 
cahir no desagrado do vigário. Encarregando entüo no meu 
amigo o Dr. Cnsimiro Godinho Borges dc Assis, hoje fal- 
lccido, de o obter do mesmo vigário, este trouxe o 
precioso achado, quo dos mesas passou para as mãos das 
crianças c destas para o terra . Era conhecido entre as 
crianças de então por diabo.

Qual nüo foi o meu contentamento reconhecendo nelle 
um  idolo, e tendo depois informaçOcs da sua procedência.

Procurando diversos pessoas contemporâneas do finado 
padre Sanches de Brito, todas ofíirmaram-me ser da costa 
do P a rú ; apenas um a me disse que pensava ter sido en
contrado no lago Uaikurapú. Recorri & fonte mais pura: 
dirigi-me uo Pavaná-m iry de cima, a cosa de uma irmS do
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referido vigário, que com o mesmo sempre morou e delia 
edc  um velho famulo soube ter sido encontrada na costa 
do Pnrú por um indivíduo que a ofierccera ao vigário. 
Eslava para mim, feita a luz.

Depois do liisloricosó me resta descrevel-o.
O conjunto do idoio 6 uma allegoria, baseada cm cos

tume de anim aese na crença da nud dos mesmos.
Compõe-se de duas figuras, um cornicciro procurando 

devorar um chelonio. Tem de altura 0",15S, de largura 0”,9 
e de comprimento O”, 15, comprehendidas ambas as figuras.

Assentada sabre um jaboty (testudo), uma onça (felis) 
com as garras das miíos segura um enfeite de fantasio, 
que suspenso pela lingua passa por cima da cabeça, do jaboty 
e pela parle posterior do pescoço, onde se encostam os dentes 
da maxilla inferior da onça.

O jaboty ( testudo) tem um longo pescoço erguido per
pendicularmente terminando em uma cabeça, que pelas 
fórmas e posição afosta-se inteiramente das de todos os 
chetónios. Procurando achar analogia entre esta e os de 
algum outro animal, não encontrei, o que faz-me crér que a 
fantasia guiou a mão do artista, que na figura da onça não 
desprezou caracteres que a tornam bem conhecida. Tanto a 
fantasia guiou o artista, que, além do enfeite que mencionei, 
ainda ornou o pescoço do mesmo jaboty com uma colleira 
enfeitada de uma grega. A fórmu da cabeça é alongada, 
plana na parto inferior e scmi-convexa na superior, afi
lando-se para o focinho.

Este tem lateralmente saliências que indicam beiços 
levantados pela pressão interna de dentes, e peia parte 
superior uma linha elevada que, passando pelo meio do 
maxillar superior, vae terminar no altura do frontal, que 
fica encoberto peia lingua dn onça. Os olhos afieclam n 
fórma de um semi-circulo, com a parle convexo para cimo. 
O pescoço e o cabeça do chelonio apresentam fórmas angu
losas, do que se resenlem tambem os da onça. Tendo n 
cabeça a fórma scmiglobulosa dos carniceiros do gencro

3173 „
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felis, lem comludo as maxillas longos e tão aberlas que 
entre ellas forma-se um angulo recto. Si sfnsta-se no com
primento a maxilio, a fórma, porém, dos dentes caninos e 
mollares caracterisa o carniceiro.

Tilo exacto foi o artista ahi que até deixou na maxilla 
superior o logar vosioondc se implanta o canino inferior. 
Um descuido teve, comludo, nos incisivos, marcando só 
quatro em vez de seis. A fórma das narinas, a posição 
das orelhas, a  collocação dos olhos e mesmo a fórma do 
pescoço se approximam dos do terrível habitante das selvas. 
A posição do corpo e das extremidades, angulosamente tra 
balhadas, approximn-se das dos quadrumanos, tendo, porém, 
os maos iguaes ás dos carniceiros, com as suas cinco garros. 
O aspecto geral 6 o de uma onça, ijauareté dos indigenas. 
A cauda, infelizmente partida, peia porçflo que existe, 
mostra ler sido levantada.

Apezar da incorrecção do desenho, e da phonlnsia 
do artista, vò-se que era habil e observador da natureza. 
Os costumes que teem os carniceiros do genero fe lis , de vir, 
onnuulmenle, no mez de setembro, época em que estão ao 
cio, devorar os jabolys e as lurlarugas, levou o artista a 
esco!hel-o para o symbolo do deus de suas pescarias, pro
curando a m ãi da onça como mais poderosa para subjugar 
a dos jabolys, que da caça são os mais produclivos, por 
lhes fornecer não só a carne, como os ovos, a gordura e o 
casco, que então até para ferramenta servia.

Que era um idolo da caça, não só denotam as fórmas, 
como confirmam dous furos feitos na parte posterior obli
quamente a saliir na inferior, para por elies passarem-so 
cordas aíhn de ser ligado á pròa da montaria ( canôa). Teem 
estes Turos de diâmetro 0m,015. O que admira é a perfeição 
que existe em todo o trabalho feito em um só pedaço de 
serpentina.

Este idolo representa perfeitamente o dualismo da 
escola de Nicnrngua e vê-se que o espirito que presidiu o 
pensamento do esculplor dos idolos das ilhas de Zapatero,
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de Pensacola, de Ometepec e do pueblo de Subtiava foi o 
mesmo que dirigiu o cinzel do artista que esculpiu os que 
se encontram no Amazonas.

A primeira concepção de uma dualidade no homem, 
seallribue a varias causas, á sombra do corpo, aoéco da voz 
a sombra n ’agua, aos sonhos, ele.

Esse dualismo Niearaguenso ligava-sc lambem ao Mé
xico, tanto que no manuscripto relativamente moderno, c 
que dá a genealogia dos príncipes de Azcopozalco e (pie 
Ilumboldt depositou na Real Bibliotheca de Berlim e repre
senta nas suas eruditas Vistas das Cordilheiras ( ‘ ) o nome 
do primeiro progenitor 6 representado por uma especie de 
jacaré que tem em suas fauces uma cabeça humana. Esse 
hyeroglipho representa, como em Nicarogua e no Amazonas 
o saurio de pó.

Entre os do logo Nicarogua e os do Amazonas notam-se 
comtudo duas circumstancias que parece distancial-os, 
a do tamanho e a de ser a victima uma figura humana 
e nao a de um animal, como se vc nas figuras que apre
sento. (Estampa X I I I . )

Quanto ao tamanho, facil é dar-se a razfio desse facto: 
primeiro, eram feitos para serem transportados; por conse
guinte, deviam ser portáteis: eram usados por emigrantes 
que nflo ergueram, na terra que adoptaram, monolithos 
semelhantes aos que deixaram, por lhes faltar o material 
proprio ou tempo; segundo, porque mesmo na America 
Central eram usados os pequenos, como nos diz Bancroft:
( 8) «W helher these were a particulur class of deities or 
mercly miniatures images oflhe already deseribed greater 
gods il is bard tosay . Similar smali idolsare said lo liavo 
adorned streats croas-roads fountains. »

( 1 ) Tom b. I .  la b . IV ,

( 1 ) T/h  n a tic a  r a ta  o f  lhe Pacific i la ia  II I ,  p ag . 119.
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Quanto a serem as viclimas dos idolos nicaraguenses 
só o homem, isso não podemos affirmar porque, segundo 
Squier, os idolos foram quasi todos destruídos pelos padres 
e só escaparam aquelles em que a figura hum ana é represen
tada. Mas quem aflirmarã que não existiam os inteiramente 
zoómorphos ? Elles, que figuravam a onça, a  cobra, o jacaré, 
o sapo, o porco do malto, c lc., como no Amazonas 6 re
presentado debaixo do mesmo ponto dc vista e com os 
mesmos altributos, não leriam idolos semelhantes aos quo 
se encontram no solo brazileiro?

Outro pontó existe que os afasta: os furos que uns 
teem e outros não. Esses mesmos furos, que só servem 
para prendcl-os e tel-os de pé nas pròas das canóas quando 
os conduzem, poderão servir para se duvidar que o do 
que trato seja idoio de caça, porque nas florestas não se 
precisa de canòas. Parecendo ú primeira vista razoa vel 
esta ponderação, não o é, porque si uns são furados, outros 
não o são, pelo simples motivo de serem transportados 
e tambem porque a caça na região do Amazonas, posto ,
que feita na floresta para ella se chegar tem sem pre, o 
caçador dc servir-se de embarcação para subir ou descer 
os igaropés, atravessar os lagos e os proprios igapós das 
florestas. Cs proprios indios selvagens teem as ubás ou 
kuriaras.

Para mim, como tenho affirmado, esses idolos foram 
trazidos pelos portadores dos muyrakytãs, que eram  da 
mesma raça dos povos mexicanos.

Os Nicaraguenses eram Nequiras ou Astecas, porque 
o local que occupavam formava um a das províncias destes.

A idéa de representar um animal dominando o homem, 
ou outro animal, não é uma dessas communs ã infancia 
de todos os povos. Sempre o homem, si não houvesse uma 
crença, se representaria dominando o animal, a não ser 
como disse o leão de La Fontaine:

Avec plus de raison nous aurions le dessus
Si mes confréres savaient peindre. f..
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Uma crença commum, nmn idêh filha da mesma re 
ligiflo prendia forçosamente os dons povos, posto quo 
muito separados por largas distancias, porque a fantasio 
e o cstylo são communs n ambos. Assim é que a facha 
ou coleira do pescoço do jaboty 6 igual d facha da testo 
dc um dos idolos de Zopotero.



I I

IDOLOS de pesca

( E s t a m p a  V I I . )

Depois das duvidas sobre a nacionalidade do primeiro 
idolo, appareceu seis annos depois um outro que, como 
contraprova, veio justificar a minha opinião.

Esse outro foi achado 110 porto da cidade de Ohidos 
por Domingos José da Motla, que 0 offereccu ao Sr. Verís
simo de Mattos, que sobre elle deu uma noticia circum- 
stanciada.

E’ uma figura pisciforme, sem a qualidade do primeiro 
e por isso parecendo afastar-se dos congeneres da Ame
rica do Norte. Digo parecendo porque não ha razão para 
assim  pensar-se. Filia-se inteiram ente a elles. Os das ilhas 
Cocibolca não eram todos duplos, havia-os tambem simples 
e representando exactamente animaes, como um do ilha 
de Zapatero, que Baucroft figura sob 0 numero 1-2 á pag. 
40 do quarto volume da sua admiravel obra The natioe 
vaccs.

Este idolo é para mim o espirito do peixe mais voraz 
dos aguas do Amazonas, do peixe que, si bem que sa
boroso e por isso muito procurado, é comtudo moo, porque 
chega a atacar 0 homem quando 11’ogua e a  saltar muitas
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vezes fóra do seu elemenlo para apanhar a presa, a pi
ranha, Serrasalmus piroyú: (*)

«This (lsh, diz Watertòn, ( - )  sis quite os much dre- 
aded os tho alligalor or cayman in the rivers, or llie 
Shark in the sea. Indeed, its teelh, shorply poinled and 
razor edged, very much ressemble those of tlio shark. Its 
voracily seems to know no bounds. It will atiack otlier 
fisli, sucli as gilbacker, lowlow, pnraima, etc. bite largo 
pieces oulortheir fins and tails. Even whcn scarcely lorger 
tlmn on English gudgeon, llie Perai, which is sometimes 
called Blood-fisli ofllie Orinoco, can make fatal atlacks on 
human beings, its number compensating for ils small 
sise ».

Caslelnau tambem diz:
« Pour eux (os indios) la chasse ou tigre esl un jeu, 

le combat contro un alligalor 1111 possetemps ordinaire, lo 
rencontre d’un boa ou d’un serpent á sonneltes une alTairc 
de chaquc jour et lTiabiludo les a conduit, â braver, sons 
le remorquer fi peine des púrils de toule nalure.

Mais parlez leur de la piranha, et vous verrez tous les 
Iraitssecontrocler et un veritablc terreur s ’emparerdc leur 
regard. C'est que la piranha, c’est 1’animal leplusíi crain- 
dre dans le desert. » ( 3)

E’ um idoio do pesco, pirSicy, dos tapuyos, a mãi das 
piranhas, que naturalmente foi o escolhido para da prôn 
du montaria proteger a pesco, por ser, si l>em que pe
queno, 0 mais ousado, o mais voraz, aquelle que não res
peita os maiores peixes, porque reunido em cardume, 
como anda, devoro em poucos minutos qualquer animal, 
deixando limpo 0 esqueleto.

( ‘ ) P ir ã i  do Unrani, do p ir  f  ãí. 0 corln-pcllo.

( 1 ) W anàeriw j <»» South A n r r ,  j a g .
( 1  ) 1 'o ra  não n longar « t o  tr .k s lb o  com cllocõoi Kn-«o o quo dij«o o S r .  M artin!,

i .  p a g a . VI o VII do prefacio d o j StlccM S » n  «  P '* '1" "  J °  1>r- b t 1* '
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A presença delle na pròa da monlarin faria fugir ante 
si os outros peixes, como é vulgar, que fatalmente ca- 
liiram na chiripana  do-pescador idolatra.

Si digo que o idolo em questüo representa uma pi
ranha, 6 não só por ser natural que escolhessem um peixe 
voraz para dominar os outros, como lambem porque o 
artista soube representar bem a sua fórma e por esta eir- 
cumslancia o tenho como esculpturado no Brazil, porém 
em rocha estranha.

O Sr. José Veríssimo, noliciando-o, disse:
«E’ um peixe do genero mesonauta, um acará, de 

um a argilite (schislo argiloso) vermelha e duro, abun
dante nas cercanias de Obidos, de 0m,135 de comprimento 
e 0m,103 de maior altura e uma espessura maxima de 
0m,02.»

Mais de um engano offerece este periodo, pelas fôrmas, 
principalmente da cabeça e da boccn, peio tamanho, e dis
posição das guelras e nadadeiras, o peixe representa uma 
piranha: a espessura que lhe dú uma conformação convexa 
ê antes a da piranha, porque o acarú é ciiato e tem a 
cauda m ais alongada e adelgaçada.

Este é o primeiro engano, sendo o segundo o dizer que 
a rocha é argilite, quando é steatite. D’ohi derivou-se o 
terceiro engano, quando diz quo essa rocha é abundante 
nas cercanias de Obidos.

As rochas da serra da Escama, que ahi fica proximo 
á cidade, onde descobri innumeras inscripções que copiei 
e noticiei e que podiam dar material para o idolo, sQo de 
grés ferruginoso grosseiro.

Confirma a minha opinião a de um amigo, geologo 
notável, que levei a essa serro e que commigo percorreu 
tambem o rio Trom betas. Diz elle: «A few days after 
our return, in company w ilh our friend Dr. Barbosa 
Rodrigues, lhe government bolanist from Rio de Janeiro, 
who at the time w as makirig colleclions on lhe Amozon, 
we visited the isolated litll called Serra da Escamo, which
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lies close to tlie town, inorder to view lhe intlian plcture- 
writing on some rocks upon ils summU. Following a 
good carl-rood unlil it tcrminated at a squarry, some 
dislance ou tlie liill’s  soutern side, we stnicic off up an 
open grassy slope to ist denr trop, 300 feet nbove tlie 
river, where nmongst o few scatercd trees lny large bloclca 
of cocirse ferruginous sanclstone, upon which were de- 
picted numerous inscriptions of scroil-work.» (<)

Quanto ú natureza geologicn do rio Tromhelas, diz 
o mesmo geologo: (*) «Tlie chiff sections upon tlie 
greater portion of the Trombetas disclosc tlie usual de- 
posils oí red clay and sand, sacn everywliere in tlie Amazon 
valley; whilehigh up river near tlie fali, horisontally 
bcdded blaclc shalc is met witli succeded by sanclstone, 
which in appearance greatly ressembles that of Ereré. Tlie 
rock at tlie falis itself is composcd of thin beddcd iohi- 
tish quartsose sanclstone, dipping in a S. S. E. direction at 
a gentio angle.»

O Trombetas liga-se ao rio Yamundd pelo furo do 
Çapukuú, que vae lambem ao lago do mesmo nome.

O Yamundú foi percorrido tambem por mim até acima 
dos suas numerosos cachoeiras, que sflo os unicos pontos 
rochosos e em parte alguma ncliei a stentite.

Entretanto essa 6 a famosa região dos muyrakylOs e 
dos idolos, que apresentam-se feitos de rocha que nfio é 
da localidade.

Desfeitos estes enganos, transcrevo a descripçfio do 
Sr. José Verissimo, apezar de ter depois examinado e 
estudado o idolo em queslüo. ( 3)

«O trabalho artístico desta peça é, relativamente, per
feitíssimo, e, como o da encontrada pelo Sr. Barbosa

( ‘ ) C harles B rovrn. F i f t t tn  lhoutand m flts  cn  Ifit Amaxon  tmrt Ut tributarU i. 
London  —  1878, p n g , 217.

( * ) O br. cH ., p a g .  237.
( 1 ) Revista A m azônica  I ,  p a g . 38.
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Rodrigues, revela no artista um singular talento de obser
vação, e 110  povo cujo era adiantado o estado de civilisação. 
Nem um dos caracteres do peixe foi olvidado. Os operculos 
das branchias desenliom-se perfeita e regularm ente, us 
natulorias dorsaes, ventraes e caudaes são muito bem in
dicadas por traços perpendiculares abertos com um in
strum ento qualquer de ponta aguçada e forte, nas saliências 
que o artista de proposito deixou, para indicar aquellas 
partes; a bocca fende-se proporcionalmente; os beiços 
estão bem definidos, e as natatorias peitoraes pegadas, como 
a sahir de sob os operculos das guelras, revelam o mesmo 
cuidado de exactidão por parte do artista, que cavou cir
cularmente os olhos, cortados a meio pela Iinlia imaginaria 
que se tirasse do fim da abertura dos operculos ú extre
midade da bocca. As pupillas fingiu-as elle com uma 
m atéria (resina vegetal?,) preta vidrenta que a pessoa a 
quem devo este importante exemplar destruiu, com curio
sidade de ver o que seria, segundo confessou-me. Entretanto 
110 do lado esquerdo ainda ha uma pequenina porção da 
tal massa. Tambem estú destruída ú faca, e pelo mesmo 
indivíduo, a  parte extrema da natatoria dorsal e do dorso 
junto á cauda.

0  peixe, como era natural, apresenta o mesmo aspecto 
de qualquer lado que se o considere, sendo que tem o 
direito mais achatado do que o esquerdo, cm virtude, cer
tamente, de ser aquelle sobre que esteve, quem sabe por 
quantos annos, sinão séculos ? deitado. Olhado perfeita
mente de frente, não menos bem acabado se mostra, 
observando-se então quanto 6 regular o desenho da bocca 
e o traçado dos operculos branchines.

IIa, entretanto, nelle alguns traços fantasistas que 
não sei absolutamente explicar, nem pertencem ao animal 
do qual é copia, e tanto mais difficeis de comprehender 
que não guardam a mesma harm onia ou sym etria dos 
outras partes. Assim os do lado esquerdo descem parallc- 
lamente e em curva do centro das nalalcrios dorsaes,
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começando em cima com uma separação de 0">,18 e 
inclinnndo-sc porn a direita, onde vão acabar depois de 
formar iim J com o appendice voltado para a direita, com 
a largura 0m,003. As duas linhas (pie formam este J süo, 
porém, cortadas em partes, principalmente a inferior, que 
o é em dous lugares, pelos buracos circulares de (pie ful- 
laremos mais adiante.

Os do lado esquerdo ( V. na Est. os linhas pontuadas) 
figuram como as metades de duas ellipses, sendo uma 
maior e outra menor denlrç desta. O eixo da segunda que 
occupa (a  scmiellipso) exactamente o centro da parte 
superior do peixe não póde ser maior de 0 ,32  e o da 
natatoria dorsal de um lado e dos limites do dorso com a 
cauda de outro, até quasi a barriga do peixe, deve ter ( a 
medida não póde ser absolutamente exacta) 0 ,85 . »

Adiante accrescenta : « Quando recebi do ilha Maria 
Thereza, o que mais impressionou a minha altenção 
foram os dous furos circulares que tem abertos no centro, 
com um diâmetro de (0,010. Com effeito iiavia razão para 
isso, porque taes furos fazem no similar perfeito do outro 
achado pelo Sr. Barbosa Rodrigues e indicavam que o que 
eu tinha a ventura de descobrir era, como aquelle, um 
fetiche dos pescarias. »

Destes idolos pisciformes> segundo me informaram, 
na mesma região, foram encontrados mais dous ou tres, 
porém ignoro qual o destino que tiveram, apenas sei que 
foram remettidos para o Rio de Janeiro.

( E stam pa V I II . )

Pela ordem dos achados, este é o segundo, tombem 
esculpido em steatite de um bcllo cinzento-azulado.

Posto que o grupo forme uma trindade, composta 
de dous peixes e uma tartaruga, vè-sé comtudo que os 
peixes são da mesma especie e alii estão duplos, para in
dicar que süo dos de cardume, não formando pois o idolo
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mais do que um conjunto de duas especies, isto é, dous 
espíritos, sendo um victimado, como sc depretíende da 
expressão sinistra, como bem diz o Sr. Drcncuc, que 
se nota na cabeça do clielonio, que indica medo e dòr. 
Sempre o dualismo mexicano.

O professor Dreneuc, tratando delles assim se exprime: 
( ‘ ) « Le poisson figuré dans 1’ôl.ude de Mr. Jos6 Veríssimo 
est absolumm ent semblable comme cxecution aux deux 
poissons de notre tortue.

« Cette ressemblance est aussi frappnnte que si la 
même main d 'artiste avait sculplé ceux deux objecls. 11 y 
ix afdnitó indèniable.»

A composição do grupo vem justificar o que disse 
sobre o genero do peixe que representa o segundo idolo 
do qual acabei de tra tar. Para mim o casco da tartaruga 
formado pelos peixes quer indicar que o clielonio acha-se 
preso por um cardume de piranhas que o devora, a piranha 
chidaua, branca, dos lagos.

E’ o unico peixe que poderia atacar e ofTender uma 
tartaruga, que 6 sabido que só por peixes pequenos poderá 
ser devorada, porque para livrar-se dos grandes tem a 
sum m a vantagem de recolher as patas e o cabeça dentro 
do casco, que assim ficam salvas das dentadas dos grandes. 
Que peixes pequenos existem, que sejam vorazes e ousados 
para atacar uma tartaruga? Nenhum, a não ser as 
diversos piranhas ( * ) . que  atacam em todas as posições, 
podendo entrar pelas aberturas do casco para devoral-a.

A piranha é o cauré dos aguas.
Este pequenino e atrevido rapace, fendendo os ares, 

o tira-se ás maiores oves, ogorra-se a ellos em logar que 
não possa ser offendido, geralmente sob as azas, e começa

( 1 ) O b r. c i t . ,  p a g .  1 - 1 .

( 1 ) E n tro  o u tra s  o s p c c io s b a n o  A m azo n as os Sk>TOJalm2í« pírflj/n , g ib b u s ,  r h o m -  
beus, h u m t r a l i s ,  i i ig r le a n s ,  a u r c u a, todos conhecido» por p ira n h a , sendo a  m ais p er i
g o s a  a  p r im e ira , quo foi Inmbom c la ss ifica d a  por P y g o c o n lru s  p i r a y a .
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a devoral-as mesmo 110 vôo, até que exhaustas ou mortas 
cá iam, para servir-lhe de pasto.

Uma tartaruga ferida em poucos momentos é des
truída pelos piranhas.

Si bem que 0 professor Snuvngc, do Museu de Paris, 
consultado pelo Sr. Drcneuc, acredite serem os peixes 
que formam os cascos da tartaruga representantes dos 
cichlas ou crenichlas da família dos chrochiclcas', com- 
tudo, conhecendo eu a fauna amazonense e os hobilos 
de seus representantes, inclino-me a crêr que esses peixes 
são serrasnlmus e não cichlas.

listas, posto que vorazes, são inoffensivas e mui dis- 
linclas pelas suas fôrmas e tamanho; são os saborosos tu.hu- 
narós, divididos em varias especies, como as ciclUos monó
culas, temcncis, m ultifasciata lacuslris conibos, etc. ( 1)

Não tendo lido em minhas mãos o original que foi 
achado em uma das margens do lago Çupukurt, e re- 
mellido para Nanles pelo Revd. padre Cullere, limito-me 
á descripção do mesmo Sr. Dreneuc:

« Le genic de la pêciie est symboiisé dans la tortue, 
dont 1'exlslence myslcrieuse au fond des eaux no se trahit 
que par les dôbris des poissons et les poumons ensan- 
glantés .qui surnagent après ses victunilles clandeslines. Par 
une ingônieuse disposition lc corps de Ia forme de detix 
poissons tournés sur le côté, de façon que la ligno dorsale 
dessine le bord anguleux de Ia carapace, landis que les 
nagcoires et les caudales servaient á représenter lc-s pieds 
de 1’animal. On voit aisôment qu’cn rapprochant ventre ü 
ventre deux poissons, on oblient une forme ovale sculifor- 
me, qui rappelle lout à fuit celle d'un Chôlonien : Célait 
du reste une coulume, observóe dans les slntuetles de co 
genre de figurer tout á la fois 1’ètre qui personnifio la 
cliasse ou la pêclie, et les animaux qui sont ses victimes.

( 1 ) O* índios distinguoin-os pílos nomes do T u h u m r i  pitanga, uaçti, p in lm a ,  olc.
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IDOLO PROTECTOR

( Ealarapa IX.. )

O quarto idolo que se achou é o mais phanlastico c o 
que parece mais enygmatico, porém o que, quanto a mim, 
maior luz derrama sobre a queslüo em que süo testemunhas 
os proprios idolos e os muyrakylüs, a emigração asiatica 
para a America.

Este idolo, como os antecedentes, 6 de steatite, foi 
achado em uma das margens do rio Trombetas e rcmetlido 
para o museu dc Nantes pelo mesmo Sr. padre Cullêrre, 
vigário de Obidos.

Como nüo o visse, apenas transcreverei aqui a des- 
cripçüo do professor Dreneuc, fazendo observações proprios, 
baseados no estudo do mesmo professor e nas suas bem 
feitas estampas.

Escreve o professor Dreneuc :
« De forme demi circulaire, cetle pierre représenle au 

centre une tète sculplée h au l. reÜef une arcatufe cinlrée. 
Les machoiressont laillées corrément et rapellcnt la forme 
d’un volume dont la reliure dépasse la tranche des feuil- 
lets. Les yeux sont représentés par deux cavilés hémis- 
phériques, remplis dons le principe par une substance dure 
et resineuse dont il reste quelques traces.

« Une plaque relevée en pointe ú chaque bout couvro 
le fro n l; elle est surmonlée de quatre bandos qui tournent
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le bord de la pierre et viennent se reunir sur la partie 
opposée. Cet ornemcnt rapelle certains diadémes des 
stalucs assyriennes.

« Les còlós exlérieurs du ciiitre qui encadre la lêle, 
et forme une snillie de lã millimétres, sont décorés syme- 
triquemonl d’un dessin bizarre : une figure bumaine, avec 
de longues oreilles ornées de pendants, en occupe le centre.

« Les bras se replienl corame deux serpents ; ils sont 
fendus et dentelés á leur exlrémité (de façon a figurer les 
pattes d ’un crabe. La boucbe ouverte, les yeux arrondis et 
rapprochés, dounent & ces figures une expression d’ófiroi 
ou de douleur.

« La base de la pierre se prolongue au-delà du cintre 
en une sorte d'um orlissem ent réparé par deux echan- 
c ru re s ; dans celte plaque sont forés les deux trous de 
suspension. Ils ont le môme écartetement que dons les 
autres idoles de pèclie et leur diamétre cst de 15 millimétres. 
Notons qu’ils sont placés de Taçon à ce que la pierre, si 
on la suspendait, devait présenter la figure cenlrale ren- 
versée. La face opposée est plate, avec un léger relief 
seulemenl sur les bords. Un dessin qui offccle la formo 
d ’une serpente en occupe le centre; ses cnroulcments se 
tendcnt au somment de la pierre et viennent se perdre 
dans ornem ents latóraux. La largeur de 1’objct est de 15 
centimétres, sa liauteur de 13 cenlimétres et son ópaisscur 
de 55 millimétres. EUe est en roche d ’un aspect marmo- 
rien, d ’un ton gris ocreux avec des veincs rouges. »

Vimos o que pensa o Sr. Dreneuc, ag jra  que seja 
lambem permittido estudar a peça arclieologica e conside- 
ral-a como naturalm ente ella me impressiona.

Nas m inhas mõos encarando-a, se me apresenta como 
verdadeiro Qabotoil, o idolo Quiché, filho da mylhologia do 
Oriente, eivado de reminiscências da Deusa Mãi, Senhora 
do Cóo, a  Isis, ahi representada pela serpente, a mãi da  
creação, que amamentou Baccho, Apollo e Apis, o sol da 
antiguidade pagã, avô da raça americana.
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0  idolo, como o encaro, representa uma perfeita fer
radura, ou um sistro, tendo no centro da parte curva uma 
cabeça de serpente coroada, cujo pescoço dobra-se sobre 
elle, enroscando-so o corpo na parle inferior, sendo repre
sentado este apenas por linhas. Nos lados do sistro veem-se

■ duas figuras humanas gravadas, representadas por caras 
e por braços curvados.

Ambas, do bocca aberta, apresentam uma expressão do 
p dòr e parecem oppressas por um grande peso.

A fórma do idolo, que reitne as Ires figuras symbo-
■ licas, claro me explica a sua origem e mais me convence 
I que não estou em erro, quando affirmo que a civilisação, 
|  que revelam os monumentos archeologicos do Amazonas 
I  6 da patria dos reis Magos.

Em primeiro lognr me occuparei da suo fórma, a de 
- ferradura. Seria ella um fructo da phantasia ou symbo- 

lisa alguma cousa ? E’ fóra de duvida que symbolisa. 
Indaguemos.

Em muitos symbolos que representam mythos Nahuas, 
5= vemos na sua esculptura e na sua piclogrophia essa íi- 

• gura mais ou menos modificada, mais ott menos ornada. 
E’ a fórma symbolica da linha que contorna o litloral do 

■ golpho do Mexico, a terminar nas penínsulas da Florida 
1 e do Yucatan. Abstrahindo-se das duas curvas peninsu

lares, teremos uma ferradura, e se não abstrahirmos 
7 apresentará tambem essa linha a fórma de um colchete 

ou a de um sistro.
Esta figura na pictogrnphia Asteca significa, segundo 

Mr. Aubin, ( 1) volta, curva, torsão, mas symbolisa a forma 
tambem de colchete ou ferradura, e só quando se apresenta 
em caracter celestial ô adornada dc plumas altas.

Referindo-me ao idolo, vejo nelie o Gucumats, o domi
nador, o creador, ou a serpente adornada de plumas,

( 1 ) Aíem. J iir  la peinl. didaclique el V ierit, figurativa dei a n e le m  méxicatnij 
r»g- 5S.

347Í 16
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symbolisado no objecto de que me occupo, pela cabeça da 
serpente tambem coberta por um capacete de plumas, tendo 
lateralmente, nas figuras humanas, os espiritos de Xmucané  
o avô da raça, o conservador e Xpiyacoc, a avó da raça, 
a protectora, ambos os que por excellencia dão encantos, 
adioinhuo, o pae e a mãe do sol, avós das raças que ha
bituo as duas Américas, filhas deste' e das serpentes.

Para mim deverá ser um idolo sagrado, aquelle que 
protegia os homens, o que lhes promettia a coita  ú terra 
que haviam deixado, porque dominados os espiritos pelo 
que tem o poder supremo, presa ficaria a  sua raça ü patria 
primitiva pelo pensamento, o que lhes faria nüo esque- 
cel-a para a ella voltar.

Essa curva yymbolica era, pois, um porte-bonheur e 
como tal foi tambem o contorno linear do golpho do Moxico, 
como bem observa B rasseurde Bourbourg. ( 1) Essa forma, 
enlaça, com effeito, varios mythos das cercanias desse 
golpho que atravessaram , depois de deixar a patria mãe, 
para adoptarem a terra banhada pelas aguas que essa linha 
fecha.

No centro dessa mesma curva, si traçarm os quatro 
linhos symbolicamente di9postas, teremos uma cara de as
pecto feminino.

(  1 )  Q u a tre  Ic itres  a u r  U  M é x iq u c ,  p a g .  2 0 7 .



Si aperfeiçoarmos a curva, completando os cabellos, 
teremos a calantica, a cabelleirn symbolica da cabeça de 
Isis, ( 1) que atravessou a Asia e foi ao Egvplo como mãe 
cio céo e deusa mãe.

Na America a creadora, n fecundadora, a domina
dora é symbolisada igualmente por essa serpente poderosa.

As figuras da joven Isis, alimentando o filho, süo 
representadas tendo na cabeça um sistro, em forma tambem 
de colchete ou ferradura, e, só quando se apresenta em 
caracter celestial 6 adornada de altas plumas.

Como curva symbolica e como porte-bonlieur foi nos 
tempos primitivos da Asia ao Egypto, rt Grecia e ú Roma 
e chegou mesmo até nossos dias representada ainda' na 
ferradura do cavallo, que apanhada nas ruas traz a feli
cidade para aquelle que as apanha.

(  1 ) Oa sy m b o lo s do Itis  * io :  a  s o rp o n to , a  flô r do  lo tu s ,  o tistro ,  o tc .
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Os ourives hodiernos ainda hoje fazem esse porte-bo- 
nlieur em alfinetes, medalhas, berloques, etc. E’ até pu
blico que o grande poliíico allemão, o príncipe de Bismark, 
sobre a sua mesa de trabalho, no seu gabinete e na sua sala 
principal, guardava ferraduras velhas e servidas, das que os 
animacs deixão cahir pelas ruas.

Vemos, portanto, no idolo amazonense a superstição asia- 
tica, ligada pelos mexicanos ó forma do golpho do Mexico 
e á do sistro, que nos prova que 05 habitantes dos lagos do rio 
Trombetas tinham as m esmas crenças dos do lago Nicaragua.

Esse idolo, am arrado ti pròa das suas embarcações, não 
pendentes, como diz Dreuneuc, porém erguidos, a apre
sentar naturalm ente a  figura da serpente, deverá proteger 
os portadores contra os inimigos, levando estes sempre 
de vencida, afim de poderem voltar a Tulã, a  terra onde 
o sol nasce, e onde sepultados jaziam os avós da raça.

Bem diz 0 Sr. Dreuneuc, chegando todavia a uma 
conclusão diversa da m inha: « Deces observations on peut 
inférir qu’il a òxisté dans la région du bas Amazone lout 
nu moins, une race rélntivement avancée en civilisation.

On ne crée pas des emblèmes sacrés aussi compliqués 
que ceux dont nous avont parlé, et surtout on ne les éxécute 
pas avec une telle puissance d’art hiéralique sans un réel 
developpement. 11 faul des castes, une aristocratie, toute 
une organisation sociale pour expliquer de telles con- 
ceptions symboiiques.»

Essa raça é a  que ainda hoje existe decadente e na 
barbaria, e 0 que me leva a assim exprimir-me são os 
proprios idolos e os muyraltytüs, esses irmãos siamezes, 
unicos documentos palpaveis que temos, que a meus olhos 
se transformam como se os visse pelo espelho magico de 
Tetzcatlipoca, do mytho. pahua.
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IDOLO DA FECUNDIDADE

( E stam pa X . )

Ao cnir-me nas mãos este idolo, rasgou-se, para mim, 
u ma grande parte do véo que encobre o mysterlo da civi
lisação ante-colombiana do Amazonas.

Veio elle, acareado com os outros, esclarecer aquillo que 
os muyrakytãs me tinham dito e me referiram as lendas e 
a tradição oral.

Falando as rochas transformadas em amuletos e em 
idolos, falaram a nephrite, a pedra divina, e a steatite, a 
corne humana petrificada, como representantes dos crenças 
do velho mundo e unisonas, declararam que foram as com
panheiras e protectoras daquelles valentes ICarns, quemuitos 
séculos antes de Christo se espalharam pelo mundo, cami
nhando uns para a Europa e outros para a America, levando 
comsigo os seus deuses e talismãs.

Com o correr dos séculos, com os cruzamentos, com 
a natureza de meios differentes em que se estabeleceram, 
os crenças se modificaram, os mythos se multiplicaram e 
os symbolos se complicaram, conservando todavia os traços, 
por assim dizer, de familia que os prende ã mythologia 
asiatica, que originou a egypcia, a grega e a romana.

Neste idolo se vè n cobra grande, dn crença hodierna, 
que tem symbolos no firmamento c na terra, quo figuram
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nas suas lendas astronômicas e zoologicas, a mãe fecunda
dora da humanidade, a Maya, Ilindu, a  Isis, da antiguidade 
que amamentou Horus, Apollo e o Touro Apis; a que no 
Amazonas deu fecundidade ds mulheres virgens, das quaes 
uma foi mãe de Izi ou Bokan, o avò du raça do Uaupés, pelo 
que vejo neste idoio o espirito poderoso da fecundação.

Em todos os tempos do paganismo, a  serpento repre
sentou um symbolo religioso, ligado ds orgias e d luxuria. 
Desde o paganismo asiatico até o grego e o romano, o 
seu papel foi orgiaco. De Isis, Osiris, Ceres, Vesta, pelos 
bacchantes e pela Dea phallus, até Eva, a orgiacabiblica, se 
encontra a serpente symbolisnndo o povo. Na America, Co- 
huatl ( 1 ) está ligada ás scenas de prostituição e aos phallus.

Antes de descrever o idoio como o interprete, devo 
transcrever o que sobre elle escreveu o Dr. Manoel Fran
cisco Machado, pelo Jornal do Commercio, em 11 de no
vembro de 1890.

« E ', diz o referido Dr. Machado, um idoio amazonico en
contrado, cercadedous annos, d margem do lago Jacupd, entre 
o lago Sapukuá e o rio Trombetas, no sitio denominado 
Boa-Vista de SanfA nna, da propriedade de Vallerio de 
SanfA nna, logar esse que immerge nas grandes cheias. ( 3) 

«Figura o idoio um  peixe, lendo na boca uma mulher 
tomada pelas costas, na posição de quem acha-se acocorada, 
apoiando-se sobre as pernas, encaxadas a meio e sobre as 
mãos arrim adas d m andíbula inferior do peixe.

A pedra é polida, dura, pesada e fria; a còr é roseada, 
sendo em certos logares m ais pronunciada que em outros,

( * )  C ohua% cob ra ooll, cob ra d ’n g u o ;  yboia  dos ta p a y o s.

( * ) NHo fa ria  n o ta  n lg u m a, aq a i, bo não  fosso o b rigado  j a r a  um oaclnrccimonto 
que so roforo á  localidade do achado . T ive n o tic ia  desto idoio quando cm viagem  do 
Amnxonnn p a ra  o Rio do Jan o iro  em m aio do 1890. Foi m ou com panboiro do viagem  
o cenronce A utonio Dom ingos do A raú jo , m orador no rio  T rom bolas , o q u a l, cm 
conversa com m igo, sabondo quo ou p ro cu rav a  objectos arcboologicos o mo in te re ssa v a  
po r todas a s  figuras do p o d ra , nossa occasião descrovou-m o o idoio cm q u estão , quo 
possu ia o lho se rv ia  de poso p a ra  papoia da su a  casa com m ercial. Afilrm ou-m o U r  sido 
achado n as  to rra s  p re to s  d a  m argem  osqoorda do lago  Y uquory-m orim  em a g o sto  de 
1 8 8 9 , ju n to  a  dous g ra n d e s  m achados d» p edra ; s e g u ia  osso ccnhor p a r a  G u ru p ã.
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onde íis vezes é mais escura e ás vezes mais clara; tem ns 
ondulaçOes do mármore, as quaes em algumas partes mais 
expressivas se tornam, fazendo sobresnhir o polido da pedra.

A parte da peça arlistica, que figura o ente que o peixe 
abocca, representa evidentemente uma mulher e se verifica 
pelos seios, longos cabellos, que, enfeixados e desprendidos, 
vão sendo tragados e, principalmente, pelo delta traçado 
em sulcos, que síío tosca, mas claramente suggestivos.

O artista burilou-os, peixe e mulher, em bloco intei
riço que, infelizmente, ficou reduzido a quatro pedaços, 
tres dos quaes (as extremidades c o centro correspondente 
á parte inferior) acham-se em seu poder, faltundo apenas 
a parte superior do centro, na extensão de 0,12"' a co
meçar da extremidade superior da columna vertebral.

Mede o todo de comprimento 0,28 e em sua maior 
largura 0,09. A figura de mulher em sua maior extensfio 
mede 0,069.

Ternos orificjos característicos nos seus congeneres de
nominados— idolos de pesca — Abaixo desses oriíicios, que 
süo dous, ba na pedra um desbaste em todo o resto delia, 
na extensüo de 0,08, sendo na parte superior o golpe dado 
irregularmente; parece destinado a ser por ahi adaptado 
a um ponto fixo.

ITa em todo elle a notar-se: primeiro, que sulcos que 
desenham o orgüo sexual não parecendo do mesmo ar
tista e só posteriormente accrescentados; segundo, um bu
raco ao lado direito da cabeça do peixe no logar onde 
deoéra achar-se um dos olhos, mas sem o correspon
dente ao lado opposto, o que torna sobremodo singular; 
e, a  não ser um defeito da pedra que o artista apenas 
aproveitou, dando-lhe o feitio de uma orbita, póde mui 
bem guiar o erudito no descobrimento da idéa que o todo 
representa.

Acerca de tüo curiosa peça, depois de cuidadosamente 
examinada, o meu illustre amigo oRvdm . padre Augusto 
João Maria Cullerre, vigário da parochia de Obidos, a meu
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pedido, exprimio-se elle em caria que me dirigio, nos se
guintes te rm o s:

« V. me pede o meu parecer acerca do precioso achado 
encontrado nas terras visinhas do lago Sapukuã. Depois 
de ter vacillado um pouco, não possuindo dados solidos e 
guiado só pelo instincto archeologico, atrevi-me a explicar 
a esphinge. Communico a V. as minhas impressões como 
se estivesse conversando confidencialmente. Nfio imponho 
as m inhas idéas e x  catliedra, desculparó a minha fran
queza, que 6 filha da minha boa vonlade, e nada mais.

«O grupo singular que V. tem a fortuna de possuir, 
me parece ser da mesma escola que os dous idolos de 
pesca que mandei no Sr. P . de Lisle du Dreneuc, con
servador do musêo archeologico de Nantes, cuja descripçüo 
foi publicada por elle em 1889 e que communiquei a V.

«A esculptura que V. possue representa uma mulher 
mia, assentada e acocorada com uma especie de tidra  
asiatica. Um enorme peixe  que ju lgo  ser um búto, lhe 
serve de encosto e parece protegel-n.

«O monstro não tem altitude de quem quer devorar 
o presa, ao contrario, o focinho recurvado tem algum a cousa 
que inculca respeito. O ar de quietude magestosa da 
mulher coroada, a sua singular posição, sua nudez, as 
tranças do cabello e os braços rudimenlarios, adlierindo 
de cada lado do ventre do anim al, tudo me leva a pensar 
que o peixe 6 um a allegoria  representando o lago, do
mínio da mãe do muyrakylü, ou mãe-d’agua dos indígenas.

a. Não mc dou como infallivel; minha affirmnção nfio 
passa de um a simples conjectura filha da intuição, e nada 
m ais. Penso que a mulher assentada representa Chal- 
cllihuitls, m ãe do Muyrakytã do Mexico, deusa dos lagos 
e dos rios, o Iíurum ú dos Caraibas ou Karaibns, a Mama 
Yacú dos peruanos. Erntim, a vista dos dois buracos des
tinados pelo esculptor a fixar figura nu prõa de uma em
barcação, me parece ser um idolo de pesca. 0  que me 
eva a pensar assim é a semelhança, que existe entre essa
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esculptura curiosa e os idolos da pesca achados nas mesmas 
paragens, outr’ora habitadas pelas Ikumiabas. As feições 
severas do rosto, as linhas bruscas da esculptura, tudo in
dica a mesma escola e a mesma destinaçõo. A pedra em 
que está esculpida a figura diffcre da dos outros idolos: 
foi talhada em um pedaço de grés còr de rosa. Afflrmar 
que a obra 6 de um artista auhtoctono não ê possivcl; en
tretanto, pode-se suppor que o esculptor trouxe comsigo ou 
recebeu noções da arte de gente vinda do Mexico ou da 
America Central ou do Perú c que por falta do quartzo 
ou de Amasonstona, empregou o grés, pedra commum 
nas margens do Trombetas c seus aflluentes. Considerando 
com altenção o feitio sui-generis c o numero dos idolos 
do pesca achados quasi 110 mesmo logar, se podo julgar 
que o Sapucuii e regiões vizinhas foram habitadas por uma 
população relativamente civilisada. O eslado selvagem 11G0 
produz esculpturas semelhantes.

« A que onda emigralorin pertencia n tribu, em que 
seculo veio?

« E’ provável qtteosKaraibas, esses Pheniciosda America 
do Sul, nao foram extranhos á vinda delia para 0 Amazonas.

« O Sapucuú 6 ameno, piscoso, os campos povoados de 
caças, a terra fertil, 0 Trombetas, a proximidade, tudo leva 
a pensar que os emigrados, acossados, se fixaram nessa 
paragem, visto acharem ali recursos abundantes, para sup- 
prirem as necessidades da vida. O erudito Dr. J. Bar
bosa Rodrigues, faliando de um idolo de pesca achado no 
dislricto de Obidos, disse: «E’ fóra de duvida quo os es- 
culptores idolatras de Pensacola e de Nicarágua foram os 
m estres do esculptor brazileiro. Não temos bases para 
garantir que o dito idolo fosse esculplurado 110 proprio 
Amazonas, 011 a lgures; apenas podemos afíirmnr que foi 
aciiudo soterrado 110 mesmo logar do Muyrakitã do lago 
ICurumú, deus das aguas. »

« Só me resta, Sr. doutor, repetir o quo escreveu o 
sabio archeologo brazileiro, a esperar quo novas desco-
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berlas venham dar algum valor ás minhas fracas asser
ções, conflrmando-as.

« Julgo ter respondido ás perguntas que V. me fez, 
peço-lhe que desculpe a fraqueza dos argum entos deste seu 
venerador — Padre Augusto João M aria Cullerre, vigário de 
Obidos— Baixo-Amazonas, Obidos, 14 de outubro de 1890. »

Por este artigo ficará o leitor conhecendo opiniões do 
Dr. Machado e do Rev. Padre Cullerre, dos quaes me af- 
fasto inteiramente, depois de ter bem estudado a estatueta 
que photographei e tirei uma aquarella de tamanho natural.

Sinto dizel-o; porém, nada do (pie ambos dizem se vè 
no referido idolo; e muito desculpável é isso, porque 
ambos, posto que muito illustrados, não lecm a pratica 
precisa de estudos archeologicos, nem o habito de obser
vação indispensável, para criteriosamente julgar esse mo
num ento.

Posto que muito phantasiado, comludo, não ba 
ninguém que possa ver na figura total do idolo, nos seus 
relevos, nas suas linhas, forma algum a que indique peixe 
por qualquer lado que seja encarado, a  não ser um Ophi- 
ciitles de Dumeril.

Se liem que o todo seja achatado e as linhas quebradas 
e não curvas, excepto na figura da m ulher, e pescoço da 
serpente, comtudo vê-se claramente uma figura humana 
do sexo feminino, que, de cocoras, com os braços enco
lhidos, empurrando com os colovellos e as mãos voltadas, 
forcejando para melhor repeliir o baixo-ventre de um 
ophidio gigante, que de bote armado, com o pescoço in- 
curvo, tem a cabeça horizontalmente sobre a da mulher, 
que de olhos arregalados e a bocca aberta, com os labios 
distendidos, parece gritar, transida de medo e de horror. 
Esta tem a cabeça coberta por um vôo que toma a testa 
e os lados como os que cobrem os cabeças das figuras da 
Isis egypciaca e apresenta de cada lodo como que duas 
tranças de cobello, m as que julgo ser antes duas plumas, 
pela sua posição e forma.



Tem os seios arredondados e erectos, e a parte pudenda 
bem figurada por meio de linhas.

a serpente, cujo corpo 6 lodo plianlastico e que nada 
‘ tem que se assemelhe ao de um ophidio, acaba, todavia, em 

um pescoço com escamas e em uma cabeça bem figurada, 
representando bem o de uma serpente de bocca escanca
rado e olhos abertos distendidamente.

O idolo eslú incompleto, faltando um grande pedaço 
do centro para o lado posterior, mas que nada influe nu 
idéa representada, nem desfigura o animal representado, 
o que falta o completaria apresentando a cauda.

0 conjuncto todo do idolo parece antes representar um 
vulto humano, com pescoço e cabeça de cobra, envolto em 
uma capa de mangas, que de braços cabidos seguia com 
as mãos a figura da mulher em uma posição, que parece 
ser a de quem pratica o acto que reproduz a especie.

Parece, com efieito, que isso o artista quiz indicar e 
por isso figurou dous longos braços, com os respectivos 
hombros. Os braços tecm dous furos parallelos, que atra- 

essam a estatueta de lado a lado, mostrando estes que o 
idolo era usudo como todos os anteriores para ser preso 
ãs embarcações por meio de cordoalha. Assim é que o 
sulco que forma a linha que contorna os braços, pelo lado 

ostcrior, tem tambem por fim prender a corda para que, 
quando amarrado não escapasse e deixasse a figuru pender 
para a frente, em vez de conserval-a de p6.

A posição das duas figuras é critica e symbolisa uma 
cópula contra a natureza.

0  monstro parece ter agarrado a mulber contra a 
vontade desta e consummar um acto a que elia não quer 
se sujeitar, emquanto elle a ameaça para que se entregue, 
conservando sabre a stn  cabeça us fauces ubertas prornptas 
a niordel-a.

Não só a expressão do rosto indica estar elia horrorisada, 
iícamo a posição dos braços, voltados para traz claramente 

“ íostra que repelle o monstro empurrando-o com terror,



V J

IDOIiO DOS COMBATES

( E stam pa X I . )

Penalisa-m e l)astantc não poder expender-me sobre 
este idolo por observação feita sobre o proprio original, ou 
pelo menos sobre uma boa figuro ou photographia. De
senho ligeiro e sem arte e algum as informações me servem 
de base ; porém, para bem guiar-me, detalhada descripção 
se me offerece que m ostra ser exacta e bem feita, por que 
concorda com o que os delineamentos indicam. Felizmente 
esses delineamentos representam o idolo de lado e de face, 
o que favorece o estudo.

Começarei transcrevendo parle do artigo, que foi pu
blicado pelo Sr. Dr. Machado, no Jornal do Commercio 
de 6 de março do corrente, a respeito delle.

« Venho fallar-lhe de um novo idolo amazonico. E o 
faço animado pela gentileza com que em seu acreditado 
jornal ( edição de 18 de novembro ultimo ) deu V. S. ao 
prelo as linhos que sobre o assumpto em questão lhe 
foram ás mãos.

« E’ m ais um achado que vem juntar-se aos anle- 
teriores para reforçar as opiniões sobre elles emittidas. 
E conto não será o ultimo, desde que na procura delles 
vejo interessadas pessoas já  compenetradas do valor scien- 
tiflco que laes’objectos possuem e do muito que valem per
ante a nossa historia patria.
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« Ha, entretanto, sobre este assumpto um ponto que 
convém averiguar, por me parecer de grande alcance.

« Esse ponto versa sobre saber-se se do matéria prima 
de que são feitos taes ídolos existem jazidas na regiSo 
onde teem elles sido encontrados. A’cerca da pedra verde 
das amazonas, destinado, a par dos ídolos, a resolver o 
problema, que a ella se prende, com lx>ns fundamentos 
tem-se affirmado nSo existir.

« Mas nada se diz quanto á dos idolos, o nenhuma 
affirmação póde fazer-se em absoluto, porquanto os que se 
conhecem nao são todos lavrados na mesma qualidade de 
pedra. E assim é natural que sobre cada um se emitta, a 
esse respeito, opinião singular. Para isso não nos achamos 
habilitados; mas não nos descuidaremos de tomar as in
formações necessárias para, em tempo, prestarmos nesse 
particular o nosso concurso aos entendidos.

« Do novo idolo não possuo senão uns simples delinea
mentos acompanhados da descripção que se segue, feita 
pelo meu distincto amigo, Rev. padre Augusto Cullerre, 
que, com o seu amor & seiencia tanto tem concorrido para 
anim ar a acquisição de semelhantes objectos, a que, antes 
de ir a Obidos o erudito Dr. Barbosa Rodrigues, nenhum 
valor se ligava naquellas paragens. Isto devemos dizel-o 
em abono ã verdade.

« Assim se exprime aquellc virtuoso sacerdote;
« Descobrio-se mais um idolo de pesca nas terras do 

Trombetas.
« Como aceitou com benevolencia as minhas idéas 

é cerca da — Mama-Yacú, — apresso-me em communicar-lhe 
o que penso sobre o novo achado.

« O referido idolo me foi confiado e, depois de o ter 
examinado, reconheci um grupo tosco esculpturado em 
um bloco de serpentina ou diorile, se não me engano, 
pedra muito apreciada e empregada pelos Toltecas.

« O artista pertence ã escola dos esculptores. que já 
nos forneceram alguns specimens de sua arte, soterrados
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nas terras do Sapukuá. O novo achado, porém, denota de
cadência ou mão pouco liahil.

« O grupo em questão representa um homem ajoe
lhado, tendo ás costas um felino de queixos abertos, pa
recendo, á primeira vista, prestes a devoral-o. Digo — pa
recendo — porque as mandíbulas do fera d es canção sobre 
o craneo do homem que desapparece um pouco na con
cavidade formada pelo queixo inferior e o pescoço do 
tigre.

« Nos idolos que possuímos, a  féra, na mesma altitude, 
tem a cabeça do chelouio enterrado nas fauces, e a posição 
dos dentes mostra a intenção do esculptor de representar 
uma onça tragando uma tartaruga.

« O idolo em questão é macisso o pesado: tem 20 
centímetros de altura, 6 de largura e 8 de espessura.

« A cabeça do homem é fantastica, olhos bem ras
gados, em amêndoas, orbitas vasias, pouco fundas, nada 
de nariz, as narinas, representados por duas enormes vo- 
lutas, dão ao rosto um aspecto de Icono du índia, o bocca 
não apresenta lábios, nem dentes, queixo inferior. Dous 
braços m al collocados e disformes apparecem em alto re
levo dc cada lado e term inam  por [mãos mal imitadas. A 
estatua apresenta nas largas costas vários desenhos assaz 
regulares, e, na parte inferior, distinguem-se bem os pés 
do paciente mal esculpturados. Na região do ventre existem 
dous buracos, cuja collocação indica que o idolo era sus
penso de cabeça para baixo, como se dava com a cabeça 
que enviei ao Sr. P. de Lisle.

« O tigre arrem ata o grupo.
« O artista procurou im itar as manchas do pello 

do felino com varias volutas, arabescos e buraquinhos. 
As duas orelhas estão bem em relevo, duas volutas as 
adornam .

« Dous grandes olhos redondos e vasios dão vida ã face.
« O esculptor foi m ais feliz em representar o animal 

de que o seu semelhante.
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« Resta sempre saber se o referido idolo foi csculptu- 
rádo na mesma regido em que foi encontrado, ou se por 
iim artista brazileiro ou estrangeiro.

« Tudo indica a mesma escola dos esculptores dos idolos 
achados até hoje nas mesmas paragens.

a A semelhança que offerecem os escuipturas amazô
nicas com os de Pensacola e lago de Nicaragua, identifi
cando o pensamento de dois povos muito distantes, vem 
provar, cómo diz o Dr. Barbosa Rodrigues, que o povo de 
Pensacola veio ao Amazonas, conforme tombem pensa o 
Sr. de Lisle de Dreneuc, sabio archeologo e conservador 
do museu de Nantes, o qual em seu opusculo sobre— Idolos 
Amazonicos— mostra-se nesse particular de acordo com 
o Dr. Barbosa Rodrigues, o que bastante me alegrou.»

O dualismo deste idolo 6 daquelles que se fundem em 
uma só individualidade, isto é, em que a mão do artista 
confundio em um só corpo duas figuras t5o intimamente 
ligadas, que bem se não pode dizer quaes os membros, 
braços e pernas, que a cada uma pertence.

São dispostos dc tal forma que podem pertencer, tanto 
aó homem como ao animal, mas de maneira que, encarado 
cada um de per si, se apresentam como se os tivessem 
proprios.

E’ da cathegoria daquelles do pueblo de Subtiava e 
mesmo de alguns dc Zapatero como se pode verificar 
peias figuras do quarto volume da magistral obra de 
Bancroft.

Que representa esse grupo ?
Que significam esses animaes atacando o homem 

pelas costas, como se veem sempre nos idolos de Nica
ragua e nos do Amazonas í

Comprohende-se o espirito de um animal dominando 
outro para ilio tirar a força e o poder sobre os seus pro
tegidos, mas como devemos encarar o dominio do iiomom 
pelo porco selvagem, pelo jacaré, pelo tigre e outros 
animaes ?

3178 M
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No symbolica estatueta de que me occupo, vê-se cla
ram ente um felino, prendendo um homem, que tem a cara 
representado, como na terra cota se representam, em geral 
as caras hum anas, porém com a mandíbula inferior des
cançando sobre a cabeça do paciente como tombem se 
vê não sú no primeiro idolo que descobri, como no idolo 
da fecundidade e em alguns da America Central. Se uns 
m onstros teem as cabeças das viclimos entre as suas 
fauces, outros apenas as lem debaixo do queixo; todos, 
porém, com as duas garros seguram o corpo humano, 
ou do animal, vendo-se sempre que os algozes do homem 
são os animaes ferozes e nunca os inoffensivos.

De maneira que suo sempre os soberanos dos florestas 
e dos rios, que dominam quer o homem quer os outros 
anim aes. Natural é isso, quando o homem é apanhado de 
sorpreza e desormado, porém sempre os vence, quando 
com elles procura lu tar.

A não ser algum a religião particular, sepultada nas 
trevas do passado, que não podemos hoje conhecer, creio 
que essas (iguras não são mais do que idolos, represen
tando figuras votivas, para exprimir a fé que tinham os 
zoolatras nos seus deuses, antes seus ovoengos, julgando 
que com ellas o deidade invocada, orgulhando-se de se 
ver assim  representada, dominaria lambem os inimigos 
daquelles que acreditavam no seu poder.

Assim o zoolalra que comsigo levava a imagem do 
homem preso pelo tigre, tinha de bom agouro que os 
seus contrários sohiriam vencidos nos lulas e nas guerras 
porque o toten, o genio poderoso do carniceiro da sua 
raça e devoção os abateria.

Sabemos quanto influe, nos mesmos povos civilisados, 
a presença ou o canto de certos animaes, que são tomados 
por agoureiros; e porque razão o homem, no seio da bar
baria, não teria o credo no poder sobrenatural dos anim aes?

Os presngios bons ou mãos, trazidos pelos gafanhotos 
verdes, borboletas pretos ou brancas, pela apparição de
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um beija-flor, pelo cauto de um possnro, não representam 
bem a influencia que sobre o liomem teria a visla de uma 
imagem dominada por certo animal. Se pessoas civilisadas 
e instruídas se acabrunham vendo uma borboleta preto,

t
 ouvindo o canto da coruja ou o uivo de um cão á iioras 

mortas, não se impressionaria lambem o.borbaro vendo em 
uma luto apparecor a sua figura dominada por um animal, 
que para elle é agoureiro ou de máo presagio e isso não 
seria bastante para acobardol-o, obatel-o tornando assim 
o portador do idoio vencedor e mais crente de que o facto 
aconteceu pela influencio do proprio idoio t

Não é uma simples conjectura minha e sim verda
deira crença indigena. Querendo autorisor o meu dizer, 
recorro a uma fonte insuspeito, a Pero de Magalhães Gan- 
davo, ( 1) o primeiro que cscrcveu sobre as cousas do 
Brazil. Tratando elle das guerras dos naturaes, assim se 

, expressa: « Como lombü por seguirS muitos agouros, e 
por qualquer cousa que se lhes antolha ser bastante a 
retirallos de seu intõto, e tam inconstantes e pusilânimes 
sam n'eslo parte que muitas vezes cõ partirem de suas 

-  terras muy determinados e desejosos de exercitarem sua 
crueldade, se aconlêce encôlrar huã cerío ave, ou qualquer 
outra cousa semelhãle que elles lenhã por ruim pronoslico,

• nã vã mais adiãte cõ suo determinaçã e d’ali cõsultã tornar- 
se outravez sem aver algn da cõpanliia que seja cõtra 

,■ este parecer.»
Para mim, o idoio de que me occupo, symboilsa o 

supposto poder espiritual de um animal de ordem superior 
e de instinctos ferozes, actuando sobre a imaginação do 
povo ignorante e crédulo, que, convencido da sua supe
rioridade, o invocava no certeza de que aquillo que repre
sentava se Lornaria uma realidade. Assim como o amuleto

hiWiai/ios l ira z il .  157ô
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que trslzia ao pescoço ò preservava de certos males, assim 
o idolo' o tornaria vencedor e d'ahi vem, quanto a mim, o 
idolo representar o Deus dos combates.

Crentes dfe que a mãe de certos animaes podia dominar 
oiilras, crentes tambem flcãvam que ellas sujeitariam 
tambem 0 liomem. Assim como ainda, nos nossos dias, 
ha qtiem deredite na mãe d ’água. (O yara) na mãe do fogo, 
(Tntâcyj lia m ãe do ouro, ("Itayubucv)  podem favorecer os 
mòrtaes e offerecer-lhès riquezas de seus palácios e a mãe 
do fogo púde fazer-lhes todas as especies de mal, assim os 
primillivos habitantes da America tinham confiança nos 
deiises da sua mythologia zoologica.

Na crendice dos tapuyos amazonenses não ha ainda 
quem juré existir e acredite no poder doP lrayaura  ( boto), 
do Kuriípira, (genio das florestas), do Yurupari (pesa- 
dèlo), do Anlianga (o  veado feiticeiro), do Matg-íápertí 
etc. étc.

Quem são estes entes senão restos das divindades do 
Olympo, das primeiras epocas, hoje sem idolos, e sem culto f

O espirito das batalhas e dos combates, atado ô prôa 
das embarcações, levado na vanguarda dos Karas, tinha 
o poder de fazei- fugir as hostes inimigas que encontrasse 
oú de enlregnl-as vencidas.





EST. XII

f & r é .  r f o t / r  < /é s .< /s p .

V A S O  -  I D  O L O



V I I

KÃHOCY, O IDOLO DA EIIBBIÀ&DEZ

( E stam pa X II. )

Depois dos idolos de sleaUlc, ainda apparecem os de 
terra-cota, usados em nossos dias poraigumas tribus que 
tem reminiscências e seguem as leis legadas pelos primi
tivos Karavbas.

Esses idolos exercem duas funcções: servem demorada, 
ás vezes, aos espirilos quando descem á terra e süo in
vocados, ou para deposito das bebidas sagradas e inebri
antes, oflerccidas aos mesmos, ou mesmo de cofre para as 
offerendas. Guardados, como as próprias divindades que 
representam, em templos especiaes, servem lambem ás vezes 
paro depositar os vinhaças empregadas nos festas que 
celebram pelos triumphos alcançados sobre um inimigo ou 
para festejar a appariçüo de certos fructos-

Purificadas, assim, nos depositos sagrados, essas bebidas 
tornam  o homem s3o, valente, triumphador e invencível.

Esses idolos 011 Tunjos sflo os Chunsos, das Chibchás, 
que usavam as pedras verdes, como nos diz Uricochéa, nos 
Antiguidades Neo-Granadinas e que serviam, tombem, para 
guardar as offrendas que em ouro nelles depositavam.

« Teniam adernas sus adoratorios en unos casos grandes . 
al lado de las cuoles liabitnban los jeques i em que tehiom
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figurns dc barro com un agujero en la parte superior para 
reclbir las offrendas que se hocian.» ( 1)

Sobre estes idolos repito o que jú disse.
Ainda hoje os Kanarctnas ou K achararys  do Alto 

Akeri, no rio Purús lêem os seus idolos, em uma grande 
casa de palha, completamente im mersa em trevas, de fórma 
circular, que serve de templo, edificada no centro de uma 
praça completamente limpa, a ponto de nfio crescer nem 
uma só gram inea, onde só chegam os iiomens, sendo ex
pressamente prohibido, ás mulheres, a n8o só entrarem no 
templo como transitarem  pelo espaço limpo.

Esses idolos suo de varios tamanhos, e de argilla in- 
vernizada. Tem a fórma de um longo vaso rematado por 
uma caro, cm relevo sobre a cabeça da qual assenta o 
gargallo que fórma uma coròa ou capacete.

Attribuem vida a esses idolos, tanto que se lhes fazem 
offerendas de comidas e bebidas e até, ás vezes, ficam 
doentes ( Haçuby ), pelo qne são reLirados das filas em que 
estüo dispostos, junto ús paredes do templo, para serem 
conduzidos para a floresta até ficarem sQos.

Os Iíaroyós ou Guarayós, dos hespanhóes, seguem as 
m esmas crenças. O Sr. Coronel Labre d iz: o Esta tribu 
se mudara para aqui de Hualichaputhsua, em cujo templo 
conservavam guardados muitos idolos e enfeites de plumas 
de passaro s.. .  e vasilhame de louça g ro sse ira : vi eutre a 
louça vasos com caras hum anas em relevo. »

Descrevendo o templo dos Guarayós ,assim se expressa : 
« A casa que serve do igreja, tem fórma elipsoide, 

prendendo-se as goteiras do sólo, cujas madeiras e palhas 
da cobertura, colflo-se a terra, e em sua parte interna, 
unindo a  cobertura, levanta-se em toda a circumferencia, 
um a pequena m uralha de barro até á altura de Om,íõ to
cando a pequena muralha lateral serve para evitar a en-

( 1 ) U rlcoechea. Orninrfííca i k  la lengtia Clxlbchà, p n g . X X II,
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trada das aguas pluviaes e vedar o ingresso de nnimaes 
immundos no recinto do templo. »

Esta é tambem a conslrucção • do templo dos Kacha- 
rarys, differençando-se na fórma, que é circular.

Devo accrescentar que os Araunas, que vivem no ri°  
Manuripe, nas immediações do Rio Madre do Deus, lambem 
usum os mesmos idolos, em templos especiacs que deno
minam Babatsut (casa de Deus ).

« Sus templos son una casa quadrada, con dos gua- 
rachas. En la una de las cuales eslún los Dioses ò ídolos, 
y en la otra los apparatos dei baile. »

Ligados pela tradição de Bolcan ou Izi, dos Uaupès 
do Rio Negro, ( 1) como estes : « á las mujeres estfi ve
dado m irar los idolos y objectos de cu lto : creen que 
moririan ò el menos quedariam ciegas si los m irassen,» 
como nos diz o Rvd, -padre Armentia, na obra jô citada.

Além de Baba B uada  ( o Deus creador) teremos os 
Eduzis, subalternos, como Yatim ara  ou Xaitt (I/.i dos Ta- 
rianos do Rio Negro) o deus do tempo; Atará, o do sol; 
Babá, o dos tigres; Agece, o da saude; K uati, o do fogo; 
t/amá, o do jakaró; Zia ( 2 ) do milho, Iiapuari, o da 
morte, todos com os seus Yanaconas ou sacerdotes.

O mesmo Sr. Labre, na obra citada, tratando dos 
Araunas do Rio Purús, tombem diz :

« Depois de muitos pedidos e empenhos pude alcançar, 
por graça do cacique ( T a ta ), que elle me levasse ao 
templo, onde mostrou-me os idolos, que eram de madeiro 
e pedra, porém sem fórma hum ana; os de madeira ( dos 
quaes esbocei alguns desenhos) eram figuras geométricas, 
bem feitas e perfeitamente polidas os peças; os de pedra 
leem differentes tamanhos e fórmas, e são bem polidas,

( *  )  Itinerário  do exploração do Amazona», B tU m , 1SS7, p o g . 2 0 .
( * )  Cham o a  atten ção  do le ilo r  p a ra  esto  nomo Z ia ,  o m ilho , quo pareço s r r  

o  mestno Zoa , g rã o , tr ig o , dos g re g o s , quo passou  a  s e r  o gon ero  Z « i do Ltnnou, 
quo cbaraoterisft o  m ilho, Z ta  wiflto.
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ora pretas e ora de côres; são mais preferidas as de côr 
preta ou escuras; estas duas classes de imagens se di
videm em duas ordens principaes: na primeira ordem 
estao as de madeira, e na segunda estão as de p ed ra ; 
estas duas ordens se subdividem por séries, invocações, 
graça ou beneficio, que invocam ou esperam se operem 
naturalm ente em favor dos crentes; da primeira ordem, 
na primeira série, contam-se muitos deuses protectores 
dos homens e ha diversas invocações, segundo sua fórma; 
da primeira ordem emanam as séries dos deuses da agri
cultura, protectores da semeia das plantas, dos fruetos, 
da sua m aturidade e da colheita; na mesma ordem está 
a série dos animaes e da caça, e assim por diante, etc.

Na segunda ordem, na primeira série, estão os deuses 
que velam sobre os meleóros, na segunda seguem-se 
os das aguas, chuvas, rios e lagos; na terceira os dos 
peixes e. animaes marinhos, e assim por diante uma série 
infinita.

Dentro do templo, por traz dos idolos consagrados ao 
culto, estão os guardas ( saryvyço) dos deuses em nu
mero de oito, enfileirados de p é ; são varapáus enfeitados 
do comprimento de l,80m, o 2m.

Não vendem e nem dão os objectos, idolos ou figuras 
consagradas ao c u lto .»

O idolo de que trato  6 cvlindrico, adelgaçado para 
a parte superior, que fórma a cabeça, sobre a  qual des
cansa um vaso, obconico-truncado, que ao passo que orna 
a cabeça como se fòra uma corôa, indica tambem um 
vaso que a figura carrega. Este vaso ô ornado de um 
desenho, por pintura, de linhas obliquas que se cruzam, 
formando losangos. A cara occupa o terço superior do 
lx>jo e tem as orelhas muito alongadas e sigmoides, so 
olhos, nariz e os ladios em relevo. A expressão da cara 
ê boa e indica serenidade.

Dos commissuras dos labios sahem, por pintura, duas 
linhas semi-parallélás que vão aos jobulos das orelhas.
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Toda a peça descansa em um annel, que simula uma 
rodilha, e 6 ornado de um desenho semelhante ao do vaso 
que descansa sobre a cabeça da figura.

Mede o idoio:
Altura t o t a l ................................. O™,6

» do vaso  ...................... 0ra,23
» do anel . . . .  1 . 0m,022

Diâmetro do vaso ' . . . . .  0m,083
 » do bojo . . . ' . .  0»>;í 3

» do aheí . . . .  . 0m,090
E s p e s s u r a . ................................. O1",099

eita esta rapida descripçao, permitta-se-me que indaguopíui r-.r u.» ui scrifiíMo; p u itu íi , <e~ •. itu>. • itmtiSlu ;em do uso dos actuaes vasos-idolos.
Feita (
V ta origem __ ______
Nfiosó na primeira parte, déste, como em outros escriptos, . . .  ; . . • .• r •' '•......tenho procurado provar que as raças dos tribus amazonenses

,  , ,  . - ,  . l ip v u r  qtH-. 1 - ;i ■ iiizoneus '.'suo Karaybas, isto é, que teem uma origem asiatica e que
wi:> i i r ■ i.-.i . • .  l í i j ; y- «nu . , i?.-;-1 ... miici 
chegaram a America do Sul vindas do Norte, conservando ciieg/i. .un a America ao »ui vnio.isüõ >•(<■: cõíi.-íürvanui 
desde os primitivos tempos a palavra K ara  comodistinctivo
tenho feito ver que essa raça era platycephala e ophiolatra •• *•„. ■. ■ ■ ■ -gua-que se ligava a Cham americano e ao Cham do oriente
e agora mostrarei, com um objecto etnnograpnico que
• ' .*!.*, i m  ’ ; £1?» •"■! "I  (Tl 1*nOo me tenho mal baseado para isso ofiirmar.

‘ ' Vejamoé: Ficíeí Lopes,1' depois d e ‘ um profundo estudo

U I l  U U I I  1  l l l l l U U l l c l I U l l ,  U o i J o  l  u u i i c  cw  u a i i o  i a  u i c w p ,

des oases-idoles en árgile. po témps imèmorfél, ce 'èuíljj 
óvail regné á' 'Sanioihtracè 'et dans la' Phrygie: "c’est de cès 
lieux que )es colonies pélnsgiques qui se nommaient égá- 
íémenl 'Óhanes. aii témoigriage dVstrobon, une "(ríbu pé- 
lasgique ou nom de Chnrws comptait' pnrmi les pfeiiples 
primltife cie' ftla íiè . Elle venait' âe VEtfuriè, en fuféht 
toujours en honneur le culte et 1’usage des vases et des

( 1 ) L a  raees a ry e n n e i du  P tr o u ,  P arix  1371, p a g .  251 .
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urnes on orgile cu ite .. .  Ces noms et cos traditions, au 
Pérou, et parm i les nations rivairaines de la meditárranée 
ont rapport au culte des vases d’argile.»

Vemos pois, na Europa, pelo caminho balisado pela 
nephrite dos muyrakytfis, que indica a marcha dos Karas' 
o uso dos vasos-idolos e vamos encontrar na America, 
entre indios selvagens, no mesmo caminho dos invaso
res que traziam a nephrite, vasos semelhantes.

Assim na E uropaena Americaencontramos vasos-idolos, 
(llhos da mesma theogonia e ligados á nephrite e aos Karas.

Será coincidência ? Nfio serflo provas convincentes ? Iso
lados pouco provariam, m as reunidos ás muitas circum- 
stancias archeologicas, ethenographicas e linguisticos que á 
elles e á nephrite se prendem, nada valem?

Vimos o uso dos vasos-idolos na Asia e Europa, agora 
vejamol-o na America ante-Colombiana.

Na casa lobrega, segundo Sahagun, com os amuletos, 
calcliihuitls, de nephrite, tambem se guardavam os idolos- 
oasos, de terra cota, de grandes dimensões, que estavam, 
com Jlguras sgmbolicas, em uma casa especial em que se 
guardavam figuras de pedra verde e macissas. Esses vasos 
eram tidos por divindades com differentes invocações, sendo 
os principaes os que se ligavam ao vinho ou ás bebidas 
inebriantes.

Delles nos falia Gomara, Torquemada, Clavigero e outros.
Motolinia( ‘ ) porexemplo, nos diz : «Otrostenian figuras 

de hom bres; tenian estos en la  cabeça un mortero eu 
lugar de m itra : y alli les echaban vino por ser el dios 
dei v in o .»

Mendieta ( 2) tambem perpetuou que: «Otros con un 
mortero en la  cabeça, y este parece que era el dios dei 
vino y asi le echabon vino en aquel como mortero. »

( 1 ) JlUt, Jndloi, in Jicalbacota, C o ll.  do Doco. I .  pag. 33.
( * )  J/fel. Ecletj pag. 88.
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Leon y Gama (*) ta mijem refere que: « el sacrifício 
que se-hazia de dia, al idolo Centzentotochtin Dios dei vino, 
en el mez nombrado Hueipachtli, ó tepeithuitl en su templo 
proprio .. .  » e cita Melchior Hernandez que disse : Templum 
erat dicatum vino deo, in cujus honoreu tres captivos in- 
terdi tamen et nonnoctu jugulabant, quorum primum 
Topuztecatl nuncupabant..»

O Revd. Brasseur de Bourbourg accrescenta que : < Les 
buveurs et les ivrognes avaient cependant, parmi les Azteques 
plusieurs divinités particulières. »

Uiricoechea ( 3) tambem diz que os Cliibchas tinham 
« Nencatocoa que presidia a la  borracheras, sendo 
tambien el dios de la torpeza .d

Bancroft baseado nos estudos de todos os historiadores 
antigos nos ( 3) affirma que os idolos eram « a kind of oessell 
carried on. the head o f the idol, into whlch vessel wine 
w as ceremoniously poured. »

Vemos, pois que no Mexico e na America Central, os 
povos primitivos tiveram vasos-idolos que eram guardados 
em casas especiaes, que tinham figuras humanas carregando 
vasos, em fórma de graes nos quaes se guardavam be
bidas inebriantes, e vemos que no Amazonas ainda hoje 
existem com as mesmas fórmas, guardados tambem em 
templos e destinados ao mesmo fim.

Note-se que todos os escriptores hespanhõos denominam 
o vaso da cabeça de mortero, que em portuguez signi
fica gral, que é justam ente a forma do vaso que o idolo 
em questüo tem na cabeça, pelo que presumo ser dos de 
que tratam  Montolinia e Mendiela.

Si os MuyrakytSs, só por si, me esclareciam a questfio, 
vieram depois os idolos ainda mais me convencer que as

( * ) D<u plcdro4 . I I .  p a g . 35 .

( * )  A nf. Nco  Granadfncw, p a g .  16.
( * )  H is i. m c .  c ir . I I I .  p a g . 493.
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tpibus qup perçorrem as florestas 4° norte do Brazil, sa- 
liiram da Nahuath depois de terem atravessado o vpllio 
continente.

São fructos de sementes de uma' arvore que tem a 
raiz principal presa ao solo de Yuthipn, o terra da jade.

Esses vasos são vulgarmente conhecidos pelos que faliam 
a lingua vernacula por Kãmucijs, m as vulgarmente pelos 
cjyilisadps süo conhecidos por Kamucys.

Sob este nome existem confundidos vasos com destino 
e formas diversas. Uns globulosos, outros cyfindricos, os pri
meiros para guardar agua ( f ) e os segundos para vinhaças.

Os globulosos de gargalo estreito é que süo os verda
deiros kamucys, que se derivam de Icamby, ou kambu, 
agua do mama, leite e hi, o que serve. De forma mais ou 
menos de jnnma veio o nome indígena.

Os çylmdriçps süo os kãmucys, que se derivam de Icãmi, 
vinho, e cy, & mfie, o deus do vinho.

Uns eram domésticos e usupes e os outros os sagrados, 
que se guardavam qccuUos nos templos.

Os vasos das festas, os do kachiry, do tarubci, süo 
igpçauas, algumas de mais de um metro fio diâmetro» 
corno yj entre os Tikunas. Os kamucys süo lisos, ou pin
tados, como em geral os igaçauos, entretanto que os kü- 
mucy süo ornados de figuras em relevo e por pintura.

Veio, pois, a ferra cota do Amazopas com os seus 
vasos-idolos identificados com as divindades do vinho da 
America do Norte, dar a müo ü nephrite e á steatite para 
caminharem hoje juntas, pela estrada dos primitivos ca
minheiros, arrancando do solo os artefactos, paro os quaes 
forneceram a m atéria prima e mostrando como todos se 
prendem á mesma cadeia e que não süo mais do que êlos 
espalhados pelos filhos do sol e das serpentes.

( 1 ) O squn se rrem  p a ra  deposito d 'ngun, a s  ta lh as , são  M  igaçauo*, do lij aguv  
o Jiovo, a  quo guard o , contdm, conserva, e tc .

A a sp ira d a  h, foi m udada jwla pronuncia p o rtu g u e ia  p a ra  ç .
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Appareceram os Muyrakytüs ( calchiliuills), depois 
vieram os idolos ( teobbats) e finalmente, os vasos idolos, 
como documentos garantir que no Brazil elles andaram 
sempre unidos, como no Mexico. Andam hoje dispersos, mas 
veio um rito como adiante veremos e que ainda perdura, 
provar que deviam ler existido os templos, porque os últimos 
ainda são nelles guardados, não em càsas sumptuosos 
feitas de pedra, por não terem á mão essa matéria, porém 
em palhoças bem feitas easseiadas.

Emfim, termino este, dizendo com Charancey: «L ’on 
pourra juger par lã, du peu de fondement de ces hypo- 
theses imaginées pour soulenir 1’origine autoehlhone des 
civilisations du Nouveau Monde. »



CÔRES DOS MUYRÁKYTIS

As cores dos muyraykytOs Amazonenses, que possuo 
c tenho examinado correspondem ás marcadas nas duas 
estampas chromolithographicas, que se acham na obra do 
Professor Fischer, intitulada Nephrit und jaedíte, assim: 
Est. I — fig. 1 — corresponde á côr das veias

azues da ílg. 7 da Est. I. ( * J ............................... Z.
Est. I — fig. 2 — corresponde á côr da ílg. 4 da

Est. I .........................................................................  T.
Est. I — fig. 3 — sssemelha-se li côr da fig. I. T.
Est. I — fig. 4 — é da còr da fig. 9 da Est. I. Am.
Est. I — fig. 5 — é da côr da fig. 10 da I. . Am.
Est. I — fig. 6 — é da côr da fig. 9 da II. . Am.
Est. I — fig. 7 — é  da còr da fig. 12 da Est. I. Am.
Est. I — fig. 8 — é  da còr da parte verde da fig. 7

da I ............................................................................... Z.
Est. I — fig. 9 — é da còr da fig. 15 da II. . NZ.
Est. I — fig. 10 — é da còr da fig. 10 da I. . Am.
Est. I — fig. 12 — 6 da còr da fig. 20 da II. . I.
Est. I — fig. 13 — é da còr da fig. 14 da II. . NZ.

( 1 ) A le tra  T . q u er d l ie r  que a  am o stra  do F ischer foi achada no T u rk c s la n ; 
A . n as  A n tilh a s ;  A m . n a  A m erica em localidade desconhecida ; Z , em Z u ric h ; I , em 
localidade incerta." N Z . a a  N ova Z olandia.
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Est. II — fig- 1 — 6 da còr da fig- 1 da I. . T.
Est. II — fig- 2 — 6 da còr da fig- 1 da I. . T.
Est. II — fig- 3 — é da còr da fig- 10 da I. . Am.
Est. II — fig- 3 — é da còr da fig- 19. da II. . A.
Est. II — fig- 4 — è da còr da fig- 11 da I. . Am.
Est. 11 — fig- 5 — é da còr da fig- 10 da I. . Am.
Est. III — fig- 1 — é da còr da fig- 9 da I. . Am.
Est. III — fig- 2 — 6 da còr da fig- 10 da I. . Am.
Est. III — fig- 3 — è da còr da fig- 9 da I. . Am.
Est. III — fig- 4 — é da còr da fig- 2 da I. . T.
Est. figs. 5 e 6 — é da còr da fig- 9 da I. . Am.
Est. III — fig- 8 — é da còr da fig- 4 da I. . T.
Est. III — fig- 9 — é da còr da fig- 16 da II. . T.
Est. III — fig- 10 — ê da còr da fig- 7 da I. . Z.





EXPIICAÇÍO DAS IS T A IP A S DOS H M K Y T I S

ESTAMPA I

Fig. 1 — Muyrnkyia de nephrite achado na costa do 
Paru, Província do Pará. Vê-se em a de frente, em b de 
lado e em c pelo dorso. E’ de um bello verde-azulado, 
perfeitamente polido, trespassado na parte inferior por um 
furo, por onde passava-se o fio para ser trazido suspenso 
ao pescoço. De ambos os lados os furos estreitam-se 
para o centro, mostrando ter sido perfurado por ambos os 
lados. Tem o peso especifico de 2.97 e corresponde, na 
cor, á dos veias da fig. 7 da E st. I  da obra do Dr. Fischer 
Nephrit iincl Jadeite.

Pertence este exemplar á  collecçêo de S. A. a Prin- 
ceza D. Isabel, a quem tive a honra de offerecer em 
1875.

Fig. 2 — Este exemplar, zoomorpho, é visto em a pela 
frente e em b pelo dorso. Tem uma còr verde-azeitona- 
escuro, e é perfeitamente polido. Representa um baclracio, 
fúrma esta commum na Asia e em Nova Granada. E’ du
plamente furado, de maneira que passado o Do por ambos 
os furos fica o amuleto pendente e unido ao pescoço, como 
se fòra um bentinho.
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Enconlrei-o no Logo Yacy-uaruó, no Rio Yamundã. 
Tem o peso especifico de 3,05 Jadeíte. ( 1)

Fig. 3 — Representa um terço, mais ou menos, de 
um muyrakytd de nephrite, de um verde esbranquiçado, 
que representa lambem um bactracio. Vè-se uma das 
pernas, mas não se póde distinguir nem a posição dos 
olhos nem a dos furos. E’ pçrfeitamenlc polido e o en- 
çotUijei. na , Tauaküera d,’as Amazonas,; na Costa do Parú. 
Tem ó  peso específico de 2,98  o a dureza de1- 6;-5.

Fig. 4 — Muyrakytã de nephrite, cuja fórma é, antes 
de phantasia, do que zoomorpho. E' de um verde amarel- 
lado, bem polido, sem i-transparente, não tendo a rocha 
nem um só defeito. Encontrado no Lago ICurumu, no Rio 
Trombetas. Peso especifico 2,96.

F i g . 5  — Representa um peixe de nephrite. E ’ verde 
amarellarto, bem polido e tendo por olhos os furos de o 
trazer suspenso. Foi encontrado na Colonia de Obidos, 
pouco abaixo da foz do Rio Trombetas. Peso especifico 2,97.

F i g . 6 —  E’ uma conta de nephrite verde-sujo, perfu
rada, sendo os furos feitos dc ambos os lados a se en
contrarem no centro, polo que ahi é um pouco mais es
treito . Achado no Lago Verde, de Alter do Chão, no Rio 
Tapayós. Peso especifico 2,97.

F i g . 7  — Cylindro de nephrite verde-amarellado. Tem 
•a fórma mais commum da Asia e de Costa Rica. Per
furado por ambos os lados. A rocha é pura e perfeita
m ente polida. Achado no Amazonas, proximo o Obidos. 
Peso- especifico 2.96.

F ig . 8 — Fragmento de um muyrakytã verde-amarello 
sujo, perfeitamente polido. Achado na Costa do Parú. Peso 
especifico 3,15. Dureza 6,3. Jadeíte.

Fig. 9.— E' um m uyrakytã de nephrite de um verde 
escuro,. perfurado por ambos os lados a encontrarem-se

( 1 ) Dòvo «qui obsorvur quo, o não indicar-83 o possuidor do objocto, flea  s u b -o n - 
tondido quo pcrtõnco & collocção do AuctOr.
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os furos no centro. E’ da Costa do PnnV e' tem o peso 
especifico de 2,97.

Fig. 10 — Muyrakytã de nephrite, de uma fórma qua-i 
drangular, perfoitamente polido de um verde-maçã, achado; 
tambem na Costa do Paru. Peso especifico 2,97.

Fig. 11 — Entre os mtiyrakytüs do nephrile, achado3 
na Taunkuera das Amazonas, encontrei este. E' do quartzo 
leitoso, perfeitamente opaco e bem polido, com a perfu
ração feita de ambos os lados. Incontestavelmente é mais 
moderno do que os de jade e parece provar que foi feito 
depois de acabado o contacto com os que traziam a 
roclm da Asia. Foi feito com a rocha que encontraram no 
paiz, por ser semelhante ó jade branca, e necessariamente 
por falta da rocha primitiva lançaram mão do quartzo. 
Os desta rocha que tenho visto süo maiores e menores do 
que o que aqui represento, tendo alguns, posto que curtosy 
o duplo do diâmetro. Os de quartzo süo sempre cylindricos. 
Tenho visto alguns encontrados em Parentins, antiga. Villa 
Bella da imperatriz, no Rio Urubu, e nos Rios Negro e 
Trombetas. Estes muyrakytüs süo semelhantes aos que ainda 
tioje usam os Uaupós, como signal de nobres, mas não. do 
chefes.

ESTAMPA II

Fig. 1 — E’ um muyrakytã de nephrite, com a parte 
inferior partida, porém depois polida, pelo que, aiilda nessa 
parte, se vê um pouco a fractura, assim como algumas 
sinuosidades como se fossem roidas por insectos. Essas 
sinuosidades são cheios de oxido de ferro. Em a é visto 
de frente, cm b pela base e em c de lado.

E’ verde maçã, bem polido, com o furo semelhante 
a dous cones que se encontram peio opice. Este exemplar 
foi encontrado.peloDr. Miranda Chermont, no I.agoÇapukuá, 
no R io 'Trombetas. Tem o peso especifico;, do 2,90. ,.t
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Fig . 2 — Esle bello exemplar é de neplirltc de um 
verde claro, apresentando a rocha muita pureza e muito 
brilho pelo bom polimento que recebeu; infelizmente tem 
a  parte superior quebrada; porém, mostra ler o mesmo de
senho do que o que foi levado para Munich pelo Dr. Martius. 
Foi encontrado na mesmo localidade do que representa a 
figura acima e me foi offerecido pelo mesmo amigo.

Fig. 3 — E’ um dos muyrakytfis, cuja fórma é a mais 
vulgar. E’ um cylindro um pouco adelgaçado para os 
lados, mais perfurado de um lado. Tem um a còr verde 
azeitona, com pequenas veias de oxido de cobre. Em a é 
representado de lado e em b pela base. Foi tambem 
achado nas proximidades do Rio Trombetas. Tem o peso 
especifico de 2,97.

Fig. 4— Represento um m uyrakytã de nephrile verde 
côr de maç5, tendo alguns pontos e linhos avermelhados 
por oxido de ferro. E’ perfeitamente polido. Afasta-se este 
exemplar de todos os que tenho visto por não ser per
furado, e ter de um só lado um dente, que servia para 
reter o fio que o am arrava para ser suspenso ao pescoço. 
Foi achado em Obidos. Tem o peso especifico de 2,93. As 
figs. a e b representam-o visto de frente e de lado, as c e 
d  os córtes horisontal e transversal.

Fig. 5 — Não conheço a côr deste muyrakytã, por não 
o ter visto, m as sei que foi levado do Amazonas pelo 
Dr. José Paranaguá, que o offereceu para a collecção da 
sua irmã, a Exma. Sra. D. Amanda Doria. Está repre
sentado á pag. 529, do volume VI dos Archioos do Museu 
Nacional, porém invertido. Tem o peso especifico de 2,97. 
Tendo sido este exemplar offerecido pelo Sr. Lourenço Va
lente do Couto, julgo que foi achado nas proximidades de 
Obidos ou do Rio Trombetas.

Na mesma pagina da mesma obra, vem representado 
um  outro muyrakytã,* cylindrico e sem ser perfurado, 
pertencente a S. A. o Principe D. Pedro. Não indica a côr, 
m as diz que é de nephrite com o peso especifico de 2,98.
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F i g . 6 — AlTecta a fórma de uma cunha e 6 de um 
verde esbranquiçado com uma mancha quasi preta; Foi 
encontrado no Lago Çapukuá. Perfeitamente polido. Tem 
o peso especifico de 2,OS. Pertence ao Dr. Américo Vitruvio 
Gonçalves Campos, do Pará.

Fig. 7 — Representa um, não menos bello, muyra- 
kylã de um verde còr do maçã, perfeitamente polido e de 
uma rocha puro, sem apresentar a menor fractura oii de
feito. As letras a, b, c mostram-o de frente, de lado e de 
costas. Foi encontrado em Obidos, e pertence ao Dr. José 
Paranaguá, residente na Còrte. Tem o peso especifico do 
2,90.

F i g . 8  — R e p r e s e n t a  u m  c y l i n d r o ,  m a i s  o u  m e n o s  a d e l 

g a ç a d o  p a r a  a s  e x t r e m i d a d e s ,  p e r f e i t a m e n t e  p o l i d o ,  p e r 

f u r a d o ,  s e n d o  o  f u r o  f e i t o  d e  a m b o s  o s  l a d o s .

E’ de uma còr bronca esverdeada, que corresponde ás 
manchas da fig. 19 da est. II. da Nephrita und jadeito, 
de Fischer. Este muyrakytã pertence ao Sr. Barão de Só- 
limões e foi achado na Costa do Paru. Peso especifico 2,06.

ESTAMPA III

F i g . 1 — E ’ o  maior, o mais bello c  o mais perfeito 
muyrakytã do Amazonas que tenho visto. Sobre este raro 
exemplar dei uma noticia circumstanciada no Jornal do 
Amazonas, de 19 de julho de 1886, que infelizmente aqui 
não posso reproduzir por a  ter perdido e não poder a r
ranjar, de mão, o referido Jornal. Este bello cspecimen; 
achado em Obidos, esteve mais de 60 annos, com uma 
velha lapuya, que a muito custo fez delle presente ao fi
nado D. Antonio de Macedo Costa, quando Bispo do Parü.

Tive-o em meu poder, e o estudei. Era perfeitamente 
polido, perfeito, de uma còr de azeitona-claro, bem per
furado e tinha o peso especifico, se bem me recordo, de 2j08.
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Consta-me que o Sr. Bispo dera este bello monumento a 
um amigo e hoje ignoro o seu paradeiro.

F i g . 2  — Este muyrakytã foi do fallecido Arcebispo da 
Baliia D. Antonio. de Macedo Costa, que o obteve em uma das 
suas viagens no Amazonas, quando Bispo do Pará. Ignoro 
a localidade certa em que foi encontrado, m as é do dis- 
tricto de Obidos. Não tem defeito algum, 6 perfeitamente 
polido, tem no dorso dous furos que se ligam a dous outros 
lateraes, sendo os quatro feitos de fóra para dentro a se 
encontrarem os quatro. Os dous do dorso são ligados por 
um sulco, onde passa o cordão.

E’ de uma còr verde azulada, com pequenas manchas 
esbranquiçadas, e affecta a  fórma de um machado alongado.

Tem o peso especifico de 2.96.
Pertence hoje & viuva do fallecido Conselheiro Monteiro 

Caminhoá.
A sua còr 6 quasi idêntica íi da Jlg. 11 da E st. I .  da 

obra de Fischer, já  citada.

ESTAMPA IV

F i g . 1 — Muyrakytã de nephrite, com a fórma de 
cunha, de um verde amarello e bem polido. E’ propriedade 
do Sr. Derby, Director da Com missão Geologica de S. Paulo. 
Foi do fallecido professor Ilart e presumo ser de Alter 
do Chão. Tem o peso especifico de 2.90.

F i g . 2 —  Representa, mais ou menos, o unico muyra> 
kytã que possue o Director do Museu Nacional, e o pri
meiro que vio, em 1882, que foi comprado no mercado de 
Belém do Pará. Vem representado nos Archivos do Museu, 
estampa 7, figs. 9 e 10. A figura que apresento foi tirada 
rapidamente durante a exposição anlhropologica. Nesta ex
posição figuraram sómente este exemplar e o do Sr, Derby, 
além dos meus. Tem o peso especifico de 2,96.
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F ig. 3 — Muyrakytã de nephrite, que segundo o pro
fessor Fischer (* ) existe no Museu de Munich para onde 
foi levado pelo Dr. Martius. Achado em Obidos. Peso es
pecifico 2,942.

F ig. 4 — Muyrakytã de nephrite, que existe no Museu 
de Berlim; é de uma côr verde amarellado. A unica In
formação que ha é que foi encontrado no Brazil. Peso es
pecifico 2,97 ( 5 ).

F ig .  5 — Muyrakytfl de nephrite, proveniente do Chile, 
que existe no museu do Rio de Janeiro. E’ de um verde- 
amarellado e bem polido. Tem o peso especifico de 2,96 se
gundo me informou o Sr. Derby, que a meu pedido fez 
o trabalho, porém nos Archioos vem com o peso de 2,97.

F ig .  6 — E’ um instrumento, semelhante ao King, 
chinez, que ha mais de trinta annos existe no museu do 
Rio de Janeiro, proveniente do Chile. E’ de um verde-ama- 
rellado e muito bem polido. Segundo o Sr. Derby, que me 
deu o seu peso, tem 2,96, porém segundo os Archivos 2,97.

Fig . 7 a — Muyrakylô de nephrite achado em Alter do 
Chão. E’ perfeitamente solido e de um verde azeitona. Se
melhante a estes encontram-se em Cajamarca, no Perú, 
onde servem para fusos. Tem o peso especifico de 2,97.

F ig .  7 b — Córle longitudinal da metade do mesmo.
F ig .  8 — Estes muyrakytas são calchihuitls, e me

xicanos. Aqui os apresento, como os apresentou o pro
fessor Fischer ( 3) para provar que razão tinha eu quando 
disse, antes que outros o dissessem, que os muyrakytãs 
eram esculpturados por meio d ’agua, areia e pão. Em a 
mostra a maneira dè lascar a jade; em b vê-se lançar a 
agua sobre a esculptura; em c representa o momento de

( 1 ) ' N tphrU e u n d  jadcllc, png. 45, fig . GO.
* (  1 )  Op. c l t . ,  p ag . 3 8 , flg . 50 o A rch. f l i r  Antrop. B d .  X II, P l .  I ,  Gg. 14. 

(  * ) üeber dtô KerJitniO der sogcnaniUcn Amasonstcine, soioie fíb tr  das fabelhaflt 
Am asonw oih  n lbat. A rch. f t i r  Anthrop. Bd. X I I ,  p ag a . 7 a  27. Tab I  Ggs. 16-19 .
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fazer descer a  areia pelo pontalete e em d  a  maneira e a 
posiçüo de fazer-se a perfuração e os ornatos circulares. São 
quatro muyralcytãs distinctos, m as cada um representa o 
processo pelo qual foi feito. Tendo sido, como me disseram, 
uma idéa arrojada a  que apresentei sobre o fabrico dos 
muyrakylüs, comtudo vieram posteriormente estes pro
varem que eu tinha razão.

F ig .  9 — Belio muyrakytã, de jadeite ? achado em Pa- 
rinlins. E’ de um branco azulado, venoso-mosqueado de 
mais escuro. Tem o peso especifico de 3,4, na còr con
corda com a da fig. 19. Taf. II da obra de Fischer Nephrite 
und jadeite .

ESTAMPA V

TEMBETÁS E NANACYS

Para que bem se distinga o Muyrakytã do Tembeld, 
o amuleto de ornato, aqui apresento tres fórmas de lem- 
betãs, sendo o primeiro o mais antigo e que originou 
o batoque dos Botocudos e o ultimo o mais moderno e que 
ainda é usado.

F ig. 1 — Grande amuleto de quartzo opaco, usado pelos 
indios Tarianos. Estes amuletos são de varios tamanhos 
e usados por todos os homens da tribu como dislinctivo 
de nobreza, m as nüo indicam poderio nem signal de chefe 
quando só tem o furo transversal. Usa o povo, além dos 
grandes, tambem outros pequenos, em geral, de 2 a  3 centí
metros de comprimento, furados longitudinalmente e iguaes 
aos que se encontram com os seus congeneres de nephrite. 
Os furos transversaes süo feitos por ambos os lados.

Fig. 2 — Representa um verdadeiro nanacp  ou tuj- 
chauitá, a  pedra de chefe, que é sempre furada longitudi
nalm ente. E’ esta pedra, tambem de quartzo, ás vezes ro
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sado, a que indica o alto poder e são estas que os chefes 
usam . Pela posição do furo distingue-se o chefe dos vas- 
sallos. A perfuração é sempre feita por ambos os lados.

Fig. 3 — Nanacy dc quartzo leitoso, usado pelos indios 
do Rio Uaupés. E’ o commum e usado por quasi todos os 
indios.

Fig. 4 — Tembetá, de pedra verde, de berylio ou de 
Amazonstone, usado, oulr’ora, pelos gentios do Maranhão 
para o sul. A parte interior è circular e a exterior mais 
ou menos oblonga. A coliocaçüo deste enfeite era na face e 
no labio inferior e occasionava uma grande dilatação deste 
desfigurando o indivíduo.

Fig. 5 — Tembetá de alabastro dos indios Chambioãs, 
do Baixo Araguay e do Tocantins. E’ o mais moderno e 
ainda em uso.

Fig. 6 — Tembetá de quartzo achado na antiga al
deia Arraiozes, no Rio Longã, afiluente do Parahyba, na 
Província do Piauhy.
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