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NUMERO 16

ANTHROPOLOGIE
CONGftfes DES AMÉR1CANISTES (8' SESSION")

M. DE QUATREFAGES
Président du Comité d'orgamsation.

Cantonnement et migrations;
peuplement de 1'Amérique.
Messieurs, ,
Grâce à 1'honneur fort inattendu que l'on m'a fait en
111'appelant à ce fauteuil, j'ai tout d'abol*dà remplir u n
devoir bien doux, celui de saluer les savants étrangers
et trançais qui ont répondu à 1'appel de notre Comité.
Je le ferai en peu de paroles. Mais, au n o m de tons
mes collègues, je puis affirmer qu'elles partent du
mpaBiíx. — Soyez lesbienvaniis, messieurs!
Malheureusement, ce m ê m e bonneur m'impose une
làche tout autrement difficile.L'usage veut que, en oul
vrant une session de Congrès, le Président adresse a ses
collègues tout au moins une allocution relative aux
quesSons qui vont les occuper; et que dirai-je, au sujet
de 1'Amérique, à des h o m m e s de savoir, qui font de ce
grand continent 1'objet de leurs préoccupations habituelles? Je ne mérite pas c o m m e vous le titre d américaniste. Appelé par les exigences de m o n enseignement
à faire 1 histoire de toutes les populations humaines, je
ne pouvais aborder d'une manière spéciale une étude
plus que suffisante pour absorber une vie entière. J ai
donc beaucoup à apprendre de vous; et je vous remercie d'avanee po.ur tout ce que vous nfenseignerez.
27 e ANNÉE. —
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Toutefois, à peine est-il besoin de le dire, le point de
vue d'ensemble, auquel j ai dú m e placer à peu prés
toujours, ne pouvait que ramener souvent m a pensée
vers ce nouveau monde, clont la découverte a ouvert
lant dliorizons inattendus à presque toutes les branches
du savoir humain. Or, en tête des problèmes'qu'il pose
à 1'anthropologiste, celui de 1'origine de ses habitants
se presente en première ligne. Les indigènes américains sonl-ils, à u n degré quelconque, les parents des
populations de 1'autre continent? O u bien, apparus sur
les terres ou nous les avons trouvés, n ont-ils avec ces
populations aucun rapport ethnologique?
Vous savez que ces deux opinions ont été soutenues
et ont encore leurs partisans. J'ai fait connaitre depuis
longtemps la solution à laquelle je m e suis arrêté.
A m e s yeux, 1'Amérique a été peuplée originairement
et de tout lemps par a ^ R . . V-ations venues de l'ancien monde. A u risque *,'• m e vépéter, je voudrais résumei- brièvement les ijitifs de H** « w l a t L w —

I.
h de rappeler les deux régies
que j'aisuivies constanfent dans 1'étude desquestions,
paríois si ardemment c ntroversées, que soulòve 1 Histoire de 1'homme.
itt-M«M4
La première est d'éc rter absolument toute considé
ration e m p r u n t é e , soit' tudogme.soitàlaphilosophie,
et d'en appeler uniquei ml à la science, cest-à-oire
Yexpèrience et à Yobserv :ion.
e jamais isolei" 1'homme des
La seconde est de
ít íaccepter qifil est soumis,
autres êtres organisés;
16 S.
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pour tout ce qui n'est pas exclusivement humain, à
toutes les lois générales qui régissent également les
animaux et les plantes. De là il resulte que l'on
ne saurait regarder c o m m e vraie une doctrinè, une
opinion quelconque, qui fait ou qui tend à faire
de 1'homme une exception parmi les autres êtres
organisés.

Dans m e s leçons sur cette matière, j'ai cite de m ê m e
textuellementlesdires dessavants les plus autorisés au
sujet des principaux groupes cVanimaux d'eau douce et
d'eau salée; j'ai passe en revue les faunes aériennes à
partir des insectes; j'ai insiste quelque peu sur les
poissons et les reptiles. Je vous épargne cette é n u m é ration et ne dirai u n m o t que de 1'oiseau dont 1'aire
d'habitat est la plus étendue. Le faucon pèlerin occupe
la
totalité des régions tempérées et chaudes de 1'ancien
II.
et du nouveau m o n d e . Mais il n'atteint ni les régions
boréales, ni la Polynésie.
Faisons 1'application de ces príncipes à la question
Mais, par son corps, 1'homme est anatomiquement
qui nous occupe, mais élargissons-la; car elle n'est
et
physiologiquement u n m a m m i f è r e ; rien de plus et
qu'un cas spécial d'un problème plus general que l'on
rien
de moins. Cette classe nous interesse donc bien
peut formuler en ces termes. L ' h o m m e est aujourplus
que
les precedentes et elle nous apporte des end'hui partout: s'est-il-montré partout àforigine? Sans
;
avoir été ahsolument cosmopolite à ses débuts, a-t-il seignements plus pré" s. J'entrerai donc ici dans quelques détails, en prr
pour guide le grand ouvrage
pris naissance sur un nombre indetermine de points?
d'Andrew
MurraJ^
u.,enu
classique dès son appariO u bien, né sur un point unique et circonscrit, a-t-il
tion.
envahi progressivement la terre entière par voie de miE n raison de leur force, de leur e n o r m e puissance
grations?
de locomotion et grâce à la continuité des mers qu'ils
A u premier abord, on pourrait croire que la réponse
habitent,
les Cétacés sembleraient pouvoir jouir d'un
à ces questions doit être fort différente selon que l'on
véritable
cosmopolitisme.
II n'en est rien. Chaque es-,
admet 1'existence d'une seule ou de plusieurs espèces
pèce
est
cantonnée
dans
une
aire plus ou moins éten- .
humaines. Ce serait là une errem*. Nous allons voir
due, au dela de laquelle quelques individus font-parque, sur ce point du moios, les pólygénistes doivent
fois
des excursions, sauf à rentrer bientôt dans leurs
donner la main aux monogénistes, sous peine de se
limites;
deux exceptions ont été signalées à cette règle
trouver en contradiction avec les faits.
générale.
U n Rorqual à grandes mains et u n BaloenopPlaçons.-nous dabord au point de vue monogéniste.
tère boreal, originaires de nos mers tempérées et froides,
auraient été trouvés, le premier au Cap, le second à
Java. A en juger par ce quedisent V a n B e n e d e n et GerIII.
vais, les deux plus grandes autorités en cétologie, ces
faits seraient au moins douteux. Acceptons-les néanLa physiologie, qui conduit à reconnaítre 1'unité de
moins c o m m e vrais; toujours est-il que ni 1'une ni
1'espèce humaine, ne nous apprend rien de relatifà ses
1'autre espèce n'a jamais été rencontrée dans les mers
premières origines géographiques. II en est autrement
qui baignent 1'Amérique et Ia Polynésie.
de la science qui s'occupe de la distribution des aniAu-dessus des Cétacés, on ne trouve plus rien qui
m a u x et des végétaux à la surface du globe. La géograressemble à u n cosmopolitisme, m ê m e fort restreint.
phie des êtres organisés a, elle aussi, ses faits génèraux Ici encore, je puis vous épargner les détails. Vous savez
que nous appelons d e ^ Im* C» sont ces faits, ces lois c o m m e m o i que les espèces de Marsupiaux, d'Édentés,
qu'il faut connaitre et inlerroa rpour résoudro le pro
de Pachydermes, ont leurs patries respectives netteblftmp rln morle da peuplemen ffu globe.
ment délimitées; et que, si le cheval et le porc son
E h bien, le premier resulta de cette étude est de
aujourd'hui en Amérique, c'est qu'ils y ont été impormontrer que le véritable cosm politisme, tel qu'on le
tes par les Européens.
^
,
-, — ^„. „„ t^
^constate chez 1'homme, n'exif*ftttlle-part,soit dans le
U n fort petit n o m b r e de Ruminants habitent égale"'ègne animal, soit dans le rè e vegetal. A 1'appui de
m e n t le nord des deux continents. O n est généralement
cette aiflrmation, je m e born
vous citer quelques
dacçord pour regarder le renne et le caribou c o m m e
témoignages
de
simples races d'une m ê m e espèce. Brandt, tout en
Voici d'abord ce que nous
de Candolle au sujet
faisant
quelques reserves, en a dit autant du bison et
des végétaux:« Aucune plante anérogame ne s'étend
1
aurochs,
de 1'argali et du bighorn. Mais, aucune de
de
sur la lotalité de la surface terrestre. II n'en existe
espèces
ne
se trouve dans les régions chaudes de
ces
guère que dix-huit dont l'aire atteigne la moitié des
ces
deux
parties
du m o n d e , pasplus que dans 1'Océanie
terres; aucun arbre ou arbusto no figure parmi ces
enliere.
plantes <l'une extension si considérable. » Cette dernière remarque toucke à u n Ordre de considérations
f-1Us°«n1ldeS Garnassiers Poente peut-être quelques
sur lesquelles j'insisterai plus loin.
, ^ í l U e S a U X PrteôdAt». Mais, arrivé aux Cheiroptères et aux Quadrumanes on ne trouve pas une
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seule espèce c o m m u n e aux deux continents, pas plus
quaureste du m o n d e .
VI.
IV.
Ainsi, de tous les êtres organisés, plantes ou anim a u x , pas un n'est cosmopolite à la manière de
T h o m m e . Or il est évident que Paire d'habitat acUielle d'une espèce animale ou végétale quelconque
eomprend le centre d'apparition de cette espèce. E n
verta de la loi d'expansion, celui-ci doit m ê m e être
moins étendu que celle-là. Aucune plante, aucun animal n'a donc pris naissance dans toutes les régions du
globe.
Admettre que T h o m m e s'est montré dès le déhut partout ou nous le voyons aujourdliui serait faire de lui
une exception unique. Cette hypothese ne peut donc
être acceptée; et tout monogéniste doit repousser
c o m m e fausse la conception du cosmopolitisme initial
de 1'espèce humaine.
V.

Ainsi, qu'il s'agisse des espèces ou des genres, 1'aire
d'habitat se restreint d'autant plus que les animaux
sont placés plus haut dans 1'échelle zoologique. II en
est de m ê m e pour les végétaux. Voici ce qu'en dit de
Candolle : « L'aire moyenne des espèces est d'autant
plus petite que la classe à laquelle elles appartiennent
a une organisation plus complete, plus développée,
autrement dit, plus parfaite. »
Le canlonnement progressif, en rapport avec leperfectionnement croissant des organismes, est donc un fait
general, une loi, qui s'applique à tous les êtres organisés et dont la physiologie rend dailleurs facilement
compte. Or, cette loi est en désaccord absolu avec
1'hypothèse qu'il puisse exister un genre hurnain, comprenantplusieurs espèces distinctes, lesquelles auraient
apparu par tout ou nous voyons des hommes. Cest ce
qu'il est aisé de comprendre.
E n invoquant 1'autorité de Murray et 1'universalité
d'habitat qu'il attribue aux genres Rorqual et Dauphin,
les polygénistes pourraient être tentes de díre *.« Le
non-cosmopolitisme presente déjà deux exceptions •.
pourquoi n'y en aurait-il pas une troisième? Deux
genres de Cétacés sont naturellement representes dans
toutes les mers; pourquoi le genre hurnain ne l'aurait-il pas été d'emblée sur toutes les terres?»
Ce raisonnement pécherait par la base. Les Rorquals
et les Dauphins appartiennent au dernier ordre des
Mammifères. Les h o m m e s , à tenir compte seulement
du corps, ne peuvent être placés que dansle premier.
A moins de constituer une exception unique, c'est aux
lois du groupe supérieur qu'ils ont dú obéir. Par conséqucnt, ils n'ont pu échapper à celle du cantonnem e n t progressif. II suit de là qu'un genre hurnain,
c o m m e que le comprennent les polygénistes, aúrait dú
occuper à rorigine une aire tout au plus aussi étendue
que celle qui est dérolue à quelque genre des Singes.
Mais, parmi les ílnges eux-mêmes, tous les naturaHstes reconnaissenf, une hiérarchie; tous placent en
tête de 1'ordre la íBjiiJJe des Anthropomorphes. Cest
donc aux groupes Wicondaires de cette íiunille que les
polygénistes doiváit demander des renseignements
sur 1'étendue possifle de 1'aire primitivement accordée
à leur genre hurnain; et vous savez combien est peu
considérable celle i s genres Gihhon, Orang, Gorilleet

- La même conclusion slmpose aux polygénistes, à
moins quiis ne refusent dappliquer à 1'homme les
lois de la géographie botanique et zoologique qui régissent tous les autres êtres.
En effet, pour tant qu'ils aient multiplié leurs espèces
humaines, quils en aient admis deux avec Virey,
quinze avec Bory de Saint-Vincent, ou un nombre indetermine, mais três considérable, avec Gliddon, ils les
ont toujours réunies dans u n seul genre; et ils ne pouvaient faire autrement. Or, pas plus qu'ime espèce humaine,nn genre hurnain ne peut être cosmopolite.
En parlant des végétaux, de Candolle a dit : « Les
m ê m e s causes ont pese sur les gcnres et sur les espèces;»
et cela est vrai des animaux c o m m e des plantes.
Tenons-nous-en aux Mammifères.
Parmi les Cétacés, Murray regarde les genres Rorqual
et Dauphin c o m m e étant representes dans toutes les
mers. Van Beneden et Cervais ont conteste ce fait. —
Admettons-le néanmoins; il n'infirrnera en rien nos
conclusions.
Au-dessus des Cétacés, il ne peut plus être question
de cosmopolitisme générique. — Chez les Ruminants,
les genres Cerf, Boeuf, etc, chez les Carnassiers, les
genres Chat, Cbien, Ours, etc, ont des représentants
Chimpanzé.
dans les deux mondes, mais aucun en Australie ou en
Polynésie.
E n outre, à mesure que l'on examine des groupesde VII.
plus en plus élevés, on voit diminuer le nombre de ces
genres à aire três vaste. Enfin, on ne connaít pas u n Vous le voyez, à qi slque point de vue que l'on se place,
il faut, ou bien préfendre que T h o m m e seul échappe
seul genre de Singe c o m m u n à 1'abcien et au nouveau
aux
lois qui ont réglé la distribution géographique de
continent; et le type lui-même m a n q u e à la plus
tous les autres êtreí organisés, ou bien admettre que
grande partie des deux mondes et de l'Océanie.
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les tribus primitives ont été canfonnées sur u n espace
fort restreint.
A en juger par 1'état actuei des choses, en faisant les
plus larges concessions, en négligeant la supériorité
incontestable du type hurnain sijr le type simien, tout
ce que permet 1'hypothèse polygêniste, c'est de regarder cette aire c o m m e ayant été àjpeu prés equivalente
à celle qiToccupent les diverses| espèces de Gibbons,
qui vont, sur le continent de l'AJsam à Malacca, dans
les iles des Philippines à Java.
Naturellement, le monogénisme conduit à resserrer
encore cette aire et à 1'égaler tout au plus à celle du
chimpanzé, qui s'étend à peu prés du C a W " a u Senegal.
Je suis le premier à reconnaitre quil faudra peutêtre élargir plus tard ces limites. Je regarde c o m m e
démontrée 1'existence de 1'homme tertiaire; et c'est la
distribution géographique des singes ses contemporains
qui seule pourra fournir des renseignements plus précis sur 1'extension première du centre d'apparition humaine. Or, la paléontologie nous a appris que 1'espace
jadis occupe par le type simien était sensiblement plus
considérable que de nos jours. Peut-être en a-t-il été
ainsi des Anthropomorphes.Toutefois, jusqu'ici, aucun
singe fossile ne se rattache à cette famille. Vous savez
que, grâce à 1'examen de pièces mieux conservées, le
Dryopithèque, longtemps regardé c o m m e lui appartenant, a été reconnu pour n'être qu'un singe inférieur.
Quoi qiTil en soit, les lois générales de la distribution géographique des êtres, et surtout celle du cantonnement progressif, permettent d'afflrmer que 1'homme
n a occtipé primitivement q u u n point fort circonscrit
du globe; et que, s'il est aujourd'hui partout, c'est
qu'il a couvert la terre entière de ses tribus emigrantes.

sacrées à des recherches d'histoire naturelle. — « Dans
1'une de ces tournées d'exploration, dit-il, nous entrâmes dans une carrière de pierre à chaux, longtemps avant que 1'étude de la géologie se fílt vulgarisée,
c o m m e elle la été depuis lors. Il est impossible d'exprimer avec quelle joie et quel étonnement je m e mis
à ramasser des coquilles que l'on trouve dans la roche
carbonifère... U n carrier m e regardait avec cet air de
compassion que prend un h o m m e bienveillant à la vue
d'un insensé. — C o m m e n t ces coquilles sont-elles
venues dans ces rochers, lui demandai-je? — Quand
Dieu a créé les roches, il a fait les coquilles et les y a
placées, m e répondit 1'ouvrier. »
Livingstone ajoute : « Que de peines les géologues
se seraient épargnées, en adoptant la philosophie
ottomane de cet ouvrierl... » — A m o n t o u r , je demanderai : « O u en serait la géologie, si les h o m m e s de
science avaient adopte cette philosophie?»
Eh bien, je demande aux anthropologistes d'imiter
les géologues; je leur demande de rechercher comment et par ou les peuples les plus éloignés ont irradie
du centre d'apparition hurnain jusqiTaux extrémités
du globe. Je ne crains pas de prédire à ceux qui se
metlront sérieusement à 1'étude des migrations de
nombreuses et belles découvertes. Le passe permet ici
de prévoir 1'avenir.

IX.

II y a quelques années, lorsqu'on m e tenait le langage que je viens de rappeler, on ne manquait pas
d'ajouter la Polynésie à la liste des régions que n'auraient pu atteindre, afflrmait-on, des h o m m e s dépourvus de nos industries perfectionnées. Vous savez quel
démenti complet a été donné à ces dires. — E n ajouVIII.
tant ses recherches personnelles à celles de ses devanciers, Hale, le premier, a dressé la carte des migrations
Je sais que cette idée du peuplement du globe par
polynésiennes. Vingt ans après, grâce aux documents
migrations effraye bien des esprits. Elle nous met en recueillis depuis 1'apparition de ce travail fondamental,
face d'un immense inconnu; elle soulève un m o n d e de
j'ai p u completei* 1'oeuvre du savant Américain. — Auquestions, dont un trop grand nLmbre peut paraitre
jourdliui, a dit notre regretté Gaussin, si compétent
inaccessible à nos recherches. Auítú in'a-t-on dit bien
pour tout ce qui touche à 1'Océanie, le peuplement de
souvent : « Pourquoi se créer toures ces difíicultés? II la Polynésie, par des migrations parties de l'archipel
est bien plus ..aturei de s'en tenirjaux mouvements de
indien, est aussi claireinent démontré que 1'invasion
peuples attestés par Phistoire et c»accepter 1'autocbtode 1'Europe par les barbares du jnoyen âge.
nisme, surtout quand il s'agit des derniers sauvages.
C o m m e n t les Hottentots et les Fuégiens auraient-ils
atteint leur patrie actuelle, en partant d'un point indeX.
termine, mais que vous placez dans le nord de 1'Asie?
Ces voyages sont impossibles : ces peuples sont nés au
Comme la Polynésie, 1'Amérique a été peuplée par
cap de Bonne-Espérance et au cap Horn. »
des cólons vénus du vieux m o n d e . II faut retrouver
A cesfinsde non-recevoir, je répondrai d'abord par leur point de départ et suivre leurs traces. — Certos
•ane anecdote dont vous comprendrez aisément laporle travail será plus difficile et plus long sur le contitée. Cest à Livingstone que je 1'emprunte.
nent q u e n Océanie; surtout parce que, en Amérique
Lilluslre voyageur raconte comment, dans sa jeules migrations ont été bien plus nombreuses et remonnesse, il faisait avec ses frères de longues courses con- tent bien plus haut. - Les premiers pionniers indoné-
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siens qui, partis de 1'ile Bouro, abordèrent aux archipels de Tonga et de Samoa, ont dú accomplir cette
traversée vers lafindu ve siècle, c'est-à-dire à peu prés
à 1'époque de la conversion de Clóvis. Le peuplement
de la Nouvelle-Zélande par les émigrants des Manaias
remonte, tout au plus, aux prenderes années du
xve siècle.
Ainsi, le peuplement de la Polynésie entière s'est
accompli pendant notre m o y e n âge. — En Amérique,
les prenderes migrations datent des temps géologiques.
Deux savants, à qui l'on doit de précieuses découvertes, M M . Ameghino et AVithney, ont reporte jusquaux époques tertiaires 1'existence de F h o m m e
américain. Mais, vous savez que cette opinion a été
comhattue par des h o m m e s d'une valeur égale; et je
croisavoir confirme la manière de voir de ces derniers,
par la comparaison des faunes fossiles des pampas, du
Brésil et des graviers californiens.

XI.
Ainsi, à en juger par le peu que nous savons, 1'homme
avait atteint la Lombardie et le Cantai, alors qu'il
n'avait pas encore pénétré en Amérique. Sans doute,
il faut ici faire les reserves les plus formelles en faveur
de 1'avenir. Mais, si le fait se confirme, on 1'expliquerait, ce m e semble, aisément.
Tout m e porte à penser que, avant 1'époque quaternaire, 1'Amérique et 1'Asie étaient séparées c o m m e de
nos jours. S'il en eút été autrement, les espèces de
mammifères c o m m u n e s au nord des deux continents
seraient à coup súr plus nombreuses. Les riverains de
la m e r de Beliring, liommes et animaux terrestres,
étaient ainsi arretes. Mais, quand le grand biver géologique vint substituer rapidement la température polaire à la douceur d'unclimatanalogueà celui de notre
Californie, les vieilles tribus tertiaires furent forcées
d'émigrer en tous sens. U n certain nombre d'entre
elles s'engagea sur le pont de glace jeté par le froid
entre les deux rivages, et arriva en Amérique avec le
renne, c o m m e leurs sceurs occidentales sont arrivées
en France avec le m ê m e animal.
A dater de ce m o m e n t , l'ère des immigrations s'est
ouverte pour 1'Amérique. Elle n'a pu se clore depuis
cette époque. Chaque année,l'hiver reconstruit le pont
qui unit le cap Oriental à celui du Prince-de-Galles ;
chaque année, un chemin relativementfacile pour des
piétons aguerris va de l'un à 1'autre continent; et nous
savons que les populations côtières des deux rives opposées en profitcnt pour entretenir des relations.
Eh bien, lorsque quelqtTun de ces grands mouvements, que nous savons avoir agite VAsie, faisait sentir
ses contre-coups jusque dans ces conlrécs lointaines,
lorsque des révolutions politiques ou sociales les bouleversaient, n'est-il pas évident que les fugitifs ou les
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vaincus ont dú maintes fois prendre cette route, dont
ils connaissaient 1'existence? Pour repousser l'idée des
migrations par la mer glacée, il faut admettre que,
depuis le commencement des temps quaternaires,
toutes les régions correspondantes ont joui d'une paix
perpétuelle; et, vousle savez bien, une telle paix.n'est
pas de ce monde.
Cette m e r n'a pu qiTêtre la principale route suivie
par les immigrations américaines. Mais, plus au sud, la
chalne, formée par les iles Aléoutiennes et TAlaska, en
ouvre une seconde à des tribus quelque peu navigatrices. Aussi, les Aléoutes occupent-ils, sur la carte ethnologique de Dali, toute 1'extrémité de la presqu'ile.
Telles sont les voies par lesquelles a dú s'opérer ce
qu'on pourrait appeler le peuplement normal de rA>mérique. Mais, baigné en tous sens par deux grandes mers,
ce continent ne pouvait que beneficiei* des hasards de
la navigation. O n reconnait de plus en plus quil en a
bien été ainsi. Dès anjourd'hui, on peut dire que l'Europe et 1'Afrique d'un côté, 1'Asie et 1'Océanie de 1'autré,
ont envoyé à 1'Amérique u n nombre de cólons involontaires, plus considérable probablement qu'on ne
pourrait encore le supposer.

XII.
En Amérique, c o m m e en Europe, les immigrations
ont été intermittentes et séparées parfoispar des siècles.
L'Amérique a été peuplée c o m m e par un grand fleuve
hurnain, ayant ses sources en Asie, traversant le continent entier du nord au sud, et recevant le long de son
cours quelques faibles ruisseaux. Ce fleuve a ressemblé
aux rivières torrentucuses dont nous avons des exemples en France m ê m e . D'ordinaire, et parfois pendant
de longues années, leur lit est presque à sec. Vienne
quelque grand orage, et une avalanche liquide descend
des montagnes ou elles prennent leur source, envahit
et ravage laplaine, bouleversant les vieilles alluvions,
brassant et mélangeant les matériaux anciens ou nouveaux, et poussant chaque fois plus loin les débris arrachés au passage. Tel a été le regime de notre fleuve
ethnologique. En oítre, il a souyent déversé ses flotsà
droite ou à gauchejet s'est irayé des dérivations nouvelles. II a eu aussijses remous. Mais la direction géné.rale n'en a pas étó-àltérée, et nous pouvons la reconnaítre dès à présent.
Eh bien, une des }lus belles taches des américanistes
será de remonter atx sources de cefleuve;de déterminer la succession de ses crues; de precisei* 1 origine et
la nature des élémeíts qu'elles ont entraines; de suivre
ces éléments d'étap(s en étapes, et de retrouver ains
la route aue chacur d'eux a suivie jusqu a son point
ia louie que cnacui u
. r h i s t o i r e des
darnvee; en dautes teimes, u.
migrations des divef P euP ( !^rrIccomplissement de
Certes — et je la *leJilcli
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cette tache será tout autrement difficile en Amérique
qu'en Polynésie. Ceux qui 1'aborderont ne pourront
recourir à rien qui rappelle les chants historiques et
les généalogies dont se composaient les archives orales
religieusement conservées dans toutes les iles du Pacifique. Mais la science moderne a des ressources dont
on comprend de mieux en mieux ia puissance. E n réunissant les données fournies par 1'étude des terrains et
de leurs fossiles, par la craniologie comparée, la linguistique et rethnographie, il estpermis d'aborder cet
ensemble de problèmes et d'en prévoir la solution.
Déjà de sérieux eíforts ont élé faits dans cette direction et n'ont pas été infructueux. Dès à présent, on
pourrait indiquei* sur la carte un assez grand nombre
d'itifcéraires; mais ces itinéraires sont jusqu'ici partíeis
etlocaux. Ce ne sont guère que des tronçons, analogues à ceux qu'avaient signalés en Océanie les prédécesseurs de Hale.
Peut-être en sera-t-il encore longtemps ainsi. Pourtant, que les américanistes ne perdent pas courage.
Chaque découverte nouvelle, pour si peu importante
qu'elle puisse paraitre au premier abord, les rapprochera du but à atteindre. D'année en année, ces tronçons, aujourd'hui isoles et épars, se souderont, se
coordonneront; et u n jour on dressera la carte des migrations américaines, de 1'Asie au Groenland et au cap
Horn, c o m m e on a dressé celle des migrations polynésiennes, de 1'archipel Indien à 1'ile de Pàques, et de la
Nouvelle-Zélande aux Sandwich.

Rouelle, Charlard et Bayen, « riionneur de remplir les
vues du gouvernement ».
Rouelle (1) mourut, le travail étant à peine ébauché;
Charlard, h o m m e habile et consciencieux, en prepara
les matériaux; Bayen se reserva la plus large part : le
rapport est entièrement de lui. 11 forme u n volume de
285 pages, qui a"été publié sous ce titre : Recherches chimiques sur 1'ètain, faites et publiées par ordre du gouvernement, ourêponse à cette question: Peut-on sans danger
employer les vaisseaux d'étain dans 1'usage économique? — par M M . BAYEM, Apothicaire-Major des
C a m p s et Années du Roi,et CHARLARD, Prévôt du Collège
de Pharmacie (2).
L'ouvrage debute par un Avant-propos (3) qui e m brasse 1'histoire de 1'étain depuis les Hébreux, en passant par les Carthaginois, les Grecs, les Gaulois et les
Romains. Nous en détachons cet h o m m a g e à Palissy :

... L'art de rêmailleur est tres ancien. Les Égyptiens. les
Perses, et sans doute les autres peuples de 1'Asie, le cultivèrent et le communiquèrent. aux Grecs qui Papprirent aux
Romains; et si les peuples du Nord, qui renversèrent 1'empire de ces derniers, nous semblent aujourd'hui avoir fait
tous leurs efforts pour détruire les arts et tout ce qu'ils
avaient produit, il est cependant à présumer que 1'émail
continua à être prepare par quelques habitants de 1'Italie
et que le procede s'en perpétua obscurément jusque vers
le xvi° siècle ou, prenant un essor brillant et encore plus
utile, des Toscans, cherchant peut-être à imij,er la porcelaine que les navigateurs apportaient de laChine,trouvèrent
le moyen d'émailler la terre cuite, et de faire ce que nous
appelons atrjourcThui de la faience.
DE QUATREFAGES,
Ce nouvel art commençait à gagner de la célébrité dans
de 1'Institut.
Tltalie; mais il était inconnu en France. Vers l'an 1555, le
hasard offre à un h o m m e d'un génie peu c o m m u n une coupe
de terre, tournée et émaillée : il 1'admire, sa tête s'exalte;
il prótend 1'imiter. Rien ne peut Tarrèter : il ruine sa íortune; manquant de bois, il sacrifie le plancher de sa maison
HISTOIRE DES SCIENCES
etlebrúle; il essuie les railleries de ses voisins, les reproches de sa femme; il est endetté en plusieurs lieux, ne
Les travaux de Bayen sur 1'étain. *
peut subvenir aux besoins de ses enfants; mais constant
dans sa résolution, que quinze ans de peines et de traverses
ne ralentissent pas, Palissy arrive à son but et montre à ses
Dans une étude antérieure sur Bayen, je n'ai fait
concitoyens de la faience faite en France. Alors la paix requ'indiquer ses travaux sur 1'éta n, m e réservant de
vient dans la maison, les railleurs se taisent, la fortuna de
reprendre ce sujet (1).
E n 17/-6, Margraff annonçait à 'Académié de Eerlin cet h o m m e étonnant se rétablit, parce que l'art qu'il venait
de créer, se perfectionnant entre ses mains, il trouva de
que la plupart des étains d u c o m m e r c e contiennent de
l'encouragement; et bientôt 1'architecture quiflottaitalors
l'arsenic. La nouvelle eut en Fray.ce u n grand retenentre le b o n et le mauvais guut, adoptant les briques émailtissement, cav la vaisselle d'étain, ijegardée jusqu'alors
lées et diversement coloriées de Palissy, les fit entrer dans
c o m m e inoffensive, était encore frès répandue. Pour
la décoration des grands édifices qui furent élevés à cette
époque.
calmer 1'émolion produite par la dwouverte d u cbimiste
de Bei-lin, le gouvernement chai çea 1'ancien Collège
de pharmacie de Paris, devenu lepuis la Société de
(1) Hilaire-Maiin (1718-1779), le frère de Guillaume Rouelle (17031770).
pbarmaeie, «de faire toutes lesex ériences nécessaires
(2) A Paris, de l'imprimerie de Philippe-Denis Piorres, imprimeur
pour constatei* si Fétain était o n'était pas dangeordinaire du roi et de la police, M » cc LXXXI.
reux ». Le Collège confia à tr< ts de ses m e m b r e s ,
(3) Dans son bel ouvrage sur 1'orfèvrerie de 1'étain (Paris, 1884),
(I) Revut scientifi.(iue du 30 avril 1887.

M. Germain Bapst invoque plusieurs fois le témoiçnag-e de Bayen en
rappelant des passares de cet avant-propos.
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Si des recherches ausssi delicalM, aDlli pénibles, a|>|iortent qoelqUM resultais nouve.iux,
quulqiies coDsidérationa importantea; li B O B I iodli|uons un |)oint de vuo plus espéciale, loni le quel
on puisse ciivisager .'Muda de 1'bomme; si \'r\\scmble de ce travail, jugí ulile á la science, r-l
acueilli avec bionvcillanco: beureai d'avoÍr osé
1'ontreprendro, trop payé de nos efforta, B O M na
regretterons ni les fatigues, ni le veilles, ni le
Icnips (|u'il nous aura coutes.

D*Orbigny.—Vhommt AmA " •»••
Apezar da noite dos tempos envolver na negrura rTespessa
mortalha os factos e costumes das gerações que se sumiram, diffleil, mas não impossível, é soletrarem-se as plirazes do livro e m
que elles estão registrados.
Esse livro não tem caracteres; porem, a esculptura, os monumentos, a tradicção," as lendas e as línguas illustram e enchem
as suas paginas que, abertas, a etimologia, a muito custo c c o m
sacrifício, illumina com u m a luz que, se não espanca as trevas,
esclarece os mysterios de muitos séculos.
A o ; sem de muitos povos do Brazil e principalmente os da
região cortada pelos rios para os quaes o Amazonas é artéria gigante, está n'uma d'essas paginas; e com um-pequeno monumento mineralógico, precioso luzeiro nas mãos do arclieologista,
o Mmjrakytã, procuro estudal-a e, se não vejo esclareci la ioda
a população dessa grande zona, apresenta-se-me clara a parte
que habitou u m a determinada região.

II

IQ^^VL-O/AJ

/

Guiado por esse amuleto emprehendi viagens e explorações,
procuisindo cercar-me de tudo quanto podesse auxiliar o meu
empenho. Consultei a historia, agarrei a tradicção, abracei as
tendas, investiguei o solo, ouvi as línguas, estudei a cerâmica,
revolvi as iukaçauas e observei os costumes doselvicola moderno no meio e m que vive e nos jogos de seus instrumentos. Foi
assim que achei ligados ao muyrakytã costumes d? tribus do
Rio Negro, Pn.rús, Yapurà, Içá, e outros, que representam figuralivamente nas suas festas u m a lenda, que secretamente occultam. As leis estabelecidas n'essa lenda são guardadas e cumpridas tão fielmente como foram ditadas pelo ente que, com x»
correr dos séculos, tornou-se quasi mythologico, e que por isso
o vulgo já lhe empresta u m papel infernal.
Ninguém ainda havia tomado por guia esse amuleto archeolugico quando d'elle m e apossei e, seguindo a estrada e m que
elle é encontrado, com muito esludo e trabalho fui achar a sua
origem no centro da Ásia.
E' elle quem illumina a civilisação pre-Columbiana e nos mostra a marcha do povo que d'ahi emigrou e m épocas prehistoricas.
A' medida que o estudava, maior numero de provas se m e
antolhavam esclarecendo as questões e varrendo a duvida, apresentando-se-me sempre como pegadas de u m estranho caminheiro. As circumstancias que o revestem o apresentam como
Karaiba embuido de crenças do Oriente.
A principio foram presumpções, mais tarde factos, que SÍ
accumularam, que parecem exprimir a verdade, pois que a luz
que elle derrama faz com que possam ser interpretadas as paginas d'esse livro que occullam a historia das primeiras eras
Amazonenses.
Estes factos são observados na região e m que h.ibitaram as
-fabulosas" Amazonas, e n'aquella e m que miaram os enxertos tiradoí dos troncos cujas radiculas se prendem ao México, á America Central, á Columbia e ao Peru e a raiz màe ao solo dosfnhos
do sol e das serpentes.
As notas que pude tomar são resteas de luz que, se frouxas
e vacillantes vem de u m lado, Qrmes e claras apparecem de outro. Assim as enfeichei e, se não formam u m facho que esclareça completamente o passado, servem, ao menes, para não nos
deixai* tactear n'elle às tontas.
Presos a esse muyrakytã, o (anal que m e tem guiado para
diversos pontos; acham-se vários episódios que se consideram

ni
lendas, e são estanque muito favorecem a peregrinação pelos estádios dos tempos idos.
Os indios e lapuyos m e referiram na Lingua Geral, historias
que passam como fabulas que, comparadas com outras mais civilizadas, assimilam-se e dão-me u m a pagina que interpretada é
u m a lição dmisloria.
A lenda principal é a de u m heióe, que já fazem sahir do
Averno, eaiijér-tfe-is: a do Ywrvtpqry Yaui. Ouvi oulr'ora, aqui e alli,
difTerentcs episódios d'ella que, seguidos, só m e referiram os
sectários cumpridores das leis que essa lenda prescreve.
Por ser longa essa historia nem lodos o=> indios a referem
inteira, assim con o apparecc modificada, pelo meio, entre as
tribus, tendo todas comtudo o m e s m o fundo. Os nomes próprios
modifleam-se, os episódios alteram-se, mas essa carnação cobre
sempre o m e s m o esqueleto.
Essa lenda divide-se e m três partes.
A primeira trata da appariçâo de u m legislad >r e Ja instituição de suas leis e sua execução, a segundada propagação das
mesmas pelofilhode u m dos companheiros do beróe e a terceira
dos factos mais recentes e da modificação das mesmas leis.
O muyrakytã levou-me a Yurupary e commeotandoa sua historia, pelos seus myslcrios descobri a sua pátria. Os meus Commentarios poderão nada valer, para alguns, mas são subsídios que
ficam registrados para que outrem melhor desenvolvendo l',t.-1
surgir a verdade núae radiante.
Para m i m esta está oceulta nas ruínas da civilisação Tolteca
e a cadeia que a prende tem uma extremidade soldada nos blocs
da hephritc de Yulhian, a terra da jade (I), emquanto que a
outra, quebrada, tem seus fuzis espalhados pelo Norte da America do Sul, e pelas encostas da cordilheira dos Andes c que são
descobertos entre as tribus Karaibas.
Denomino genericamente tribus Karaibas todas aqnellas que
tem entre si u m cunho de familia que conservam com o nome
KARA.
(I, l'm Abboville, a \bhatis Gauteia, da Bélgica munda, foram achados pelo
arclieologo Houcher de 1'erthes, quatro amuletos, que apeaar Ae não serem de aephrite, oomtudo são da m e s m a escola d'aquelles que eram usados pelos poros da
Yulhian. Diz elle, nas suas AntiquUis celtiques ti antiiiluvitn.Mt, á pag*. 3 4 8 do
I o vol., «qu'il y nvait de rapport entre ces pierrôs et celles qu'on a trouvees en A m é rique, il y a peu d'annees, dans des sepultuies mexicanos.• A' pags llí absorva*
• J'en ai trois en jade verte qui sont presque semblaldes. L'une a ele trouvée prés
e"Abbcville: 1'autre on Italie, pies de Naples; la liotsietue, dans 1'InJe. prés Calcutá».
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Esse cunho por toda a linha migratória da nephrite, não sò
na que se estende pela America, como na que atravesssa a Ásia
e a Europa, tem o m e s m o significado, mais ou menos modificado
pelo tempo e pelo meio, porém preso sempre a u m a só i leia radicai. Nas línguas ary.mas como nas semíticas e americanas tem
sempre o m e s m o significado. Apesar de no corpo d'esle trabalho
tratar d'essc vocábulo, devo ainda, para melhor intelligencia,
occupar-med'elle n'esla inlrodurção^•^ mvuémL)
S..bemos queYos Tártaros\fne dao, também, a significação de
negro, quando o empregam nas cousas inanimadas, d'onde vem
kára-sou, o rio negro; kdra tapa, o outeiro negro; kdra-tag, o monte negro; kara-koun. as areias negras; kàra-hissar o castello negro, kuru-sivQ, a corrente negra, etc; porem, esse negro, devemos frizal-o bem, é no senti lo de mão, ruim, e refere-se ás difficuldades, á mUuresa das tenas e tias aguas, ou m e s m o a factos
de crueldade qie nV.las se praticaram.
Os montes, os rios, as areias, as correntes negras, têm esse
appellativo não porque sejam de cor negra, mas sim p >rque a
passagem por esses logares 6 tão md, tão cheia de perigos, que
corre-se risco de vida e m atravessal-as; como os peixes dos rios,
de Kara-sou por exemplo, não se c o m e m porque produzem febres malignas.
Tanto assim é que, os Turcos, fazem esse negro synonimo de
cru, cruel, deshumano ou tyranno, como se vê n'estes exemplos:
Yazidjy, conhecido também por Djelalys, chefe rebel le, contemporâneo de Mehemed 3.°, entre outras crueldades que praticou, mandou pelo seu exercito reatar, n is planícies da Cezarea,
16.000 musulmanos. Pela sua tyrannia, quando morreu, esquaftejaram o seu cadáver e enterraram os pedtços e m differentes logares.
Mustaphd, Vizir de Mahomet 4.°, por maldade, sacrificou as
suas melhores tropas levantando vergonli lamente o cerco de
Vienna, na guerra da Hungria.
Meliemet, entre muitas maldades que praticou mandou degollar quarenla chrislãos.
losuf , depois de tirar o poder do próprio protector e bemfeitor de seu pae, o SulYio Aouis, lornou-se o flagello da Mezopotamia, da Caidéa e Media, acabando por fazer malar o m e s m o
Sultão, lendo por castigo, quando mjrreu, ficar o seu cadáver
insepulto depois de se lhe cortar as orelhas.
Jorge ískaki, heroe da revolução grega, depois de muitas
crueldades que praticou, assassinou seu pae.
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Poderíamos cilar muitos outros exemplos, mas basta saber8e que depois de' todos esles actos de malvadez deshumanamentc praticados por esles poderosos, que tinham negro o coração, foi que se lhes deu o appelido de Kdra Yazidjy, Kdra Mustaphá, Kdra Yassuf e Kara Yskaki.
r*ãt>
Ksse sentido liga-se sempre aos poderosos, soberanos, conquistadores e a guerreiros, sobretudo quando são bárbaros.
Quando hoje, na Turquia, se dá esse tratamento é porque o Sultão é despula, tyranno ou màu, como lambem se lhe dá o tilulo
de ftuiikkir que corresponde, como Kdra, a S. Magestade, quando,
enlretando, significa 0 sanguinário, o que derrama sangue.
Estas linhas eram necessárias para que se não fosse suppor
que o nome Kdra dado a logares da Tarlaria e d'oulros paizes.
Cortados pela linha migratória da nephrile, linha u m a significação diversa.
A côr preta e m tártaro é Siah, e m lurco A'ssuct*ou Aswad, eui
árabe Ka/i'l, 0 e m hebraico Calme.
Tanto universalmente tem kdra a significação de poderoso,
chefe, ele, 0 exprime o primeiro, o mais antiga, o que governa,
que quazi Iodas as tribus da Colômbia lern, corno na Ásia, para
exprimir o numero um ou o primeiro o lermo kari.
Diião que no Reclina, do Peru, ex sle a palavra kára exprimindo pelle, sarna, trigo; porém ex idearei que a pronuncia
é diffeienle, porque, khara, (pelle) probuncia-se muito gutluralmente, com aspiração gargarejada; ceara (sarna), sendo Lambem
u m som giuturai é explosivo e Iteara (trigo), tem pronuncia
também gutlural, porém, expressa com Oé dentes serrados a parecer rara. 0 tratamento dado ao senhor poderoso, estrangeiro,
é simplesmente loira ou cara como o pronuncia o karaiba, 0
Turcomano, o Magyar, o Vasconço e 0 Peruano excluindo, no
entanto, toda a ideia de malvadez que da o povo do Oiiente
da Europa.
0 kdra no Aymára-dugo (1) e no ChilidugO, noto lambem, é
o m e s m o kdra, inca, porem o seu sentido modifleou-se porque
passou a significar povo, que lambem representa, pela colleclividade, a soberania e o poder e muitas vezes a malvadez.
Habitavam o liltoral da Província da Bal.ia os Tapiyas, quan
do ahi chegaram, do Norte, os Tupynaès, que appcssando-se do
terreno os expelir0 pata o centro. Ja por largos annos gozavam
a sua conquista quando, por sua vez, foram lambem atacados por
• novos conquistadores, os Tupynambás, que tugindo dos Karaibas
«e dirigiam para o Sul. Os Tupynaès, tiveram de alacar nova-
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mente os Tapiyas, para tomar lhes o terreno do sertão, obrigando estes a se refugiarem mais para o centro, ficando os Tupynambàs de posse do liitoral. Algum tempo depois, u m Tupynambá, á força, raptou umadonzella dos dasua tribu, o que suscitou o ódio paterno e levantou a discórdia.
0 pae offendido, sua familia, seus amigos e alliados, levantaram acampamento e atravessando para Itaparica formaram nova
tribu que se tornou inimiga da do raptor e parad/stinguil-a, estabeleceu u m a linha alem d'aqual ninguém passava porque os
separava dos Karamborés, n o m e que lhes foi applicado e que
queria dizer os que se fizeram karas, isto é: os que tinham o
m e s m o procedimento dos conquistadores, o de tomarem as mulheres á força.
Direi ainda mais:
Cresce na Tefharia e na China u m a Ranunculacea que, desde
a maior antiguidade, é tida como medicinal, tendo m e s m o as
suas raizes, que são trazidas ao pescoço, propriedades de talismã:—é a Mou tan (flor escarlate), scientificamente conhecida
por Paeonia officinalis Linn.
Com esta planta Paeon, o medico dos deuzes, segundo a Mythologia grega, curou a Plutão.
O Japão a importou da Tartaria e, cultivada, propagou-se,
produzindo innumeras variedades, não só e m flor como também
em porte. Os Japonezes corromperam a palavra Mou-tan, e m
Botlan, e ás suas variedades deram difíerentes nomes, designando sempre a primitiva, a mãe, a estrangeira, pelo nome de Kdra-bottan (a primifiva flor escarlate) ou Kara-yukusa (a primeira
e a mais bella).
Soo kung, que no século 6.° publicou u m tratado sobre Philosophia natural, entre os annos de 656 a 660, a ella se refere dando-ihe o nome de kdra mou-tan.
Temos, pois, kdra indicando a primeira flor de sua espécie
que appareceu no Japão, sabida do estrangeiro, que serviu de
mãe ás variedades que appareeeram, sendo sempre a mais bella.' '
O que exprime na humanidade, islo é: sempre a palavra kaia 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 género conseiva o
poder da beliesa.
Quando passou pela Grécia o povo que atravessou a Baclriana, '
a Hyrcania, a Media, a Arménia, a Paphlagonia, Troyaje Creta.
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deixou n'ella o vocábulo huruou karu (lique os Eólios, acceitando-o, modificaram e m kyrios e que os Dóricos fizeram kart
c koyranos, d'onde veio o Tjrannos, do grego moderno, que deu
o Tyrannus latino e o Tyranno portuguez.
Kuru, filho de Savarana e de u m a filha do Sol, descendente de llharnla, o primeiro monarcha que avassalou toda a terra,
segundo o M A U A B H A R A T A , a grande epopeia Sanskrita, era o chefe da poderosa familia dos Kuravas ou Karavah (2J que, derrotada pelos Pandavas, deu logar a que subUse u m a nova dynaslia, emigrando os povos que se uniram na luta contra os Pandavos protegidos por Knshna e os seus Jadavas.
Como kdra era termo usado por invasores e estranho para
o povo e m que iaficando,também passou a significar o estrangeiro, o conquistador, o destruidor, para indicar os que vinham
do íóra.
Assim os Árabes, modificando a pronuncia, para indicar o esti amieiro dizem ghoréb, pronunciando o ghain (gb) como o ghdmma (g) grego, e mudando o gh em qaf, (q)que sòa como o khapa
(k) grego, empregam o m e s m o lermo, Qarib ou Qdrayb, no plural, para designar o parente ou 01 parentes, reservando o kharab,
paia exprimir o destruidor. Recebendo também a significação do
soiencia, sabei, foi modificado em gara pelos hebraicos que
árabes fizeram karaa ou kWa, vindo d'elle o Korani conhecida
por Alcorão, e m portuguez.
Outrosím a esse vocábulo se prendem outros tia mesma origem: o Pdrô e o Tuna, companheiros lambem da neplnite.
Aquelle é puro Sanskrilo c contracção de Ap, agua, e Uru,
o verbo ru, ir, mover-se, significando agua estensa, que se estende longe, ijue se move, e d'ahi veio Paru, Párô, Paru, v
e Peru a significar Rio e Mar, assim como de Ap e Saras, acção
de andar, levanlar-se, veiu nuvens, por vapores aVagua, personificados nas Apsaras, nympbas da corte de Indra, Apunt pelo
adoçamento do u passou a Apara e por metaplasma tornou-se
Paru ou Puru, e tine os Tártaros fizeram Parok, com o significado de torrente.

(1) Modificada a pronuncia, no próprio sanskrito. modificou-se lambera 0 sentido, tanto quefedrtlsignifica o artista, oque fat à.
(i) Kara-ras, descendente doe karat, dos poderosos. N o Peni, dia Garcillaaso
de la Vega! — «le leigneur qui a plusieri vassaux« se chama Kuraka.
NSo devemos confundir este karSM c o m o de que Mai Jluller, na sua v
n Imgagt, diz que 01 etymologiataa indianos fazem corvo derivar, porque a radical
• outra:—tarava, fazer ruido desagradável.
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Tanto assim é, que quasi todos os indios do Peru, como verifiquei, tjuando ahi estive, dão ás aguas conentes o nome de
Paro. Wiener (1), m e justifica quando diz: «J'estime que ce n o m t
signifie eau en mouvement, car ils appellent des ruisseaux égaleraent Paro.
Na Âraukania modificou-se e m Puri.
O Ap, no Persa, como noQuiché, modificou-se e m aí), no Zend
e m ãf, no iMaya e m ai e no Nahuá c m atl, i*«- <'* >«~» ™- <*#<*-•* £J£
Foi d'este Párô ou Paru que veiu o moderno nome do Impeto
rio dos Incas. Os hespanhóes deram a todo o paiz queconquis«
taram o nome, de Peru, quando este nome, por mal ouvido
ou já por adulterado, m e s m o pelos naturaes, foi dito para designar o rio, a agua corrente e m que estava o irídio que elles
aprebenderam e que lhes disse chamaT-se Beru on Pelu. 0 Rev.
Padre Acosta, no cap. XI11 da sua Historia natural das índias,
diz:—«os hespanhóes que fizeram esta descoberta chamaram
todo o paiz de Piru, do nome de um rio, onde pela primeíravez saltaram».—Gatcillaso de la Vega nos diz a verdade quando
descrevendo a passagem dos navios hespanhóes pela costa do
Períi, nos diz que, u m d'elles «apparait forluitement nnindien,
qui pèchait à Tembouchurc d'une livière». Preso o indío e
trazido para bordo «ils lui demandérent & par signes á par
paroles quel élait ce pays lá; d- comment il s'appellail ? » — 0
indio pensando que perguntavam o que era o logar e m que
eslava pescando, respondeu que u m rio, isto é, disse Beru, Pelu.
Garcillaso eyplica estes dois vocábulos dando o p-imeiro como
nome próprio do indio e o segundo como significando no e
accescenta:—«Car Pelu est un appellatif que signifie Rivière.» —
Entretanto Deru e Pelu são u m a e m e s m a coisa. Quem como eu
tem tido a pratica de fallar com indios sabe perfeitamente que a
m e s m a palavra ouvida por ouvidos não educados parece que'
cada vez que o indio falia m u d a de letras e pronuncia a palavra differentemente. O m e s m o Inca Garcillaso termina dizendo;
—«J'ajoute que lc nom appellatif Pelu étant auparavant comm u n á tou'cs Ls rivièrcs en general, fui depuis fait un nom propre par les Espagnols, qui lui donnèrent parliculièremenl à celtc
rivière, qu'ils apptllaienl Perou».
A mudança do r para / é vulgar, e, não é só na Ameiica que
isso se dá. Tanto assim é que a própria palavra kara, kari pronuncia-se
também
kdla,
kdle
e kdli e m diversas tribus.
(1) Perou
el Bolívia,
pag.
36S.
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O índio que disse aos hespanhóes que o rio linha o nome de
Paru pertencia à raça plalicephala, e adorava as pedras verdes.
Garcill'so nos diz—«qu'ils adcaienl une Emeraude qui était
presque aussi grosse qu'un oeuf d'autruche*>.
0 Paro com o correr dos secul s, com a mescla de outras
linguas, quando chegou á Hespanha, depois de atravessar a Itália e a Gallia, eslava modificado, se a modificação não foi e m
épocas posteriores, porque entre os Va-conços, na sua lingua, a
Euskara,, a agua é expressa por ur, isto é: a que se move, a
que so estende, que não ó mais do que o ru Sanskrito modificado por u m a metathesc.
Nolc-se quo os Vasconços, u m a das raças das questiones ve
xatac da ellinog-aphia, e que tem uni idioma fort anci«n, dow
Vorigine est inconnue (1), são os que mais se orgulham da sua
nobreza e se julgam com o privilegio de possuir a nobreza universal, por descenderem dos que na historia são conhecidos por
karistos, avoengos que sahindo da Tarlaria se espalharam pelo
Globo, protegidos pelo muyrakytã de nephrite.
Ainda mais, hoje, são os únicos que na própria lingua conservam, por orgulho, u m dislinclivo para mostrar ser a primeira, a mais dislincta e a dos que pelo trabalho do campo se nobilitir?m.
0 nerne Euskara, da sua lingua, compõ-se de Eus e kajra.
Eus ou lis não ó mais do que u m prefixo do dialecto Osea. K' o
Osci ou Opsci que os Sammilas herdaram c legaram aos Sabinos
da Itália, que modilicou-se depois e m osc, vsse, vasq, gasc e base
que produziu o osca, o vasco o vasque, o vasconçn, o gascon e
o bosque. Es.c osc os Gregos traduziram no opihm que produziu
o opicus dos latinos, de opus, a m ã o d'obra. Euskara on iskâra
exprime, pois, a lingua do invasor valente e lavrador, de osci, o
lavrador, e kdra o estrangeiro ou invasor.
Querem alguns que Rasque se derive de basac o hos, selvagens montanheses c que o nome que a si lambem dão de Eusq
Aldunac se derive de Escu, mão, alde hábil, e aunac, os que
tem. Os montanheses, os que tem mão hábil, são exactamente os
lavradores, os trabalhadores do campn, como bem exprime o antigo osc/, que deu. o moderno escuald. Tanto a Ibéria importou
o vocábulo da Itália já em segunda mão, que Humboldt nos diz
que:—«Des traces de leur langue se peuvent encore retrouver
(1) Augusto Brachcl. Nouvelle Grammaire Francaise, 1881, Pag. 3.
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dans une partie considérable de 1'ltalie, ou peut-ôlre ils préoí-/£,
dèrent les nalions italiques de race ariane». (1) \W)
Que a lingua também foi emigrada para Itália, temos u m a
prova no ter Klaproth, nas 600 palavras que vêm no Mithridates,
achado 150 cujas raizes são sanskritas. fi%r)
Analogias entre o Vasconço e alguns dialectos da America
tem sido achadas e entre outras, sobre a própria palavra opikoi
apresento, apenas no Guarany, Akopi, que significa labrarla
turra, como nos diz Monloya. (•)
Assim como os Vasconços perpetuaram o ká*a no nome de
sua língua,, assim, também, os Finnezes guardam-no cora grande respeito-, posto que, avassalados pelos Suecos e depois pelos
Russos, como nome patronímico. Os Finnezes, e m geral, conhecidos por Suòmalaiset, isto é: povo das lagunas, por habitarem
hoje as tetras alagadas da Finlândia, se dividem e m duas tribus,
a úòs/noderosos e eslrajihos e a dos montanhezes: a dos Kariaelaisel e a dos Jlaemaetaesít. Antes de emigrarem para o Norte da Euroqa, em tempos mythologicos, habitaram u m paiz e m
que a cultura intellectual florescia, tanto que se prova isso com
a sua Iliada, que tomou o nome d'esse paiz, a Kalevala, a morada dos Káras, que perpetua os fei'os heróicos do povo de então. Esse paiz supponho ser o Karakorum, a morada de Genggis-khan, que fica na lerra de Ynthi&n, próximo a Koian, d'onde
partiram os emigrantes primitivos, e por isso com rasâo se appellidam—o povo das montanhas (Haemaelaiset) e o dos valentes
(Kariaelaiset).
Sahirarr. de Kalevala trazendo de memotia os canios épicos
que mais tarde reunidos e escriptos, na terra a que deram o
sen nome, a Karelia, deram u m poema considerado como u m dos
melhores.
Os Karelianos no novo dialecto que faliam, cheio de vocábulos
estranhos, conservam o vocábulo primitivo e apresentam n'elle
u m a particularidade que tem aílinidade com as línguas Karaibas
e com a Kariny: não tem as Ielt*as b, d, f e g.
Para melhor certificarmo-nos de que os Karelianos perpetuam esse nome, como u m distinctivo de supremacia de raça,
basta dizer que ainda hoje ajuntam sempre ao nome próprio o
do lorrão natal. Assim o individuo de nome Mik, nascido e m
Moulka, firma o Mik-Moulka, c para designar a nacionalidade asMik-Moutka
Kariaelaiset.
signa-se
(í) Migue.
Dirt de linguislique,
Pag. 410.
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E m synihese, finalmente. Kara (li, e m toda a linha migratória do muyrakytã é o invasor estrangeiro, que conq lista mr.
paiz, usurpa terras, conservando nas mãos o seu rjomiuiu
sen poder supremo, sendo muitas vezes snbio e até má >. a
e tyranno, quando tem negro o coração, mas a quem todos obedecem e tratam por magestade, por grão senhor, por ser o primeiro, o senhor (2), o soberano, o valente, qualidades, estas que
o selvagem enconttou no branco depois da descoberta da America,
conhecendo também n'elle astúcia, habilidade, manha c desti
misturada com a lisonja..
Sobre o Tuna, que produziu entre as Nahuâs o Tona-tiuh. o
sol d'agua c a Tona, a m ã e d'agua, a lua resplandecente dos
Tainis tenho a observar lambem, que so não é u m a adulteração phonclica, pela nasalisaç.ão, qne transformou ap e m yd,
nid, nhá, und, und, umd, veio do U, Un ou Tm que produziu o
Tun, e que e m quazi todas aslinguasda TartariasigniQca aguasu*
(I) Até hoje o vocábulo tara, no Brazil, n&o tinha >i r>> interpretado pot nenhum
autor, tanto que o meu dislfncto amigo Baptitta Caetano, dr saudosa me ria i"T
dive-sa» vezes procurou interpretai—o, tempre, porem, lem resultado algum. Ainda
nas Exjjíonaçfle* ao Dialogo ie !/•:, publicadoa nos Ensaioi <>'• Seitnría a pag*
110 dia; '•hiinija—Ficam de pé aa duvidai sobre, as radicaes ídra s KOTI' que dem a n d a m ulterior estudo pa r a ee ver a significaç&o de Korq/d B
oulros».—
A *>i£s. 7 2 ilo presente trabalho dou a interpretação desses nomes, Nfio aram Iribus
lupys; o próprio l.ery nus ili/.: — tKa-aiú Jiversam a relíquia babenl el viuondi el
loquendi rationem», que confirma « meu juixo.
(íj Presumo que os Karinii, que conservaram o vocábulo tara para designar aquelle que ilumina, como invasor máo, o modificaram Formando o verbo ar, e m absoluta
lar, dando-lhe o si.nificado de prender, agarrar, apanhar, assenhorear Be,donde
vara (l-ara, o dnnii d'cllf\, o «Inno, o senhor, n que prende , o que agarra, etc.
Posto qneMaxMullor dê â radical An:-, o significado grifar, louvar, coroludo
tem também, segundo Bopp, o de matar, que é a que se liga .10 vocábulo 'le i-uc .
nos occupamoa. Creio que deste tar veio o verbo rukd, matar, do Tupy. Nlo di
tendo nunca o indio a palavra e m absoluto, tar, e afecrescenlaado sempre o pronom e da terceira pessoa do singular, o fiíeram o ota ou u uta que mcdiflcon se para
o rukd d'onde veio o juça uno os portugueses fizeram Devemos notar ainda que ao
tupy existe o verbo tar, significando sabtr, poder, naler, expressões B S I M qne ligam
todos ao Am-, matar, donde veio o substantivo tara, exprimindo sempre qualidades de
poder e sabtr quedSo, na mão d'aquelles que abusam e sBu lyrannoa, para malar
Os tupys ou karinya tinham o verbo RUMO*1, morrer, donde taamand, ou
m a,ir.
ou caçar. O professor V. Ilenri, na sua memoria Le QuichW ttl
Aryenne ? criticando \.« Rapas aryanas do Ptru da Fidel Lopes, chegando .1 ou/. Kai
di/. que no Sanskrilo so existe oar», como significada de homem, e querendo linear o ridiculo sohre o mesmo pergunta para que nSo ligou os Carios, o- Qalibia, os
Caraíbas, os (.iuaranvs, os CattbagineiOS, os Gaiatas, »s Celtas, os (i.iUos e o- i u larpa, todos A torailia Aryanai. Kpezar, porem, diaso, nfio trepido aflrontar o ridiculo,
ligo a os Tártaros, os Carios, os Galibia, os Caraíbas e as trihus Peruanas, porque
estSo Iodas ligadas pela mesma radical impugnada, e pela prova material de nephrile,
embora não sejam aryaoos pela lingua.
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Este Um, penso que.chegou lambem á Cifraria, levado por
algum grupo de emigrantes, porque nVda vemos entre os Zulus ou Kafirs, dos Árabes, Um significar rio. Assim lemos ahi o
Umtala, o Umgasi, o Umtugclo, o Umzivumbu, o Umbaski, o Umfolosi c o Umaputa, que são rios.
IVcsse um ou un foi, creio eu, que veio igualmente Tun,
ou Ton, Tonna, Tonne, Tonneau e Tonel sempre exprimindo
u m a vasilha de guardar ou medir líquidos.
Não devemos, enlrelanlo, confundil-o com o céltico Dun,
collina ou monte, que originou Dunes, Duncn, Dunas, Douns,
significando montes de areia, cabedellos, que se prende ao Anglo-saxon Tun que se modificou e m Toivn, cidade.
E m 1880 communiquei a minha opinião ao meu finado amigo Dr. Henr;que Fischer, pelo que em 9 de Março de 1881, m e
disse elle em carta:— La derniére sourceà laquelle vous croyez
seraient les Caraibes se peul-ólre, car les Caraibcs semblenl
avoir éiè quazi les Phéniciens de 1'Amérique».—
Coincidindo o ponto de partida dos emigrantes portadores
do muyrakytã, da ncpbrite, com o aquartelamenlo do h o m e m
primitivo, não devo deixar passar, aqui, desapercebido, u m ponto de contacto que encontro entre os povos Aryanos e as tribus
Karaibas da America do Sul.
Posto que os Karinysnão pertençam, propriamente, a mesma
raça Karaiba, cemiudo pelo longo contacto que tiveram e pelos
crusamenlos, penso que tomaram algumas Iradicções dVIIa,
e como seja o dialeclo d'estes mais vulgar (omo-o de .preferencia, si bem que poderia fazel-o com outro Karaiba.
Sabemos que todo o p; rentesco dos Aryanos vinha pelo patriarchado, nada influindo n'elle a mãe, que representava u m
papel quazi nullo.
I" justamente o que se dá nas tribus Karaibas.
Se bem que os Aryanos não tivessem u m vocábulo para exprimir o Avô, tinham o de Polar, o pae, isto é: o chefe, que
nào era mais do que o Avô, porque o verdadeiro pae era o ganiktr, o gerador.
Tinham o Patarva e o Bhaialarva, o imâo do pae e o filho
do irmão do pae, mas não tinham termo algum para indicar o
ramo matei no. O casamento, entretanto, fazia entrar a mulher
na familia, porque o parentesco feito por essa união tinha termos para exprimir o «ogro (svassura), a sogra (svasrn), o genro
(gamatar), a nora (snusha), o cunhado (devar) e m relação ao
homem. O parentesco vinha só pelo lado paterno. E m Ioda a
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familia a mãe, (malar) não representava senão o papel de dar
filhos, como a radical mu, procrear, o diz.
Agora os Karaibas:
Descendem dos Tamyia, os que fazem nascer, porem o tronco
de nascença é o Arya (1'atarJ, pae do Tub, (Ganitir), o gera tor,
o pae propriamenle.
Só tem lermos para indicar os parentes d) pae, comi lio o
o sobrinho (patarva e bharatarva) que sã) o Tylceira, o lai",
flanco, e o Tendyra, o que esld junto.
Para o ramo materno não tendo expressões próprias m idilicararn estes lermos pela phonclica e dão para o irmão, a irmã
do lado materno o teimo ama, |ue quer dizer os outros, o irmlo
e m geral.
Quando a mulher casavi-se entrava para a familia como Temcrikó, a possuída, a sustentada, trazia então o Tatyub, o pai
du companheira, o sogro; a Taichu, a que adopta o filho, a sjgra, e o Tobayar, o competidor, o cunhado.
A mãe, Cy, a procreiulora, m phraze do Padre José de Anchieta não era mais do que um sacco em que se guardava o filho.
0 pae da familia não conhecia como enteados senão os lilhos
do irmão mais velho da mulher.
Não reconhecendo o pae influencia alguma da mãe sobre o
filho, teudo-se como único gerador, toma depois do parlo o lugar da mão e só eile se resguarda, porque d'elle é que pode
provir todo mal ao filho.
Nasce"u d'ahi o resguardo ou a ciuvade, que com a platieephalia acompanha também a nephrite.
Observo mais que o a>ya, o avó, o venerável, a aryia, a avó,
parece ser o arya sanskrilo, que quer dizer o de boa família,
o nobre, segundo Max Muller, e, e m Zend, o venerarei.
Será simples homophonismo ?
• Se o ó, temos ma>s u m a coincidência tiomoptaonica na palavra Aroaky, Aruaky, que os inglezes escrevem Arrowak, que m e
parece ser Ariake, nome que tinha u m a grande parle do Paiz
dos Marathas, entre o Oxus e o Yaxarle.
Os Aroakys que, dizem alguns, são os avoongosdos Karaibas,
formavam pela descoberta da America o grande reino dos Aroakyses, que oecupava toda a região entre a margem norte do
baixo Amazonas, alé ás margens do Rsequcbo. Eram elles os melhores ceramistas e os que conheciam os symbolos de Yang e
de Yn, chinezeo. 0 paiz dos Aruakys, o reino dos Aroakys, não
parece ser o Airyanem vasgo, o tronco dos Ari/anos, na Ameri-
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ca ? Isto é: aquelles que mais tradicpôes tinham da mãe pátria ?
Vimos o parentesco e u m a residência, vejamos agora u m a
de suas crenças.
Enlre os mythos astronómicos Karaibas apparece Ruda, o
Deus do amor, o proteclor dos amantes ausentes, o que protege
a união contra as separações, que re ide nas nuvens e é tido
como guerreiro.
Não será elle Budra, o terrível pae dos ventos que reside.
também, nas nuvens, que foi hermaphrodita no seu principio,
mas que pelo poder de Bhrarna, depois ficaram separados os
dois sexos ?
l\udá, como Rudra, reside nas nuvens, aquelle quer os amantes unidos, como intimamente unidos estiveram os sexos
n'este; será isso simples analogia ou é u m mylho tradiccional ?
Não quero com isto dizer que as tribus Karaibas e Karanys
sejam Aryanas, mas o que affirmo é que os grupos que para a
America emigraram e m varias epochas, os que conduziram o
muyrakytã estiveram inteiramente unidos aos Aryanas, com elles
se crusaram ou com alguns chegaram ao Amazonas, porque é
fora de duvida que os emigrantes estavam impregnados do sangue d'elles, como veremos pelos commentarios que faço na segunda parte d'este trabalho.
A primeira parte d'este escripto despertará no leitor a lembrança de haver já lido muito do que ahi apparece e, com effeito devo dizel-o, reuni n'elle paginas que havia publicado e m jornaes e revistas, augmentando-as e completando-as com novas
observações e factos d'estudos posteriores, razão por que n'um
sò corpo apparecem os membros que estavam destacados.
Estas paginas que devem ser seguidas das lendas e commentarios que m e fazem sellar o muyrakytã nas terras Asiáticas,
são salvas do esquecimento e m que tem estado ha longos annos,
graças ao'patriotismo de alguns amigos, membros da Assembléa
Provincial do Amazonas, do biennio de 1887 a 1889,
Posto que não seja u m trabalho perfeito e completo e sim
simples notas enramalketadas, comtudo a publicação deste registro deve-se a sua boa vontade, pelo que cumpro gostosamente u m dever dando-lhes aqui u m publico testemunho de minha gratidão.
A publicação deste trabalho 6 ainda o cumprimento de u m
legado sagrado.
0 illustre Professor Dr. Henrique Fiseher, quando desceu á
campa coroado pelos louros que a sciencia lhe ofíertou, não pode
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levar comsigo a palmada victoria da questão da nephrile, pela
qual ião denodadamente se batteu; anie.s, porem, de rtoixar o
campo da luta arrebatado pela morte, trilando do muyrakytã e
se seria elle importado o i fibricad i na America, por [u • da im,> »rtação vinha a nossa gloria, m e disse e m carta:
— « C o m m e j'ai déjà 63 ans, je ne sais pas si je verrai encore
les résuliats définitifs et posilifs, ce que j'esperais cependanl si
vivement.
«Cest á vous aussi, m i n cher collegue, qu'il será possible
d'altribuer spécialtnent á ces eludes... .et c'est juslemcnl vous
qui pourra décider cette demande».
Não podendo corresponder áconfiiuça de u m h o m e m tão eminente apresento, no entanto, este trabilho, para mostrar que
não fui indifferente e que trabalho hoje e trabalharei para sustentar, c o m observações, e factos, que o muyrakytã é u m monumento Asiático deixado no solo Americano por u m ou mais
corpos de emigrantes que, na marcha, foram engrossados com
lypos de raças dilferenles, os quaes iam sendo subjugados e aprisionados pelo troço dos valentes, Káras, que, partindo á aventura, assim conquistaram u m m u n d o novo confiados, talvez, nu
amuleio que traziam pendente ao pescoço.
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PRIMEIRA PARTE

O MUYRAKYTÃ
Leur souice primitire, nous

le pouvon» diu

li;n <!.inenl, doit, .1 nnlre . O H , élie i I H T I hee d a n *

•

les régions de I Asie Occidentale qui furent non
seulemenl le berceau da la race hum,une, m.n.
encore le prenlier foyerdes sciences etdes art».
Charance] /•• Mvtht l Vota*.

I
O s Karas e os Karaibas. O M u y r a k y t ã
Venho me occupar ainda ama vez do -monumento archeológico mais raro do Brazil, e. ao qual não se ligava,
entre nós, a menor importância, antes que en lhe desse a
(jue tem hoje.
Foi elle a chave [tara 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 m u povo de civilisação adiantada no norte do império,
em época prehistorica.
<•
Ivoutro escripto tratei de mostrar que houve uma imftiigração Scandinava, eivada de costumes Arianos: nVsie
procurarei, tratando do Muyrakytã, mostrar que muito anteriormente tiòuve outra invasão de u m outro povo de costumes mais adiantados.
Esle, acossado pelos novos invasores. afugentOU-88, foi
feito prisioneiro, mesclou seus costumes, ou fundio-se lumia
ou mais'rafa?, que se derramaram por todo o norte, desde
a Golumbia até ao Chile. Esse pavo, é fofa de duvida qvie
foi o (la Ásia Gentcal, que tantos lêm presumido, mas que
também tantds têm contestado, por falia de provas: mas
que o Muyrakytã sustenta como testemunha contemporânea. Até hoje, penso que,'se* não (br ella desmentida
com u m a prova palpável, mais aulhenliea. é a única que
nos diz a verdade. A sua natureza e a sua pátria' não admitlem duvida,
Elle atravessou o Oceano Pacifico, ao pescoço dos invasores, chegou as cosias da Califórnia, atravessou para o
M C M C O . veio á America Central e desceu ao Amazonas.
protegendo et> ousados emigrante»*; ou. tendo passado a
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novos possuidores, com o seu uso introduziu no valle do
grande rio u m a civilisação, que hoje só o archeologo descobre.
Parecendo difficil e impossivel a vinda dos Asiáticos
para a America, por mar, não o é, porque ainda hoje vão
dar á Califórnia os juncos chinezes. O Padre Brasseur de
Bourbourg diz: que estando e m 1850 na Califórnia, foi conduzido para o porto de São Francisco u m junco chinez, encontrado a 100 milhas do porto, por u m navio Americano.
O Tenente Maury, da Marinha Americana, muito conhecido,
diz também que, por varias vezes, marinheiros japonezes
têm sido arrastados para a costa da America. Estes factos
são confirmados pelo Sr. Brookes, que, segundo os seus
cálculos, apresenta desde 1782 a 1850, quarenta e u m a
embarcações japonezas que deram á costa da Califórnia
trazidas peías correntes, com u m a velocidade de 12 milhas
por hora. o> >
Se no presente século dão-se d'estes factos, porque não
se dariam outr'ora ?
A fusão que se deu com povos de outra invasão, ou
mais tarde com os filhos de Odin, produzio essa raça valente, distincta e respeitada, ulteriormente denominada dos
Karaibas, que sempre conservou mais ou menos a sua independência.
Modernamente os novos immigrantes, por qualquer circumstancia, estendendo-se para o sul e ahi encontrando u m
povo mais civilisado, 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 u m lado, e dispersou por outro. Uns
concentraram-se no México, Guatemala, etc, outros aventuraram-se aos mares. O élo entre os povos separados
pelo Panamá participava de usos differentes, era o resultado de u m a fusão; era u m a terceira raça, cuja hypothese
não é fora de fundamento como veremos.
rwj
O karaiba, conhecido hoje, não é o karaiba anti-Co-^
gK yy^yí *+^y\*. *&* Xe^*^ *-*« •*-**
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lombiano;ode hontein não conhecemos,senão pelos vestígios,
porém o de hoje, já degenerado, ainda assim os seus usos
é costumes mostram que, si não é o resultado de u m a união
Asiatico-Européa, tem por u m a nolavel coincidência pontos
de contacto na sua vida, que participa de Odin e de Vishnu
ou Budha. U m dos elos d'essa cadeia que o prende á Ásia
é o Muyrakytã. D e ambos tratarei aqui.
Vejamos. E m 048 (1) appareceu na America Central
Quetzalcohuatl, o génio do bem, trazendo com as pedras verdes, dejadeítee ncphrite, nova civilisação. Ensinou a lavrara
pedra, trabalhar o ouro e a pra'a, e m que era hábil, e tornou-se o fundador do Império dos Nahuas. Diz a tradicção
que algumas das pedias que trouxeram se conservam e m
Cholulo, o que nos confirma Humboldt. (2) Querem outros
que a vinda d'esse emigrante para a America com seus
companheiros fosse no domínio dos Olmecas e dos Xicalancas. Oitenta ou cem annos depois de terem chegado
as sele tribus dos Aztecas, (3) sabidas das sete grutas, ou
de Chicomozloc e de estabelecida a monarchia dos Nahuas,
esta depois de lutas desastrosas, com os que encontraram.
vencida teve de se dispersar para o sul. D e u m a d'ellas.
a dos Tlathuicas se originaram os Karaibas, que, e m pequenos grupos, entraram no Amazonas, como conquistadores.
impondo leis e costumes. Foi u m grupo d'estes que, naturalmente, se estabeleceu na ilha, entre os rios Trombetas
e Yamundá, que hoje está ligada á margem, e que tomou
depois de Orellana o nome de Amazonas.
O m e s m o nome, com que as outras raças o distinguem.
nos mostra u m povo especial. O nome Karaiba, hoje corri] Alguns querem que fosse no anno 820 da nossa Era, começando a disper^
A^ÊÊ.
são em •Í0.
(.) Vue des CordilÊres, pag. 318.
U r
(3) Segu ido Frei Gregório Garcia desceram as Irihus na ordem seguinte : 1 .*
a dos Suehilmecas (gente das sementeiras deflores);i.° a dos Checas, (gente das
boccas); $.' a dos Tepanecas, (gente da ponte); 4.» a dos Coluas ou Colhwt, (gente
das serpentes); 5.» a dos Tlathuicas (montanbezes ou das serras); 6.° a dos Thascalt*cas, (gente de Pan); e em 7." ultimo lugar a do» Chichimecas.
Resulta disto, portanto, q u 3 jâ n ã o
í> semente ao sueco Leif Erieson a
q u e m cabe a honra d o haver descoberto a A m é r i c a antes d o C o l o m b o .
A g o r a temos o descobridor H e c Li,
quo nssiro so c h a m a v a o navegante
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rompido no valle do Amazonas, ainda o tapuyo o emprega;
mas com u m significado bem caracterislico. Karaiba no
Amazonas é hariua, que no sul fazem kariba, isto é: o superior, o senhor, o valente, o estrangeiro notável, pof eonseguinte o branco, por que é o dominador, o escravisador do
indio.
Passo a mostrar ligeiramente como entendo o Karaiba,
porque nos co itmeniarios que adiante farei ás lendas amazonenses que apresento, melhor m e explicarei.
O valle do Amazonas foi invadido por varias emigragrações vindas do N-ri-e, umas precolumbianas e outras
modernas, Iodas galiio? de u m só tronco, raças de u m a só
semente, oriundas de um só berço, que secundo o meio
robusteceram-se ou degeneraram-se, enfraqueceram-se, e
decahiram.
D o seio da Ásia partiram os primeiros invasores da
America, os que trouxeram as artes, a industria e a lavoura
os quaes. guiados por Votan ou Qnetzalcohuatle seus descendentes engrandeceram o México, a America Central, a Nova
Granada e o Peru. Foram esses os primeiros Karas, depois
Karaibas. os que originaram os Tollecas ou Nahuas. Estes
estenderam-se pelo México, lutaram, dispersaram-se, form a r a m novas nações que se subdividiram, e pelo correr dos
séculos, desde os primeiros tempos da época Chrislã, foram
deixando vestígios do seu poder e do seu saber nos monumentos, anle as ruinas dos quaes hoje o archeologo pasma.
Foram esses os introduetores das Pedras verdes; foram
esses os que ensinaram a lavrar a pedra; foram' esses os
que introduziram a civilisação; foram esses, emfim, os portadores do Muyrakytã.
Esses Karas,filhosdo sol c das serpentes, espalharam
na America as crenças de sua pátria, c, de geração em
•%*\ geração, perpeHuaram a tradicção, apezai|das lutas, dos
cruzamentos, das invasões, das persiguições, das dispersões,
e do enfraquecimento, soffrendo apenas as modificações
produzidas pelo solo e pela natureza.

Assim- modificaram os uzos, a lingua e os costumes,
pcrpetuando-se apenas aquillo que se prendia á sua .teogonia, á crença tia conservação da vida e ao maravilhoso,
o Muyrakytã, que pela suas virtudes dava força, saúde e
poder e pela sua natureza incorruptível, poude chegar ate
nós, como relíquia, não abundante como nas primeiras
eras, por faltar a importação, mas rara tendendo/ desapparecer. As lutas occasionadas pelas novas invasões que
desciam para o sul. molivffi o retalhamento de nações e
dVlle originaram-se os Karaibas. de Colombo, isto é os que
vulgarmente são conhecidos nas (Vias Américas por essa
denominação, c últimos portadores do precioso talismã, que
levaram para o Amazonas, onde elle já era conhecido, pelos
descendentes d aquelles primitivos que tinUãm mais frescas
Iradicções de Votam
Prés/ a m e s m a arvore genealógica, cujo Ironco é Nahua, comtudo D Karaiba moderno, quasi nada de c o m m u m
tem com o Kara primitivo. Atjuelle herdou a ousadia, a
coragem, o valore ,i independência, porém já não conheceu
os mestres das artes, porquê nasceu no tempo da decadência, e é fruoto que leve, pelas circumstancias, de germinar
em terras entranhas e em meio totalmente difíerente.
Alirando-se aos mares e aos. fios, fugindo ynle povos
inimigos que os guerrearam, tiveram de adoptar outra vida.
outros uzos e outros costumes que se fundiram com os dos
povos conquistados, ficando-lhe somente aquillo que religiosamente conduziram ao pescoço, paia os li\rar das moléstias, que lhe/assegurava a vid. e os livrava de inimigos nas
terraS de que se apossavam, garanlindo-lhes a supremacia,
o muyrakftã.
Este mesmo, com as pijouriedades modificadas! de idolo,
passou a talismã, para de m u lado apresentar virtudes m e dicinaes, de outro garantir poder eaqui e alli se apresentar.
sempre, como garantidor de felicidades e fortuna.
O nome Karaiba, paia mim.é genérico, porque o emprego como invasor ou conquistador, por ler sido sempre
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nesse sentido empregado pelos povos Americanos, que se
resentem dos contactos asiáticos.
Modificadas as propriedades do Muyrakytã, segundo a
época e o local, nós o vemos perpetuado, desde o Turkestan até ao Amazonas, unido ao nome Karaiba que foi ao Paraguay.
Os cruzamentos e as immigrações não foram até lá, mas
o nome Karaiba, que era temido, foi adoptado por todas as
nações que faliavam o abanheapga.
Pelo Amazonas subio o Karaiba moderno, e dos Andes
desceu o primitivo, este^ deixando costumes que aquelle
não conheceu.
Ambos trouxeram o Muyrakytã ao rei dos rios, porem
em épocas diversas, acompanhado de crenças e costumes
differentes.
Os primitivos trouxeram as armas que usaram no paiz
que abandonaram e vieram d'ellas fazendo uso e por isso
se perpetuaram e os modernos as desconheciam, pelo isolamento em que ficaram, pela região não favorecer a perpetuidade d'ellas, por falta de material e por d'ellas não haverem mister.
Os primitivos foram sempre selvicolas e os últimos marítimos e ribeirinhos. Aquelles que pela subdivisão, tiveram de ganhar o centro das terras ainda as usaram, para
mesmo mais tarde abandonarem. Assim não conheceram
os Karaibas das Antilhas a rarabatana, e a estoléca e nem tão
pouco aquelles que subiram o baixo Amazonas, mas conservaram todos os que das cordilheiras desceram as
serras e saturam no Solimõcs. Os serranos eram galhos
de semente da mesma espécie e os rebeirinhos ramúsculos
atrophiadis por enxertos em ramos já degenerados.
- Uns eram quasi puros Nafi|as e Mayas, outros filhos
bastardos de cruzamentos multiplicados.
Uns tinham a tradicção de Votan e outros a desconheciam; só os ligava u m élo commum,» a pedra verde, a nophrite, ou o muyrakytã.

7
* 7 ^ £ Os Najulas, (Karas) originaram varias tribus do Alto /<=fAmazonas, Peru e Nova Granada, e os Karaibas modernos
concentraram-se nas terras da margem sul subindo o Tocantins, Chingú e Tapayós.
//
Torquemada (1) allirma que viu Najhlas com muitos / ff*
idolos, com nomes de divindades, feitos de pedra verde e
Brasseur de Bourboi/g (2) lambem nos diz que os Quichés / ?
usaram a m e s m a pedra como talismã.
O emprego da çarabatana (çarbacane) era vulgar entre
os Nahuas e o seu uso, no Amazonas, só se estende pela
região do muyrakytã, não passando ao Baixa Amazonas,
nem ao resto do Brazil. .
•
.
O nome Karaiba, antes Kariba ou Kariua, (f) leva-me á
/ / *'
outras considerações.
'
'
Será o nome Karaiba dado pelos Tupis, que se estendiam pelas costas do Brazil ou veio com os invasores ?
Penso ser u m nome hybrido, composto de u m a radical importada e de u m sullixo addicionado pelos Tupis. Vejamos.
Sendo tupi pode ser: Kar-aipia, o máo que chegou, do
verbo kar. chegar e ayua máo, havendo mudança do u em
b pelo vicio portuguez, ou lúiraraib, o muito hábil. Ambas
interpretações bem exprimem as suas qualidades, mas,supponho que a origem vem do berço de seus antepassados.
Brasseur de Bourbourg diz: «Mais ce qui achéve d'identilier
cette race (Nahuas) avec les Caraibes, c'est. ajoute Blas Valera, (3) que «toutc cette génération dlioninies si terribles
et si cruéis étaient sortis du Mexique pour peupler ensuite
celles de Panamá, Darien, ainsi que toutes ces immenses
contrécs qui vont d'un cõté jusqu'au Royaume de Grenade
et de l'aulre jusqu'a.u de la de Sainle Marthe».
<t Ce sont les mèmes, en elfel, qu'on retrouve, plus bas,
sons les denominations diverses quoique la tradiction leur
ail conserve généralment celles de Cara, cari, coro, cali.
(1J Monarq. Ind. Iibr, VI rap. 42
(t) llist. du tiíir. ri», du Mex. I. pag. 109. .
(3; Voe dft Cordillã-ts, I. I, pag. .36.
/e.

f^M/ JtL.

8

ele. donl la première syllabe est demeurée attachée à une
foule de loealités ou ils établirent leur sífjour^soit en passant soit d'une manière permanente.»
A palavra Kara ou Karu estende-se ao-Aymara, significando o homem de longe, o estrangeiro, o viajante, o podero*
so; pela linguados Yurukarés (homens brancos) tem, como no
tupi, o significado de branco, que que quer dizer o estrangeiro, o poderoso, porque a raça do paiz não era branca; por
conseguinte, não podendo se admittir que varias lihguas ten h a m o m e s m o vocábulo com a m e s m a pronuncia e o mesm o significado, claro está que também é u m vocábulo estranho, bem recebido por todos os povos que estiveram em
contacto com o que tinha essa denominação; ^ •
• Mais tarde continuando a ser o poderoso, o conquistador,
o dominador, o inimigo forte, passou entreos Tupis a 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 convonço-me que do kara
ou karu turcomano e do ayua ou aib, pelo vicio portuguez,
significando o màu kara ou o conquistador máo, porque mesm o outra denominação não podia ter quem se appossava
da região por onde passava tudo avassallando. Razão tenho
e m crer ser o Karu turcomano, porque entre os Nahuas, dos
quaes descendem os Karaibas: karu significa magestade, poder, sabedoria, como cm turcomano quer dizer também, p(h
der/sabedoria, fortaleza, excellmáa, sentido que também
tem entre _os Mundurukus. Karu çakaiby, da lenda destes,
representa o poder supremo, o sabia, o forte, etc, significado
que tem o kariuà tupi. «0 •
Posto que o nome IvãTaiba. possa ter a significação que
acima dei, parece-me comtudo mais natural, por causa do
hybridismo, que seja derivado de Kaliya, a serpente de
Krishna que tão notável papel representa no hinduísmo. O
nome Kalmago, que a si dá o m e s m o povo, é o m e s m o nome
Kalinaga, que tem lambem essa serpente monstro, como
nos affirma o Barão de Humboldt e Edward Moor no
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seu hidu Pantheon. Kalinaga deriva-se de Kali e naga, a
serpente poderosa, real.
Se não fosse a tradicção do hinduísmo, se não fossem
gerados na Ásia. os Karas, ascendentes dos Karaibas, não
não se orgulhariam.esles de serem filhos das serpentes para
tomar, como titulo d e nobreza, o nome Kalinago. Essa reminiscência sobrenadou sempre, sobre as vagas que se succediam umas.após outras, essas -gkandes vagas migratória*
que por séculos inundaram o solo americano.
Karaiba, karíba, não é mais do que pela phonctica
adulterada o Kalaiua, kàliua, modificação de kaliija. que
fizeram no Brazil Kariua, nas Guyanas Kariba e vulgarmente Karaiba.
Para mim, é fora de duvida, «pie kara foi companheiro
inseparável da Yu, de que é feito o Muyrakytã, desde a
Ásia até ao Amazonas.
A maior prova de que Kara, Kári, Káru foi importada
da Ásia tive, quando no Peru estudei a questão. Os descendentes dosfilhosdo Sol, OS Incas, que não perdoam o
vandalismo hespanhol: que vivem das recordações de sen
[lassado brilhante: que ainda hoje na (Juena, feita da tibia
humana, choram a liberdade d outras eras: es Incas quer
das sieiras, quer da montam (/) que não deixam a lingua
pátria, quando se relerem aos seus reis é ainda com sublim e respeito e assim se exprimem : Kári Inca Manai (JIjKic, (/) Kári Ima Alaliiiallpa. O que significa pois Kari '?
Kári, para elles quer. dizer: o chefe supremo, o mageslatiCO, o sábio, o estrangeiro, corresponde ao Augustas tios
latinos e ao Metpai dos \la\as. e quando se, referem aos
seus reis, como disse, é sempre com u m tratamento (kari)
tpie equivale ao que damos as pessoas reaes. o de Sua
Magestade,
(I) lliimbuliH em uma nota i!as í.iii* Viagens \\\í. pas;. &89] diz que OB karaibas a st davam "o nome <!-• I-.ARINA, quo para tuim o u m erro de copia. Tomou-se
o 1/ de r-ariua por u m 11, impriním-sc u assim perpeftiou-se. A pronuncia castelhana
mudou o u em b c fez corilm.
(2) (iiiroill.iSMi ilo In Vega, Comment. Ilcalcs, libr. cap. 11.
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Q u e m ouve o Inca exprimindo-se na sua lingua, quer
tenha nascido nas minas dos serras, quer nas quebradas
do Tunguraguá, pensa que a palavra é Inca, mas não o é.
O kecchua tem é verdade o vocábulo kara mas só. pode significar couro, trigo, ou u m a espécie de dartros, donde vem
os que tem a moléstia terem o nome de karientos.
O kari que se liga ao nome d'aquelle filho do sol que
appareceu com Coya M a m a Oello, (a virtuosa rainha mãe)
trazendo a civilisação, tem outra origem; a do m e s m o que
fundou u m a dynastia semelhante á que deixara no torrão
de seus maiores.
Manco Capac quando chegou a Cuzco, a testa de u m
corpo de immigrantes fallava u m idioma desconhecido. Depois que organisou a sua monarchia dividiu as famílias em
nobres (Hunan aylla) e plebeos (Hurin aylla) e a única lingua que permittio que se íallasse na sua Corte foi a sua,
quando entretanto fazia vulgarizar a lingua que encontrou
em Cuzco, que se tornou a Geral e é hoje a denominada
kecchua. Isto o sei pela tradicção oral que encontrei no Peru.
Essa lingua perdurou entre os grandes da Corte até á conquista hespanhola e com a queda da monarchia dos Incas.
desappareceu também a lingua dosfidalgos.U m a meia dúzia 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, fi) l<~*> /^Jé-t.
Tanto havia essa lingua especial, que o Inca Garcillaso
de la Vega, que sabia bem o kecchua, apezar da descendência real, tratando de vários nomes, confessa que ignora
a da Corte. Assim nos diz tratando de Manco Capac. «Ce
mot Manco étoit fans doute un n o m propre : mais nous ne
favons pas ce qu'il signifie dans la langue générale du Perou. J'ajoúte a cela, que dans celle dont les Yncas fe fervoit
en particulier, lors qu'ils parloient entr'eux & qui c' eft dep«is entièrement abolie. . .(1) Diz mais: «les Yncas avoíent
(i)tíist.dit Roit iu Ptrou, I. pag. 97.

n
une autre Langue particulière, qu'ils parloient entr'eux,
que les autres indiens n'entendoient pas,& quil neleur étoit
pas m ê m e perima d'apprendre, parce qui'ls tenoient ce Langage pour divin.» (1) 0 kári é, pois, u m a das palavras da
linguagem divina dos filhos do Sol, que acompanhou a
emigração, perpetuando até hoje o m e s m o significado que
tinha na pátria do immigrante, que soube tornar-se o chefe
supremo de u m a nação, que tornou opulenta e industriosa,
para cahir nas mãos de u m punhado de aventureiros, acompanhado todavia do grito partido d'alma ccatta-hueqque, que
no dizer da distincta litterata cuzquenha D. Clorinda Turner, significa «maldición lanzada con la fúria dei averno
contra quien la provoca,» grito que ainda boje ecbòa dos
Andes ás quebradas do Amazonas.
Karaiba finalmente só nos recorda o facto de u m a immigração, cujos cindes, karas, tudo avassalavam.
Modificado, foi o termo Karaiba por tradição ao Para- /
guay, onde os jesuítas lhe mudaram o sentido, por conveniência, e lhe (leram a synonimia de: o santo, o bemdito, o
santificado. Que o sentido e m (pie hoje se emprega é o de
superior, poderosa, e não o de exprimir a côr branca de outra raça, tive muitas vezes, em minhas viagens, occasião de
m e certificar.
(jtareium só facto, que apresentei ao notável americanisla, o mmiViiríigó Dr^aptisla Caetano, de saudosa memoria.
N o rio Tapayós. no sitio S u m a ú m a , existia e m 1872
u m h o m e m de cor preta, de u m preto de ébano, que pela
sua posição pecuniária e pelo seu caracter distincto e honrado, gozava de muita consideração entre todos; pois bem,
a esse preto todos os tapuyos o designavam por kariua.
— Q u e m é o Cruz ? assim se chamava elle.
Respondiam, com respeito : « E u m kariua».
É pois o karaiba a relíquia da civilisação prehistorica e
os elos que o prendem á Europa e á Ásia, são os m o u n d s
(4) Op. cit. II. pag. 180-
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os kjokkemmoddings, as inscripções. as baetylias e o muyrakytã.
N a sua religião ha u m poder, que, posto que uno, lamb e m é trino. Esse poder representa Àkambu, que é invocado
como Creador Supremo; Ichéiri, que é o seu Deus bom, e
Maboija, que é o espirito mau. Não ha ahi o Triuiurti hindu
que se estende aos Araucanos, como veremos mais longe ?
Si a descendência karaiba não nasceirda fusão de duas
raças, como explicar, no meio de monumentos scandinavos,
o cunho de u m a civilisação hindu, como é o muyrakytã ou
aliby, o nãnacyJAo Rio Negro.
Nos Estados Unidos, no México, na America Central,
no Peru e no Chile, esse cunho apparece; abundante onde
dominou o elemento asiático, raro onde appareceu pelo commercio.
Que os karaibas eram os que traziam ao seio do A m a zonas o tahural ainda o prova o nome que lhe é dado pelos
indios Uaboys, do rio Yamundá. Aliby, como elles o denominam, não é mais do que o nonie que o karaiba tem na
terrafirme,o de Galiby. Dão á cousa possuída o nome do
possuidor.
Humboldt diz que os karaibas eram os que faziam as
pedras verdes que corriam como dinheiro, vendendo-as por
alto preço aos hespanhóes, quando elles não eram mais do
que corredores.
Moke (1) lambem diz : «Cesl égalenienl sur les bords
de 1'Orenoque que les indigènes conservent en guise d a m u Jettes, des pierres vertes lailleés en forme d'animaux et de
fruits, qu'ils'on( recues de leurs ancêtres et (pie ceui-ci
pretendaient tenir d'un peuple de femmes auxquelles les Européens donnèrent le n o m d'Amazoncs. Telle est leur dureté qu on a pcinc à comprendre comment elles ont pu
être travaillées par des hommes qui ne connaissaient point
de for, et il nest pas moins di/ficile d'en decoucrir 1'origiue
(1) HM. des peuples Americains, llni\elles, 1847.
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les minei alagistr* liiujiiul irouvé fusqu'ici la même siihsttince
(lejade de Saussurc) dam aucune conhrée du Nouveau Monde, i,
N o Haiti, os Karaibas, guardavam os seus Zemès (1)
em grutas, segundo nus reine Descóurtilz, (2) e. entre outros que elle obteve, figura na Est. i.*, um que representa
u m a tartaruga tendo no casco o sol ladeado pela Ina c m
quarto crescente e por u m a estrella, feito de jade verde
claro-azeitonado. Tinham também com a forma de sapo,
eomo se vè representado u m na mesma estampa.
Schomburgk, Martius, Hamy, todos dizem que os Karaibas uzaram a pedra verde e Roclieíorl (1658} e D u
Tertre (1*576), que escreveram sobre as Antilhas, dizem
que linh;
nu gosto especial paia as pedras verdes.
Junto aqui u m quadro por onde se vè por meio da linguistica, tpie a influencia dos Karaibas. antigos e modernos, correndo pelo Panamá chegou aos Andes e deste ao
Amazonas, istd e: atravessou Nova Granada, Venezuela,Peru
e Bolívia e chegou ao Amazonas, sendo Iodas as tribus que
apresento-ramificações e cruzamentos dos antigos Olhos do
sol e das serpentes, sahidos da Ásia. Pelo m e s m o se vé
também a,influencia dos dous ramos Maga y. (Juiché.
Do norte espalharam-se para o sul os invasores, sendo
a barreira maior que encontraram a largura do Rio Amazonas, que não podendo ser transposta na parle baixa do seu
Valle. procuraram íazel-o pela região das cabeceiras eassim,
pelo Peru, chegaram até o Madeira. Vejamos como se operou a transformação linguistica.
Para termo de comparação tomei a palavra Agua. AT/,
dos Naijiljas. quo originou o A. AT. IIAA, dos Mayas, que os
'IA
Quichés fizeram HA e YÂ, e que passou aos Karaibas totalmente modificada pela pronuncia nasal em T O N E ou TU.NÃ. (•*)
Vimos que dous grandes grupos, por assim dizer de ra-

'li

I N o m e que leni entre elles o -nuyrakytit; alem de takural.
•< Voyagc 'í'»» naluralislc. II. pag. IH.
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ças differentus, invadiram a America do Sul, ambos, porem,
filhos da mesma mãe, sendo comtudo u m prdiistorico e outro moderno.
0 primitivo era ainda de próximos parentes dos Mayas
e Nailias, os Karas; outro bastardo, já muito distanciado e *
influenciado pêlos annos, pelo meio e pelo cruzamento, que
foi o dos Karaibas.
0 primeiro desceu por terra e fixou-se; o segundo aventurou-se aos mares e aos rios, e como nómades atiraram-se á sorte; pelo que u m perpetuou a lingua e outro
a mesclou, modificou, adulterou e corrompeu a ponto de
se formarem dialectos nos quaes quasi só perdura a palavra
agua, que se encontra e m todas as tribus, restos das dispersões, soando quasi uniformemente, porem, mais pura onde
se fixaram.
E m Nova Granada, no Peru, na Bolívia e no Alto Amazonas e mesmo entre algumas tribus, que se destacaram para o
Brazil encontra-se ainda a reminiscência N a M a e Maya ou
Quiché, ha mesma palavra Agua, como se ve do quadro.
Pela demonstração que faço n'esse quadro, se vê que
por apaphonia o A, nasalisando-se, passou para Ã O U AN e
adoçou-se para f. i e u, o que é vulgar, segundo Bopp em
todas as linguas indo-européas.
As vogaes E, i e u as vezes por u m phenomeno passam
também ^ A. A nasalisação entre as tribus Amazonenses é
c o m m u m , tanto que ordinariamente se vê pronunciar paranã por paraná. A mudança pois do YÂ para NIÁ, INÁ, UNÁ,
UMÁ, também é vulgar/ tanto que a palavra Yamundá, *-»
muitos escreverem Niamundà, Nhamundà. 0 A segundo Hovelacque é u m a vogal orgânica, que pela analyse linguistica
transforma-se ás vezes em tal ou tal vogal e mostra como o
*Manoê sanscrito passou para o menos grego, do meus, moneo latino e ao gamunan gothico. N o latim vemos, a mudança do a para e em abjectus eperfectus por abjacio e perfacio, e para o i e m abjicio e perficio e para o u em conculco, imulsus por concalco e insalsus.
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Ao ouvido as vezes torna-se imperceptível a queda do
a para e, i eu que involuntariamente a pronuncia vae m u dando a ponto de soar inteiramente difíerente a palavra,
porque o peso d'essas lettras é mais leve em u, e e i do
que em a, sendo o i a mais leve e dahi vem a passagem
de iná para ini.
Os-Karaibas que tinham três dialectos, o dos homens, o
das mulheres e o dos velhos e guerreiros facilmente pronunciam ora Tone, ora Tuna.
D o tone próprio dos Karaibas das Antilhas, originou-se
nnè, uni, yni, eni e yeni, que os Galibys das Guianas m u daram para uná, que produzio o tuna e duna.
Os antigos Incas tinham o umi cuja origem ê a mesma.
Os sonsfinaesnã, ná de né, ni, ny e nu são adulterações
da pronuncia do y naso-guttural, que produzio a mudança
do yá, para niá e uá.
Ethnicamente todas as tribus acima pertenceram a u m a
raiz c o m m u m e as mesmas não são mais do que grupos que
se destacaram e pelo tempo tomaram novos costumes, modificandti também a lingua, que facilmente se adultera,
quando não tem u m a litteratura e soflre a mescla, que é
c o m m u m , devido ás guerras em que sempre fazem prisioneiros, com dialectos dtííerentes.
N a parte léxica todos esses dialectos do quadro são diffcrentes, entretanto que pela pálaVra agua sefiliam,não fallando no polysyrtthetismo d'elles, que é c o m m u m também as
línguas semíticas.
Dos Nahuas, vem o / dos Karaibas, tanto que em vez
de Kara, kuriara, como pronunciam os Krichanás, paraná,
uirary, dizem kala, kali, ktdiala, palaná, wourali, donde vem
chamarem-se a si K A L I N A G O , e os Uabòys pronunciarem Kalagá (branco) em vez de Karayá.
Penso que assaz tenho mostrado que a origem do Muyrakvtã é asiática, trazida ao Amazonas, pelos Karaibas des
tendentes dos Nanlias.

II
' C o m o conheci e porque liguei importância ao
Muyrakytã
Em Maio de 1872, chegando eu á cidade de Santarém,
no rio Tapayós, e informando-me das diversas localidades,
do m e s m o rio, desejei saber se conheciam a origem do
nome Borarg ou Puêrary, com que era conhecida a antiga
missão, hoje villa do Alter do Chão.
N a aldêa de Santarém ainda existem descendentes dos
indios missionados e m Puêrary, que m e affirmaram ter a
extincta missão esse nome, devido ás contas verdes ou amarellas, que então se encontravam norLago Verde e nas margens de u m ribeirão, que por essa .circumstancia, tomou esse
nome, que pela lingua tupy significando das contas ou agua
das contas. É tradicção que assas contas, ejeam annual- ,
mente para alli levadas pokis Tapayu.nas, que as iam buscar no rio Yamundá, entre os,. Fabo-ys e Kunurys, que as -.
recolhiam de outros indios, ou das Amazonas.
. La Gondamine (\) informa que: «Ç'est chez les Tapayós
qu'on trouve aujourdliui pí^is aisement que parlout ailleurs,
de ces pierres vertes, connues sons le nom de Pierres des
Amazones, dont on ignore Joriginc et qui ont été fort recherchées autrefois.»
.,
Ò uso do Muyrakytã ou pedras verdes, que a tradicção
quer que fosse introduzido pelas Amazonas, originou sem razão o nome inglcz Amazonstone e o allemão Amazonsteine,
porque todos os exemplares que tenho achado nas localidades do Amazonas em que estiveram as Ikamiabas são de
nephrite ou quartzo e não da rocha que tem hoje esse nome.
(I) Relalion abregée d'uti voyage fatt dans 1'intérieur de VAiíer meridionale. Paris, 1745.
/
/
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A informação, que obtive e m Santarém, despertóu-me
o desejo de conhecer essas contas. Para. isso mandei emissários a Alter do Chão, gastei dinheiro c abusei de amisades, não sendo, felizmente, improfícuas as minhas diligencias.
D o Lago Verde recebi uma. Qual não foi a minha estupefacção vendo, que a rocha de que era feita (jade), não
tinha por pátria o solo brazileiro1 A natureza da rocha, a
forma do objecto, o seu trabalho artístico, tudo levoum e a não abandonar as minhas pesquizas, porque via que
eslava com u m objecto preliislorico de valor, que iiiuila luz
podia dar sobre a. civilisação que elle denotava. A imporlancia que logo a elle liguei, levou-me a mandar pneastoal-o e m ouro e a lrazel'0 como u m breloqne na minlia corrente de relógio. Outro, por não adiar nada de mais valor
no Amazonas, olíereci como tributo de gratidão, a Sua VItesa a Sereníssima Princeza. Imperial.
Tendo reconhecido que a rocha de que era feito o primeiro muyrakytã que possui era a jade ou feldspatho laminar verde, como lambem era conhecida por muitos aulores, immediatamente o guardei como monumento archeologico e a elle prendi a idéa de u m a emigração asiática.
Não liz. é vtjrdade. cabedal d" sua composição chimica, mas
ligando-lhe logo grande importância, tratei de verificar, se
por ventura existiriam no solo amazonense, jazidas ou m e s m o
blocs que fossem trazidos pelas alluviões do Amazonas, porque então perderia Ioda a importância.
Estudando o possibilidade de u m a emigração, o que
encontrara nos costumes e n'outros objectos archeologicos,
atirei-me, entretanto, a procurar as jazidas. Ao passo que
procurava os objectos leitos pesquisava o solo. o berço dond e
tinham sabido. Todas as minhas pesquizas foram infruetiferas, não só não encontrei jazidas, como n e m eivilisados,
tapuvos ou indios m e deram informações que indicassem
possibilidade de encoulral-as, e ale boje. apezar dos
maiores esforços ainda não tive noticia alguma.
2
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Achei, é verdade, lendas, e estas quasi sempre tendem
para o maravilhoso e para o mytho. Quanto mais procurava
mais m e certificava que a origem do Muyrakytã era asiática.
D'essas pesquizas nasceram as explorações dos rios Tapayós, Trombetas, Aripekuru, Y a m u n d á , Uatumã, Yatapú,
Urubu e «ás serras da Taperinha, Piroka, Pikiátyba, da Escama. Kurumu, Yacytapera, Dedaró, E m ê , Uatá-poku, da
Ghinelta, Kunury, Sakurv. de Parintins ele. e a de lodos
os lugares que, se não foram habitados pelas pretendidas
Amazonas, o foram por tribus que com ellas estiveram em
contacto. Estas minhas pesquizas, e estudos se passaram em uma época em que ninguém no Brazil conhecia archeologicainenle o Muyrakylã, ou suspeitava que nu
Brazil havia a jade, on que as Pedras das Amazonas tossem
d'essa rocha. Entretanto hoje, diz o Sr. Dr. Sylvio Homero.
que eu só liguei importância archeologica a esse amuleto,
depois que o professor Henrique Físcher a elle ligou essa
importância. Não posso, por isso. deixar de aqui lavrar um
protesto contra essa malévola e immerecida aceusação cora
a qual se m e procura tirar a prioridade destes estudos
Apresento aqui provas deque antes do Conselheiro Físcher dar importância archeologica ao Muyrakylã. já eu u
prendia a u m a emigração asiática para o Brazil. E foi essa
e não outra a que sempre liguei.
Se não m e merecesse attenção e m escripto algum d'elle
trataria, como não tratei do tembetâ, lambem feito de pedras
verdes e brancas.
Passo a fazer o histórico pelo qual provo que ninguém
antes de mim. tratou areheologicamente dessa pedra, se
bem que muito depois de llumbuldl. alguns autores dessem
as populações a m viçam-; como oriundas da Ásia: romlmlo
nenhuma dessas opiniões foram baseadas n'esse amuleto.
A primeira vez que ouvi fallar no Muyrakytã, foi pouco
depois da minha chegada ao Pará. Indo ao mercado, vi ao
pescoço de uma velha tapuya, pendente de u m collar, entre
u m a madeixa de cabellos encastoada e n ouro, alguns san-
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linhos de osso o uma tromba de u m scarabeo, u m cylindro
de uma pedra.verde que m e chamou a attenção.
Perguntando 0 que era aquella pedra respondeu-me que
u m Muyrakylã; para livral-a de certas moléstias. Não m e
importei na occasião de obter o objeclo e loniei nola somente da crença. Conversando pesleriormenle sobre o Muyrakytã, disseram-me que era u m objeclo excessivamente
raro que vinha de Santarém e Óbidos. O mesmo m e alíirnnrain depois em Monle Alegre, onde oulr'ora lambem appareciam, quando liz as explorações das serras do Ereré,
Aruchy e Paytuna.
C o m o disse acima, quando cheguei a Santarém, soube
que no Lago Verde enconlravain-se os laes Mu\rak\lãs e
objendoum, porinten lio do meu amigo Ór. António Joaquím-Gomes do Amaral, hoje Senador <|J Império, vendo
ser jade, e ligando, çomn disse, logo grande importância
ao objeclo, comecei os meus estudos preliminares, sobre elle.
Estes estudos, então, eram sementes que não sabia que fruCtOS dariam, pelo que não podia aventurar opinião definitiva,
mas apezar disso,jio meu Relatório sobre o Rio Tapayós
disse-á pags. 51 : «Nas suas leiras antigamente e ainda
hojiymasé raro, encontravam-se contas de feldspatho (Muyrakylns) pelo «pie muitos em vez de Borary querem que seja
Puêrary. Destas emitas usadas pelos Tapayós. depois foliarei.»
Isto escrevi quando passei em Borary, no dia 20 de Junho
de 1872.
Poslo que o meu Relatório fosse publicado em IS7Õ.
depois (pie cheguei á Corte, comtudo foi escripto e m 1872.
tanto que o seu principio foi publicado no Jornal do Commercio >àe 1 \ de Agosto do m e s m o anno e logo depois da
parle publicada, vem o trecho que acabo de citar.
Mais tarde no Relatório sobre o Yamundá, publicado
em 187"). mas remellido ao Governo no dia 7 de Outubro
de 1874, tratandodo Muyrakjtãdisse, á pags. 51: «A comparação dos dous, julgo conveniente, porque Irará, talvez,
alguma luz para o estudo <la rara primitiva do Brazil.» A
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pags. 52 accrescenlei: «Emíim é u m amuleto com lodos os
seus encantos. A allinidade entre ambos não parece ler
sido u m uso estabelecido pelo contacto com o homem do
Oriente:' 0 que é innegavel é que o Muyrakylã, como objecto
de arcliroloyifi monumental ê o mais valioso e notarei do Br
zil» . . . tem pontos de contacto com o da gentilidade antig
do Oriente da Europa.»
Antes da publicação deste Relatório, em u m artigo que
sahiu no Diário do Gram-Parà de 5 de Novembro de 1874,
que foi transcripto pelo Jornal do Recife de 2 3 do mesmo
mez, disse: «Pelos estudos que lenho feito sobre o Muyrakytã. etc.»
IMO 9 de Fevereiro de 1875. pelo m e s m o Diário do
tiram Pará escrevi: «Na parte, pois, elevada dVssa ilha habitou u m a tribu,aue guiado pelo Muyrakytã, soube será das
Amazonas.»
Mais tarde, em 16 de Março de 1875, antes da publicação dos meus Relatórios, o m e s m o Diário do Grã-Pará,
disse, fallando dos meus trabalhos: «Barbosa Rodrigues a.
quem devemos os primeiros estudos do muyrakytan a Pedra
Verde de La-Condaminc e Bulíon ele.» .
O artigo em que veio este trecho foi transcripto* pelo
Nom Mundo de 23 de Junho do m e s m o anno.
Por todas eslas linhas se vê que desde 1872. que me
oceupei com a jade, dei lhe por berço a Ásia. (Oriente) e
a linha como vinda para o Brazil trazida por u m a immigração, o que estudos posteriores contirmaram.
Quando n'esses trechos fallava de estudos, se referiam
elles á questão aziatica
Já vê o sr. Dr. Silvio Romero que datando de Junho de
1874-, a minha exploração do Yamundá, fado communicado ao governo em 7 de Outubro do m e s m o anno, e provado que n'essa dala eu dizia que o muyrakytã era um abjecto
valiosa rindo da Ásia por uma emigração, parece-m • que
não adoptava opinião de ningiiom. Resta-mc-provar agora
que foi posteriormente a Indo isso que chegou ao Brazil
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a noticia de que o professor Henrique Fischer publicara
u m trabalho sobre a ncpbrite, e m que apresentava a probabilidade de ser a jade americana, proveniente de u m a
emigração:
O notável director do Museu de Friburgo, e m Baden,
o conselheiro Fischer no //." 5. pags. 3 6 a 3 8 da Correspmidens blitt der deutschen Gesellschaft fur Anthropologie
Klhuologie und Crgesclaclilr. de Maio de 1874,

publicou o

seu trabalho Bitte um Mexikanische und brasilianische robe
oder verarbeitete nephrite etc. datado de 11 de Marco, que
SÓ m e chegou ás mãos e m 187'J. Foi 0 seu primeiro trabalho sobre a nephrite, por elle m e s m o certiicado a pags.
3 0 5 da sua Nephrit und jadeite, publicada im 1875.
Para se ver que não adoptei a opinião dt; Fischer e
que foi sempre a minha, basta transcrever aqui o que m e disse elle na primeira caria que m e escreveu e m 1 de Outubro
de 1878, por onde se vè que elle então não linha ainda
opinião formada, e que foi pela nossa correspondência que
elle mais se convenceu.
Diz elle. na referida caria, maravilhado por ver
que os*povos da Asiá e os da America tinham a mesma
predilecção pela jade. que: "Si Tun n'y veul pas voir lejeu
du hazard ce «pie ifesl pas três vraisemblable on peut penser á une connaissance primaire de ce nephrite, gagnée par
quelquun peuple el étendue plus l.ird par Ae> migrations. »
E m 1 8 7 8 di/.ia-me isso. quando eu já. e m 1874,
havia dito que o muyrakytã dava luz sobre a raça primitiva
do Brazil pelos pontos de c< ntacto que linha havido entre
os povos do Amazonas e os da Ásia. De quem é pois a prioridade ? Adoptei idéa alheia ? Não. Alarguei apenas os meus
estudos, como lodos o fazem, sempre no m e s m o sentido, eque
hoje eslão mais adiantados, posto que ainda não completos.
Tanto eu linha aponlaineníos sobre a emigração asiática
que no m e s m o Relatório do Y a m u n d à a pags. 94, assim m e
exprimi: «Material lenho reunido para u m dia.se puder,
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escrever o resultado dos estudos que tenho feito: mostrar
que apezar da barbaria, havia u m estado de civilisação
muito mais prospero e fructo de contacto com povos mais
adiantados do que os Incas do Peru.»
Esses apontamentos, mais desenvolvidos são os que fazem o presente livro.
Quando entregava-me atestes estudos não tinha apparecido trabalho algum sobre arclieologia no Brazil, feito
por Brazileiro.
N'esse tempo o estudo da archcologia e da ethnographia não existia entre mis, pelo menos officialmente: só o
professor americano C. Hart tinha começado e m 1871 a
fazer algumas cfllecções para seu estudo particular. N o M u seu Nacional do Rio de Janeiro existiam, é verdade, preciosos objectos, que os curiosos para ahi remediam para
serem guardados, m a s tudo ahi vivia no pó do esquecimen1o, sem merecer estudo algum.
Tão [IOIICO merecia a secção archeologica, que o derreio que deu novo regulamento, e m 1875, ao Museu, se- •
parou pelo art. 3.° essa secção daquelle estabelecimento.
ficando apenas annexa ao Museu, atè que se creasse um
novo para o estudo da archeologia e efcographia.
E m 1875(1)ainda, exclamava eu: «Entretanto essas rcliquias de outras iras cão desapparecendo com o indifferenUsino de hoje. perdendo assim a historia valiosos documentos.
Com que admirarão não se olha para aquelles que dão importuneis a essas riquezas soterradas! Caminhe o archeologo,
aconselhara eu, e sorria-sc do indi/ferentisruo, porque só el
reunindo os numerosos monumentos de uma civilisação extincta,
que por ahi estão disseminado*, pôde levantar o rèu que encobre o mysterio da apparição da civilisação do homem americano ...»
Felizmente a semente que Harll e eu lançamos cm terra (desculpem-me o vitupério), germinou e parece querer
(1) Esplor. e Esl. do Amai. Rio Yamunià, pags. 9ii.
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formar uma arvore, que, se fôr conscienciosamente cultivada, ha de produzir bons Inícios.
Informado quel a não ser e m Alter do Chão. não se
encontravam Muyrakytãs se não no Y a m u n d á e na cosia de
Óbidos, a não ser algum usado por alguma lapuva. e ahi
lambem achado, quando m e dirigi para Óbidos. Ioda a minha attenção para esse ponlo ijfrlg». C o m effeito dessas duas //>t^T2X'
regiões, das escavações que ahi liz e das minhas pesquiza/
consegui obter não só onze objectos de varias formas e cores, como alguns fragmentos.
\ importância, que eu cada \ez mais ligava, colhendo
provas de que a rocha não era indígena, o empenho que
fazia para oblel-OS, o dinheiro que olíerecia. fez com que
alguns lapuvos. que por ventura possuiam-nos, os occuHassem e não os mostrassem, julgando possuir u m (besouro:
que na realidade, archeologicanienle. o é. Ja para elles o
Muyrakylã era u m lalisman, tanto que com muita difficuldade,.mesmo antes da minha procura, cediam porque ligain-lhe virtudes imaginarias, perpetuadas pela tradição.
Elle cura a colica-nephritica, a epilepsia, a esquinencia,
as moléstias do fígado, dá leite, e lorna respeitado a quem o
o traz comsigo. D'ahi lhe veio lambem o nome de pedra
nephriticu e pedra de la liijudu. que originou 0 de jade I ).
Joan Curvo S e m medo (Semedo) na sua Polyanthea medidicinal. publicada em 1725, a pags. 5 3 2 diz que a pedrade
la ligada é boa para «deitar as arèas e as pedras dos rins».
assim como La Condamine lambem diz que com o nome de
1'icrre Divine escre\erani u m tratado sobre essas pedras,
consideradas Iherapoiílicainenle. .No Peru. disseram-me. que
as mulheres gravidas btrazem ligado á barriga, para que os
filhosâO virem ao mundo, não se apresentem de beiços rachados.
S e m ligar importância archeologica. não só missionários,
como viajantes, faltaram da pedra verde, ou pedra nephriti(l) A jade na China leni u nomo ilej/u, na Pérsia de yscAw c na Nsngolia i
ilc Kgasch.
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ca, mas sem que conhecessem a origem e procedência, e mesm o a sua verdadeira composição chimica.
O missionário José de Moraes, nas suas Memorias, do
Maranhão, assim como Seygfried nas Memorias da Acadedemia de Berlim, de 1747, dizem que é u m barro verde
que existe no Amazonas, que, molle sob a agua, liça endurecido como o (hamanle-r.-íkposto ao sol.
O grande eslvlisla Bulíon (1) acreditava que fosse u m
produclo da arte e da natureza, isto é. que esta fornecia a
matéria prima em estado pastoso, c que aquella lhe dava as
fornia*-, para ser levado ao fogo, onde adquiria a rigeza e a
densidade que depois apresentava. Humboldl mais tarde
esclareceu este pont".
0 Bispo Frei João de S. José Queiroz, lambem pensava
que os Muyrakytãs eram de u m a argilla xenk que se perdera, porque elle si'» 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.
O valor e as virtudes, que ligam ao muyrakytã, são os
mc-nios do amuleto asiático; o que prova u m a tradição.
Vejamos se elle tem as propriedades, que desde a mais remota antiguidade tem lido o amuleto.
O amuleto, que creio vem da palavra árabe liamalet. e
que quer dizer «o que é suspenso» teve a sua erigem na
gentilidade do Oriente, passou á do Occitlenle c entrou no
Chrislianisino.
Era de pedra, simples, com figuras, com inscripções, de
varias formas e sempre eram trazidos suspensos ao pescoço,
para evitar moléstias, cural-as, ele. Os gregos tiveram o
phyluctcrion. os romanos o uiuulctum. assim como os chris
lãos tiveram alguns com ainscripção ichthus, cuja traducção
(I) O E u u e s completes. Paris, [Y,pags. 170 c 171, «Su durelé et ilensité, pour
lairnt bien ne lui avoír pas ele donnees par l;i nalurc, mais imprimees par le íe
oura de l.ul tt priíicipuleineul pai Tachou du feu.
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era I. C. T II. I . S. ou Jcsous Christos, Theou, limos. Soter
Jesus Chrislo. filho de Deus. Salvador.
0 muyrakylã tem, pois. todos esses attributos do a m u leto asiático: I']' de pedra, simples, com liguras. com
ínscripções, evita moléstias, as cura, e é trazido suspenso
ao pescoço.
DessaUier d'Argenville (\) (ratando da jade diz: « O n
s'en serl . elíectivemenl en les perçanl pour i\e> anadetes,
qu'on porte au col aux bras el sur les reins.»
Ainda hoje para muitos o muyrakylã e u m a pedra sagrada, tanto que o individuo qui1 o Iraz ao pescoço, enlraudo na casa de algum lapuyo, se disser: muyrakytã katu, é
logo muito bem recebido, respeitado e consegue tudo
quanto quer !
E , ou não. u m a tradição asiática que acompanha esse
objecto '! .Não e o (ainbaraiic no qual lèm u m a fé cega os
Hindus e outros povos da A s m '.'
BIIHOII disse: »»ll serail diílinle de déviner sur quel fondement les Orienlaux et les Americains se sont égaleraent,
et sans communicalion, infaclues de fidée des vertus méd ici n ai es de cette pierre.» I2I
C o m a forma cylindrica e perfurados, como os que
encontrei no Amazonas, existem da Babylonia alguns no
Museu de (iraz. os quaes foram descriplos e figurados pelos
professores Fischer e Alfredo W i e d m a i m . (3)
S e m contestação o muyrakytã é u m amuleto ou talismãn,
o pemlcloquc dos francezes. com lodos os seus atributos,
feito de u m a rocha duríssima, como é a nephrite. da qual
são feitos os m e s m o s ornamentos asiáticos.
Q u a n d o descrevi a região do rio Vamundá. d'elle tratei
de passagem, porem agora aqui o farei com mais desenvolvimento, m e s m o para que bem patente se torne, que no
I HisU o.il. L'oi)ctulogie. Pari- I7.'i.'i pag.181.
,i) QEeov. completes. VI. pag* 171.
'i Wober liabylouiscbe Tahsuiane. Cylinder and audere Formem Stullgail 1SS1
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Brazil. antes que delle mcoccupasse scientifica ou archeologicamente, ninguém o conhecia .
O Sr. Gabriel de Mortillel (1) tratando dos pemleloques,
da sua época Robenhausiana, a primeira do h o m e m actual,
diz:
«Les pierres percées étaient considérées comine envoyées par ladivinité pour être j>orlées: céliienl Avs pior res prédeslinées à être suspendues; aussi les ieçJillait-on
avec soin »
(I) Le Prehistorique, uiiliipiilé ilc lliomme, pag. *>6G.

Ill
O r i g e m do m u y r a k y t ã e sua natureza
•\\

Qual é a origem do muyrakytã no Amazonas:'
E' desconhecida no valle do grande rio. só 6 conhecido
0 nome, entre is tapuyos, e os escriptores que d'elle
trataram, que lambem lhes dâo o nome de pedras das
Amazonas.
Caslelnau diz que em Manáos, antiga Barra, lhe deram
algumas contas cylindricas de jade. ás quaes os indios
atribuem grandes virtudes medicinaes, mas que lhe foi impossível saber de que localidade vinha o mineral. «Lesindiens dtsuienl sculement qiid lidai/ pas du JIIIIJS. » (i)
N o Amazonas nunca lapuvo ou indio algum, desde a
mais remota antiguidade, pretendeu que a rocha fosse do
valle desle grande rio. e sempre afirmaram que obtinham
os objectos por meio de trocas, e por isso vejamos se em
alguma parle da America se apontavam as suas jazidas.
Charlevoix. allirnia que os Haylianos (Karaibas) uzavam
as pedras rcrdes; mas. (pie nunca foram achadas na ilha ou
suas innuediaçõcs.
E m S. Carlos, no Bio .Negro, disseram a llumboldl que
o lugar onde se descobriam essas pedras era tias nascentes
do Oretwco e do Bio Branco, mas. nas missões do Bio Carony e e m Anguslura. lhe disseram o contrario, isto é, que
era nas nascentes do mesmo Caroni/. onde lambem não foram achadas.
Apezar d"essas indicações nem lliunboldt. nem Chirurg
Harlsmann que, em 1739, subio o Esequcbo e veio até ao
Bio Branco: nem Dou António dos Santos, quando, em
(I) llist. du ooyají. V. pag, 1 lii.
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1775, atravessou esses lugares, sahindo de Angustura e
descendo pelo Bio Negro, descobriram c todos tomaram a
tradicção por u m niytho.
Razão, entretanto havia para assim informarem, como
veremos adiante, porque pela região do Orenoco e Nova
Granada desceram-os Muyrakytãs, que, são os mesmos que
Bernardo de Sahagun, viu sendo uzados pelos Najllas, pela
restauração do México.
Os irmãos Schomburgks, que exploraram a Guyana Ingleza e percorreram as regiões apontadas pela tradicção
como sendo as das fontes d'ònde sabiam as jades, nada encontraram, posto que se interessassem e m reconhecer as
suas jazidas.
Ò mysterio, sempre o mysterio sobre as jazidas dos
objectos que só appareciam manufacturados e, de tribu a
tribu, passavam como pedra sagrada eporte bonheur.
N o próprio México, onde os muyrakytãs, ou chalchihuitls
eram nos primitivos tempos trabalhados, a invasão hespanliola, só encontrou os objectos feitos e os que ahi, então
se fizeram posteriormente eram os de Amazonstone. como os
de quartzo que ainda hoje se fazem no Bio Negro, porque
já as communicações com a Ásia estavam interrompidas e
haviam só os que vieram nas primeiras épocas ou invasões.
Vejamos ainda o que disseram alguns escriptores, que
se oceuparam do Muyrakytã brazileiro. para mostrar que
este nome é antiquíssimo e que é verdadeira a traducção
que d'elle dei.
Maurício Heriarte, que e m 1062 foi ouvidor na capitania tio Pará, diz : « E por este rio dos Tapajós vão a regalar madeiras, redes, urucú e petlras verdes que os indios
chamam buraquitãs e os estrangeiros do Norte estimam
muilo.»
O padre José de Moraes, que desde 1736 missionou
no Amazonas, ni sua Historia da Companhia de Jesus p u blicada e m 1750 diz : «Chama-se estas pedras pela lingua
dos indios Puiiraqiiilan. O certo é que ha estas pedras entre
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OS indios e eu live uma grande e ainda se não sabe o logar
onde se acham e d'onde se tiram.»
0 bispo Frei João de S. José de Ooeiroz, na sua Viagem e visita ao scrlào. e m 1762. tratando da pedra verde
que vio e m Santarém, diz: «Ghama-se esta pela lingua
geral, que é a dos Tiipinambás. corrupta, lurutpiitun. isto
é, nó de \\áo.»
Buraquitã, Puuraquitan, uuraquitan são nomes originados da m á audição e da orlhographia. porque não passam
de uma. co:ruplella de mhyni e Lijlã.
N o uheengalu moderno, mbyrá passou a ser muyrá o
•niuirá e mira, pronunciando com oy gutlural OS velhos lapuvos e com i os civilisados, o que modifica o sentido porque mira é gente e não páo.
Muyrakylã, significa nó de páo ou de madeira, pela semelhança «pie algumas jades leni c o m a madeira.
Spix e Marlius. na sua Reise in /{rasilmn escreveram
muraqueilá, porem Monlova escreveu Ibyraquytã, (bonde a
Iraducção de lindo de judo.
Muyrakytã. e m geral, quer dizer lambem talismã, ou
amuleto.
Alem destes nomes, dados pela lingua dos Tupinambás,
tem outros nos dialectos das tribus que o usaram. Assim é
Aliby, entre os Uaboys; Nanacif, entre os Tarianas, Naçuruki, entre osKatauichis; Kumarito, entre os Guahibos, ele.
Esses são os nomes, que hodiernamente dão os naluraes porque, oulr'ora. leve a preciosa pedra também os de
Itáobymbaé, que Marlius escreveu itá ijbymbae, e o de //-/poçanga. O primeiro era applicado geralmente para distinguir a qualidade da pedra, (itá, pedra. ohy. azul, niliaè. o
Sue ê,) e o segundo para exprimir as suas virtudes (itá,
pedra, poçanga, remédio) com i as de previnir partos lahoíboriosos, ele. Esses são os nomes dados 11.0 Brazil. porque
uuilos outros leni nos paizes por onde elle viajou, ih Ji~et~r-* <*~
Ignorando-se a sua procedência e sendo mui raras, por ~v~*, t *~
;er unia herança Iransmillida de tempos immeinoriaes, gran- "~~- *~~~
^fe^y^j

/L<^y^-^.

i^—^

-.-«- ^ ..
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de valor lhe davam, acompanhado de varias lendas que colligi, e que aqui as retiro.
Já vimos que Heriarle, Frei João de S. José, José de
Moraes, Sicgíried e Bullon davain-lhe o nome de muyrakytã
e não podendo explicar como se trabalhava sem instrumentos uma pedra de u m a rigesa extraordinária, acreditavam
que os habitantes da America, c principalmente os do
Amazonas possuíam u m a argilla molle, que tomava a dureza que mais tarde apresentava; agora veremos como o
indio na sua imaginação, propensa ao maravilhoso, explicava a sua origem baseado nas lendas.
Dizem que, outrora, no lago Yacyuaruà (1) reuniam-se
as Amazonas em certa época do anno, em determinada phase da lua, e depois de dias de expiação faziam u m a festa
dedicada á lua, e á uvii do muyrakytã, (pie no fundo do lago
habitava. Finda a festa, quando as aguas estavam límpidas
e n'ellas, como em u m espelho, a lua se reflectia, todas as
Amazonas se lançavam no lago e iam ao fundo receber das
mãos da mãi dos muyrakytãs os mesmos, com as formas que
desejavam. Sabiam molles, mas em contacto com o ar endureciam.
A mãi do muyrakylã é a Ykcumama dos Incas.
Outra, que ouvi de u m velho Uaboy, cuja tribu foi contemporânea da dos Kunuris, diz que no lago Yacyuaruà
os muyrakylãs existiam vivos, como peixes, e (pie as A m a zonas reunidas e m torno do lago, feriam u m a parte do corpo e lançando o sangue na agua, aquelle, sobre o qual este
cabia, parava. Então a mulher lançava-se n'agua e o apanhava, e com elle presenteava o h o m e m que lhe linha feito
ser m ã e de u m a filha, porque os filhos eram regeilados ou
mortos.
Quando o indio nos refere assim, a origem do muyrakytã, tomamos isso como lendas, porem não o são, E o reflexo de u m a reminiscência; é a verdade que elle apresenta,
envolvida no manto tenebroso do passado e. senão vejamos:
(1) lY-ry. alua, uarud, o espelho da.
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Nas noticias dadas sobre a cidade de Khotan, extrahidas dos annaes rhinezes escriptos na dynastia de Thang,
no anno de 6 3 2 da nossa era, diz Blondel que : «'logo que
avistam á noite a localidade, balida em cheio pela lua. o
povo mergulha no rio para ir buscar as pedras mais finas».
Não é isso (pie referem os indios, com os atavios -de sua
imaginação ? Aqui a verdade, ali a mesma disfarçada. Explicarei: A jade ou nephrite é encontrada em duas localides differentes; dentro dos rios ou espalhada nas montanhas. A do rio é a mais bella e m côf o as vezes cortada de
veias azues e a das montanhas leni a apparencia de nó de
madeira (I) em geral cortada de veios pardacentos.
O Dr. Foreman diz : «Thal from lhe mountain is ordinarily veined brovvn. and has somewhal lhe appearcnce of
iroad.»

Ifahi vem o nosso nome indígena, talvez porque outrora
fossem mais usados os dVssa apparencia. () que é exacto é
ainda, na (mina lambem, se conhecem as jades pelo nome de
nó de páo ou de madeira.
Hoje a pescaria das jades, lai é o nome que se dá na
China á. sua procura, quando delias precisa 0 imperador.
e que mostra lambem o seu apreço e o seu valor, é assim
feila: Vinte ou mais soldados, guardados avista por officiaes, põem-se em linha e meigulham lodos a u m tempo;
aquelle que primeiro acha alguma, sabe e ao toque de u m
tambor, e m uma folha de papel faz-se u m signal vermelho.
Acabada a pescaria, u m inspector separa e marca as melhores, que nunca allingem mais de 10 centímetros de
comprimento. Escoltadas seguem depois, para Pekin, as
jades.
Justificado o nome de muyrakytã, com o de nó de páo.
da China, indenlilicado lambem liça a lenda com a pescaria
do Celeste Império, não sendo as outras lendas mais do
mie reminiscências da immigração Nauha-quiché, que leni
rabies no m e s m o conlinenle.
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Para justificai-me-, não lenho remédio, senão apoiar-me
e m autoridades competentes, para estabelecer a identificação precisa, entre a civilisação Amazonense e a que as
minas do México, America Central e Peru apresentam:
Diz Hcrera (1) e Frei Gregório Garcia o confirma
referindo-se á crença que ha entre os indios da America
bespanhola, que: «Vio en el profundo de lo mar vna ranger mui hermoza, a quien entro por el agua como Buso, a
hablar, i ella, en agradecimento de la visita le dio vnas atentas de marmol i las que los indios llainan Cibos: Estas jóias
vfavam defpues todos los Senores, i Reis de aquella terra i
las tienen por cosa sagrada i divina por haver vfado de ellas Vagoniana; que fui el primero Senor, i Bei que houve.»
Não é a Ikamiaba mergulhando no lago para ir buscar
o muyrakytã, para com elle presentear o h o m e m que a visitou ? Não eram com os muyrakytãs que ellas pagavam
aquelles que reproduziam a sua espécie ?
Não é ainda o nanacy ou tuichauaità, que usam os
Uaupés como insígnia de realeza.
O muyrakytã no México, (clialchihuitl,) estava tão ligado a Quetzalcoalt e a Taloc como á Chalchihuitlicue, (a mãe
do muyrakytã,) deusa das correntes, dos lagos e dos rios,
nlúirumu dos Karaibas, ã mama yacu dos Peruanos, que
a festa que se lhes fazia era c o m m u m , e m u m só dia; era
no dia primeiro do primeiro mez do Calendário Azteca que
corresponde ao mez de Fevereiro.
Vimos que as propriedades do muyrakylã, são as mesmas do amuleto asiático, vimos que a sua origem é desconhecida no Amazonas, e que as fabulas que dão a sua procedência filiam-se á Ásia, agora vejamos de que elle é feito
e donde se origina.
Todos os muyrakytãs que vi c que possuo, assim como
os únicos dois de origem brazileira que existem na Europa,
levados pelo Dr. Martins, e que figuram nos museus de

(1) Dcc. I. Ih, y cap. Ill e Ubr, 9 cap, //./«^V-i^^>». ^^A,A*^t^

Analyses de algomas nephnlos, jadeiles e cliloromelanites feitas por
Fischer, Frensley e Ikfflwr
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Berlim e de Munich í/), são da rocha conhecida pelo nome /6>
de nephrite, ou jade oriental, considerada por Confucius
(Coungrfotseu) como o symbolo da virtude, pelas que lhes
«lavam os sábios que se perdiam na noite dos tempos.
O professor Fischer divide a verdadeira jade, que pertence ao grupo dos amphibolis, em três variedades: nephrite,
que é u m a bomblenda muito homogénea, de u m verde mais
ou menos escuro; jadeit^am que chimicamentea magnesia
é substituída pela argilla e a chloromelanite, que contem
partículas escuras eamarellas. O peso especifico da primeira é 2.94 a 3.0G, da segunda 3.1—3.0 e da terceira
3 . 3 2 — 3 . 4 1 . A sua. composição chimica é variável como se
vê do quadro junto.
A proporção na, quantidade varia, u m pouco, segundo '
a còr.
Debaixo da denominação Auja.de, durante muitos annos
estiveram incluídas dilíerentes rochas, de dilíerente composição chimica, como: saussurilos, (jade de Saussurej serpentinas, orthoklas, falsilos, a m ízonstone, selicatos verdes.
teldspathos verdes, etc. Depois dos estudos de Damour, separou-se a jade oriental ou nephritica, a jade branca, da
jade verde ou jadeile. porque se compõe de u m selicato de
alumina, de soda e de cal, na (piai ha cincoenta e nove
centésimos de sílica. A nephrite passou a ser u m a variedade de tremolilo ou dehornblenda e a jadeile u m Werserito,
ficando a jade de Saussure, sendo u m Saussurito, comprehendido entre as rochas leldspathicas e aquellas nas rochas

amphibolicas.
Fischer e Damour. depois de analyses de centenas de
variedades de jades, dividiram ellas em duas espécies mineralógicas, nephrite e jadeile ficando a chloromelanile (ft\ como
simples variedade da jadeite.
Distinguem-se pelo grau de fusibilidade, pela còr e pela
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densidade, mas pela composição chimica appro\iinain-se
muito. Estabeleceram para a primeira o peso especifico de
2.9b\ para a segunda 3.1-3.9 e para a terceira 3.32-3.il.
Ultimamente, porém, (1885) o peso especifico que 'servia
para determinar a espécie não serve senão para auxiliar.
não se podendo garantir por elle á qual das espécies pertença a rocha, porque e m outras variedades, com os mesmos
elementos chiinicos da jadeile, vè-se que esta pode ter a
densidade determinada para a nepf/i;o e descer a 3 1 e a
3.0. -ó pela duresa verificada a composição chimica. se
poderá chegar á verdade.. N a lalta desta pela densidade
haverá probabilidade de ser jad iíe se a còr verde tender
para o azul.
Sendo, pois, os muyrakvtãs ou pedras das A m a z mas
'que tenho e possuo os originaes da verdadeira neph:i!e
aziatica, da qual tem o m e s m o pezo especifico, que varia
de 2.86 a 3.155, a m e s m a composição e-a m e s m a dureza,
que é a de (>, pela escala de Mohs, alguma jazida desta rocha deve haver, sinão no Amazonas, ao menos no Brazil ou
na America do Sul.
Porém, vejamos se algures já foi encontrada.
x\ descoberta, geralmente, de todos os produetos da natureza é feita pela ganância commercial para a qual não
ha sertão e nem diííiculdades que não vença. A historia
do Brazil ahi o está provando a cada passo
O ouro, a prata, o pau Brazil, o diamante e mais pedras preciosas, a salsa, o cravo, a copahyba e ultimamente
a borracha, levaram sempre audaciosos pesquisadores aos
centros infestados de indios e aos sertões mais recônditos,
podendo-se dizer 4 0 e. quasi, não ha no Brazil u m só
ponto que não tenha sido já tocado pelo pé civilisado, em
procura de géneros para commercio.
Florestas virgens efe hoje, habitadas por gentios, já
outr'ora foram percorridas por civilisados. Ora, a nephrite
e a jadeile si tinham tão alto preç/\ pelas suas virtudes medicinaes. como dizem todos oue delia tem tratado, si isso.
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nò México, fez com que os hespanhóes se cançassein em
procural-a. sempre em vão, porque razão os portuguezes,
que não tem génio commercial menos activo, andando a
cala de ouro. praia e pedras preciosas, por Ínvios sertões.
não a acharam ?
Pedro Alvares, Thevet. Gabriel Soares. FernãoCardim,
Ivo d'EvreuX, etc, lodos falaram da pedra verde, e alguns a
viram entre os Tupynambás, mas nenhum viu as suas jazidas, í) que seria fácil, visto como, os portuguezes no seu
massacre, podiam ser guiados, por alguns presioneiros Tupynambás, ao logar das jazidas d'onde elles tiravam a rocha
M e s m o os francezes, que com elles estavam em paz.
que eram seus protectores, deviam l^r achado a situação
geológica dessas pedras. Ninguém, porem, as encontrou.
A confusão (pie reina enire os historiadores e viajantes.
acerca (festas pedras, é grande. Conheciam a virtude supe Sticiosa da pedra verde nephrilira asiática não a conhecendo nem chimica n e m mineralogicamente. e vendo com os
Tupynambás, u m a pedra verde, por elles usada como ornamenlo no lábio inferior e estimada, loiíiarain-na pela que
servia de amuleto e confundiram assim u m a orthose com a
nephrite, por isso lodos deram á pedra verde indígena; em
geral, as virtudes que leni a exótica.
Os únicos que dão noticias de jazidas da pedra verde
(tupyhambá) são Gabriel Soares eivo d'Evrçux. O primeiro
diz: (1) «Deve-se Lambem notar que se acham lambem no
sertão da Bahia, unas pedras azues escuras, muito duras e
de grande fineza, de que os indios fazem pedras que metem nos beiços e fazem-as muito roliças e de grande lustro.
roçando-os com outras pedras. . ..No m e s m o sertão ha muitas pedreiras de pedras verdes. . .de » p se podem lavrar
peças mui ricas e para se estimarem ewtre príncipes e grandes senhores, e podem-se tirar da gedraria pedaços de sete a oito palmos, e estas pedras tem grande virtude contra
(I) Tratado dtscrlptiro do Bra:il, 1 :>ST. Ue\. d.> Insl H M . XIV pag, 26i.
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dor de cólica.» E o segundo: «Os írancezes as chamam
Pedras verdes por causa de u m a montanha, mui longe da
sua habitação, onde se acham mui bellas pedras verdes
dotadas de muitas propriedades.» (i) U m dá noticia de jazidas no Maranhão, outro na Bahia.
Existiram realmente essas jazidas ? C o m o se extinguiram tantas pedreiras, e u m a montanha a não deixar Jioje
u m só vestígio, si delia só extrahiam pequenos estilhaços,
para objectos que não chegam a dous decimetros de comprimento ? Quando m e s m o fossem rebentadas á mina,
para construcções de casas, não deviam estar esgotadas, ou
pelo menos haviam de ajjparecer muitos blocs, nas construcções que se arruinass nv E m algum templo primitivo da
Bahia ou do Maranhão deve existir alguma lage ou mesmo
e m Portugal, para onde não deixariam de a levar.
O que nessas províncias havia de existir era alguma
pequena jazida de beryllo, que são as pedras azues de G.
Soares, de que os mesmos tupynambás faziam os seus tembetás ou metarobys que ainda aparecem e ha amostras no
Museu Nacional do Rio de Janeiro e em gabinetes particulares.
Essas pedras verdes, tão falladas, são aquellas verdoengas que tomavam de azul, que haviam de comprimento de
um dedo, de que"nos informa Simão de Vasconcellos (2;:
são as que Sebastião Fernandes Tourinho, em 1572, atravessando do Rio Doce para o Jequitinhonha, encontrou nas
fraldas da Serra dos Aymorés, e são as que os Tupynambás
usavam como batoque, e cujo uso ficou perpetuado entre os
Botocudos, que habitam ainda hoje as cercanias do rio Doce,
mas que, por depravados, Ou por não encontrarem mais as
mesmas pedras, as fBBstituirem pelo guimato de madeira.
Porem, o muyrakytã, que serve de amuleto, é Au jade nephrite, emquanto que o t|mbetá, é da rocha beryllo, de
que faliam os historiadores do Sul.
(1) Voi/age au nord du ftrésil, trad. pag. 36.
(2) Çlironicada Comp. de Jesus, 1663. pag. 27.
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A m b a s são verdes, ambas pertencem ao grupo dos silicides, porem a primeira é u m silicato calcareo e a segunda
u m sili||cato de alumina duplo; aquella é u m amphibole e .
esta u m a orlhose. A pedra verde das Aimznvts não pôde
por forma alguma arche ilógica e mincralogicamente ser
confundida com a pedra verde tupynambâ. A s mples inspec- i
cão occular as disUague.; só quem não as viu confundirá^/.
Está hoje. penso, mais d o que provado que nem ~~no I
Amazonas, nem na America existe a rocha nephrite, e m
situação geológica, apezar de L a Gondamine suppor que deviam existir nas alluviões do Amazonas. (1)
Se existisse já deveria ter sido encontrada, ainda que .
fosse sob a mais frondosa floresta ou menino os rios deveriam lançar ás suas praias alguma amostra, o (pie ainda
não se encontrou.
0 branco, o cahoclo e m e s m o o negro, levados pela ambição, não deixam passar o menor fragmento mineral, que
lhe disperle a attenção pela còr, pelo brilho ou pela forma,
sem que o apanhe, e, se bem que com mysterio, todavia o
leva para os entendidos examinarem, guardando sempre e m
segredo o lugar onde*o encontra. E impossível que sendo
assim, nunca u m só fragmento, que fosse, de pedra verde
dispertasse interesse aos roceiros, matutos, caipiras, sertanejos, caçadores e pescadores. Quanta cousa insignificante
e inútil ifeslas condições não m e tem sido mysleriosam nte
apresentada ?
O muyrakytã era importado feito, e si no Amazonas o
faziam, era com a rocha trazida da Ásia. N o Peru, no Chile,
na Columbia, em Guatemala, no México e nos Estados Unidos, tem-se encontrado desses amuletos •^•alchihuills), das
duas espécies da rocha, porem/ ainda e m nenhuma dessas /,
regiões ella foi encontrada, até hoje, bruta ou naturalmente em jazidas.
Entretanto do México, sairam muitos chalchihuitls de jaí\) Rei. abreu. </'»« i>oy. fait d«*w "'íttttrieur de 1'Amtr. PatU, 1715
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deite (1) que se espalharam pela Europa, desde o tempo de
Montezuma; não fallando nos/ falsos, que depois «fizeram.
Grande procura houve, por causa de suas virtudes medicinaes, mas, apezar d'isso até hoje, na America ainda não se
encontrou pedreira alguma, quando entretanto, grandes foram as p squizas empregadas pelos hespanhóes, levados
pela ganância commercial.
Tinham tal valor que Boetius refere que u m pedaço.
que pertenceu ao Imperador Rodolpho II, custou 1600
thalers. e Lael, diz, que se recorda de ter vi-do, e m Inglaterra, u m fragmento, do tamanho da cabeça de u m homem,
que custou 5 0 0 libras sterlinas.
Fica, parece-me, fora de duvida que os muyrakytãs. que
são de u m a verdadeira jade, são objectos archeologicos importados ou trazidos por u m a invasão estrangeira.
D e que localidade provém então a neplnile dos amuletos brazileiros ?
Por todo o sul da Europa se encontram objectos de jade,
semelhantes aos muyrakytãs, mas ahi ainda também não foram encontradas as jazidas da rocha. •
D a Ásia existem numerosos objectos pre-hisloncos nos
museus da Europa, e d'alli sempre se suppoz que partissem,
m e s m o porque ainda utlimamente d'alli tem vindo objectos
dessa rocha.
Perto de Budha-Pesth, na Hungria, ha u m tumulo d«
u m chefe de seita chamado Gul Baba (pai das rosas), que
annudmeute attrahe muitos peregrinos, vindos do Kabnl 6
Pashawar, na Ásia Central, e são esses que trazem sempre
amuletos, em forma de machadinhas. para a Europa, semelhantes e m tamanho e forma aos do México. (2)
Porque apparecendo a ja deite no México, não tem arparecido no Amazonas ? Creio que isso è devido ;i superstição popular. Sendo unia das virtudes do muyrakytã. a

{lj Twmexkan chalchihuitls, Worcester 1881.
(*2) Ueber Timurs (Tamerlurís^ Grabstrin ovs ue-plirile. Arcb. fur AilLr. 1880
B.I. XII. pags. 169-47Í.

39
crença de que elle trazido ao pescoço, da mulher (pie amamenta, augmenta a secreção do leite, isso fez, talvez, desa i arecer por abandono jadi íie e só apparece a nephrite,
p 'p:e quanto mais clara for, a rocha, como o quarlz >. tanto
m s leite produz. Sendo escura a jadeile foi regeitada e
procurada a nephrite e o quartzo.
Para íinalisar este capitulo, ainda algumas palavras, sobre a arte de esculpir a jade. afim de que se veja que foi ella
ensinada na America, por invasores esl rangei'os, como o
foram aquelles Ilzaes, (pie de embarcaram e m Panuco e introduziram a civilisação que se irradiou pelas margens do gigante do* rios. V e m das eras mais remotas da Ásia a arte
de lavrar e ornamentar a jade, e, segundo Blindei, já no tempo do IniperadorKoangli. isto é. 21)37 annos antes de Chrislo. era muito apreciada e com C la se faziam obras d> licadas,
principalmente figuras e amuletos. A sua procura eestima era
tal (pie dou lugar a falsificações.
O m e s m o Sr. Blondel, no seu Estudo histórico e archeologica do Yu Chinez assim se exprime a este respeito: «Seguiu! > a allirmação de Telfasli. no seu Kitab-al Alztljar, 1:111
tratado pérsico escriptq e m árabe, a yeschcm (ncir-e per?a
da jade) que se encontra no commercio é de duas espécies,
u m a é u m mineral verdadeiro outra produzida pela arte. -

- * _ * • • .
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IV
Jazidas e dispersão da jade. Considerações d )
Havia já vinte annos que o Conselheiro Dr. Henrique
Fischer, se occupava da jade, analysando chimicamente todas as variedades, que de diversos pontos do globo chegavam á Europa, e tinha consultado toda a litteratura que da
m e s m a rocha se occupa, para descobrir o lugar da sua procedência, quando publicou e m 1875 o resultado d'esse
estudo, sob o titulo Nephrit und jadeite, tirando nova edição
em 1889, sem accrescimo ou modificações. N'essa obra
passa em revista tudo quanto se escreveu sobre a jade, n u m
período de 3 1 7 5 annos, isto é desde o anno 1300, antes
de Christo, até o de 1875 da nossa era.
Não achando noticia alguma de jazidas na Europa ou
na America, e havendo opiniões de archeologos, que aeceitam as velhas tradicções de emigrações da Ásia para Europa, o Conselheiro Fischer empenhou-se em descobrir as jazidas Europeas e Americanas e para isso, com ardor e enthusiasmo, empenhou toda a sua influencia ofíicial e particular, auxiliado por dedicados amigos, porem, apezar disso.
quando o bafo da morte, em 1886, apagou aquelle luzeiro
scientifico, nenhuma só jazida se havia descoberto e até
hoje na America ou na Europa, ainda não foi encontrada
u m a só jade e m leito geológico.
N o empenho em que viveu, nos últimos annos de sua
vida, o meu infatigável e sempre lembrado amigo, analysou
chimicamente todos os objectos conhecidos: procurou es(1) Recomint-iido ao leitor o «ieu trabalho intitulado Viagem as pedras verde*,
i
Observações ás descahidas scientificus do D*. Ladislào Netto, "publicado no Norte do
>_JiraziÚAzVJ de Junho de 1888 e m diante, que explica muito? factos referentes ao
muyraKylf.

il
clarechnenlos por Iodas as partes do mundo: estudou geographicamente todos os objectos que existem nos museus
ofliciaes e particulares da Europa, e, segundo o que m e
communicou e o que diz o Dr. Valentim, de 189 objectos
pre-historicos que existem conhecidos na Europa e classificados pelo m e s m o sábio Dr. Fischer, 77 são de nephrite,
79 de jadeile e 8 3 de chloromelanite; destes só 10 são da
America Central, sendo 7 de jadeite e 3 de chloromelanite.
Entretanto, segundo a opinião do m e s m o professor, estas três variedades não podem partir da mesma jazida, isto
é, não têm uma, origem communi. porque a sua estruetura.
chimicamente faltando, é tal que não se pôde admiltir que
partam de u m só leito.
E onde eslão pois essas jazidas :; D'onde sahiram esses
amuletos que se deslribuiram pela Europa e pela America,
onde era tão adorado c ainda hoje Ião apreciado pelos indios'/
S e m contestação, até agora, sahiram da Ásia os muyrakvtãsl
Dia jadeite. ft-pi-yu, só e conhecida u m a jazida»,que desde
tempos immcmoriaes pertence ao rei de Burmah, cujadynastia
sempre conservou o monopólio de vender os objectos manufacturados. Essa jazila está no districto de Yiuinan. ao
norte da cidade de Bahma, logar onde os estrangeiros não
penetram, e que é muito concorrido pelos peregrinos sectários de Budlia, por ser ahi o centro do Budhaismo. São esses
peregrinos os que levam para a Europa os objectos ahi manufacturados.
.
Está também provado qjíe. a nephrite ou yu, e m leito
geológico, só existe e m varias partes do Turkestan. Algumas
das jazidas pertencem ao imperador da China, que as possuo por herança, que vem de épocas mui remotas. Estão
estas no districto de Yulhian, (terra da jade) nas margens de
Ires rios conhecidos pelos nomes de Yu-Branco. Yu-verde e
Yu-preto: nomes derivados da côr da jade. por sobre a qual
rolam as suas aguas, que descem das montanhas Mouslagh.
Esses lies rios formam o Hoang-ho ou rio Amarello.

\

Tendo sido os irmãos Schlagintweit, e m 1873, encarregados de descobrir, na Ásia, o logar d'onde sahia a, jade ou
nephrite, u m d'elleJ, quando procurava desempenhar o seu
m a n lato, foi degollad > p >r ordem d i Sultão de Kischgar,
eo oulroo descobrio eniKiioTAN. Encarregado lambem Stoliczka da mesma missão, e m 187i. cMe. achou uma jazida na
montanha de Sajan, perto de Batougol, e m Irkutzk, como
lambem Richthofen, e m 187,, confirmou ter visto no Turkeslan jazidas de nephrite.
Os muyrakytãs do Amazonas, pela còr. na maior parte
assemelham-se aos doTurkestan, não fadando na densida e
e composição chimica, que é a mesma.
'"•' Apezar das pesquizas que se tem feito, ainda não se
ponde encontrar jazida alguma de chloromelanite.
Si no seio da Ásia. onde o estrangeiro não pôde penetrar, e é cercado dos maiores perigos, se leni encontrado a
nephrite. porque razão na America, aberta a lodosos exploradores, cortada de vias ferre s. não se encontrou anda
uma só jazida d'esse mineral '? Ha na Ásia mais facilidades
do que na America, ou o seu terreno é Ião descoberto que
facilmente so pôde explorar ?
Si densas florestas cobrem o solo americano, não menos
densas são as asiáticas, infestadas por animaes mais ferozes
do que os nossos. Si na America se lula com o gentio, este
é sempre vencido, e seria elle o primeiro a mostrar a nephrite onde estivesse porque á sua fina observação ella não
escaparia. Si na Ásia não lia o h o m e m selvagem, ha o indio
supersticioso, que luta como A americano, e, e m proveito
próprio, procuraria occullar a rocha de que tão ciosos foram
sempre os povos asiáticos.
Guiado pelos objectos prehistoricos que se tem encontrado de nephrite e jadeile, traça-se a sua linha geographica,
vè-se como foram elles espalhados, e chega-se á sua origem
ou ponto (fonde partiram os emigrantes que os espalharam
pelo mundo.
O tio estabelecido pela nephrite e pela jadeile, é como o

'.:;

pó, que a emigração levanta na suamarcba, e quede longe
>i'i\e para guiar o archeologo. Experimentemos seguil-o.
Sigamos a mais antiga, aquella que se deu an
de
Foúsang e uo começo da éra t^feri*--;* ^ f / - - ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ .
Siipponha-se dousarcheologi
tn,ápista dasemigr.açòes: u m acha u m lio de nephrite e tomando-oseguepara
o Oriente, outro dando comoutro segue-o parao Occidente.
Acompanhemos este (pie vae levado pelo primeiro lio.
Sahindo de Khutan desce o A m o u Daria (OxusJ eachando
e m certa altura o lio bifurcado, toma o'do norte/chega ao A
Sir Daria tlxarlusi. passa e m Khokand, Ae<eu, o m e s m o rio.
passa pelo norte dos mares de Arai (Oxiano) e Caspio iHyrcanijno) e segue o Volga, que atravessa p u a irá Polónia e
áPanonia, retrocede .o ponto da bifurc/ção dofiodb sul/ -<
vae á Bukará, atravessa o deserto de Karakum, costeia o
mar Caseio, passa pelo Cáucaso, caminha pelo norte da Ásia
Menor, chega á Trova, salta os Dardaneílos, navega para
ilha de Creia, ali a-se para a Grécia, passa para a Itália e toma o caminho do norte indo dar á Suissa, onde
encontra o lio. outravez, bipartido.
Agarra u m ifelles e desce o Rheno ale a Bélgica, mas
não encontrando a sim continuação voltajtoma o ponto que /,
se dirige para o sul/acompanha o Rhi dano. corta o sul da .
Franca, transpõe os Pyreneos, por Tolosa entra na llespanha. passa a Portugal, e nvist mio o Atlântico n'ellese atira.
Cahindo nas Correi les do braço mcredional do Gulphslream. passa pelas ilhas da Madeira, das Canárias e Cabo
Verde, é arrebatado pela corrente equatorial do Norte que
o leva ás Bahamas, loca nas Antilhas ' ' > descançaem Porto
I Ainda Herrern, historiador hcspanbol, tida | "r lodos como muito verdadóiro, nos d /. soerá nu não natural o fácil a travessia: - Un veemo da la i.-l.i de
la M u d e m , el min de I ÍS í pidió ai rei de 1'orlugal licencia para ir a descubrir eier1,1 T na. que juroba quo vtia '-mia ano i siempre de voa D.ii.era, concordando com
li- islãs di- los açores; i de qui -IH I dii> que i m las cuias dt marcar anl pi as se | intabam a l u n a s islãs por aquelles rnaies, esperialmenlf h M a que deciande Antilia
i «jtio en tiemno dei infaníe D. Bcurquo de Poilugnl
qnc habia solido de Portugal, i no paráhasla
'a. . . . pêro que los marineros
lemlendo que no los quemasen cl navio i los deluviesen se bolvieron a Porlcpal mui
alegres confiando de reribir mercedes, etc*«

i4
Rico, segue para Pensacola, atravessa o Golpho do México.
desembarca e m Tampico e subindo o rio Panuco/'''percorre
o México e segue para a America Central, já com a extremidade do fio toda desfiada por diversos caminhos. -/Deixemos este caminheiro e vamos ao encontro do que
deixamos em Khotan, com o fio do Oriente e procuremos
também acompanhal-o.
Este deixando Khotan, abandona o Turkestan vae á
B a h m a e ahi encontrando, preso a u m a jazida de jadeite,
u m fio, une-o ao de nephrite que o guiava e vae com elles
unidos até Yunnan, margina o Yangtse kiang, caminha para
Pekin, vae á Corça, aventura-sc pelo mar Amarello, costeia o
Japão, chega ao Pacifico e com toda a temeridade entrega-se
ás correntes doKuro Sivo. Chegando ás ilhas Aleuticas, desembarca em Alaska. e levado depois pelas mesmas correntes dà á costa na Alta Califórnia onde encontra'Julan: (T)
por terra desce ao México e deparando com o desfiamento
do fio do primeiro caminheiro, também vê desíiar-se o seu e
pelo Panamá vae áColumbia, emquanto que se espalham pelo
Orenoco, Magdalena e Antilhas, as outras subdivisões.
Caminhando sempre para o sul, as subdivisões dos tios
principaes da nephrite. chegam a Salander, atravessamos
Andes, vão ao Titicaca, á Cuscoe Cajamarca, entram na
Àraukania, e transpondo as cordilheiras passam para as cabeceiras do Yuruá, Purús e Madeira, emquanto outras subdivisões, da Colômbia, directamente descem ao Amazonas pelos
rios Yamundá, Negro, Yapurá, Içá e Napo, para ir somente
até o rio Tapay/s, sumirem-se em Puêrary ou Alter do Chão.
Estes fios, estavam ligados á postes, que, pela maior par
te, desapareceram, ficando aqui e ali u m ou outro, como balisas que nos marcam os pontos de estada, depois da partida
do centro da Ásia. Onde nos faliam as balisas de nephrite
apparecem comtudo as inscripções nos rochedos, perpe(lj Sabaguni, diz na rua Hisloiia de las rosas de nora Espana,libr. III. Cap.
II, que era a pátria das esmeralda?, do ouro e da praia.
f+j •••••;.

in
luando a ophiolairia e a platicephalia deixadas pelos ousados viajantes. <pie, com os que morriam, enterravam o ainuleto. que no seio da terra ia se encontrar, também, com
aquelles que involuntariamente eram esquecidos ou se perdiam, e que hoje o archeologo encontra.
Esta é a marcha da nephrite e da jadeite, assignalada
pelos m-rcos que deixaram pi mt idos as emigrações asiaticns, em épocas prehistoric je que bem explica a chegada /i
de Quetzalcohualtl e de Vot/n e a dispersão posterior do {*
povo N bua. Esses marcos são os muyrakytãs, que fora
(fessa linh i nunca foram encontrados.
Para Quito os levou Karan, que perpetuou seu nome
e m Karangui, hoje Caracas, e par;i o lago Titicaca foi portador (felles u m outro Kara, (pie conquistou Chueuvitu e
Tiuhuanaco/coincidindo esta invasão com as emigrações //
Nahuas, produzidas pela queda do Império Xibalba. C o m
os muyrakytãs levaram a platicephalia, que desceu ao A m a zonas com os Omauas ou Kamheuas.
As marchas migratórias d'Asia para America começaram ,
muitos séculos antes da era Christã^e continuaram ainda
il/
depois, porem as dispersões dos descendentes, que da
America do Norte, desceram para o Sul. foram todas muito
posteriores.

A-

Cumpre-me chamar a attenção para o facto de coincidir a marcha da nephrite. sahida de Khotan para Europa,
com a dos corpos de Hiong nu, a dos Hunos e a dos Euthalitos, que também eram platicephalos.
A marcha da nephrite é também comprovada pela platicephalia, que foi companheira do Muyrakytã. Assim a vemos no Cáucaso, na Bélgica e em Toulouse. A deformação
craneana, conhecida por deformação Tolosã, perpetua a cuneiforme dos Tolans.
Essa m e s m a deformação é perpetuada, e m u m a medalha cunhada e m íõá da nossa era, e m honrado Attila, ultimo
rei Huno. em que se vè o busto do Flagello de Deus, distin-
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ctamente deformado, como os das figuras dos baixos relevos
do México.
Parece-me que não ando muito affastado da verdade,
quando digo que o fio da nephrite, que se estende pelo
Amazonas, tem a sua extremidade preza ás jazidas de
Khotan, e que ahi eslá o berço de alguns povos americanos, origem da civilisação prehistorica.
Proc irarei j istificar esta minha asserção servindo-me
^justamente da palavra Khotan. V
N
A tradicção, os escriptores Nahuas, Movas e Quichés,
assim com i os historiad ires antigos do México e da America
Central, dizem que o filho do sol, o grande serpente, o portador das pedras verdes, o senhor por excellencia, (o Kara) foi
Quelzaleohnalt (pie linha sabido de Tulan, du côtè d*ou le
solei! se leve. . . . de 1'autre côlé de la mer, et cest ce Tulan
\ aú.nous vínmes à être engenhes par nos mères et nos pères,
' c o m f n is diz Bfasseur de Bourbourg, traduzindo as m e m o rias de Tupan-Atitlan
Diz mais o m e s m o sábio missionário, e m u m a nota(l):
S'ik sont vennus en Amérique du côtè de l'Orient ils ont dú
traverser l'Asie presque entière ainsi que VEurope.
T e m razão. M idernamente a nephrite nos tem mostrado
que essa travessia foi feita.
Depois exclama a m e s m o missionário :
«Tulan la terre mysterieuse dont le n o m est reste grave
dans le souvenir de toutes les nalions de 1'Amérique SeptenIrionale bereeau de la science et de la sagesse, ou ces nations
..puiserent avec les éléments de ia vie policiée, farl de gouverner les peuples e! reçurent avec les symboles de leur religion, 1'organisation du culle !
O u donc était cette region célebre ?»
Tulan, Tollan, Tonal m, Tonathan, Tuia, Tule, significa,
modificada a palavra, como diz o Dr. Brinton, citoido a
Crónica Mexicana de Tezozomoc, o lugar onde nasce sol. En(1) Tíist. des t>at. et». I. pag. 1CG. Xota ,'i,
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Irelanlo os Mexicanos, dizem significar canas ou juncos, que
é o significado de lull, quando o Dr. Valen»ini diz que a
palavra é Maya e significa na terra da abund ncia, de tui.
abundância e o affixo a que é a pi oposição in.
A, ezar destas interpretações Ed. B. Taylor 111 cie que
é corruptella do Asiático Turan.
C o m este nome deTolan oudeTulá, cidade.do Sol,havia| {*. i
uma cidade no México, entre Tampico e S. Luiz do Potosi.
outra na alta Califórnia, por onde vinham as pidras verdes e jt
o ouro. outra e m Palenque, e aquelles que as governavam
eram appellidados lambem de Tolans. As Irez da America
lêem as suas latitudes determinadas; mas onde está a primitiva, a quarla. fonte de sabedoria e m (pie bebiam os conhecimentos «pie espalhavam ? Onde c aquella donde sahiu
Quetzalcohuall e Votan o foram g< rados os seus companheiros ? N ã o ser a de Khotan. a pátria da nephrite, a cidade do Sol. do Turkestan?
A^
«*. ? y w C ».'/tf JV*..
Parece a principio não ser, mas. a philologia nos mostrará (pie ha razão para ser ella acceil i como pali i. do
grão mestre das artes pre-historicas da America.
Vejamos
E sabido que sempre que u m estrangeiro chega aqualqu o- parle d » m i i I i, e m q i) é ohrigulo a. não fallar a sua
lingua. mis sim a da nação qlie adoptou por pátria, sempre
pronuncia mal as palavras, quo aprende, a ponto, mintas
vezes, de desli_mral-as pelo som. 0 m e s m o aeo leee com o
po\o (pu- recebe palavras estranhas, que não sendo .Ilustrado, mas sim analphahelo, como o eram o- americanos, forçosamente, como ainda hoje. haviam de pronunciar as palavras (pie ouviam de Q u tzalcohualt e de seus companhei- , •
ros com uma phonetica muito differenle e njturalmente o IAKhotan passoy ;i Tolan.
/
Tanto a pronuncia desta palavra era dada de varias m a neiras, que se vê nos historiadores escripta diferentemente. [Q
(\) ÁIKIIIUUI . I-niiilon. 1X6 I.
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Parece impossível que de Kho, fizessem To e de km, lan,
m a s não o é, tanto que muitas crianças dizem Tota, tasa,
tamisa, tosa, tabito, etc. por Cota, camisa, cousa, cabrito, etc
e m e s m o Max Múller cita o exemplo trivial da troca de Tat
, por Cat, e m todos os povos.
\n . A queda do K para T è constante na Polynesia, nas
/í^/|has de Sandwich e na Hawai, e confundem ali de talma* neira os sons da guttural com a da dental, que os francezes
r i escrevem com/as mesmas palavras que os inglezes escrev e m com k.
Nos primitivos tempos a m e s m a cousa existia também
' entre os Hindus, os Gregos e os Romanos, que abandonavam seus lares, os quaes pronunciavam meio dental, ou mesm o puramente guttural por dental e vice-versa.
A mudança do T para L se vê claramente no tagr, gothico, que passou ao tear, inglez, ao dakru, grego, ao dacri
e lacri latino, que originou dacri-ma, lacri-ma e a lagri-ma
portugueza. Vê-se, portanto, que fácil è a corruptella, perpetuada na America, por ter sido nellafeila e poi\continuar
pela descendência dos que a fizeram. Temos alem d'isso,
mais u m a circumstancia. Pela marcha apontada pelo muyrakytã se vê, que, pelo sul da França passou u m a emigração, que partiu de Khotan, com amuletos de nephrite, e,
justamente ahi encontramos, no departamento de Córreze,
também, a cidade de Tule, celebre pelas suas rendas e ruínas prehistoricas, que conserva. Devo também notar a coincidência de haver pouco ao sul de Tule, a cidade de Tou£/ louse (Tolosa, dos antigos) celebre pelo uso da platic/phalia.
conhecida por deformação Tolosã e a de Toulon (Tulan) e
próxima na Hespanha outra Tolosa, de descendência vasconça ou biscaia (i), que ainda conserva o uso à& comede,
ou resguardo, observado por Marco Polo, e m Yunnan, por
,onde passa a linha da emigração da pedra divina.
Que a primitiva Tuia ou Uulan não era no México e
(1) Observo que ahi estiveram os Alanos,
pêro commentarios

ramo Huno que a bisforia acceit?
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e sim alem-mai. lemos a prova na exclamação do infeliz
Monleziuna quando avistou as nãos hespanholas:
- E ' Quetzalcohuatl que volta de Tulan !.. .
B e m disse 0 sábio historiador da civilisação Mexicana: ( I i «ce serail une chose d un haul iulérèl de rechercher
.'origine el le premier berceau Acs nations qui parlaieni la
langue Nahuatl. Nous navons pas le moindre doute qn'il
faille les chercher en Asie.» (1)
A outras considerações m e leva ainda a palavra Khotan. que m e parece ser, lambem, a m e s m a Yolan. nome que
linha o herde das pedras verdes.
Segundo a tradicção, tinham O nome de Tolan. os quatro
indivíduos que partiram das quatro cidades: não seria Yolan u m (fosses Tolans. gerado em Khotan ? O n u m dos
seus descendentes com o m e s m o nome ?
A oorruplella de Kholan para Yoían é. lambem, fácil
e natural.
Alem disso lolan fez uquatre voyages ãupays d'ou etuieut njfnufi ces c/rangers» (á) que tinham vindo do An- /
ligo Continente, como indica o signa] S. do seu Manuscripto, segundo Orilnnoz. para eslahelecer-se no Novo, indicado, também, pelo signel x-. o que parece, pois. mostrar ipie foi o fundador da Tolan ou Tuia. mudado para
Tule ou Tolosa. e m França, porque elle era u m Tolan que
na sua marcha ia deixando as jades, como marro miliario.
(pie aqui m e guiam.
Postoque a Vinlandia influenciasse nos costumes Nahuas.
coinludo. foi e m época recente, posterior ás emigrações
Asiáticas. Quero, m e s m o , crer que simultaneamente viessem os primeiros pelo Oriente e os segundos pelo Occidente,
mas só muito mais tarde se encontraram, depois de lerem
vinculado nas terras que tomaram para residência os seus
costumes. A Tuia ou Tolan nada tem de c o m m u m com
(1) B. de Bonrbourg. HM. des Sal. cie. 1. pas. 108,
(i) Cbnrancey, Ée Wytke de Votan, pag. !i.
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a outra Tila, Tyla, Thulé, íkyla ou mesmo como a Vitima
Thula. que para uns era na Dinamarca e para outros na
Islândia, como parece indicar Pithéas, o hábil marinheiro
Marselhez que primeiro no anno 340, antes da nossa era,
a descobriu, como se vê na Geographia de Strabão.
Para mim Votan, o Tolan, Mexicano, nasceu e m Khotan, e com o nome de Boskan appareceu u m descendente
no Amazonas.
Nos commentarios tratarei de Votan e mostrarei as
analogias que apresentam e como se prende ao Muyrakytã.
Para reforçar a minha opinião, citarei o que diz o professor Mortillet, no seu Prehistorico, ápag. 614-, Depois de asseverar que as primeiras invasões da Europa vieram do Oriente, termina:
«La population de 1'Europe occidentale, á 1'époque Bohenhausienne, se composait d'un melangc de dolichocéphales á 1'ossature forlement accentuée, et de brachycéphales
aux os plus arrondis. Les premiers constituant la population autochtone, les autres êtant des envahisseur^venus des
pays situes entre la Mediterranée, la mer Noire et la mer
Caspienne. Cest de 1'Asie Mineure, de 1'Armenie et le
Caucase, quest venu le flot de population qui, aucommencement de 1'époque Bobenhausienne, a envahi 1'Occident.»
Observarei ainda, que pela marcha da nephrite, sabemos que u m corpo de emigrantes passando pelo norte dos
mares de Arai e Caspio subio o Volga, antigo Bha, e è
justamente onde encontiamos u m a outra Tuia, cidade que,
desde a maior antiguidade, se levanta no theatro das operações Hunas.
C o m o poderiam n aqueílas épocas ter atravessado o
Grande Oceano os sectários de Budha "? nos perguntarão.
Já disse como as correntes levaram os Japonezes á Califórnia
e agora mostrarei, como voluntariamente o fizeram.
Sabemos que as correntes marinhas que existem no
G-rande Oceano tornam essa travessia rápida, tanto que.
ainda hoje, muitos a fazem involuntariamWe impelli-
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dos por ellas; sabemos, e está provado, que o Kuro-sivo
ou rio Negro, a grande corrente, parte das costas de Cantão, passa do lado oriental do Japão, dirige-se para as
ilhas Aleuticas e desce costeando a America do Norte até
o istluno do Panamá, correndo junto a Califórnia, polo que
vimos não s,ev raro chegarem ahi ris barcos ou juncos chinezes e japonezes arrastados por ella.
Já vimos, também, os factos citados a este respeito por
Brasseur de Bourbourg. e pelo Commandante Maury, da m a rinha Americana, e porque também, arrastados, não viriam
os primeiros viajantes á America e depois propositalmente ?
Onde está o impossível, para homens arrojados e destemidos como foram, por exemplo, os Hunos ou Magyares.
O sábio professor Fischer, cauteloso demais, não quiz.
e m lhese. declarar que foram os asiáticos que derramaram pela Europa a nephrite o a jadeile. o que foram lambem elles que a trouxeram á America: porem, que maiores
pi ovas poderão apparecer e m contrario ?
Só a descoberta, na America, de jazidas de nephrite e
jadeile destruirão o valor do muyrakylã.
Fischer m e perguntou, e lambem pergunto eu: «Porque
razão os povos da America ligavam tanto valor a ornamentos e amuletos feitos de unia pedra que não possuíam, que
devera ser cara pela difíiculdade de arqmsição e de esculplura, quando ella não seduz pela sua còr, a não ser a jadeile verde-esmeralda ? Não parece vir isso nos confirmai
que não era mais do que u m a reminiscência do berço oomniuni do género humano, a Ásia Central ?»
E' verdade. Sd uma tradição religiosa levaria o povo
a acreditar nas virtudes da pedra-verde, porque não pôde
essa crença serfilhado acaso, quando tinham outras pedras de brilho e de cores mais vistosas, que poderiam leval-o á superstição.
A importância que liguei ao muyrakytã, a analogia (pie
achei entre elles e os amuletos, e a crença de (pie o povo
nrehistorico Amazonense., esteve e m contacto com a Ásia,
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sérvio, para dar-me relações que m e honro de ter lido com
o fallecido sábio director do Museu Mineralógico de Freibourg, e alargar a esphera dos meus estudos. Entretanto
não sabíamos, que existíamos no mundo, n e m conhecíamos
os trabalhos u m do outro. Só em 1877 leu elle os meus
humildes estudos sobre o assumpto, e só e m 1878 soube
da sua existência, pela caria honrosa que m e dirigiu.
A o passo que cu, na America, com o muyrakytã em
punho, desde 1872, procurava a origem do h o m e m prehistorico, e presumia que elle da Ásia tinha saido: o conselheiro Fischer, na Europa, desde 1874 firmado na natureza da rocha do m e s m o objecto, procurava na terra dos patriarchas a origem do h o m e m americano: e assim elle lá,
com a mineralogia, e eu cá, com a archeologia e a etimologia caminhávamos para o m e s m o ponto, guiados pelo mesm o amuleto.
Accresce ainda u m a circumstancia notável: elle tomou
para seu guia esse objecto «á un temps oú les minéralogis<-tes Européens n'avaient pas encore le moindre pressenti"ment du valeur archéológique du nephrite» (1) o que commigo também aconteceu no Brazil, onde ninguém suspeitava a existência da nephrite, ou ligava valor ao muyrakytã,
que era. desconhecido. N o Amazonas, mesmo, muito poucas pessoas o conhecem, a não ser algum tapuyo que o
presa pela suas virtudes tradicionaes.
Vários naturalistas percorreram o Amazonas, mas nen h u m ligou valor archeologieo a esse amuleto nem deu-lhe
por pátria a do género humano. Si d'ahi, pois, resultasse
alguma gloria, essa caberia ao conselheiro Fischer na Europa, e a m i m no Brazil. Si commetto u m vitupério, é para
que fique bem patente que tenho iniciado alguns estudos,
de que outros se tem aproveitado ficando m e u nome condemnado ao esquecimento. Já por isso fiz u m a reclamação, que publiquei no Cruzeiro, de 19 e 2 0 de Dezembro
(1) Carta que me dirigiu em I de Outubro de 1878.

de 1881, sob o titulo -O muirakitan, precioso coevo do homem anti- Colombiano.
N o congresso dos americanistas de Nancy, e m 18.75,
discutiu-se a possibilidade das emigrações asiáticas para
America e as razões que existiam, apresentadas e m differentes obras e memorias: porém, por falta de provas, nada
de decisivo ficou assentado, pelo contrario, as opiniões favoráveis foram taxadas de chinoiseries e de Robinspnnades.
Apezar d'isso. devo declarar, que, sem ideia preconcebida, não tendo m e s m o lido. então, nada a respeito de emigrações asiáticas, que, desde 1872, levado pelo muyrakytã,
eu vi que a Ásia tinha influído nos costumes prehistoricos
americanos. Procurando estudar a questão, sempre guiado
por esse amuleto, hoje chego a aflirmar. si não houver provas e m contrario, que, as primeiras emigrações para A m e rica foram asiáticas.
A memoria mais antiga, baseada nos Grandes Annaes
Clunezes, conhecidos por Nan-szu, è a escripta por De Guignes
e m 1761 (1); e única que nos apresenta provas tiradas de
documentos que traduzio, o que nos relerem a data da emigração, os nomes dos frades emigrantes, os costumes do
povo, ele.
Diz De Guignes:
«Li-Yen, historien chinois qui vivail au commencemenl
du Vil siècle. parle d un pays n o m m é Fou-Sang, éloigné
de la (mine de plus de í-0,000 li vers 1'Orienl. II dit que
pour s"y remire, on parlail dos cotes de la province de
Leao-Tong, située au nord de Pe-King; qu'aprés avoir fait
12,000 li ou arrivail au Japon propremoiil dit, cYsl-a-dire
au Niphon: que de lá vers le Nord. aprés une navigation
de 7.000 //', ou recontrait le pays do Wen-Chin; qu'á 5.000
li doce dernier, vers forienl. on trouvail le pays de Ta-Han,
(foiion parvennait dans celui de Fou-Sang qui était distant
(1) Sw les navigations des chinois de 1'Ameriqi situes
á 1'e.rlremite de/Asic Orientale. Ae. des Inscript. T. XXVIII.
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de 20,000 li, dans la direclion de l'Est, Total de LeaoTong à Fou-Sang touchant successivement au Niphon, à
W.en-Chin et à Ta-Han: 44,000 li.»
Muitas outras obras têm apparecido, principalmente
depois que o sábio barão de Humboldt, com sua auelorisada palavra, disse que «o contacto asiático com a America .
(1) era indiscutível, pois se manifestava francamente na.
cosmogonia, e nos hyerogliphos».
Todas estas obras tiram suas consequências do exame
e comparação dos monumentos architectonicos, só uma, a do
Reverendo missionário Pitetot. tira as suas conclusões pelos
estudos linguisticos.
D o Guignes, traduzindo o historiador chinez Li-yen, do
século Ml, diz: «Pendant le régne de Tsi, dans la première
année de f Origine Eternelle (499 de Jesus Christ) un pretre boudhiste chinois, qui portait le n o m monastique de
Hoei-chin fcompassion universelle), vient du Fou-Sang, dans
le district de Houkouang et dans les districts voisins. II
raconta que le Fou-Sang est situe a environ 20.000 li 1'est
de Ta-Han et de 1'Empire duMilieu».
Diz De-Guignes que a emigração para Fousang foi no
anno 499 da nossa éra; outros querem que houvesse outras de 9 4 8 a 820, e, posto que hajam séculos entre essas
datas, podem, comtudo, marcar differentes emigrações. Os
Hunos, por exemplo, expulsos da China 93 annos antes
de Christo, só invadiram a Europa no anno 376 da nossa
éra, e assim corno levaram para isso 469 annos, poderiam
gastar para a America 499 annos.
Fousang ou Fusang, é o nome celestial que os Asiáticos
dão a u m a planta essencialmente americana, a Agave que
os Mexicanos denominam Meti, os Equadorienses Cabulla,
os Venezuelanos e Peruanos Maguey. Isto nos prova que
as terras à que chegaram osfilhosdo Sol foram as da Ame-,
(3) Yues des Cordillcres et des monuments des peuples indigénes de t'Amérique. T. I; pag. 3 1 — 3 9 . Emmen critique deVhistoire et de la geogr dv Piovrtau
Continent. T. II pag. 67.
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rica. Cari New m a n diz. baseado nisso, que os Chinezes .
na 5|* Centúria chegaram á America pelas ilhas Aleuticas. ft
Posto (pie a deseripção que dê o historiador Chinez.
da arvore do Fou-sang, pareça se referir antes á Aleurites
ou Dryandra, da familia (las Euphorbiaceas, comtudo
ainda hoje a Agave (Amaryllidacea) é conhecida, em alguns
lugares da Ásia. pelo nome de Fou-sang.
N o Congresso de Nauey, o sr. Lucien Adam, combatendo a questão, diz (pie não podiam os emigrantes ter
achado eavallos em Fou-sang, como disse o m e s m o historiador, porque estes não existiam na America, onde foram
introduzidos pelos hespanhóes; todavia as novas descobertas dão razão á Li-yen. Na Califórnia tem sido achados não somente esqueletos humanos, lendo ao lado m a - i
chados de pedra, como ossadas de eavallos, como os Equu*/ V
excelsus, Cabalus e pacificas; género este representado por
varias espécies nas cavernas de Minas Geraes. e que foram
- descriptas pelo dr. Lund.
Não existiriam ainda ahi os eavallos no começo da nossa éra, e quando chegaram os portadores do amuleto ne-

phritico 1
Estabelecidos os primeiros asiáticos, de Khotan, so com
as subsequentes emigrações chegou o Budhismo á America.
«Anciennemenl ces peuples ne vivaient [ias confonnement
aux lois de Boudha, mais il arriva durant la seconde année
de la Grande Lumière de Song (558 ap. Jesus Christ) que
Aes. moines mendiants vinit-nt au rovaume deKipin (Samarcande) dans ce pays oíi ils repandirent la religion de Boudha et avec elle les livres saerés et les sainles images. Ils
enseignèrent au peuple les régies de la vie monastique et
i haugérenl ainsi ses moeurs,»
Só cinco séculos depois da vulgarisação do Evangelho,
a religião de Budha foi introduzida na America, segundo
os estudos do eminente sinologo. (i)
(1) O Budhismo, segundo os modernos orientalista*, originou-se no começo d»
i " século, intei de Chrislo, islo i, .1 2189 annos.
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Não estabelecendo resumo, nem tratando aqui dos pontos de contacto que se tem encontrado entre os moniiuentos
americanos c os asiáticos, que estão apontados hoje em
muitas obras, por não o comportar este escripto, tratarei só
do que possa ter relações e appoiar o monumento que m e
guia, o muyrakytã, que corrobora a influencia asiática sobre
a civilisação americana.
As crenças e as tradicções do Novo Continente, todas
para esse lado se dirigem. Seja-me permittido apresentar
mais dous pontos quê justificam o quejá muito anteriormente
disse e o que aqui exponho,
Nas ultimas descobertas feitas nos Mound-Builders, do
Kenluckv. tem sido descobertos grande numero de cachimbos, entre elles alguns representando, com propriedade e
semelhança, jaguares, tucanos,peixes-boi, etc, animaes todos
de u m a região quente, como é a do Equador, havendo 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
animaes do Sul, só prova, ou que outí'ora esses animaes ahi
existiram, o que não é provável, ou que o povo tinha contacto com outros povos das margens do Amazonas, o que eu
acredito.
Temos, ainda, mais uma peça qne justifica a vinda do
povo da Yinlandia ao Amazonas. 0 Bev. S. H. Peei (1) encontrou lambem u m cachimbo com fórinas de elephante. que
lambem prova o contado com os asiáticos, ou que o elephante outr'ora existiu na America do Norte.
Estes achados vêem confirmar a minha crença'. N o A m a zonas encontrei em excavações vários cachimbos com essas
formas, e que desprezei, suppondo industria moderna, posto
que encontrada entre louça, antiga.
Outro ponto,
Vimos a marcha traçada pelo historiador Li-yen e, quanto
(1) American Antiquarian. Mars. 1881.
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a m i m e exacta, porque concorda perfeitamente não só com
a da nephrite, dos primeiros emigrantes, como com a direcção das correntes, e lambem com a distancia, pelo que devemos acreditar na expedição chinesa, que seguio a dos
Volans.
Já examinamos a marcha da nenhrile o das .-...TAUIM.
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linha recta, o aceroscimo pois de 5 0 0 legoas é exactamente
o augmento que houve subindo do parallelo 30". obliquamente, para o do 55" e depois descendo.
Eis pois a distancia e a direcção da marcha dada pelo
historiador chinez, concordando com a marcha da nephrite,
que não é hvpolhelica, porque lodo o caminho é balisado
por ella.
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a mim é exacta, porque concorda perfeitamente não só com
a da nephrite, dos primeiros emigrantes, como com a direcção das correntes, e lambem com a distancia, pelo que devemos acreditar na expedição chinesa, que seguio a dos
\ olans.
Já examinamos a marcha da nephrite e das correntes,
agora examinemos a distancia.
Li-yen dá 44000 lis para a distancia da travessia que
fizeram entre a China e o Fou-Sang. Correspondendo 506
metros, no Equador, para cada Li, andaram 4.500 legoas
marinhas de 2 0 ao grão: marcha que podiam ler feito em
00 dias, sem penha- a hora de vista, senão por algumas
horas, se passaram por Alaska. porque diz o Coronel Leland, que explorou o levanlou as cosias de Behring. de
1853-56, (pie facilmente se faza travessia, com terra á vista e assim podiam ifella saltar para fazerem aguada e tomarem viveres.
Considerando, entretanto, que a distancia, entre dous
meredianos, diminue quando se caminha para o Norte; que
no Equador o grão leni 60.93 milhas, emquanto que nos
pafallelos entre os quaes andaram, os de 10" a 55". tem a
de 39,58, as 4 4 0 0 0 lis não representam mais do que 2900
legoas, pouco mais ou menos.
Entre a China e a America, do ponto de partida e o da
chegada dos emigrantes, medeiam 120° OU 2 4 0 0 legoas. em
linha rocia, o accrescinio pois de 5 0 0 lego.as é exactamente
o augmento que houve subindo do parallelo 30". obliquamente, para o de 55" e depois descendo.
Fis pois a distancia e a direcção da marcha dada pelo
historiador chinez, concordando com a marcha da nephrite.
que não é hypolhetica, porque lodo o caminho é balisado
por ella.

V
A raiz da arvore anthropogonica americana.
Párò e tuna. Ainda os Karaibas. O s Karinys. O s m u y rakytãs Mexicanos e Peruanos. O s Araukanos e
as Ikamiabas
No primeiro capitulo, á pags. 14, apresentei a arvore
genealógica das tribus americanas, cujos galhos se prendem
ao tronco Maya e Nahua-Quiché, lendo por nó vital a palavra AP, do qual são raízes T I N A e P A R O ou PARU, que se prendem a Khotan, chamada, lambem, Yu-thian, aterra da jade;
no capitulo IV á pags. 43 mostrei o itinerário que seguiram
as hordas, que d'esse districto partiram, seguindo caminhos
oppostos; e agora, a traços largos, mostrarei que, si, pelo
muyrakytã, achamos a origem de algumas tribus Amazonenses na Ásia Central, pela lingua vamos ver, também, 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 Kedemptor ao mundo, até 454, depois do seu nascimento, do
centro da Ásia partiram numerosas hordas, que umas após
outras, como vagas, se espalharam pelo sul da Europa, como
foi a dos Hunos, (l) depois da queda do poder de Hiongnu, que devastando, conquistaram e conseguiram fixar-se
ahi, vindo d'essas emigrações tartaricas os acluaes turcos.
turcomanos, etc, ele, e a adulteração de alguns dialectos:
sabemos que os Museus estão cheios de objectos, de nephrite.
achados pelo. sul da Europa, os/piaes perfeitamente, para
(I) O s Hunos, <]UP descendiam de sete famlias, formavam um povo eomposlo
ile bordas diffcientes, 108 segundo Hornio, que unido aos Mongolios e aos restos ilos
Alanos que venceu, cspalbou-se pelo sul da Europa, devaslando tudo como se fora
u m flagelo de Deus. na pbiiise de Allila.
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mim. balisam a marcha de u m povo que os conduzia: sabemos que foi da terra da jade (Yu-thian), como disse que
partiram esses emigrantes, e, porque não seriam elles os
portadores dos amuletos que encontramos hoje ? Penso que
para a America, na mesma data, pouco mais ou menos, partiram lambem emigrantes; levados pelos mesmos motivos.
que obrigaram os Hunos a irem para Europa, e que foram
aquelles os portadores dos mesmos lalismans. que, como
marcos, estendem-sc de Khotan, por Yunnan, até ao A m a zonas.
Para mim é fora de duvida que os (Karas-Tolans), que
levaram para a Europa os vocábulos Ap, Párô e Tuna, usados ainda, hoje da Moldávia á Herzegovina,foram OS que abriram pela China, a estrada das emigrações que conduziram
os Muyrakytãs, ligados aos mesmos vocábulos, que ainda
no Amazonas perduram.
Pelos Nahuas, Mavas eQuichès, passaram aos Karaibas.
modificados como soem modificar-se todos os vocábulos.
quando não ha u m a litteratura, e no meio de lulas, ódios.
dispersões e crusamenlos.
Porque razão ha de se encontrar a jade. na Europa,
manufacturada em amuletos, só por onde passaram aquelles que, ainda hoje, leni na sua lingua esses vocábulos o
hade. na America, só se achar o muyrakytã nos lugares em
<pie perdura a palavra Kara {{) (própria da Tarlaria) e se
vê nos seus dialectos os vocábulos Ap, Páró o Tuna. com o
m e s m o significado ?
I Hevn recordar que sempre emprego kara, como noim ^eneiic que dou ao
pov» saLido ila Ásia. por não saber positivamente qunl loi a qual dVIlcs boje conserva as ullimus relíquias da sua língua. Coma foi conquistador soberana, gueireirn, furte e poderoso, dei esse nome porque i o que exprime esses piedicados entra
o. povoa americanos, Lembro, lambem, i|ue esse nome existia entra os Aryanos
m m n pronuncia Kdru, significando, segundo Max-Mit.er, «o que conta louvores aos
lloui.ee, o que grita»,riaradical Kar, gritar, louvar, donde se deriva o védico *ír«
poeta e hirte gloria. Os annos modificaram o sentido pelo qne o pregoeiro, entro os
Wvanos, prssou n ser sensor poderoio entre os Turanianos. Entre os turcos conserr» o sentido de sioderoso e, ainda é titulo, iguM ao que ? e dava ar.« reis i"o Hera Tanto era Kari Manco Capac como o foi kara Muslapba a K»r<i VIÍ-I *•*.
Plínio dii que Kara. foi o inventor dos agouros pela- »\c?
i.m Fr«
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E m u m dos dialectos da pátria do nephrite A p significa
agua, Párõ, rio, e Tuna, trovoada, chuva, agua em quantidade,
rio; na America, vemos Ab, A e Atl, significar agua, entre os
Quichés, Mayas e Nahuas, que uzaram os chalchihuitls, de
nephrite; Tuna, indicar agua e rio, nas tribus que usaram o
muyrakytã, de nephrite, e, Párô, perpetuar-se com o significado de rio, e m vários lugares, todos da região do muyrai.. kytã^Assim conheço o Párô, affluente do Apurimac; o Párô
ou Paru, affluente do Amazonas; o impropriamento chamado lago Paru. próximo ao rio Trombetas, o qual dá seu nom e á serra e á costa da região onde mais muyrakytãs se
tem encontrado.
E' verdade que tuna, de trovoada chuva, agua em quantidade, passou a ser indifferentemente rio, e agua, mas, ahi
temos duas questões, ou é u m a modificação phonetica do Ap,
pela nasalisação e pelos affixos, como creio, pelos exemplos que tenho encontrado na pratica dos meus estudos, ou
mesmo modificou, u m pouco, o sentido, o que é natural e
próprio m e s m o nas línguas cultas e que têm litteratura. Para
não citar exemplos, que por si o leitor fornecerá em todos
as línguas, citarei apenas dous. entre muitos: poracei e nlieengara. N o Guarany do Sul a primeira palavra significa: canto
e a segunda interprete, ou fallador, e no tupy, do Norte, qu
ê o m e s m o Guarany, significa, a primeira, dansa e a segunda cantoria. Se houve a mudança pela analogia, ou pelo élo
Gregório Garcia, apoiado em Bocbarto, affirma que essa radical, entre os. 1'benicios,
quer dizer cidade. Se com effeito Kar, so tivesse este significado não veríamos empregado, para exprimir rios, ilhas, desertos, ele. Pe iso que Kart, é que significava
cidade, e por isso vemos Cartagena, Cartago, Carteia etc. O contacto com os civersos povos, todavii, modificou-llie muito o sentido, o é por isso que vemos também
significar vento, representado por u m gigante, como sempre os Bárbaros, Germanos, personificaram as forças da natureza.
N o Hrazil soffreu modificação, também passou a ser o hábil, o destro, o manhoso, o lisongeiro, o astuto, qualidades que se ligam ao emigrante, ao invasor, ao
guerreiro, ao conquistador, ao forte, ao poderoso, ao sábio, que è o que verdadeilamenle exprime o vocábulo—Kara. O lugar em que predominaram aquelles que
tinbam estas qualidades, perpetuaram o facto, e por isso vemos a palavra, distinguindo cidades, rios, ilhas e tribus. etc.
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que prende a dansa ao canto, a mesma razão ha entre trovoada e rio ou agua. porque é aquella que fornece a agua
<pie forma o rio. Assim como de fallador passou á cantoria,
a trovoada e a chuva deslizeram-se em agua.
Este Tona, Tuna ou Tuna, (li com o correr dos annos e
e m meios differenles modificou o som e o sentido; assim o
vemos na linha migratória, estabellecida pela nephrite, appareeor com significados diversos, lodos, porem, ligados a
u m a origem c o m m u m , com uma só idéa. que éo Firmamento
e a radical A modificada pelos próprios suflixos.
Tuna exprime a. idéa d(! brilho, esplendor, abundância.
subsistência, e <l'ahi vem significar agua e rio. na America
do Sul, porque molham as lerias que dão o alimenlo e a
abundância: sol, no México, porque tudo .Ilumina e vivifica;
lua e estreitas, no Japão, porque as suas phases influem sobre a vegetação, que dá os fruetos (pie alimenlani os animaes, com os quaes o h o m e m subsiste; trovoada, chuva e
agua em quantidade (no), no Turkeslan, na Hungria e na
Turquia da Europa, porque purifica com sua luz a terra ea
athmosphera, acompanhada quasi sempre das chinas, que
formam os rios (pie regam o solo e o forlilisam.para produzir
o alimento e a subsistência.
E na Turquia Européa, (pie foi sempre u m mixto de
povos, de religião o do dialectos, consequência de invasão,
crusanienlos o conquistas, que existe u m dialecto próprio
que se e.tende da Hungria, pela. Hersegovina, Bósnia, Servia, Bulgária, Valachiae Moldávia, (Illyria, Mesia o Dacia),
comprehendido entre aquelles que, M a x Mídler diz: «les
debris sonl tout à fait insuffisants pour determiner à quelle
fainille de langues nous devons les.rattacher», o. que possuo
os vocábulos Ap, Párô e Tuna que se enconlram na America.
A própria Bulgária foi conhecida por r\\s\-Vilagete.
(1) Berrara, na Dec. III. lib. II. Cap. XI. traduz Tnnathm por lugar de Tuua, isio e, onde se encontram os frudos da Tuna. T e m este nome uma Caclacea,
ia lindas flores vermelhas e de estames muito irritáveis, a Opuntio. tuna de Miller;
(fada porem de cominum tom os dous nomes a não ser a bomophonia.
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Emquanto os turcos, próprios, dizem Riéka (rio) e fhoda
(agua) e os Slavos Bika ou Riga, o povo illetrado, e m alguns
lugares, diz Párô, A p e Tuna, (1) 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, no tempo do romano Imperador Marcos Ulpio Trajano, no principio do segundo século (104-105) da nossa
era, pelos escravos que tinham com o honesta missio obtido
o jus commercii e jus connubii. Estas colónias romanas.içruzaram-se com os bárbaros e posteriormente uniram-se aos
Hunos, que atravessaram o Danúbio para protegel-as. Da
protecção e da subsequente união commercial nasceu _ um
novo dialecto, no qual, penso eu, ficaram perdurando esses
vocábulos da lingua huna, que também se perpetuaram na
America, como persiste foragid) o Kara, da m e s m a origem.
Não posso deixar de apresentar u m a circumstancia, que
merece attenção. Os Hunos, como vimos, estavam divididos
e m 108 bordas, que sefiliavama 7 famílias ou linhagens,
tanto que, segundo Nicephoro, citado por Frei Gregório
Garcia, os seus monarchas tinham o titulo de Bei de Sete
Gentes, e são estas sete famílias que vemos apparecer na
America representadas pelos Aztecas, que, como vimos a
pag. 3, descendiam de outras tantas famílias.
Alem do que prende a nephrite ás emigrações tártaras,
ainda se nos offerece esta coincidência, como dirão os que
forem adversários da emigração asiática.
Alem da unidade de berço, isto é, considerarem-se os
povos Hunos e A/tecas, oriundos ambos de sele fontes, temos ainda outra consideração. E m 188j>. o Sr. Le Mctayer Masselin,(2) explorando, e m França, as ruinas do templo
de Mercurio-Canetus, destruído pelos exércitos de Attila,
(451 depois de Christo) encontrou soterradas, sob o panno
das muralh»s do m e s m o templo, ossadas de alta estatura,
(\) Este tuna não é o tono latino, como pensarão muitos.
(2J Le Canadá pre-historique, Cong, des kmer. de Nancy, II. pag. 270,
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lendo ao lado as suas armas e machadinhas de jade, iguaes
em còr. forma e natureza, ás que encontrara anteriormente
^. - .
no Canadá.
Este achado, não nos falia á razão ? O amuleto, junto
á ossada do seu portador, não nos prova que se atiraram
também para a America outras hordas do m e s m o povo conduzindo os amuletos de nephrite ?
Tuna c Párô foram as raizes que, metonymicamenlc,- origina/*** Ap, não que o exprimam as radicaes, mas porque / a ^ *
(Telias se originou a ideia que formou a palavra que tornouse raiz. Pela trovoada, disse, deshzeram-se as nuvens e m
chuva, que ensopando a terra produzio o rio d'onde se tira
a agua.
Cumpre notar que o povo que invadio a America, no>
primeiros tempos da Chnstandade, para mim, trazia comsigo u m mixto, u m a amalgama de raças e de línguas, fruclo
de cruzamentos por dilatados annos eposteriormente o contacto com novos invasores produzio nova mescla.
Dominava uma raça mais numerosa, cuja lingua era de
agglulinação. maslrazia, como enxertos, vocábulos de flexão
e reminiscências semíticas e aryanas, talvez mesmo do tempo que estiveram em contacto, posto (pie em lulas.(I
Não dominou o Turaniano puro.
Esse povo, durante a longa marcha, vencendo o sendo
vencido dividia-se, isoiava-se e sem modellos e regras grammaticaes. coni rapidez modificava a lingua: adoptando, por
u m lado, termos dos pães, por outro, os das mães: esquecendo-se e perdendo ainda outros; adulterando aqui e acolá o
sentidodellese foi assim que posteriormente alguns appareceram, cujo significado se ignorando, conservaram-se e passaram muitos de substantivos communs, que eram. para próprios e d'ahi vieram : o rio Rha. ("il o rio Párô. o cio Duna,

(I) Segundo M a x Muller,,ainda boje, na lingua luica existem numerosos vocabulos que silo aryanos, persas e árabes, como a sua religiito e semítica.
(.) Rha, e m sanscrlpto é ri».

^
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o rio Tuna, o rio Riga, coma os hespanhóes fi-zeram o rio
Mayo. (1) e os portuguezes o rio Paraná, (2).
C o m o correr dos séculos e as grandes dispersões modificou-se completamente a lingua primitiva e d'ahi nasceram
os centenares de dialectos americanos,filiadosa diversos
grupos; todos com vestígios de línguas Asiáticas, e que cada
vez mais vão se modificando.
Affirmou-me u m israelita nascido próximo do Monte Li^V.
bano, na Palestina, que ainda o rio D u n a é conhecido leio
nome de Nahar Tuna. Se bem que a Palestina nãoestejama
linhada nephrite, comtudo até ahi influíram os invasores da
Europa e, naturalmente, não conhecendo os A rafes o significado de Tuna aceitaram a denominação e accrescenlaram o
Nahar, rio. Devo lembrar, que apezar disso, existe e m árabe
a palavra tonna, que indica u m granle vaso de terra cota,
que enterram, para servir de deposito d'agua. (3)
A falta de ar de familia nos dialectos Turaniams, diz
M a x Míiller, forma u m dos seus caracteres, tanto que,
pelos constantes movimentos de dispersões, como se movem as areias dos desertos, mds lois, nuls chants, rmh
recits ne survivaient á la geration qui les avait vus najt
Les substantifs les plus indispensables que père, mêre, pile
fds', se sont souvent perdus. (k)
Offerece-se, entretanto, fazer ainda as duas seguintes
considerações. Primeira: Tuna que n o ^ i x o povo da Turquia significa trovoada, chuva, -.agWem' abundância c rio,
como vintos, penso que, outr'ora, significou também rio, porfi*e<i*i(/o I que/os Hunos invadiram a Europa, subindo o Rha.-hojeVol/
: ga, o primitivo Rhabon passou a chamar-se Tuna oúDum,
yr JJ modificado hoje para Duina ou Df-fiua.j.Esie é conhecido
ainda na Palestina, como disse, por Nahar (rio) Tuna.
íl) il/ayo, em kechua significa rio.
(2) Paraná, em tupy tem a mesma significação acima.
(3) "Deste tonna não se originaria o tonel poituguez ?
(4) Max Muller, Science du langage. 1876. pag. 851,
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Segunda: sabemos, pela linha traçada pela historia ,
que os Alanos, depois de batidos pelos Hunos, a estes se
uniram e foram para Panonia, hoje Hungria, passando pela
Polónia, onde deixaram vestígios. Esses vestígios são as
machadinhas de nephrite que se encontram na Polónia, e
em Agram. Os d'aquella infeliz nação estão hoje no Museu
de Moscow e os de Agram no Museu do mesmo nome.
A coincidência de haver no mesmo território da antiga
Panonia, entre os acluaes Magyares, ramo Huno, duas localidades nas margens do rio Danúbio (Dunáo) comos nomes de
Duna Foldvar e Duna-\ecse, nos vem mostrar, que sempre o
vocábulo Duna andou ligado á nephrite, pelo que parece provar que o mesmo povo que se estendeu para Europa, era da
mesma raça do que atravessou também para America.
Accresce ainda, ás duas considerações acima, mais esta
circumstancia: Nas nascentes àoDon, Dun, ou Tun, (rio) antigo Tonais,ficaTuia. D u n é a radical de Duna, como Tanais
parece ser Dun-sAs ou TunaAs. O actual rio D u n tem as
suas nascentes no território que foi outrora dos Alanos, e
communica-se com o Volga, por onde subiram os platiccphalosfilhosde Yuthian, os Hunos.
£>2**-»J™> c*— - >*£
Coincidências, parentesco forçado a martello, por u m
espirito illudido por u m a ideiafixa,dirão, os que querem sugeítar tudo a u m estalão e que não admittem modificações
Caprichosas e impossíveis n u m vocábulo com o correr dos
séculos; mas, direi eu, porque só apparecem Tuia e Tuna na
linha da nephrite ?
Ap, ab, atl, a, que nos serve de radical, perpetuou se no
México e na America Central, porem Pàrô e Tuna ficou entre
os ramúsculos da grande arvore que se esgalhou pelo Novo
Mundo, indicando os lugares por onde passáramos que traziam ao pescoço o precioso amuleto, quê os Karaybas conservaram, como saudosa e ultima lembrança dos seus avoengos.
Os Galibys, (1) das Guyanas, conservam mais o termo
(I) Galibys 6 u m a corruptella da Karibe, pela mudança do k para c,e do r
fará l, CQ-BOIUIU aa proauaia da fiuyana francez».
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tuna ou duna, do que os Karaibas das Antilhas. Entre e lies,
parece, que chegou puro o termo e não pela modificação do
a, ya como acontece entre outras tribus amazonenses.
Differcntes, como disse, foram as bordas que desceram
para o Amazonas, com laços asiáticos e americanos, mais
estreitos de u m lado e mais frouxos de outro.
U m a s traziam já o vocábulo modificado, outras 'modi-,
ficaram depois, e d'ahi o denominaram, tuna, ora, agua,
ora, rio.
Paru por párô, ainda dizem os velhos tapuyos do baixo
Amazonas, quando querem designar u m rio e m geral.
Este jtrárd conservou-se puro entre as tribus Karaibas,
primitivas, porem, corrompeu-se modificando o sentido
entre os Karinys e os Incas.
D e párô, rio, fizeram aquelles, para, significando mar,
e estes pára, exprimindo chuva como os Russos deram/a
Párom a significação de vau. Os Karinys ou Tupys chamaram então os rios de parentes do mar; pará-anã, do qual
originou-se o paranã, frio) que já pronunciam paraná. Os
Incas entretanto conservaram a modidicação do Ap, que pelos
Quichés passou a ?/á,modificando-se posteriormente pelo suffixo co, que originou yáco, que significa ainda hoje agua e rio.
Os Galibys, que substituem o r pelo /, que os Karanys
não têm, fizeram de paranã, palanã, significando ora, mar,
ora, rio.
Sei, como muito bem diz Hovelacque, que: «deux mots
dont le sens est presque le m ê m e dans deux langues différentes, dont le sens, si fon veut, est absolument le même,
peuvent n'avoir rien de commun» e, não apresentaria a
confrontação dos vocábulos, por não poder demonstrar a
identidade grammalical, se não fossem os factos etimológicos que se prendem ao muyrakytã provarem que ha um
encadeamento de circumstancias, que levam para .o solo
asiático 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 sen-
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tido, nada significaria, se não fosse o corlejo que acompanha o muyrakytã e aqui apparece, como notas destacadas, no coro que o acclama producto de origem migratória
das terras d'onde sahiram os filhos do sol e das serpentes.
Vejamos porque digo que os Karaibas são os representantes das hordas partidas da Ásia, que se fixaram na
America e ahi se multiplicaram e se mullidividiram.
Para m i m foram os Karaibas esses Hukaras do novo
mundo, segundo Balbi, os introduetores do muyrakylã no
Brazil, porque não consta que nenhuma Iribu fosse vista,
depois da descoberta da America, que fizesse uso delle.
Sieur de la Borde nos confirma isso, quando diz: (I) «Ils
portent aussi des colliers, mais de gros granis de cristal et
de pierres-vertes qui viennent de terre ferme, vers la rivière
des Amazon-es, et qui ont la vertu de guérir du haul mal,
c'est leur plus precicux bijoux.» Entre elles a m e s m a superstição asiática, o m e s m o lalisman c com o m e s m o preço.
Segundo M. Ballet, os Karaibas esculpiam grosseiras
estatuetas e m jade, que eram, para elles, os:Deuses Lares.()1)
Confirma a noticia de Sieur de la Borde a magnifica
collecção feita e m Porto Rico (3). pelo Sr. George Latimer,
e m 18..8, de muitos espécimens de machados, fragmentos
de louça, cofiares c outros objeclos de uso Karaiba, em
tempos -prchisloricos, entre os quaes alguns muyrakytãs
anlropomorphos de jadeile. A m e s m a louça comparada com
que achei na Touakuera das Amazonas (4) é tão semelhante que se confunde.
Os Karaibas não se prendem aos Nahuas e a Yuthian
só pelo muyrakylã, é o uso da platicephalia que também con(1) Voyage qui contient une relation exacte de 1'oriyine, moeurs, costumes, retigion, guerres et voyages des Caraibes saucmjes des iles Antilles, par Sieur de la
Borde. Leyde. Van dor. Aa. 1701.
(2) Congrés de JVonry. I pag. 411.
(3) The Latimer collection of antiqaities from Parlo R!co by Oitis Mason.
Aonual report of lhe Board ofregents of the Stmiihs onian Ioslilution. 1877. pag
172.
U) Dei esta denominação ao lugar onde enontvei, na Casta d i Paru, (província do Pará) os 'esligios das celebres Amazonas. Vide o meu Relatório do YamuQdá.
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firma a sua filiação á Ásia. E r a m akambeuas, como foram os
Hunos, os Chans, os Aymaras e os Omauns.
Sieur Navarre (1) diz: «Une fingularité particulière
aux Caraibes, c'eft quils ont tous le front extrêmemenl plat
de manière quils peuvent voir perpendiculairement au-deffus de leur tête; cette forme ne leur eft pas naturelle, ils la
procurent aux enfants nouveaux-nés en appliquant fur leur
front une planche fortement liée. »
Foram, pois, os Karaibas, que desceram pelo Oceano,
os que levaram ao Baixo Amazonas, os Muyrakytãs, e foram
elles, sob a denominação de Ikamiabas, que os espalharam
pelos Tapayós.
É fora de duvida, e ahi está a tradicção oral para o confirmar, que os verdadeiros Karaibas, nos primeiros tempos
da sua invasão, estendiam o seu poderio, do golpho de Darien ao Amazonas, com guardas avançadas até o Rio Negro, (2) porem, a sua influencia moral caminhou até ao Paraguay, pelo meio de u m a grande nação, guerreira e poderosa, que fugiu para o Sul, assenhoréando-se do litloral
o levando ante si, por sua vez, as hordas que encontrava.
Ante as vagas Karaibas, que pelo Oceano desciam do
Norte, conduzindo as mulheres portadoras do Muyrakytã, as
tribus Tupys desciam para o Sul levando, também, ante si
as tribus desconhecidas que encontravam, que abandonando, não sem resistência, o littoral, se entranhavam pelas serras e m busca de refugio. Estas tribus, que fallavam dialectos differentes, foram, segundo os historiadores, denominadas Tapiyas ou Tapuyas e Nheengaibas.
• N a disputa da posse do terreno, que anteriormente lambem tinham conquistado os Tupys, uns se dispersavam e
se subdvidiam marchando para o extremo sul, outros galhardamente unidos ou destacados sustentavam as suas po[i) Amusémens géographiqnes et historiques ou les memoires de M'', Seconde
parlie. Paris. 1788. pag.«173.
(2) Reville, Religions des piuples non civilitis, I, pag. 331.
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gições e levavam mesmo de vencida, para o Norte, os temíveis Karaibas.
Depois de consumidos muitos annos em lutas, ora n u m
ora noutro campo inimigo, afinal veio, em alguns pontos.
a paz, e com ella o afrouxamento dos ódios. Appareceram
então as uniões, a mistura de sangue e novas dispersões,
com costumes e usos modificados, que constituíram novas
hordas, vindo o seu isolamento depois acabar por completar a mescla dos dialectos, degeneral-os e trazer a sua
ilecadencia.
Assim appareceu e se estendeu a grande nação encontrada pela descoberta da America; distribuída por tribus
que se estendiam das Antilhas ao Paraguay, fallando dialectos, todos eivados de Abanheenga ou Nheengatu, que puro
era então fallado, apenas, pelas hordas Tupys. Esses dialectos eram o Karaiba, o Omaua, e o Tupy,. Posteriormente.
depois da conquista dos Kariuas portuguezes e hespanhóes
se modificou pela phonetica essa lingua geral e tfella originaram-se o Nheengatu, o Tupy austral, o Guaranv e o
O m a g u a de hoje.
Posto que a tribu dos Omauas, Karas descidos de Nova
Granada, se estabelecesse no Alto Amazonas, comtudo posteriormente o seu dialecto foi também modificado pelo contacto com os Karaibas tupynambaranas, que na luta com os
do liltoral, se refugiaram no Amazonas, vindo mais tarde.
depois da conquista hespanhola, ainda mais se modificar
passando então a ser conhecido por Omagua,
U m dos grupos que subiram o Amazonas, constituio o
das Ikamiabas, e o outro, o maior, formou o grande reino
dos Aroakys, Arrowaks, dos inglezes. que depois subjram
para as Guyanas.
N o Norte, como que, por vezes, parece que os Tupys e
os Karaibas. propriamente ditos, constituem uma só nação
cujo berço é c o m m u m , tal foi o effeito do contacto, da fusão e da influencia das línguas, mas, assim não é. Das lutas resultou dividirem-se os Karaibas, que se eram mui valeu-
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tes, cruéis e oppressores, e m numero eram inferiores aos
Tupys e d'abi surgiram os corpos que marchavam com destinos diversos,fixando-seu m nas Antilhas, donde antes tinha descido; outro nas Guyanas, as quaes foram invadidas
pelo Orenoco, e outro no Amazonas e seus affiuentes.

As duas nações a dos Karas e a dos Tupys, a principio, como disse, não se alliaram. repelliram-se sempre, mas
fazendo ellas, de parte a parte, innumeros prisioneiros de
ambos os sexos, em diversas épocas e por espaço de muitos
annos, levaram, por esta forma, para os. lados contrários
sangue, lingua, crenças e costumes que se immiscuiram no seu
viver, exceptuando-se apenas a parte religiosa, que se conservou mais ou menos intacta e m cada u m a das nações.
Aos conquistados impunham os conquistadores as sua/
leis e seus costumes e d'elles recebiam a sua língua e ai/
guns usos.
Bazão tinha o Dr. Baptista Caetano quando disse:.
« O Karaiba não é, n e m pôde ser a lingua matriz. Mediante
algum estudo que d'elle tenho feito, ella se m e apresenta
como u m a mistura extraordinária de muitos dialectos de va
rias procedências; é u m a verdadeira gíria amalgamada de diversos dialectos».
A tribu conquistadora devia impor a sua lingua e. não
receber a dos conquistados, porem isso se não deu, pelo
numero e por não se terem fixado, apenas houve a modificação operada no theatro das lutas, entre aquelles que
n'ellas se empenharam. Os que estavam nos centros conservarem puras as línguas, porem as hordas que partiam
cançad/s das guerras, victoriosas ou vencidas, unidas ou
dispersas levavam a lingua modificada, e assim chegavam
aos seus centros ou se isolavam.
Foi o que se deu com a guerra entre o Brazil e od'araguay. A o voltar para suas províncias victoriosos os soldados brazileiros, na maioria fallavam hespanhol emuilog
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guarany, trazendo mulheres e usos paraguayos, principalmente cantos e dansas. Impozeram leis, colheram termos
de, linguagem, porem, não deixaram vinculada entre os vencitlos a sua lingua.
Quanto aos costumes, ao sotaque, a introducção de novos vocábulos, a mudança da nomenclatura vulgar das plantas, e a. construcção grammatical da lingua, a introducção de novos nomes de localidades, vemos presentcmenle,
operar-se esta transformação no Amazonas, com a onda
invasora de retirantes Cearenses que, pelo seu numero (1)
aniquila o lapuyo e transforma, de dia em dia, o valle do
grande rio, a ponto de não já reconhecel-o o antigo viajante.
Os Cearenses realisam, hoje, o (pie os Karas fizeram
outr'ora.
Ante o immigrante o lapuyo foge, abandona os seus
lares, dispersa-se e refugia-se; ou, se chega a viver em
c o m m u m toma o sotaque e os lermos, modifica a svntaxe
própria, e adopta os usos do estranho.
í O que se dá hoje, deu-se oufora. A baixa população
comprehende Caboclos e Cearás, que se olham de soslaio.
O Tapuyo e o Kariua desappárecem.
•Os Karaibas e os Tupys mutuamente lambem se distinguiam e genericamente se appellidavam Karaibas on Karaiuás (2) e Karanys ou Karinys, (3) assim como a certas
fracções ou tribus de ambas as nações alcunhavam de Ka(I) Nío faltando dos primeiros retirantes de 1878, que subiram a mais de
80,000, so os que invadiram o Amazonas de Novembro de 1888 a Agosto do 1889
ejeedeo o numero de 1 í n00 que chegavam em troços de ">00 a 2000, por mez.
(2) Karaiba já vimos que significa o máo kara, o máo senhor, i guerreiro máo,
0 máo conquistador, etc,, 0U B serpente poderosa.
(3) Kara-ni ou ng, significa o que não i luva, que não d poderoso, guerreiro,
coniuistador, etc. de kara o ny, o não, elle não, o que não, ele. E m geral traduzem
Guarany, por guerreiro, quando a palavra diz o contrario. O ha pela pronuncia castelhana passou a (lua e dahi Guarany. Veja-se sobre esle assumpto o que disse
•as Qbsenaçõessobre o atphabelo indigena, na /ice. do Inst. Uist. Uras. Vol. LI pag. 92
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rayu ou Karayô, Kariyu ou Kariyô; (i) Karapona ou Karipuna, {%) Karayá, (3) Kariri, (4) etc.
Tanto os Tupynambás, (Karinys) distinguiam o estrangeiro invasor, forte, poderoso e senhor, com' o nome de kara
que, quando em 1510 aportou Diogo Alvares, i Bahia, depois do seu naufrágio, vendo uma ave
«Dá-lhe um tiro e derrúba-a com a espingarda
pelo que
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(\) Karayá, que os hespanhóes fizeram Guarayos, o conquistador ou o pederoto
amarello, appellido dado pelos Tupys á borda que pela sua cor, se distinguia dos
commun9. C o m effeito, segundo d'Õrbigny, «leur couleur jaunâtrc est celle de la nalion.» Esses Karayós estenderam-se pela Bolívia e por Goyaz e passando para o sue
foram do S. Vicente até o Rio da Prata, com o nome do Karijòs. Formavam posteriormente a tribu dos pagês ou feiticeiros: «os mais famosos que ha entie todas as
i mais nações do Brazil», na phrase de Simões de Vasconcello". Passando por feiticeiros, tiveram também o próprio nome de Karaibas, como nos refere Uumboldt e o Dr.
Gonçalves Dias, no seu Brasil e Oceania.
O Padre Jarricus, segundo Warden. diz que os Kariyós, estavam a 80 léguas ao
Sul de S, Vicente e o Padre Maffeus (libr. X V I , pag. 481) refere o seguinte; Çarigii
et Ibiragiarrii populi americce inlerioris, doc.ilis, mitisqut naturam christianae religionis praestantiam hostantibus, qui ad Paragtiajum a m n e m (is ex orgeníeo dtfluit] sedes
habebant, ne dubitavere Çarigii amplius ducenli, aliquot Hispanis odmisais, audiendi
evangelii, ae baptismi petendi causa Brasilium versus a 600 passuum nullibus iter
periculosurn ignotumque capessere.
A estes indios já hoje denominam Caraús eCarahós.
(2) Karapona, antes Kori-pyna, o senhor listado. O y guttural deu a pronuncia
de poria e depois de puna. O primitivo nome dos Karipynas era Iaunauó, porem os
Tupys Dará distinguil-os deramlhe esse appellido. O antigo Karipyna, como o K a raiba das Antilhas, «se bariolait aussi lc corps de raies noires», segundo dii Mr.
Ballet, e m u m a communicaçâo ao Congresso de Nancy.
(3) Karayá, o que se appellida, o chamado, o que tem nome de Kara. Os Karayas são verdadeiros Karaibas.
(í) Kariri, que indifferontemente escrevem Katrirt, Ktriri, CatYiri e" Kariri,
não é mais do que u m a corruptella de Kari-rei, o conquistador atoa, que nâop-esta,
que não é guerreiro; o que concorda com a opinião de Marlius, que diz no seu Beitrage zur etnographie que os Kariris eram falsos, velhacos e não guerreiros, por conseguinte gente atoa, porque para o tupy, o que nâo era valente e guerreiro não preslavi. Marlius traduz Kariri por triste e o Dr. Baptista Caetano por pacifico, medroso. Tanto o Kariri era um Karaiba que nâo prestava, que no dizer do mesmo guarinologo. a sua lingua «não é rigorosamente u m dialetto tupi mas foi muito influen-\
ciado pela lingua geral». Esta tribu batida pelos Tupys, foi u m a das que procuraram
as serras e o centro do Brazil, tanto que oceupavam o Rio S. Francisco e as serras .
que ainda hoje conservam os nomes de Kanris, próprios, Kariris velhos e Kariri J / v
novos.
' ''
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Qual do hórrido trovão com rato e estalo
Algum junto á quem caheficaaturdido:
Tal Gupevaficou,crendo formada
N o arcabuz do Diogo u m a trovoada (1)
Toda em terra prostrada exclama e grita
A tuba rude e m mísero desmaio
E faz o horror, que estúpida repita
Tupá, Caramurú, temendo u m raio.»
Tupã kara mburu!

ou
Tupã kara mborô !
foi a grita, que a m á audição adulterou parar Tupá, caramurú 1
O invasor faz vir ou attrahe o raio !
ou,
O estrangeiro faz estrondar o raio !'
e nâo:
Raio, faz estrondar o poderoso !
natural c forçosamente foi a grila de espanto dos selvagens,
crentes que o ingrato amante de M o c m a tinha o poder de
chamar o raio.
t)
Jaboalão (2) e Rocha Pitta (3) traduziram Caramurú
por Dragão do mar c o primeiro também por Moreia; o Sr.
Visconde de Porto Seguro (4) por Enguia eléctrica; Gabriel
Soares, (5) e Cláudio d'Abbeville (6) por Enguias, e Soulhey,

(i; Santa Rita Durão. Caramuru, Ca;,to li, XLIV e XLV.
(i) Novo orbe seráfico brasílico, I- pag. 41 § 34.
(3) liist. da Am-r. / V C P a g . 30 § 97
(4) Hist.do Irm.I. pag 245 e R«v. do Jnst.Hisl, X pag. 137
(5) Tratado descriptivo do Brás. Rev. do Inst. Hist. Brás XIV pag. Í8S.
(S) Biet, dela mie. det Peres Capucius, Paris, 1C4Í. pag. 349.
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(i) W a r d e n (2) e Constâncio (3) por Homem de fogo, todos
porém, sem critica, perpetuando a plirase errada.
Os indios, que só applicam nomes muito expressivos, e
que caracterisam bem as coisas, se chamassem a Diogo Alvares, de dragão A> mar, por ter sahido d'este, diriam Pará
mboia uaçu, e se o appellidassem de h o m e m de fogo, pelo
facto do tiro, diriam Tatá apgaua ou tatá abá porém nunca
o chamariam de enguia; salvo, se elle era muito alto, magro,
molle, escuro, escorregadio e gosmento !. . .
Onde, na palavra kãramuru, se vê mar, dragão, homem, fogo e enguia, ou peixe eléctrico, (Purakê) ?
C o m o os Lepidosirens são appcllidados pelos indios
pirá kaa mborô (4) (o peixe que ronca nas hervas) ou sim,
plesmeníe kãramuru, que os civilisados meltem o r, euphonico, e dizem erradamente caramurú e até caramuri, identificaram, pela homophonia, o h o m e m com o peixe.
Tanto Kãramuru tem a traducção que dou, que o Padre Simão de Vasconcéllos diz : « q u e a vista do estrondo. . .do fogo que luzio. . .que feria e matava, deram-lhe
o nome de h o m e m de fogo.» Vasconcéllos na narração
que dá, sem querer, traduzio a phrase, tomada por nome
próprio e nella vemos o raio e o estrondo.
C o m o melhor exprimiria o selvagem a sua admiração .
vendo ante si iim estrangeiro, fazendo prodígios, e conquistando a terra (Kara), senão dizendo que elle attrahia
(mburu) o raio (tupã) ? Cl)
O b no Guarany sempre soa mb c dahi vem dizer-se
muni e bum segundo a audição ou a pronuncia mais ou.
menos carregada no m ou no b.
Vè-se, pois, a grande influencia do poder dos emigrantes Karaibas, que levava o Tupynambá a denominar Kara a
(1) llist. do Brás. I, pag. 57,
! I llist. de l'Emp. du Bresil, I. pag. 253:
Í3) Hist. du Brasil, I. pag. 109.
(4) Estes peixes ceando sabem dos riachos a pascigar, roncam de u m a form a especial, que os indios exprimem pelo verbo estrondar, ou onomalopaicament»
dizem: trintrintin ....
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todos aquelles que aportavam depois ás suas plagas, e d'ahi
nasceu appellidarem a todos os estrangeiros de karas, e
ficarem os mesmos Tupynambás, bem distinctos dos que o
não eram.
A nephrite distingue bem as duas nações. A do Norte
ou a dos A aras, invasores, relativamente mais modernos,
uzava o muyrakytã e era idolatra, emquanto que a do Sul
que não era Kara, (Karany) c que se achava já de posse do
paiz, não o conhecia.
Aquelles levavam os seus assaltos para o Sul, mas repcllidos pelos numerosos Karanys eram perseguidos na retirada e batidos pelas vinganças até o extremo Norte, assim passando e repassando o equador, em varias épocas,
vindo afinal no valle do Amazonas alguns grupos a se fundirem depois da paz, pelo que se vê o influxo tupynambá
desde as Antilhas até á liolivia.
Perpeluou-se assim no Norte o nome Karaiba, no litoral o de Tupy, no Sul o de Karany, e no centro o de Tapiya, que indica ainda uma terceira nação, que nfio creio
que seja autochtona.
E ainda o Muyrakytã o que separa as duas nações, vindo o vocábulo agua comprovar e certificara differença.
As diversas tribus destacadas da nação Karaiba tem as
expressões tuna, tina unè ueue. uni, uny, euy. ele. para exprimir esse liquido, em quanto que as da nação*Karany só
tem o y ou ig e seus derivados e as Tapivas cada uma d ellas apresenta u m vocábulo que se não liga nem á u m a nem
á outra das nações.
A fama terrível do poder e da malvadez dos conquistadores, querendo dominar e assenhorear-se das terras e de
seus habitantes, chegou ao Sul e vice-versa. a da bravura e
dos brios dos que não eram invasores, então, mas que souberam defender as terras de que já se tinham appossado,
espalhdu-se por todo o valle do Amazonas.

76
D'ahi vem o nome de Karay-guaçu, dado aos déspotas
que tem governado a republica do Paraguay, que é o mesmo
que dão ao Sultão da Turquia, isto é Grão-Senhor.
Os Karanys temiam os Karaibas, porem ambos se orgulhavam de possuir u m appellido que os faziam conhecidos
e que perpetuaram se até hoje, revestidos das circumstancias que os originaram, como nota o observador que estuda
a questão no meio em que ambos viveram e no scenario em
que as lutas se deram.
Os Karaibas usavam o muyrakytã e os Karanys o tem*
beta; aquelles por crença, estes por vaidade. Só depois das
pacificações foram vistos tembetás entre os Karaibas, usados por Karanys, que os levaram para as Antilhas.
Hoje os muyrakytãs não se encontram senão no lago Çapukuá no rio Yamnndá (1) na costa do Paru, na foz do rio
;Trombetas/em Óbidos e no lago Verde de Alter do Chão,
no Tapayós, onde La Condamine diz que os indios mostravam
muitos. Todos os que possuo, os que vi e não pude obter,
todos tem essa procedência.
Hoje algum, raro, que existe, em outras localidades,
trazido ao pescoço como talisman, não tem outra origem.
N o Peru descobrem-se alguns em Cajamarca.
Tive occasião de ver em Óbidos u m pedaço de nephrite,
bruto, lascado, com a forma circular, como o de u m a grande pastilha, lendo 0 m ,12de diâmetro, sobre 0m,01 de espessura que foi achado enterrado nas proximidades da Costa
do Paru. Externamente estava decomposta a rocha e apresentava u m a cor branca, emquanto que dentro era de u m
bello verde. Apresentava o que os francezes denominam patine. Procurando obtel-o, com empenho,fizeram-odesapparecer.
U m a tribu existe ainda hoje, cujos antepassados, parecem-me, foram os que tiveram contacto com os primitivos
(1) Mais tarde mostrarei que este nomo é Asiático e parece nos mostrar filiar-»»
«o Khrisna-Avatara.
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karaibas e que são conkecidos na historia pela denominação de tribu das Amazonas.
Tanto as Amazonas, ou Ikamiabas eram Karaibas, de
invasão relativamente moderna, que na região, por ellas habitada,ficouo nome Kurumu, perpetuado em u m a serra e
e m u m lago, próximo a foz do Rio Trombetas. Kurumu é
palavra karaiba que significa a estreitadas arguas, o Deus dos
mares.
Depois de haver publicado o meu relatório sobre o rio
Yamundá, no qual digo (pags. 59) que as Ikamiabas eram
os actuaes Uaupés, eis o que escrevi na Revista Antropológica
do Rio deJaneiro, á pags. 9f>, e reproduzio o Brazil Illustrado, á pag. 29 :
«Para m i m a tribu dos Uaupés é a celebre conhecida
na historia pela das Amazonas, encontrada por Francisco
Orellana. A tradição que exisle entre os Uaupés, hoje habitantes do Alto Rio Negro, de que outrora habitaram as
margens do Amazonas, que deixaram obrigados por uma
grande inundação, concorda com o logar que descobri na
costa do Paru entre os rios Yamundá e Trombetas, que denominei Tauakuera das Amazonas, porque ahi, segundo a
historia, Orellana viu as Amazonas.
Esta tauakuera só apparece quando ha grandes vasantes. E u m a ilha ou penisula, devorada pelas aguas do A m a zonas, onde ainda se encontram os vestígios de aldêa pelos
innumeros fragmentos de louça, machados de pedra, etc,
Se a historia e a tradição não falham, ahi foi a aldêa
das Amazonas, porque lá encontrei os muyrakytãs e fragmentos da rocha de que são feitos, assim como também
ahi foi achado o ídolo amazonico.
As Amazonas usavam a pedra verde. Entre os vestígios
de povoação ha provas de que sua população usava aquella pedra. Entre os muyrakytãs de jade encontram-se
também os de quartzo iguaes aos que ainda hoje usam os
Uaupés, como signal de distineção; por conseguinte a tribu
qu« emigrou, que usa o muyrakylã ainda hoje, é a preten-
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dida das Amazonas, que se dirigiu para o Rio Negro, o que
concorda com a sua marcha dada pela historia. Ainda u m a
prova de que os Uaupés são as antigas Amazonas é a seguinte :
Alem de conduzirem as mulheres aos combates, os homens têm u m aspecto afeminado, o que, unido ao uso de
trazerem os cabellos divididos na frente e. depois trançados,
dà-lhes a feição de mulheres.
U m moço vestido será tomado pelo mais atilado por
u m a mulher, tal é o aspecto que lhe dá o uso do penteado.
E' a única tribu que utilisa-se do pente, para prender as
tranças.» (1)'
Eis a tradicção Uaupé.
Outrora a tribu habitava as margens de u m lago encantado, onde morava a Mãi do muyrakytã, e que esta lhes
ensinara a fazer os seus, mas tomando ella u m dia a forma
de u m animal, sahiu para os montes próximos, onde u m
indio a matou.
Esta morte produziu u m a revolução nas aguas do rio,
que se communicava com o lago, e, sobrevindo u m a grande inundação, foram obrigados a.fugir e procurar .outro logar onde as enchentes não chegassem. Procuraram as cabeceiras do Rio Ukayary, hoje Rio Uaupés.»
Adiante, em capitulo especial, provarei como as pretendidas Amazonas, são os indios denominados Uaupés, e
como estes mostram ser Karaibas, descendentes dos Nahuas,
tendo seu principio na pátria do género humano.
O rio e o lago da tradicção são o Amazonas e o Paru.
O encontro no Rio Tapayós, dos polidores, nas rochas
das cachoeiras, banhadas por pouca agua, os estilhaços.
fragmentos de diorito, e machados lascados, que também
encontrei em quantidade bastante, na margem, sob a floresta e a poucos passos das pedras sulcadas, foi para mim,
(1) Este artigo foi traduzido om fr?ncez e reproduzido no Messager du Britil
« na Opinion, de Paris, de 7 de Novembro de 1882.
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que ha muito estudava, procurando achar o meio que empregavam para conseguir u m machado cortante, perfurado
• polido, o facho que illuniinou meu estudo. Cuidadosamente estudando a disposição dos sulcos, cheguei a encontrar o processo que apresento, não só para o fabrico dos
machados de diorito, como para 0 dos muyfykvlãs.
Hoje vejo que os meus estudos não m e enganaram, por3ue recebendo eu a obra já cilada. Sobre a origem tia pêra das Amazonas, publicada pelo Dr. Fischer em 1881
onde elle analysa os meus estudos sobre as Amazonasjeo,
Muyrakylã, citados também pelo marquez de Nadaillac(i),
ahi vem representados quatro chalchihuitls ou Muyrakytãs,
do México, para confirmar a minha opinião sobre esse processo.
Representam elles quatro figuras distinctis e assentadas, na attitude de preparar outros tantos inuyrakylãs, que
elles m e s m o figuram. A primeira eslá desbastando a rocha
bruta e tirando lascas; a segunda leni entre as mãos, abertas e unidas pelas palmas, u m pontalete que faz girar sobre u m a pequena'rocha; a terceira com a mão esquerda
segura u m pontalete cuja extremidade repousa sobre outra
pequena rocha, e com a direita lança sobre o furo já começado u m a porção d'agua, e a quarta, segurando com a
m ã o esquerda u m a espécie de cartucho com areia. lança
com a direita a m e s m a sobre o furo, fazendo-a descer por
sobre o pontalete-.
Se cu quizesse figurar o meu 1 processo, não o faria m e lhor do que representam esses coevos da civilisação Asiática que vieram perfeitamente provar praticamenre o m e u
processo.
Não se encontram vestígios do Muyrakytã pelo Solimões acima, mas encontramol-o e m Cajamarca, onde serve
de fuso c passa como relíquia, de familia em familia. Elle
ahi foi parar por outra emigração que não subiu o Tungu(1( LXmerique prehistorique, pag. íTj-iTd.
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ragua. Liga-se mais ao Irirnarti dos Incas e aos quipos. Con,
Pachamac e Huiracocha, não são mais do que Brahma, Vishnu e Siva, 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 signaes e figuras»,
como nos diz Confúcio, em u m dos seus escriptos (2). Sa
os Muyrakytãle os quipos ligam os Peruanos á Ásia, também zchichae a platicephalia os liga ao México e á America
Central.
C o m a mesma orthographia e com o mesmo significado
existe a palavra chicha de tempos immemoriaes em ambas
as republicas; no México é feita de ananaz, emquanto qu»
no Perií o é de milho. E m ambos os paizes è bebida nacional.
Existem dois Muyrakytãs no Museu Nacional do Rio de
Janeiro, onde jaziam esquecidos ha mais de quarenta annos, para onde foram remettidos com a nota de instrumentos musicaes dos antigos Araucanos, do Chile. São verdadeiros muyrakytãs, com formas semelhantes ás do que
achou oDr. Martius, no Amazonas, e que existe hoje no Museu Ethnographico de Berlim.
Estendendo mais a zona do muyrakytã, vem ainda nos
mostrar a sua origem asiática, onde a jade é também empregada para certos instrumentos musicaes, como nos diz
Delafosse, no seu Nouveau Cours de Minéralogie: «la jade
verte est au nombre des pierres sonores dont les Chinois
forment des instruments de musique.»
A estes muyrakytãs (thophonos dão os Chinezes o nom e de King.
Os Araucanos, esse typo da independeria e do valor,
são os Karaibas dos Andes. Esta tribu, ,segundo a noticia
de vários escriptores viajantes, que attravessaram a Araucania, tem muitos pontos de contacto com os povos Asiáticos e com os Normandos, e isso nos vem mais confirmar o
Muyrakytã usado outrora por ella.
(1) Saffrag. X*t«r; 1876. L. II. par. 4«5.
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A sua tbeogonia é simples. U m a trindade governa o
universo sob o n o m e de Pilam o génio do bem, o génio
do mal e o génio da guerra, chamam-se, então, Meulen,
Wancubu e Epunamum. Admittem a immorlalidade da alm a e a sua transmigração, pelo que não se enterra u m morto
sem as suas armas e as provisões de bocca, para a vida
d'alem tumulo.
Não será essa religião u m a reminiscência de Vishnu ?
Miers (1) que viajou entre elles, nos diz ainda que as
formas de suas casas, seu género de vida. a natureza de
suas emprezas, suas armas, faz com que se approxiinem
muito dos povos fque percorrem os steppes do norte da
Ásia.
A sua religião, os seus costumes e o uso de u m instrumento de nephrite, parece que tudo nos quer mostrar reminiscências de descendência ou de contacto por longos annos com tun povo Asiático, se dYlle não descende.
Disse que os*Karaibas participam do contacto asiático
e normando; o mesmo acontece com os Araucanos. U m uso
c o m m u m entre elles é o conhecido entre os Scandinavos
por fraternidade de armas, união semelhante á «los antigos
gregos/o lletaeria. O Lacu dos Araucanos une dous lio- /,
meus ii la cie et á la niorl. torna-os amigos inseparáveis,
dispondo-se u m a morrer pelo outro se fôr preciso, participando amhos lodos os prazeres, Iodas as dores e lodos
os perigos que u m ou outro soffra.
N a America do Sul foi, pois, a jade (nephrite) empregada como amuleto, como instrumento sagrado, c com as
mesmas virtudes supersticiosas. Elle tem a mesma còr, a
m e s m a densidade, offerece nos amuletos as mesmas formas
e parece ter partido das mesmas jazidas do Turkestan, haverá cifrão e m tudo isso u m jogo do acaso ?. . . As conside-

(1; Traveis in Chile and ia Plata, London, 1846.
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rações que até aqui lenho feito, não bascam-se c m estudos
hypotheticos, c sim n'um objecto palpável, cuja natureza
nos mostra claramente a sua origem.
Mais u m a prova de que o muyrakytã foi importado da
Ásia, tenho no, costume hodierno do Amazonas; o do resguardo ou couvade, dos francezes.
D o resguardo jà tratei ({), por isso pouco acerescentarei. E' sabido que os indios do Brazil, como muitos povos
antigos, teern por costumo "sempre que as mulheres dão à
luz reeolherem-se os pais á rede, indo ellas para o trahalho.
Será este costume, no Amazonas, u m facto natural, por
ter- sid) a dezoito séculos observado c m vários povos ? Creio
que não; porque entre os povos que se observa a couvade,
todos tiveram contado, mais ou menos immediato, com tribus do Império Celeste.
O muyrakytã vem lambem de Yunnan, e foi ahi que
Marco P^õlo, no século XIII, vio este costume, que todos os
autores dizem ser chinez.
Será u m a coincidência; mas o que é exacto é que os que
usaram e usam hoje o muyrakytã, tiveram e tem o costume
do resguardo.
Ainda mais, a tribu de Yunnan, que tinha esse costume,
era a dos Miau-tze, ou filhos do sol e as lendas dizem que
os Uaupés são também filhos do sol, e isso concorda perfeitamente com a tradicção da serra do Aruchi, em Monte-AIegre, que u m a in-cripção perpetua. Torna-se mais frisante o
facto pela palavra Arochi, quo, e m sanscriío, é Sol, ser a que
hoje ainda deu 'mina a serra, em (pie habitavam as Amazonas, segundo a lenda de Paytunaré, que pela tradicção e a
historia usavam o muyrakytã.
E m resumo, o Muyrakytã tem origem asiática, c foi
introduzido no Brazil, por emigrações e por intermédio do
povo que tomou depois o nome de 'Karaiba, no mar, de
(1) Paciflcaçio dos Crichands, Rio de Janeiro, 1883. pag. 157.
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Galiby, nas Guyanas, de Amazonas, no Rio Amazonas, de
Muizcas, em Nova Granada, de Araucano, em Atacama
Aymara e 7//w, no Peru.
A idéa da introducção, na Europa, da nephrite já
tem sido combatida por alguns archeologos, que suppõem
que OUtr'ora deveriam existir ahi jazidas dVsse mineral, esgotadas p los primeiros habitantes ou soterradas por alluviõcs modernas; mas a, circumstancia de não se achar nYsse
continente u m só vestígio, apezar das maiores pesquizas,
junta a outra th não estarem reunidos os objectos odiados cm
um certo espaço, (pie mostraria haver perlo uma jazida,
sim dissimulados, seguindo uma linha que termina na Ásia,
parece mostrar que razão ha a lavor dos Asiáticos. ,\a A m e rica dá-se o m e s m o lacto.
Pelo que expuz, quero crer, que não só a nephrite como
a jadeite têm no Brazil, como na America do Norte a sua
origem entre os filhos do'Hinduísmo. Desde 1872 assim penso, pois que jà então eu dava o Oriente, não querendo, por
caulella, frisar qual a parle da Ásia que em épocas prehistoricas lançou sobre o novo continente seus povos. Se. porventura, eslud s ulteriores ou provas mais convincentes destruírem o (pie actualmente o Muyrakylã m e aílirma, serei o
primeiro a curvar me, porque devemos sempre — Veiilate
aduetum aliquid operari.
Tratada esta questão, como já foi no Congresso de Nancy, parecerá ser u m a /lunoiserie. entrar ainda nVlla: mas
tendo eu por fim vulgarisar as antiguidades que encontro no
Amazonas, não faço mais do que mostrar a analogia que
descubro na civilisação que ellas denotam, com a Asiática e
com a Normanda. Levantei o Muyrakytã, porque parece ser
elle a única prova palpável que se pode encontrar para confirmar que entre a America e a Ásia houve por muitos séculos laços de união.
Termino fazendo minhas as palavras do Sr. C, Shoebel;
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«Tous ce quil nous est permis d'assurer d'une manière
générale, et c/la parce qu'il y a une preuve géologique bien
constatée, c'est que 1'élement asiatique c'est fait place dans
les origines américaines. E n cffect, beaucoup d'idoles ornamenlées qu'on a Irouvées dans leMexique et dansfAm/rique Ccntrale sonl faites d'une roche inconnus au sol americain. Or ce le roche ou pierre qui est la nephrite, celle
précisament qui est une varielé du jade chinois, n'est á 1'état
géologique que d msla haate Asie orienlale e seplentrionale.
Les idoles américaines qu'on trouve faites de nephrite indiquaient donc la provenance asiatique du peuple américan
qui les posséde, tout c o m m e les idoles de la femme. de Jacoh indiquaient 1'origine araméenne de labelle et rusée Rachel. L'histoire est est lá pour nous dirc que les peuples importent dans leurs migrations les choses sacrées du'sol qui
fuit leur berceau, el quils laissenl volonliers á la terrjl dont
ils vont prendre possession les dieux vaincus. L e mot attribué á Marce lus quand les Romains vinrenl dans la GrandeGréce: laissons aux Tarentins les dieux irrites, Rehnquamusj Tarentinis deos suos tratos, explique, dans sa porlée
hislorique, la presence des idoles de nephrite sur le sol de
l'ancienne Amérique: les envahisseurs y ont apporté avec
eux leurs dieux aborígenes.» (1)
(1) « Un chapilre d'.irchéologie am^ricainen Congrés de Luxcmbourg, II. pag,
318.

VI
O s symbolos de Y a n g e de Y n , chinezes, ligados
a V c t a n e a u m M u y r a k y t ã A m a z o n e n s e . — A s Palaflttes e o T e y u p a r A m a z o n e n s e
Tenho até aqui me occupado. somente, com o muyrakytã de nephrite, que é, hoje. a única prova material da
passagem dosfilhosde liudlia para as lerias Americanas,
porém não posso deixar de. e m capitulo especial, apresentar u m outro monumento congénere «pie. m e parece, não
ter menos valor archeologico.
Excepcionalmente é leito de argilla cola. creio mesmo
que da das plagas amazonenses, comtudo a sua forma e os
desenhos que o ornam lhe dão u m logar ao lado dos muyrakytãs de nephrite, lendo, tanto quanto esles, peso na
questão que nos occupa.
Sc é de argilla cola, Iodava, a sua forma se liga ;\s Ao
a'guns muvrakylãs e, como (lie, é feito para SIM- trazido
suspenso ao pescoço. Se não é de nephrite. leni. comtudo,
em si figuras symbolicas que se prendem á pátria desta,
onde, em todos os tempos, os amuletos foram lidos como
necessários para precaverem de encantos.
E u m amuleto amazonense e pertence á tribu dos Aroakys.
Quando se descobrio a America u m a tribu numerosa,
valente e ousada, se estendia do nordeste do littoral da A m e rica do Sul, entrando pelo Amazonas ia até o Rio Negro, e
por isso linha essa região o nome de — R e i n o dos Aroak \ s — . Essa Irilm, dividida cm malucas, existiu até fins do
século XVII e pelos costumes, usos e dialecto pertencia á

86
raça Karayba, tanto que, querem alguns autores, que os
karaybas das Grandes Antilhas descendam dos que eram
filhos d'esse reino.
Esta tribu dispersou-se,,dividiu-se e aniquilou-se com a
invasão da civilisação poríugueza. As ultimas relíquias estão
hoje e m Venezuella, na Guyana Ingleza, com o nome, adulterado, de Arrowaks (1) c nas cabeceiras dos Rios Uatumã e
Yatapú, onde os encontrei e m 1873, havendo ainda alguns
descendentes no Rio Negro.
Deixo de tratar dos costumes e do histórico desta ti il u
guerreira e conquistadora, porque já d'isso m e oceupei em
outros trabalhos, (2) nos quaes os estudei detalhadamente
e descrevi os seus uzos e u m a necropole, vulgarmente chamada, de Mirakanguera.
Esta necropole fica na margem esquerda do Amazonas,
abaixo de S. José do Amatary e é limitada pelo furo
Arauató.
D'essa necropole desenterrei diversas urnas mortuárias
(iukaçaua), com ossos e m decomposição e cinzas dos mesm o s e, e m u m a <f cilas, encontrei o amuleto que nos serve
de objecto ao assumpto.
Não descrevo aqui este amuleto, porque melhor falia o
desenho junto: apenas direi que é de terra cota, bem trabalhado, tendo e m ambas as faces, por gravura, figuras
symbolicas; é furado no centro e ornado o circulo, que
nas moedas é serrilhado, de u m a linha'gravada.
Era pintado de branco e preto, porque encontrei nclle
vestígios d'cstas cores. M e d e 0 m ,005 de diâmetro e 0m,007
de espessura. Para o seu tamanho é excessivamente leve,
pois pesa apenas 2 4 grammas. A boa escolha da argilla e

(1J E m Ouadelupe são conhecidos por krroiagues, porem Hovelacque já iliz:
lingua A R E V A Q U E da Guyana Ingleza, e assim se vae corrompendo pelas pronunciai
estrangeiras.
(2) YEILOSIA. Contr. do Mus. Bot, do Amaz., I 1888 pag. 7 3 . — Expl. do
Arnaz, Rio Yatapú, 1875, pag. i>2.
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u bom preparo deu-lhe não só dureza como leveza para
pfdcr ser usado suspenso ao pescoço.

Este amuleto tem exactamente a forma de alguns muyrakytãs de nephrite, que se encontram no Rio Tapayós,
(Brazil), e c m Cajamarca (Peru), onde são empregados a
guiza de fusos.
Para muitos, esta peça archeologica poderá ser tomada,
justamente, por u m a rodella de fuso, sendo o furo central
aquelle por onde p::ssa 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 1 gavam a
este amuleto não o sei dizer, nem a tradicção o diz. mas
quero crer que as figuras en hlemaiicas que o enfeitam
não sejam filhas de pura phantasia. A forma e os ornatos
que leni não pernoitem que se tome isso por mero capricho
intelleclual, porque se prende e sefiliaá outrasfigurassymbolicas e a circumstancias que o unificam ao verdadeiro
muyrakvtã de nephrite que é a testemunha contemporânea
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que confirma a passagem dos filhos da Ásia para a terra de
Colombo.
Por isso o dou por u m amuleto e digo que as suas figuras são symbolicas e análogas, se não idênticas, ás do
symbolismo Asiático. E m primeiro logar é u m amuleto,
porque a forma circular é a de alguns muyrakytãs de nephrite e essa forma é também a do circulo symbolico da
China; em segundo porque as figuras que estão no circulo
são eguaes aos signaes symbolicos das inscripções asiáticas;
e m terceiro, porque o circulo que tem limita e envolve as
figuras;finalmenteem quarto por ter sido usado suspenso
ao pescoço e porque presumo ter tido as mesmas cores,
branca e preta de symbolo asiático.
Indaguemos:
A theogonia chineza admitte dois grandes principios,
ou duas grandes forças da natureza que, combinadas, produzem a Unidade suprema, São representados por u m circulo dividido por u m a linha em forma de S

Esses principios são: o Yang e o Yn ou Yen; u m activo,
outro/passivo, e oceupam os dois campos] formados pela
linha divisória.
O Yang, F a força creadora, a matéria em movimento, é
másculo, forte, quente, luminoso e fecundador, pelo que o
céo, e tudo quando é grande e nobreficasob a sua dependência.
Assenta sobre u m campo branco.
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O Yn, a matéria inerte e plástica, é feminina, fraca, fria,
tenebrosa e productiva, tem a terra, a lua e as creações inferiores sob o seu domínio.
As cores azul ou preta o symbolisam, pelo que o espaço que OCCUpa é preto ou azul.
Da união (1'eslrs dois princípios origina-se a existência
de todas as coisas e d'ella nasceram os espíritos Ti e Che
que presidem o Ceu e a Terra, o pae e a mãe.
Assemelha se a liaal e a. AsOireth dos ( hananeos.
Quando a acção do Yang se exerce sobre a do Yn, ou
vice-versa, este fado è indicado por meio de u m ponto (o)
branco sofre o campo negro, ou por u m prelo («'quando
dá-se o caso contrario.
Ainda mais. devemos nolar.
Quando izoladamenle se representam as cousas subinettidas a Yang, o principio másculo, como o Sol. fl) o fogoe
Indo quanto é forte e pertence a uma esphera de ordem moral elevada, são as formas circulares, nines e as divisões
impares que as indicam e, quando domina Yn, o principio
feminino, como a leira, a lua, ele, são sempre as formas
quadradas e rctuugulure?, (2) e os números pares que representam os fados de ordem superior.
Comparemos agora.
N o amuleto vemos fados de ordem inferior, acções submettidas a Yn, representadas por dois rectângulos que indicam duas terras: vemos as linhas S S estabelecendo dois
campos, que, se bem que encerradas pelas linhas rectas,
de Yn, sã<> fechadas pelos círculos de Yang.
N ã o se vê o symbolo chinez representado em absoluto,
é verdade, mas apparecem izoladamente lados dos symbolos Yang e Y n bem caracterisados, existindo até os pontos á
(1) O Sol, n o Rig Vida, é a grande alma, a alma ile lodos os seres.
(2) Nos hyeroglipbo.- mexicanos Tui on Tlal-li. a leira, nole-se que é, lambem, representada por u m rectângulo que, segundo os signaes sytnbolicos que nelle
H incluem i u d j c a m se c cultivada ou bruta, se pedregosa, se de campos, etc.
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direita dos quatro S S e u m a só vez á esquerda de um,
que nos mostram o resultado de acções que foram exercidas.
Se tomarmos as linhas serpentiformes isoladamente,
também nos mostrarão o emblema da vigilância, poder supremo e soberano, porque da união dos dois principios
Yang e Y n nasce esse symbolo que intimamente se liga
á ophiolalria e á platicephalia. D'esse symbolo vem o
emblema do poder dos Nâgas, Imperadores Chinezes. É
d'ellc que sabem as-serpentes e os dragões com chifres,
alados, escamosos, que vivem nas regiões superiores como
os enroscados vivem nas inferiores. (1) E a linha symbolica de quazi toda a Ásia.
Se abstrahirmos os círculos de \Tang ainda u m a vez, e
deixar só os sigmas izolados, teremos ainda o symbolo soberano, o S, reprcscnlado quatro vezes, dois c dois, mas,
como estejam guardados pelas rectas que formam a figura
symbolica d e Y n , cm dois rectângulos diremos que cada um
d'esles representa u m a porção de globo, sujeito ao principio
femenino, porque o symbolo especial que representa a terra
como vimos é sempre u m quadrado ou u m rectângulo. Um,
o superior, será portanto a Ásia c oulro, o inferior, a America, e os quatro signaes, outras lanlas viagens daquella fiara esia. Todas estas viagens parecem indicar que o
individuo que as fez voltava, pelo que são viagens de ida
volta, sendo determinada a volta pelos pontos.
E m u m dos sigmas se vê uni ponto á esquerda e outro
á direita, u m superior e outro inferior e, parere-me que
esse segundo ponto indicará u m a oulra viagem da qual não
houve regresso.
Estabelecida a analogia com os syn bolos asiáticos e in(1) N a s lendas amazonenses lia dois myllios, u m zoológico e oulro aslroromico,
que se prendem a esse symbolo e ;i opbiolatiia:—E' a crença na mbo)a vacu, cubra
grande, o dragão que \ive enroscado nos lagos c no que vive no fiiniamcnlo represeniada pela constellaçfío Serpentárias.
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torpretados assim os hyerogliphos do amuleto amazonense,
passo a mostrar que também encontro analogias entre estes
signos e Votan, o civilisador da America Central.
Sabemos pelo manuscripto tzendal noticiado pelo bispo
de Chiapas I). Francisco Nunes de la Vega, (1) citado por
Del Rio, pelo padre Brasseur de Bourbourge pelo Conde de
Charancey e outros, que o terceiro Votan, o Chain, escreveu
u m livro cujo fim foi provar descender de serpentes e ser
elle mesmo um Ciiam, uma serpente, a-sim cimo « qifil lit
quatre voyages de Valum-Votan à Valum-Chivin etquatrefois
de Valuiu-Cliivim à Valum-Votan
qifil afia parla route
que ses frères, les serpents, avaienl tracée, qu'il y laissa des
sidnes . . . . » (2j
Não serão essas quatro viagens de i la e volta as (pie
estão indicadas no amuleto, como signal heráldico, exprimindo lambem o symbolo soberano ? Os signaes que deixou não seriam os que a nephrite perpetuou '!
A s viagens do amuleto amazonense eslão gravadas
dentro de um rectângulo, symbolo da terra., e alè essa circumstancia vem e m m e u auxilio para mostrar ainda maior
afíinidade e ligar esse amuleto a factos de vida de Votan.
Dizem Rivero eTschudi(3) reproduzindo o (pie Ca br era
(1) Este manuícriplo, csni|ito cm lingua tzendal, linha cinco n seis folha* e foi
achado por Nunes de la Vega, cm 1690, cm uma Casa labrega onde foi*m lambem
cnconti.nlus idolos do ne|brile que. querem alguns, representam u m ka lenda rio", indo
parar depois às mãos do I). Ramon Ordonnez j Aguiar, onde foi vwlo pelo dr. Paulo
Fclix Cabrera, cm 1790. Nflu fui totalmente traduzido, apenas d'clle se Bzeiaoi cxiractos das parles mais importantes c que coirem impressos cos trabalho*, dos mesmos
Ordonnez c Cabrera.
(2) Cbnranccy, le inythe de Votan, pag. IH.
Querem alguns autores que Valum-Votan seja a ilha de Cuba, e Valem Climm
outro lopar mesmo na America, cnlrclanlo o mesn o Ordonnez i Cabrera, que traduziíara
o manuscripto dizem, nas noticias que d3o, que o berne americano passou, nas suas
>iagens, pela liabylonia, Jcrnsalcm e foi até a Hospanba e diz, o primeiro,, que Chi1vim é o paiz dos Ilcvcanos, o Cliicim da Escriplurn Santa.
Naturalmente esses nemes não estilo no manuscripto, porém cllcs deprehenderrar
isso da leitura que fizeram. Supponhn que elles e m rnzãu, porque a nephrite nos dit
que pela Asio Menor passai a m emigrantes do Tolan que foram ale Tukua, na Ôe**anba.
(3) Àntiquitis P4ruviennet, pn£. 32.
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e Ordonnez disseram, bazeados.no que o próprio Votan escreveu: «Le titre ou frontispice de ce doccument consiste
en deux carrés paralléles de differentes couleurs. f un d'i ux
represente l'anáen continent, indique par deux figures verticales enforme de S; 1'autre r. presente le nouveau continent acompagné de deux S S horisontales ^ .
Para mim, Votan empregou esses quadrados intencionalmente, porque conhecia o symbolo Y n e por isso representou os dois continentes por essas figuras geométricas, como
são representadas no amuleto pelos rectângulos.
Os seus SS, vertícaes, e os ^ horisontaes, são os mesmos que apresenta o amuleto amazonense em qualquer posição que esteja. Alem disso, se no monumento archeologico que nos oceupa os S S estão separado-;, separados também os empregava Votan sempre que fallava de u m outro
paiz:—«Lorsqu'il veut parler des localités qu'il a visites dans
1'ancien continent, fauteur les marque á la marge de chaque chapitre d'un S droit: lorqifil s'agit du nouveau. il imploye le S horisontal (c«).» (2)
Os SS do amuleto podem representar também, alem de
viagens, o symbolo do po 'er supremo, asiático, a grande
serpente, a imagem de Votan, sendo essa linha divisória de
Yang e de Y n a que certifica o seu nascimento, em Khotan,
logar que deixou levando comsigo a nephrite, e m amuletos,
para proteger-lhe a viagem á America, fazel-o feliz, e indicar a sua passagem.
O symbolo chinez já foi encontrado, lambem, em Kopan
(America Central), gravado sobre uni altar, o que nos prova
que se lhe ligava u m a ideia religiosa como se liga ao amuleto.
Esles symbolos de Yang e de Yen que se encontram nos
antigos vasos do culto chinez, quer o notável americanista
Dr. H a m y que remontem somente ao século XIII da nossa
era, porém com bem fundadas razões o Sr. Conde de Cha(2) Charancey, Le mytke de Votan, pag. 13,

9Í,
rancey os leva para o fim do I" e os faz companheiros de
Votan (l),
Os oludos que faço e aaffinidade que encontro entre
0 amuleto amazonense e os symbolos de Yang e Yen, ligados às viagens de V< tau, confirmam a opinião do illustre
Conde, e m e levam a crer que elle veio para a America com
os primeiros emigrantes.
Se não fora u m objecto sagrado, não seria recolhido a
u m a urna. com os despojos do morto, (fonde o tiiei, dandose mais a circumstancia de serem as urnas mortuárias pintadas com as cores branca, preta, vermelha e amarello, que
são as ciires svmliolicas da China.
Devo ainda observar que entre centenas de objeetos cerámic s que m e tem passado pelas mãos, ainda não encontrei e m nenhum a perfeição que se nota nas urnas e nos
objectos que se deparam na necropole de Mirakanguera.
A correcção dos desenhos, as formas synielricas. o bem
lançado das linhas, a Ima qualidade da argilla e o seu bom
preparo, Indo nos mostra u m povo adiantado na carreira das
artes. A descripção dos objectos do Mirakanguera poder-seha ler (Mn u m oulro trabalho meu. (2)
Abstrahindo m e s m o da mudança do meio e do correr
dos séculos, que deviam modificar o symbolo chinez naturalmente consorciaram-lhe outras ideias e a esse amuleto
eslão ligadas duas coisas importantes para o archeologo:—
u m a raiz svmboliea asiática e uma representação Votanica,
isto é: o symbolo do poder supremo S e o naga t/i. symbolo
de Votan, influenciado por u m dos symbolos de Yang ou
de Yn. como nos mostram os pontos -S.
(\) Rio. de la Sociéti de Geographie. ISSO, pag. lii.
Devo lembrar que esle Votan já foi o terceiro que cbegou a America, tanto que
elle m e s m o diz-, ater seguido o caminho aberto por seus irmSos os serpentes e no
qual deixou monumentos •> Del Rio di/. combinando o manuscripto com o que dil
Cabrera o mesmo sogunlo as tradicçdes tzendaes aue a chegada do primeiro Votan á
America foi -iilt» annos ames de Christo. Ordonnerdá para a sua chegada 1000 a u nos, o o Codex Cbimalpopoça 9 5 5 antes de Christo.
[%) Vellotia, Contr. do Mus. Dot do Ame: 1887, I e II V0I3.
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Este amuleto, usado pelos Aroakys ha tresentos annos,
mais ou menos, conservado entre as cinzas dos ossos daquelle que c m vidi o trouxe ao pescoço, esteve occulto por
séculos debaixo da terra, mas apparece hoje, apezar de frágil por natureza, para sustentar o que o seu congénere, exposto ás intempéries, tem pcrpiluad.) com a sua dureza,
isto é: a origem da civilisação americana transportada da
Ásia.
É a fragilidade da argilla que permitte ifclla se gravarem os symbolos, que vem de mãos dadas á nephrite provar que nas veias das raças americanas corre u m sangue qui]
tem glóbulos que nadam n u m plasma asiático, permitta-sem e o dizer.
Para terminar este capitulo ainda mais algumas palavras.
Pela tradicção os muyrakytãs, de nephrite, foram usados pelas mulheres, porém os amuletos de argilla creio que
foram trazidos pelos homens.
Q u e m m'o affirma é o facto de ter encontrado, o que
nos dá assumpto para estas digressões, dentro de u m a urna
que tinha e m relevo os órgãos sexuaes masculinos. O ser,
entretanto, feito de argilla, supponho ser devido á falta de
nephrite, e como naquella fácil era gravarem-se os symbolos com exactidão, facilmente também foram elles assim perpetuados de geração e m geração.
Não vi, porem, no Peru, m e informaram que alguns muyrakytãs de nephrite disciformes, achados e m Cajamarca, são
ornados de figuras: e não perpetuará alguns d'elles os mes- •
mos signos ou os mesmos symbolos d•• Yang e de Y n ?
Terminando esto capitulo, no qual mostro as analogias
que encontro entre o symbolo chinez e o amuleto brazileiro,
não posso deixar de acerescentar, para esclarecimento, que
apezar do Sr. Léon de Rosny, no Congresso de Nancy, negar que haja semelhança entre a lingua Chineza e a dos
Othomis, u m a das do México, o Sr. Ampere, na Rêvue des deux

or,
Mondes de 1853 allirma que ha muita aflinidade entre ambas e se appoia, também, na Dissertation sobrelalengua Othomy, escripta e m lalim e hespanhol, no anno de 184-5, pelo
Sr. Manuel Crisóstomo Naxera, que é da minha opinião.
Na Ião debatida questão de emigração asi itica para a
America «cest la pretirequi fait loujours defaut», diz o mesm a illustre Sr. Léon de Rosny; pois bem, essa agora se
apresenta, palpável, para tirar a duvida, representada pelo
muyrakylã de nephrite, confirmada pelos symbolos asiáticos
gravados ifesse outro de argilla,
han relação á língua chineza chamo, também, a attenção
do leitor para o seguinte fado. Existem no departamentoto
de Lambaeque, no Peru, dois pueblos, o de Eten e o de
Monsefu, distantes u m do oulro ires milhas, cujos habitantes faliam dialectos tão ditferentes que os de u m pueblo não
entendem os do oulro, e, entretanto, ambos se entendem
perfeitamente com os Chins.que em grande numero afluem
para o Peru.
Eten, no dialecto d'este pueblo, significa a m e s m o que
Tulan. isio é : o logar onde o sol nasce, nome que perpetua o que diziam os Toltecas. — q u e tinham vindo do logar
onde o sol n isce. Que C (incidência é. ainda, essa de ler esse
logar u m nome que c o m m e m o r a a lembrança do logar d'onde sahiram os habitantes do Peru. que parece indicar ser o
m e s m o do dos Toltecas ?
' Concluo dizendo que haverá simples apparencia entre
os symbolos asiáticos e o brazileiro e nada de c o m m u m ,
mesmo, lerão, porem aqui deixo registradas eslas considerações para que o futuro melhor esclareça. Ponderarei, entretanto, que Marco Taolo nas suas Perjtprinações ditadas
em 1298, na cadeia de Piza. diz que ao oriente da China o
mar eslava coalhado de ilhas Ião afastadas do continente
asiático, que demandavam para ida e volta u m anuo inteiro'
U m a ifessas gran les ilhas era a leira de Fou-Sang. a A m e rica.
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Depois de ligados os signos do muyrakylã amazonense
ao symbolo chinez, devo ainda apresentar u m facto que se
prende á nephrite registrando u m dad i chronologico, na
falta d u m clironometro melhor.
-af

*

¥,

Alé aqui temos visto que a origem da jade é toda asiática e que a sua pátria é o Yuthian, assim como que só tem
sido encontrada e m artefactos.
Estes são celtifórmes na Europa e anlropomorphos e
zoomorphos na America, e isso bem nos prova duas epochas distinctas de dispersão e dous estados de civilisação.
U m a é prehistorica e outra pertence á edade media.
Encontram-se esses objectos espalhados, porem sempre
marcando u m a linha sobre a qual baseei a marcha dasjemigrações, que já vimos e m u m capitulo aníerior.
A nephrite nos mostra duas épocas distinctas para"as
emigrações: u m a moderna, para a America, indicada pela
tradicção Yotanica, no começo da nossa era; outra, a mais
antiga, para a E u opa, anterior aquella, que coincide com a
da da des ruição do templo de Mercúrio Canetus.
Só agora é que desta m e vou occupar.
E sabido que nos tempos históricos grandes emigrações
houve para a Europa e a que se deu então já se tinha dado
em epochas prehistoricas. Diversas foram então as invasões,
porem apenas tratarei de u m a d'ellas, aintroduclora da nephrite que m e occupa.
Assim como os asiáticos acompanharam a marcha apparente do sol para o Occidente, assim também a nephrite
os acompanhou para perpetuar o fado a vir hoje, como testemunha contemporânea, revelar-nos o segredo que os séculos oceultaram.
E m que epocha se deu o fado ?
Os autores francezes dividiram os tempos prehistoricos
em epochas que denominaram Ja pedra lascada, e da pedra
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polida, que osinglezes. porém, denominampalaeolithica e neolithica, lendo sido creada pelo Sr. Mortillel a eolithica, (pie
caracterisa a do período terciário. Alem d'essas epochas lemos a <le bronze (bronsaldern), dos Normandos, que começa
1000 annos antes de ChristO e acaba pelo seu nascimento,
dando então começo a edade dé ferro (jernaldern), que termina no fim do século 11.°
Dizendo <pie dala do periodo prehislorico a inlroducção
da nephrite na Europa, quero dizer que incluo ifesse periodo dados que se ligam quasi á éra chrislã e se emmolduram na chronologia actual, islo é. fados que contam apenas alguns milhares de annos e que se passaram «poucos
séculos antes do começo de nossa e a. por conseguinte já
nos lins da epocha neolilhica e na edade de ferro, quando
já a agricultura começava e o foi, o cão. o porco estavam
domesticados.
Levo a introducção da nephrite, na Europa, para o X V
seCulo antes da vinda do Messias, por conseguinte ha Í389
annos. Vimos que a nephrite e a jadeile ha 1526 annos e
usada e apreciada na Ásia. por conseguinte SÓ 1137 annos
depois do reinado de llong-li. islo é. no reinado de YYllwang, na dynastia dos Chow, ella appareceu na Europa.
Estas epochas não precisam u m a chronologia absoluta e
e sim relativa.
A fase que se m e olíereeo para assim m e exprimir são
as Palafittes/tm habitações lacustres dos lagos da Suissa descobertos pelo Sr. Fernando Keller. Presidente da Sociedade dos Antiquários de Zurich. no inverno de 1853 a 1854
e. se m e sirvo d'esses monumentos é porque a nephrite m e
marca ahi u m longo estádio, depois de terem os retirantes
deixado as lerias de Yulhian.
Os archeologOS suissos. mais felizes do (pie os normandos, que não poderam ainda determinar a sua edade da
pedra, tiveram a ventura de achar as palalilles. cuja edade
calculam pelas alluviões dos lagos. Nas explorações que se
fizeram nas suas ruinas acharam, nos lagos de Bienne e

*

98
Zurich, ceifes de nephrite, que para m i m determinam o povo que levantou essas habitações lacustres. D e diversas
epochas são as palalilles. noas anteriores e Jesus Chrislo,
outras da edade de-ferro. 0. fado de não serem todas as
hahitaçõs feitas sobre as aguas dos lagos, e sim em maior
numero em leira, vem-nos provar isso.
N o norte da Itália e na Saboya encontraram-se muitas
minas de habitações terrestres contemporâneas das lacustres, e é rfellas que se encontram as provas da edade de
ferro. Das duas uma: ou são contemporâneas as habitações
e a agua destruiu o 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
<pic atravessou acompanhando o.progressivo movimento da
civilisação.
Se assim não foi. posteriormente houve novas entradas
de emigrantes, anteriores á invasão iTaquelles bárbaros que
traziam ao pescoço o precioso amuleto que deixaram com
a vida nos campos de batalha e sob as ruínas das muralhas dos templos que destruíram no terceiro e quarto séculos de i ossa éra.
Fcram da raça dos construetores das palafitles.os que
levantaram es monumentos arclrlectonio s americanos que,
se não deixaram estes na Europa, foi pela simples razão
de que ainda os seus amuletos eram celtiformés (1) e lisos.
emquanto que os que os trouxeram para a America ja os
traziam ornados e esculturados, porque já linham dado agigantados passos no progresso civilisador. Ainda, assim,
penso que tinham reminiscências dosavoengos que a negra
mortalha do lempo envolvia, porque achando-se elles, muiíos
séculos depois e já com costumes e lingua inteiramente
(\) O machado, que como utensílio, serve para o serviço domestico e como
anca de guerra, foi considerado n m dom divino, pelo que rendiam-lhc umcullo
particular e tomavam a sua forma para a dos amuletos.
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differentes, no Amazonas, n'este construíram palaíiltes em
tudo iguaes áqucllas que as aguas encobriram por largossecnlos.
Quero (alar nos teyupares, que ainda hoje o viajante vê
pelas margens dos paranãs. que circulam as ilhas que forniam o archipclago do delia do gigante dos rios. e que os
indígenas levantam pelos modellos legados pelos antepassados, que de geração e m geração chegaram aos nossos
dias. N o lago Maracaybo, antigo Coquibacda, haviam habilações lacustres encontrados por Ojeda, tanto que por isso
deu Iheo nome de pequena Veneza, que originou o de Yene7iitda. ipie ci mprelumie. hoje, lodo o território d'aquella
republica. Ainda hoje'os Guaraunos(l) que se estendem
desde o delia do O r e m c o alé Bolívar têm habitações lacustres armadas sobre os mirilvzaes.
Não sei se algum élo unirá esse passado Ião distante
ao presente: não sei se aos lagos e rios do antigo império
dos Toltecas existiram essas ron-Iruenes lacustres, mas
aqui deixo a analogia notada para que os adversários da emigração asiática digam: mais uma coincidência fortuita !
O s teyupares amazonenses como os plahlbautcn suissos
são casas de paredes de madeira e cobertas de palha. as~
sentadas sobre giráos e construídas sobre esteios c estacas
(pilotis) que pela enchente das marés ficam debaixod'agua,
amarrando-se as canoas á porta.
São notáveis, e m geral, essas casas, por u m fado que
não devo calar, o de serem Iodas construídas com os produetos da palmeira mirity (Mauritia flexuosa Mail.). d assoalho, os caibros e as ripas do telhado são filas do lenho
externo do espiquo. as paredes externas são lalas da parle
I Guaráunos, nSo é mais do quo o Karauna adulterado pela phonetica bespnnhola, que do Karan] fca lambem Guarany. Esta adulteração leva a dar-so u m a
interpretação criada ao nome, assim, cm \ti de
-nó o GuaGuura i o ffcfí
i aludal que linda leni que -r
entrelanlo muitos, sem razão, quererão que seja esla a verdadeira Intcipolari», por
viverem esses relvogcns cm caj is lai ustn
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medullar dos longos peciolos das folhas, ligadas cm forma
de esteira por cordoalha fina dos grelos das folhas. As portas são feitas das mesmas talas, porem, ligadas a mesma
ripa do espique, por meio da m e s m a cordoalha e as janellas ou yapás semelhantes a venezi nas, é u m tecido das
mesmas talas, ligad s ainda pela m e s m a cordoalha. O telhado é coberto pelas folhas. Os habitantes dormem cm
redes ou makyras de cordão do grelo da m e s m a palmeira.
Este uso dos teyupares lacustres parece remontar á epocha do muyrakytã, porque em lodo o Brazil, em regiões lacustres, não se encontram habitações semelhantes.
Os indios Pomarys que vivem sobre as aguas dos rios
e dos lagos não usam habitações fixas e sim fluduantes.
Fazem sobre duas ou mais canoas as suas casas e nellas
habitam. N o Peru as balsas são feitas da m e s m a forma.
Para m i m as habitações lacustres da Suissa servem para
nos mostrar o grau de adiantamento dos primeiros introductores de nephrite na Europa e marcar approximadamente
a dala da emigração asiática.
Devo lembrar que semelhantes aos teyupares paraenses
existem as habitações lacustres de Tcherkask, sobre o Rio
Dou, na Rússia e as de Dorei, na Nova Guiné, assim como
as das ilhas Celebcs, na Oceania, estas ultimas descriptas
por Dumonl dTrville. Estas habitações se ligam também á
nephrite, porque os naluraes ainda fazem uso d'ella enipregando-a em pequenos machados. Dir-se ha que a nephrite
(fahi não lem importância porque na Oceania existejoi lambem jazidas e que serão estas exploradas pelos na turaes. Damour e Fischer dizem, é verdade, «quil y a toute certitude
quil existe des gisements» que não se sabe aonde, devendo
se notar, também, queajade ahi é de duas qualidades, uma
a de que ha jazidas, que é&jade conhecida por Oceaniana e
outra que é a asiática, differençando-se u m a da outra pela
densidade. Posto que pela cor e pelo brilho seja a jade
oceaniana, muito semelhante á asiática comtudo aquella

tem a ..ensid
n,., levada,vau
, . : M 3,31 eniqii.nlo
que esta. vae o de 2,94 a .'5.00.
lia ainda u m a particularidade a obscrvar-se. E m toda
a linha'migratória da nephrite pela America e pela Europa
encontram-se sempre os vocábulos Kara e Ton ou /una. ligados á ella. e (fessa ligação não se exime a Oceania.
Nas ilhas Hawai, existe o karai e o Ton, o primeiro com
o significado de poderoso, eo segundo com de agua, rio. como
na America e na, Europa. Assim Karai Palma, e Karai Mahou, são nomes do deus llawaiano e de u m chefe, que foi
baptisado á bordo da Oceanie, pelo Padre Quelen, como nos
diz Dumonl d'Urville, e Tondano é o nome de j m r i o e
o dos seus habitantes, significando homc^H d'agua, de ton,
agua, rio c dano homem. Assim como no Don ou Ton da
Europa ainda existem habitações lacustres, no Ton, da Oceania lambem as ha. e os seus chefes leni o tratamento de
de Karai.
O fado de não se ler. ale hoje. achado jazidas ifessa
rocha e só ser ella encontrada manufacturada, em objectos
([ue serviam de amuletos, nos prova que os portadores dos
cel/s das palalilles sahiram de Yulhian, como d'ahi sahiram
os Karas que posteriormente introduziram os calchihuitls e
os muyrakytãs, ornamentados,ftoMéxico ejjno Amazonas.
Aberta nos tempos primitivos a estrada migratória, facil foi posteriormente a invasão dos exércitos Hunos, que
foram, creio, os ulliinos portadores do sagrad i talismã para
Europa.
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ires e fabrico dos M u y r a k y t ã s

f vias são de varias firmas, desde a cylindrica !
goras ornamentadas, lendo, porem, sempre
ta .
dous furos, para por elles se passar u m fio que
e suspensos ao pescoço, e raros são os que na
perior, em vez de furo, leu u m entalhe para prendo, pelo qual se suspende.
*ão, sempre, feitos de u m a rocha de grande dureza;
•un, além dos de nephrite, jadeite e chloromelanite, ha tamein os de dioritn, dolerite, porphyro, petrosilex, serpentin
feldspatho, quartzo, argilla etc, porem nunca são feitos de
resma como os tembetàs, que são ornamentos modernos.
i( De iodas essas rochas, as únicas que dão valor ao objeclo
são *a nephrite e a "jadeite porque todas as outras tem representantes na America e não apresentam cunho preliislorico c sim mostram u m uso seguido ainda depois que
faltou a ••nportaoão da rocha preciosa. Faltando esta os
povos fl
talismã Com os mineraes mais apropri
un á mão. Perdeu-se a rocha mas
não
))
i tais vulgar, tanto que é commum
na America. A anthropomorpha
é sene a que offerece maiores dimensões,
intra no México e e m Costa Rica; as zoomorpiic.
Uiforme são ornadas também, c tem u m a representação que, parece, era mui estimada, a que figura u m
. baclracio, pois é c o m m u m na America e na Ásia.
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Existem também os de fornia lenticular como os achados em Alter dn Cl ão, no Rio Tapayós e os de Cajamarca,
no Peru, furados no centro, pelo que servem sed'ellespara
fuso. São lisos ou ornados de desenhos.
Esles muyrakytãs. lenticulares são contas, por assim
dizer, de u m rosário que se rebentou ficando umas na Ásia,
outras no México, e algumas no Períi e no baixo Amazonas.
Alem da forma representada 11'este escripto, pode-se
ver u m a congénere, do México, na lig. 10 da Est. VI. que
acompanha 0 artigo Die \ineruloqir ais lldfsit sst nschaft
fur Archaologie, Ethnographie do Dr. Fischer. publicado em
1877.
João de E'el. citando Monardes, (i)já em 10.7 disse:
«lios lapides variis liguris elíormalos, alios piscuim, alias
aviam capilibus aul psiíLcoiiun roslris símiles, nonullos et
rotundos sphaerularum forma aul etiam columellarum, omnes aulem perfuratos».
O Dr. Fischer possuo u m d'esses bactracios, achado
e m Tróia (Ásia Menor), que não só tem as as mesmas formas, como as mesmas dimensões e a mesma densidade do
que eu possuo e adiei no rio Yamundá. Esta coincidência
deve-se ao puro acaso, ou vem derramar luz sobre esla
questão ?
Alguma idéa religiosa se prendia aos baclraeios, pois,
havendo outros animaes. era este o escolhido, nf só na
Asía, conio enire i s Nahuas, os Karaibas e a? Ir-bus do
Amazonas.
E nolavel a forma baclraciana, alem ' i, por ser ella
encontrada na Ásia. c m Tróia, e m N o v a C ' ala. no A m a zonas, (MH Surinam, Guadelupe e no Mi
'ue são idos
da m e s m a cadeia lemos a prova na circia. .meia da forma
especial (pie lodos os amuletos Icem: o serem celliformes e
representarem o bactracio, sempre, em posição de descan(1) intuerpiani de gemmis et lapidibus, libs, 11.
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ço, sem braços e com as pernas encolhidas, como aqui represento e pode se ver entre os do México, e que veiu figurado sob o n. 74 da Est. VIII do artigo do Professor Fischer, intitulado Die mineralogie ais Hilfswissenschfat fur Archaelogie, Ethnographie,,etc, (1) e outros que o m e s m o Professor figura comparando com os meus, na analyse que faz
dos meus trabalhos c tem por titulo: Ueber dic Herkunft der
sogennanten Amazonsteine, soivie uber das fabelhafte Amazonenwlh selbst. (%)
Á essa posição ligar-se h a / alguma crença? O u não /
figurávamos braços porque, superiormente, pouco são visíveis nas llflas ?
Charcn^ey e outros querem que seja o emblema hahi- t
tual d'agua ou do elemento húmido (i\ **,*-* -~° ^ h / ^
*-.** O mais bello c o m a i s perfeifo exemplar, que vi, foi 4
com esta forma e achado nas proximidades de Obidos,/& I'
mais de 60 annos, e que existia guardado, por u m a mulher
*>j /,n~,r
lapuya, em u m santuário, oceulto até das vistas da familia.
t'j^L. fjj/*F— Só a influencia e o prestigio do E x m . Sr. D. António de
Macedo Costa, Bispo do Pará, poude fazer com que ella se
separasse d'clle e m e fosse communicado. Sobre elle dei
u m a noticia no Jornal do Amazonas de 19 de Julho de 1886.
Quanto á forma bactraciana devo também fazer notar
que dos indios Tikunas que ainda vivem no Rio Içá, obtive
u m collar de amuletos representando perfeitamente sapos
ou rãs, feitos caprichosamente do endocarpo ósseo dos fructos da palmeira Chámbira, o Astrocaryum vulgare de Martius.
Creu
leiGcação do sapo liga se à crença de ter
elle o podt
chover e de ser lambem o protector
das planlaçe feto que ainda hoje os indios do Orcno-

(I) Archiv. f. Anlhroi). 1877. Bd. XII. pag. 177-211 e Bd. XIII. pag. 340-357.
(i) Archiv. fur Anlhrop. 1879. Bd. XII. pag. 7 — 2 8 . Taf. I.
(1) Whipple' Ilep. upon lhe. lnd. tribus, cliap. III. pag. ÍO, Humboldt, Yue des
cordillercs, pag. 32.
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co (1) o fustigam quando elle não ecAe aos seus votos. Os
Tikunas e os Konibos tem tal veneração aos bactracios, que
ó empalham c o trazem, comoornato, pendente ao pescoço,
como eia o amuleto, Essa crença vem do Turkcstan, e eslende-se alé a Bósnia na Europa.
A religião dos Turcos, prohibe que se inale sapos, porque o bactracidio produz chuvas de pedra, que eslragam as
plantações. Alfunioii m e isso u m a mulher turca,filhadaHer»
segovina, casada com u m turcomano asiático. <£/ *••»?•?*• ^•*y~*~~~'f
Lomparauos os muyratytas amazonenses com os de
Cosia Rica (2) enconlram-se muitas semelhanças, e vê-se
rme 0 m e s m o gosto artístico presidiu á confecção de lodos.
Se entre os amuletos pequenos e de fóruas phantasticas a
analogia é palpitante, não deixa lambem de apparecer comparativamente aos grandes. Esles, que accusam forma de
machado, são comtudo anthropomorphos, c filiam—se lambem á crença que linha o ertisla amazonense.
E m Nova Granada alem das forma^ baclracianas, ha
lambem as anlhropeniorphas. P m oulro cap.tulo nioslrareias
analogias que encontro entre os amuleto.-; de Cosia Rica e
.
Nova Granada comos amuletos Amazonenses principalmente
o
os modernos usados ainda hoje pelos indi/s l aupés.
E' nVslas diversas formas, na correcção do desenho e
na esculplura. ipie. AesAe a rccla, SÓ ou condi nada cem a
curva, alé ao circulo perfeito, applicadas a ornamentaçãoesculpidas cm rocha de dureza extrema, que salta á vista o
grau de civilisação que era preciso para o artista cnnci her
e executar a sua obra.
A parle material do trabalho, a execução, ainda nos dá
unia idéa do seu adiantamenro na arte de esculpir; porque,
c m u m a época em que não haviam instrumentos apropriados.
(1 Mallien, Uisl Uniu. de, rn\. vol. XI.I.. il'i. Lctouraeau. ia Sociologit, psg
4.1.
(:>) llcrii lii cine Aiunhl Stcinfrulptuien aus Coíla Rira vou Pr II. Fifrlier.
Bremem, I N M .

•í,-^jf~
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e material capaz de ferir e gastar a nephrite, parece incrível que pudessem executar as formas graciosas e delicadas que offerecem os seus ornamentos.
Esculpidos, perfurados, recortados e polidos, esses
ornamentos ainda nos trazem á idéa a esculptura actual
chineza, principalmente, se compararmos os pequenos calchihuitls mexicanos, com os objectos de marfim, que a industria Européa já imila.
Quanto á cor do Muyrakytã, varia: é branco-esverdeado,
branco-azulado, verde-amarello, verde-azeilona, verde-esmeralda, verde-azulado, còr de bronze, e alguns com veias
ferrugineas. C o m o já notou o professor Fischer, os de origem brazileira lendem mais para a còr amarclla do que
para a verde. E' exacto isso, e tem u m a explicação. E m
geral os que se obtém são os encontrados ao pescoço das
mulheres tapuyas, c essas preferem sempre os mais claros,
a que dão o nome de conta de leite, por assemelhar-se a
outras do m e s m o nome, e que são de vdro ou massa còr
de leite.
O leituariò, de Traz os Montes; a conta leiteira, da Beira
Alta, não são mais do que muyrakytãs, filhos da reminiscência supersticiosa da Ásia c da falta da rocha primitiva.
A m e s m a crença portugueza, de quo o usod'essas contas, quando u m a mulher amamenta, faz o leite augmentar,
leva tamb- m a lapuya a regeitar o Muyrakytã verde pelo
amarela-lo porque quanto mais claro fõr mais leite produzirá.
Mas, se os conhecidos na Europa, como no Brazil, são
amarellos, eu os vi e possuo lambem os verde-azulado escuro, vcrde-esmeralda e verde-negro e o branco-azulado e
cinzento.
U m a pessoa de minha familia possue u m Signo, obtido (in Loanda, Africa, por m e u avô, quando ahi esteve
como Governador General, feito Ao jade asiática, cuja còr é
perfeitamente igual a u m dos que cu possuo, verde-eseuro azeitona,
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Cumpre-me lambem notar que os muyrakytãs zoomorphicos são sempre mais escuros do que os cvíindricos, assim como os de forma de uiaehadinhas (Ceils. Baetylias)
Pão ainda mais escuros do que os primeiros. Isso também
concorda com os achados europeus, que quasi lodos leni a
forma de machadinhas.
A crença portugueza de hoje nas contas de leite, penso
que è filha degenerada da do amuleto de pedra verde, introduzida e m Portugal pelos hespanhóes que voltaitam da
America, depois da conquista do México, ou deixada mesm o pela passagem da corrente migratória asialiaea que
atravessou o sul da Europa, em epochas anti-Columbianas
A variedade que apresentam em cor os muyrakytãs é
devida a que existe mineralogicamente na nephrite. Encontra-se no Museu de Friburgo uma collecção de amostras de
nephrite, obtidas no mercado de Pekin. por u m diplomata
allemão. que estão classificadas por cores, duresa e peso
especifico, que offerecem as cores seguintes: branco de neve, còr de leite, azul marinho e verde.
As cores <lfs Muyrakytãs Amazonenses,, correspondem
ás cores das figuras chromolilhographicas, que se ve na
obra Ao Professor Fischer, intitulada Nephrit und jadeile,
conforme indico na explicação das estampas, que esta acompanha.
Tratando das cores do Muyrakytã, «pie indubitavelmente
tem procedência Asiatica/hão posso deixar de insistir n'um
fado, sobre o qual toquei, quando na minha Necropole de
Mirakanguera tratei da pintura da cerâmica dos antigos
Aroakyses, porque parece-me ser u m uso que perdura entre
os indígenas, perpetuado pela tradicção.
As cores usadas por todas as tribus indígenas Amazonenses para pintura da louça são sempre de origem mineral,
e combinadas convencionalmente. Assim só uzain o vermelho, o amarello, o branco e o preto, quando pela variedade
das argillas e ocas Ao valle do Amazanas. poderiam uzar a
cor de rosa, a cinzenta, a roxa, a azul, a verde, a parda,
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etc, se quizessem lambem uzar as cores vegclaes, que conhecem e empregam c m seus tecidos, como já o fazem os
tapuyos civilisados.
São as cures sagradas fundamentaes e symbolicas da
Ásia. as quaes uzaram os povos, cujos restos o archeologo
descobre, e'são ainda ellas as que os indi is selvagens adoptam, c chegam m e s m o aos civilisados.
N a Ásia, e principalmente na China, as cores fundamentaes são cinco e correspondem á terra, á agua, ao fogo,
ás mattas e'aos metaes, assim como aos quatro pontos cardeacs.
Essas cores são: o renn-lho, fogo c sul; o preto, agua e
norte; o verde, maltas e leste, o branco, m Macs, agua c oeste. O verde foi substituído pelo ainarello, que corresponde á
terra, ficando aquelle, privativo, apeais d.' certas djfnastias.
Essas cores desde o anno 2205, antes de Jasus Chrislo, até
o anno de 26"i de nossa era. isto é, durante as djnaslias de
Hia, (1) H a n e Cheu, foram sempre as mosmas e se perpetuaram, havendo depois algumas modificações, e m que entraram o azul" claro e o azul ferrete.
l
O facto dè apparecer na cerâmica, antiColumbiana do
Amazonas as cores symbolicas da Ásia, não se prenderá
também ao Muyrakytã ? Será simples c lincidencia ? Creio
que não: porque quem não deixava o amuleto, deveria tam-.
bem trazer comsigo/s suas cores symbolicas e convencionaes.
Passemos á ornamentação dos muyrakytãs.
C o m o fariam esses ornatos ? Que processo empregariam ?
E' ainda o esludo archeologico quem vem mostrar que
na falta de instrumentos apropriados, elles tinham na natureza os meios de executar o seu pensamento.
C o m o se perfuravam os machados de diorito, como eram
polidos, como se aguçava o gume, e como se faziam os en(1) O primeiro rei d'esla dynastia fui Ytt, nome i*ue tem a nephrite.
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talhes, já o expliquei nas minhas Antiguidades do Amazonas
á pag. 112 e 113, porem com mais detalhes aqui o farei,
porque pelo m e s m o processo eram fidos os Muyrakytãs,
como já o foi provado com os chalchihuitls mexicanos de
que atraz Ira íamos e que aqui represento.
Antes de por m i m ser apresentado este processo ninguém
o conhecia, e para provar que anteriormente nVlle ninguém
tinha pensado, basta citar o que disse, em 1881, o Dr. J.
Valenlini, tratando dos chalchihuitls mexicanos. (1)
«I mean the unknovvn method bywhich lhe cuts vverc
made, and also lhe instrument vvilh vvhich a perfepl polish
vvas secured. Nephrites and jadeites an; of execeding liardness. Thy hold lhe sixlh jilace in lhe record of mineralogist. Il is reported that a piece of nephrit of 70 cub. cm.
was subjected to a blovv from a steel chisel sei in an irou
cylinder, and from the heighl of 3 5 cm. ils fali upon lhe
slonc did not injury. O n lhe contrary, lhe cA^o of lhe chisel
was broken».
Eis o processo:
Assim como os machados de diorito são aperfeiçoados
pelo attrictO contra o diorito, assim lambem creio que os
muyrakytãs de nephrite eram aperfeiçoados sobre outra rocha de nephrite.
Desbastava u m pedaço de rocha, lirando-se lascas ao
choque de outra pedra, alé tomar o tamanho e a forma, approximada, que se desejava e depois era de aperfeiçoada
n u m a corrente d'agua.
Levada a peça que se queria transformar e m amuleto a
u m a rocha banhada por agua corrente, ahi pelo allriclo se
aperfeiçoava, iodo ambas gradualmente se gastando, sendo
os residuos constantemente levados pela agua. Aqui achatavam, alli arredonhavam, em outra parte aguçavam. Feito
o contorno e assim polida Ioda a peça, vinha então outro
processo, o de esculpir e perfurar.
(1) Tico Mexican Chakhihuils, Worcoslér. 1881. pag 13.
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N'este era emprega la a madeira, alguma fibra vegetal,
tira de couro, ou a m e s m a nephrite com o auxilio dagua e
da areiafina.Por meio de u m berboquim ou simplesmente
com as mãos e u m pontalete de madeira perfuravam e faziam vários desenhos pelo encontro dos furos que destruíam
a rocha.
Segura entre os pés, a rocha que se desejava ornar ou
furar; applicavam u m pontalete aguçado no ponto que se
desejava, e fazendo-o girar entre as palmas das duas mãos
abertas, ora para a direita ora p ira a esquerda, molhando
sempre e addicionando-se n V s e ponto u m pouco de areia,
depois de insano trabalho e muito•; dias de fadigas, conseguiam furar a peça de lado a lado ou até a profundidade
que o ornato requeria.
Os furos eram feitos de u m e depois do outro lado, ase
encontrar no centro da peça, o que bem se nota examinando-se os mesmos. N'elles também se vê, com o auxilio de
u m a lente, as estrias deixadas pelo movimento giratório do
pontalete, acarretando os grãos de areia. Os desenhos em
linha recta eram feitos pelo m e s m o processo d'agua, libras,
madeira e areia, por attricto, mas em sentido horisontal, ou
como u m ferreiro emprega u m a lima. Para os círculos, tão
perfeitos que em algum se notam, haveria o mesmo processo dos furos, porem, empregando-se em vez de u m pontalete
solido, u m õco, ou talvez m e s m o o colmo de alguma gramminca, com i o bambu ou takuara, que gastando a pedra só
na parte solida, a deixa intacta na parte õca da mesma.
Depois de prompto o Muyrakylã era polido, talvez com
o corundum, mineral, abaixo do diamante, o mais duro, conhecido antigamente por smyreis, Ao hebraico smir, e que
se encontra e m vários partes da Ásia, onde é empregado
no polimento de gemmas preciosas.
N o México empregaram, para a amazonstone, a areia que
chamam Axallí

*
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O Tembetá e o Muyrakytã
Tendo escriptores antigos, e até modernos, confundido
o Muyrakytã com o Tembelá, como ainda, não ha muito,
confundiu o Director ,1o Museu .Nacional, (!) de passagem
darei aqui, timbem, u m a noticia (fosle, para que se não
continue asuppor que estes artefactos, muito dillerentes em
forma, matéria, idade e u/o, designem u m só.
O Muyrakytã, como vimos, e u m amuleto, baseado e m
unia crença, com Iodas as suas virtudes: e u m objecto alé
sagrado, como nos diz lliiniboldl. de nephrite e suas variedades e trazido sempre suspenso ao pescara como o trazia
Quetzalcohualt quando desembarcou no México, emquanto
que o tembetá è u m adorno labial, ao qual não se liga nenhuma virtude.
Os adornos de pau, de osso, de pennas. de dentes, de
espinho, ele, não leni o nome de pedra de beiça e sim outros conforme o dialecto.
Os d'osla matéria, em geral, são collocados nas orelhas.
no septo nasal, no lábio superior, e quasi nunca no lábio
inferior. O primeiro é sempre da mesma pedra maravilhosa.
da qual Plínio eTheophrasto, d'ellase occuparam, emquanto que o segundo é feito da matéria prima que a tribu indígena leni a mão. F m é prehistorico; oulro hodierno.
O Muyrakylã não se estendeu ao sul do Brazil porque
não sahiu do Amazonas senão para ir ao Chile.
(1) Archivus du Museu Nacioiul du Kiu do Janeiro, II, 1877, pag. lili.
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Os estudos de gabinete levaram os historiadores a se
basearem, uns nas informações de outros e sem critica e
estudo pratico, confundiram assim objectos differentes, como
é, por exemplo, a reliquia de u m santo, como o annel que
o sajbrdotc traz no dedo.
Vejamos ifonde se originou isso.
O primeiro que denunciou o uso da pedra verde, porem
labial, foi Pedro Alvares. (1) que diz que os Tupynambás
«trazem o beiço de baixo furado e meltem-lhe u m osso
grande como u m prego : outros trazem u m a pedra azul ou
verde, e assobiam j elos ditos buracos».
Lery, (2) diz lambem que os guerreiros usavam no lábio inferior u m osso ou u m a pedra rende, o que levou o príncipe Maxoniliano de Wiecl Neuwied, (3) tratando dos Botocudos a dizer, que os Tupynambás usavam pedra nephritica
nos lábios. 0 sábio Fcrdinand Diniz (4) baseado nos historia dores,tamb: m diz que os TupynaVnbás usavam pedra verde.
Não ha duvida, os Tupynambás usaram a pedra verde
porém mettida entre o annel formado pelo lábio inferior,
como u m ornamento, e não a trazia furada, gravada o pen*durada ao pescoço, coroo amuleto.
O tembetá é o guimató (5) dos Botucudos, porém de pedra c não de madeira, que os portuguezes denominam batoque e os hespanhóes borbote,
, bezote, que não é mais
do que o moderno tenttle mexicano e não o chalchuihuitl. Confundir objectos dillc entes, só porque se diz serem de pedra
verde, é u m absurdo.
!
(') A
Pedro Uvares Cabral, escripta por u m portuguez.
Nu TOI. II'. dadill. ih- lot. | ira a Hist. Gcng. das Nac. Ult. Lisboa, 1807. cap. 11
(2) Hist. de 1'Amsr., Bruxelles, pag. 98.
í;ii Voy-i
í, Paris, 1821. II. pag. 316.
(4) Sm- 1'us.ige de se percer la lôvrc inférieure chez les Americains du Sud,
Mag. pill. vol. 18 pag. 1'lfi e 300.)
(») Sjrvo-mc aqui do termo guimató, que dá o príncipe Maximiliano na sua Yo\atjr au Brésil, pag. 2,13. c m vez de guimuá, q e dá Accioly, r.a suo Dissert. hist.
ethn. e pol,,^ publicada na Rev. do hst., porque penso que este enganou-se. Baseseando-se n'aquelle que cita, diz que guimuá é a arruela do beiço, quando o contrario diz o mesmo príncipe, que esteve com os Botucudos.
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Differentes em formas, e em matéria prima, são os tembetás, quer o antigos, quer os modei
ipre claviformes ou disi
que eram u
• tribu hoje de \
pareceu, e que deram m o
cornas
!
Muyrakylã.', E: es são verdes, mas u m vi
r de oxido
de cobre, e Cuja rocha é beryllo e não nephrite. Esla é exótica e aquella indígena.
A sua, antiguidade conhecida é de .',00 annos mais ou
menos enupianlo que o muyrakylã veio para o Amazonas
ha mais de dez sei idos.
^ n^cia mais antiga qiio lemos do lembelá é dada por
C. Colombo, que viu, em 1*495, a
Karaibas queouzavam (i). Poslo que fosse uzado pelos Karaibas. senão eram
prisioneiros Karanys, comtudo o seu Karakoh, não dispensavam, sendo alguns «de six pouees qui esl attaché avec
une pelil/corde au cou.-el qui leur lombo sur la poitrine»(2)
Este karakoli é igual aos que usam os chefes das tribus
Uaupés.
Mais tarde o capitão Binol Paulmier deGonneville, commandante do navio E.rpoir. que em 0 de Janeiro de 1504,
esteve em Santa, Calharina, na relação authentica que deixou nos registos do almirantado france/., if.z que os índios
(Karinys) linham «os beiços furados, e os buracos guarnecidos de pedras verdes bem polidas e adaptadas». ;•'!)
João de Lerv. (4) lambem em 107(7. vio na província
do Espirito Santo os Tupynambás uzarem, quando meninos,
o beiço furado trazendo pendente do fino uni osso polido
como marfim, e depois de adultos uma pedra verde comprida e roliça.
(1) Berrera, Dee. I. pag. í:t.
digne, Dict. d'Ethnographie, 1883, pag. .38.
(3) Re», do Insl.Wisi.e Gcogr. XI.IX, 1886, p?g. 347.
(i) U M : il'un -oyage raid en la tierre du Brasil, autremenl dite Vmemiue
ele. 1878. cap. VIU. "
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Schmidel igualmente, e m 1585, vio o uso do tembelá
entre os Guaranys (1).
H a outros tembctás de quartzo leitoso ou opaco c de alabastro, que ainda, hoje são uzados por tribus de Goyaz, Matto
G»osso,Piauhy e do rio Tocantins, que lambem usamos de
resinas, como a de Yulahy, (Hymceneasp.), porém, a nenhum
d'esses se liga virtude ou importância. U m é u m a jóia, por
assim dizer, o outro u m fetiche, quasi u m idolo.
Castelnau representa u m tembetá dos Chambioás, do
Tocantins, igual a u m que possuo da m e s m a procedenca,
Os Karayás, que são verdadeiros Karaibas, se dividem
em Karayás próprios, em Chambioás e Karayahis, usando
te dos o tembetá, o que nos prova que se mesclaram ou adoptaram esse uso dos Karanys. Os chefes usam o tembetá
grande de pedra, os filhos (Testes os feitos de conchas, e a
tribu, em geral, os de madeira.
Mostrado, como está, que o tembetá não é de nephrite,
que não tem importância, que tem forma diffcrenteV acabase assim a duvida do seu valor archeologico, e não causará
mais impressão sobre o juízo d'aquelles que se oceuparem do
assumpto, o que poderia acarretar erros graves. Levado um
archeologo pelas informações de viajantes que não analisaram a pedra verde, alguns mesmos (pie não a viram, e
escudado na opinião official de u m estabelecimento scientifico, como é o Museu Nacional, poderiam suppor que no Sul
do Império fosse usada a nephrite, com o nome de tembetá
e chegar a conclusões que por melhor fundamentadas, seriam sempre falsas, lendo por base u m facto não verídico,
como são as hypolheses do autor do artigo sobre os Tembetàs, publicado em 1877 nos Archivos do Museu Nacional.
D o u aqui u m a prova dessa confusão.
U m brazileiro notável, o Dr. Gonçalves Dias. diz na
sua memoria sobre As Amazonas (2): «Achar-se-hiam posHist. véritable d'un voyage, pag. 1I>.
(1) Rov. do Inst. Hist. Braz., 18SS. XVIII. pag. 88,
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snidoras de taes pedras por lirarem-nas do rosto aos que
morressem-em combales, a que era costume assistirem. . . «
e mais adiante «'pode daqui originar-se a tradicção—de
possuidoras das famosas pedras verdes.»
Vê-se, <pie, guiado pelos historiadores, Gonçalves Dias.
fez as Amazonas, que usavam os muyrakytãs ao pescoço, !iral-os do rosto (labios) dos guerreiros. Só guiado pelo nom e de pedra verde, confundiu a nephrite com o beryllo e
fez existir no A m a z o n s u m enfeite que é do sul do império.
•Não ha u m s<5 andor ou viajante que falle no tembetá
tralando dos costumes dos gi ntios do Valle do Amazonas:
todos se referem aos do Maranhão para o sul.
O padre Fernão Cardim superior dos jesuítas, e missionário na Bahia, escreveu e m 1584, tratando das jóias
dos indios : «Usam estes indios ordinariamentp, principalmente nas festas que fazem, de collares de búzios, d1'
diademas de pennas e de umas metaras tpedras qui imitem
no beiço de hui.ro) verde», brancas azues, muito finas e que
parecem esmeraldas, são redondas e algumas Ião compridas
que lhe dão pelos peitos, e ordinário é e m os grande- prinCipaes lerem u m palmo e mais».
Marcgrafve ti) separa e distingui' pelas cores esse enfeite, assim: «Yiri labiuni inferius perfiiraluni habeni d t rainini immitlunl lapidem aliquem aul crystallum seu smaragdum, vel jaspidem magnitudine nucis avellanac; vocanl
metara el si viridis vel coeruleus lueril metarobi nominant.»
Melara, antes, ml,ciara é unia contracção de Tembé-itáara; de Tc-mbé, lábio inferior, itá, pedra, e a verbal ara, significando a pedra que è do lábio inferior, e metarobi, antes,
mètaroby, é palavra composta de metara e oby, azul, verde,
a pedra rerae que è do lábio inferior.
De Tembetara, fizeram mbêtara e depois mètàra.
Devo aqui abrir u m parenthesis para tratar ainda u n a
(lj llisl. reruni uai. liras: 1 ibr. M U .
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vez da elymologia do nome Muyrakytã. Houve quem se
lembrasse de dizer que significava pedra do chefe do povo,
de mira-ki-ità, que é u m disparate, e posteriormente lamb e m traduziram por pedra de gente, de mira e itan, lambem,
sem razão porque mira itan diz concha de gente,
Estas traducções já as bati em outro trabalho.
(i) Ultimamente appareceu a interpretação, de conta de
pedra, ou pedra de fazer contas, puêra itá, Ião desarrasoada
como as outras. Vejamos. O muyrakytã é u m objecto archeologico e data de épocas anteriores á introducção das
contas no Brazil. objectos estes que os indios não conheciam. Usavam, é verdade, sementes e grãos furados, alguns
muito semelhantes a contas, missangas, como as sementes
de alguns Cissm, a que davam o novo de poyr, que os portuguezes fizeram puêra.
Este vocábulo, porem, não significa conta, foram os portuguezes que deram o nome indígena ás contas de vidros
porque as achavam semelhantes ás sementes com as quaes
elles faziam collares.
Não conhecendo os indios as contas, como poderiam
chamar a u m objecto pedra de conta ou conta de pedra ?
Puêra i/á, significa pedras de sementes ou de grãos ou
latamente pedra para fazerem-se sementes, porque poyr só
significa semente, e grão duro. e não conta ou o ornamento
feito do m e s m o grão.
l)ando-se de barato que os indios adoptassem o nome
applicado pelos portuguezes; o de conta, significará pedra
de couta e não conta de pedra.
D e muêra itá nunca indio algum faria muyrá kytã, quando muito diria muà itá ou muêritan. C o m o os muyrakytãs, ordinários, se assemeiham ás contas de ieiie. procuram substituir os civilisados de hoje o muyrá, páo, madeira, por
poyr, puêra, conta, e kytan, nó, por itá, pedra. Os indios do
(1) Ensaios de Sciencio. Antiguidades do Amazonas, Fase. III. pag. 7 9
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Tapayós, que são os que melhor conservam a pronuncia
ver ladeira do nheengatu, dizem, sem discrepância, clara e
distinctamente muyakytã e não puêra itá, e assim todos os
que conhecem o amuleto.
Fechando o parenthesis, continuo.
O padre Ivo d'Evreux, tratando dos costumes dos Tupynambás do Maranhão, diz que os de Mearim, eram conhecidos pelo appelííd > de Fedias verdes, nome tirado dos
enfeites que traziam no lábio inferior. Apezar de ser u m ornamento labial, levada pela côr da rocha, o padre Ivo eonfundiu-a com o Muyrakytã, dizendo, "que. as pedras verdes
eram dotadas de muitas propriedades, especialmente contra
as moléstias do baço e frouxo de sangue» (I . virtudes (pie
se não ligam a lo las as pairas verdes, mas sim á nephrite,
de que são feitos os amuletos.
Que não trata elle da nephrite suspensa ao pescoço, mas
sim do tembetá, vê-se quando elle diz que: «a maior de suas
ostentações era, u m a (festas pedras verdes, de comprimento,
pelo menos, de quadro dedos, e bem redonda, o I) que certifica este trecho: «Oulro Tupynambá, já muito velho, trazia
u m a pedra d eslas e m seu lábio inferior: era oval c Ião larga como o concavo da m ã o o como a tivesse trazido por
muito tempo ahi, sem nunca tiral-a, estava como que encaixilhada no seu queixo, já tendo a carne se dobrado sobre os bordos di pedra e tomado sua própria forma».
O chronisla frei António Jaboatão, (i,) que escreveu mais
tarde, já não falia, do temi
que era do
norte, apenas diz, tratando dos Tamoyos: «que usavam furar o beiro de baixo, como os Tapuyos e Putyguares, e nielter-lhe por dentro u m osso com sua cabeça a maneira de
prego, de sorte, que sahisse uma ponta comprida para parte de fora, que binham por u m grande enfeite e o augmentavam nas suas festas com capas e carapuças de pennas de

cores.»
íl1 Ivo d'Evreux, Voyage au Nord du Brisil, Paris, H D C X V pag. 57.
(4) Novo Orbe SerapMco Brasílico. Lisboa ITtil. Reimpressão da Insl. Hist.
Braz. 1803. I. pag il:
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Por estas citações, vemos o muyrakytã, de nephrite,
confundi lo com o tembetá, por serem alguns de pedras verdes, posto que de outra, rocha, e também vemos que só os
indios da costa do Maranhão para, o Sul, usavam esse enfeite. Querem alguns que os Guayanás, lambem rizassem esse
adorno; mas o que é certo é que os indios do Amazonas
não tinham iemhetás, posto que muitos uzassem enfe-tesde
pennas, de dentes e de espinhas nos lábios, porém só no lábio superior.
Joã) de Laet, (1) já citado, diíferençou bem os muyrab/tãs, (amuletos) das pedras de beiço, (enfeites) a que deu
o nome de oripendulum, diz elle: «Barbari qui Guianam incolnnt, magni iílos faciunt et solen! pyramidali forma fora*
minibus indere sub inferiori labo».
O tembetá, foi e é usado no lábio interior, d'onde se originou o noaie <f esse adorno, corno já dissemos. O lábio superior tem o nome de akuan, pelo que não se poderá dar
aos enfeites dos índios amazonenses o nome de tembetk porque dá logo a idéa de lábio inferior: a dar-se nome lerão os
seguintes: muyrakuan í±), tanhakuan (3), kanguerakuan(k),
haguerakuán (5).
Finalmente o tembetá é o adorno labial privativo dos
homens Karanys emquanto que o muyrakytã, foi também
uzado peias mulheres, Karaibas, e pelas pretendidas Amazonas, perpetuando-se a tradição até hoje, tanto que só ao
pescoço de alguma mulher é elle encontrado, a não ser entre os Uaupés q ie o conservam, segundo a tradicção, como
distinctivo de nobresa e de chefia.
Só fazem excepção algumas tribus da Africa.
Assim nas margens do Níger e em toda a bacia superior do Nilo são ellas as que furam o lábio inferior, e, as
(li Loc. cil.
(2) Mbgra, páo, akuan, o lábio superior.
(3) Tainha, dente.
(i) Kang, osso
(a) lliague, espinha
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vezes, para poder admiltir 0 ornato, que é de prata e claviforme, arrancam os dous primeiros incisivos. (1)
Para não alongar mais esle trabalho farei só duas citações autorizadas,
Thevel (2) quando traia do tembetá diz : «les lenimos
el filies ue sonl ainsi dilformes, vray est qifelles portenl a
leurs oreilles, etc.» Han Staden, occupando-se dos Tupynambás e da pedra rerde, assim se exprime: «Quand ils sonl
devennus grands et en état de porter les armes, ils agrandissenl le irou et ils y introduisent une pierre verte; ils placenl
dans la lévre le boul le moins large el celle pierre est ordinairemenl si lourde, qifelle leur fail pendre en dehors la lèvre inférieure» (3)
Quando trata das mulheres o m e s m o nos diz : «Les
l e m m e s . . . elles n'onl pas tfauire ornemenl <iue des espèces de pendants quVlles allachenl à leurs oreijlos». (4)
Só COm o fim de esclarecer loquei neste assumpto, para
que b e m claro fique que o tembetíx è feito de matéria prima
indígena, é contemporâneo e não se lhe liga virtude alguma.
pelo que é essencialmente brazileiro, e nada tem decominum
com o muyrakytã.
(I) Denlian el Claperlon, llist. Unir. des uojftTO*., vol. XXVII. illi.
0>) Les singularités de la France kntarctique, 187B. pag. IliU.
(II) llist. d'un pays situe dans le noureau monde nommét Xinérigue, 18:17. pag

MS.
(í) A mesr: a obra. pag. -71

IX
O ídolo A m a z o n i c o e os de Pensacola, coevos
do M u y r a k y t ã
Para mostrar a origem do muyrakylã procurando n'esse
immenso labirintho, de differentes emigrações que do norle
se estenderam para o sul, cruzando-se e m varias direcções,
subdividindo-se, fundindo se, e modificando a linguagem
pelo contacto com povos de dialectos differentes, vejo-me
forçado a tratar ainda do ídolo Amazonico, d'esse Kurumu
Karaiba, ponpie vem reforçar as provas da origem da civilisação primitiva do Amazonas/ prendendo-a ás de Pensacola, México c America Central, trazidas do antigo continente.
Transcrevo aqui parte do que disse e m 19 de Agosto
de 1875, pelo Jornal do Commercio c que depois em avulso
reproduzi.
Nas minhas excursões pelo rio Amazonas, procurando,
sempre que os m ais trabalhos m e davam tempo, fazer alguns estudos archeologicos, tive occasião de fazer esta acquisição importante para a archeologia brazileira.
Todos os historiadores e naturalistas, que, desde a maior
antiguidade, têm escripto sobre o Brazil, são unanimes cm
dizer que os nossos indígenas não tinham religião.
Pígafetla, companheiro de Magalhães, na sua Viagem a
roda do munda, diz que os indios do Brazil não têm nenhum
culto: Lery affirma que os Tupynambás não tinham nenhum a religião, e assim todos se exprimem, servindo-me da
phrase de Simão de Vasconcéllos :
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«Os indios do Brazil, de tempos immemoriaes, a esta
parle, não adoram expressamente Deus algum, nem têm
templo, nem sacerdote, n e m sacrifício, nem fé. nem lei alguma.)) (1).
Frei Vicente do Salvador, missionário bahiano, na sua
Historia tio Brazil, escripta e m 1027, lambem diz : « Nenhuma fé lio, nem adoram a algum Deus: nenhuma
ley guardam, ou preceilos, nem tem rey que lhe dê, e a
(piem obedeçam», e tratando da falta das lettras /'. / e rque
não exisie no alphabeto indígena, isso confirma di/.endo :
o peior he que também carecem de fé, de ley e de lley, que
se pronunciam com as ditas lettras.»
Cumpre notar que os primeiros que disseram que OS
indios não tinham fé, nem ley, nem l!e\. repelindo a phrase
por ser expressiva, foram sempre frades ou padres, apossando-se tf ella alguns historiadores seculares, sem critica
ou exame, pelo que da m e s m a fornia se leni repelido alé
hoje,
Os missionários, fanáticos, e interessados em apresentar
almas conquistadas ao demónio para offerecel as a Deus,
calumniaram sempre os pobres selvicolas e tudo n'elles era
obra do inferno. Negaram-lhes honra, virtude, intelligencia
e sobretudo religião e d'ahi veio a falta de fé, de lei e d"
rei, porque não pronunciavam o /', / e o r. Entretanto, se
não tinham crença, nem respeito algum, são os próprios padres que se desmentem, dizendo (pie acreditavam na vida
de alem luniulo e tinham chefes cujos nomes elles m e s m o
perpetuavam. Se não tinham Hei, como tinham os voe bules miiruichaita (rei), tiiichaua (frincipe/moakara (nobre) e
obedeciam ás leis, (pie interessavam és usos e costumes/
<pie se perpetuaram alé hoje ? C o m o não eram christãos,
eram simplesmente brulose irracionaes !...
(1)" Noticiai curiosas e necessárias das cousa* do lliatil. pelo padre Simão de
Vasconcéllos. da Companhia de Jesus. Lisboa, 1008, pag. 891,
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Comtudo, nem lodos resavam pela m e s m a cartilha,
Outros, como o padre jesuita João Daniel, que missionou no Amazonas, por espaço de dezenove annos, diz no
Thesouro descoberto no máximo rio Amazonas (2), escripto
pelo anno de 1797, que «os indios lambem idolatravam em
Ídolos, e que com muita dificuldade largavam os ritos e
costumes de seus avoengos». Ainda diz mais: «As pedras
todas tinham sua dedicação c denominação, com alguma figura que denotava para o que serviam» e entrando em provas,
conclue que «deste facto se confirmou que o genlilismo da
America era idolatra como o do mais mundo, e que só se
diferençava dos idolatras das outras parles em que os infiéis das mais nações, por mais cultos e polidos, eram mais
regulados e apurados no culto, adoração, templos e sacrifícios aos seus falsos deuses; e que os Ta j uivas, como mais
selvagens e brutos, os adoravam e idolatravam nelles mais
brutalmente, e com as poucas ou nenhumas cerimonias que
permitte a sua innata rusticidade c barbaridade.»
Admiltem, também outros, que entre algumas tribus
existe u m a idéa de immortalidade d'alma e da existência de
espíritos protectores, que se tornam bons ou máos, o que é
exacto. O uso do enterro dos morlos com as suas armas, as
/
provisões de boca, ele, o provam.
Os escriptores que leram o Diário do padre Christovão
de Acuna ou Cunha, baseado n'elle, asseveravam que entre
algumas tribus antigas do Amazonas havia o uso de Ídolos,
sem. comtudo, até o presente ter sido encontrado algum, por
onde se pudesse conhecer a verdade d'essas asserções, as
formas que tinham os mesmos e aquilatar o gráo de adiantamento cm que estavam essas tribus enlão.
Tive a ventura de ser eu o primeiro a enconlral-o, pelo
<pie dei logo á S. Exc. o Sr. Ministro da Agricultura, cm
1874, u m a tosca nolicia.
(*2) Bcvista do Instituto Histórico, tom. 2, n. 8. 1858, pags. 480 c Í8Í.
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A iheogonia hoje. como então, dos nossos índios, cifrase e m reconhecer u m poder invisível e creador do univer.-n,
m a s ao qual não rendem nenhum cullo, e na crença de espíritos que tomam firmas corporaes para praticar o bem
ou o mal. O korupira, espirito das florestas; o yurupari, o
espirito dos máos sonhos: a anhangá, o espirito do- mortos,
e da, caça; o niatg-taperè, 0 espirito perseguidor do viajante,
o ipiru-luhy, espirito da uoiíe. a yoára, nympha dos igarapé*, a boya açu. a m ã | ifagua, bicho do f lo | l), e lanlos
outros nos provam esla asserção com as suas inniinieras lendas. Temidos por lodos não recebem eoniliulo culto algum.
Esta crença estende se mais longe, vai a ire;, r para lido
o ser, (píer animal, quer vegetal u m espirito que vulgarmente
è chamado Cy, mãi. A esta creação algumas tribus, ainda
hoje. não rendem cullo. mas e m certa época do anno a demonstram com festas acompanhadas de libações que laxem.
E m algumas tribus assisti a ellas. Entre os Mauhes ha
a lesta da Yè-periá ou da lokaudvra: os Parikis leni o seu
Botlii; os Mundurukus festejam a mãi dos animaes, os l :iupés e os Chirianas leni os seus dabukurys, de.
Esta crença, porém, não os leva a fazerem ídolos, c o
oulr'ora, que, havia u m e espécie de anlhropolali ia.
Baseados nesta crença, que por tradição chegou alé
hoje, os indios dos séculos K V e X V I , a exemplo, é fora de
duvida, de povos mais adianladss e m civilisação. fabricavam
idolos de pedra de que se serviamem certas ocasiões. C o m o
o dos antigos Egypcios, tinham elles não sò formas humanas como de certos animaes. Convém aqui transcrever a
a passagem do padre Cunha que vem no seu Nuetx) descubrimienlo dei gran Rio de las Amazonas, escripto e m 1639
e publicado e m Madrid e m 1641.
«Adoram idolos, (pie fabrican con sus manos, attribuyendo a unos el poder sobre las aguas, y assi les ponen por
(1) Vide o meu Rolatono sobre o llio Tapajós,

124
divisa un pescado en la mano; a outros por valedorcs en
suas batallas.
«Dizem que estes Diozes baixaron dei eido, paraacompanarlos, y hazer-les bien: no uzan de alguna cerimonia
para adorarlos, mas anlcs los tienem olvidados enunrincon
para hasta el tiempo que los han mencsler: y assi quando
han de ir a la guerra, lleyan en la proa de las canoas e
ideio en quen tienen puestas las esperanças de la victoria;
y quando salen a hazer sus pesqueriasf eclian mano de aquel,
aqueu tienen entregado el domínio de las aguas; pêro ni en
unos, ni en otros lian tanto, que no reconozean puede aver
otro mayor».
Expressa-se assim o companheiro do capitão Pedro
Teixeira, sem nenhum descrever, apezar de tel os visto,
como se deprehende de outros trechos do citado Diário. Depois da passagem da expedição de Pedro Teixeira, foi se perdendo este uso com o derramamento da luz do Evangelho,
não só pelos jesuítas hespanhóes (1G57), como pelos carmelitas portuguezes (1695), porque os missionários queim a v a m e atiravam ao rio os idolos, que eram uns de madeira outros de pedra, como diz o m e s m o padre Daniel:
«desejando afundar com ellas (pedras) por u m a vez a sua
cegueira e cega idolatria».
C o m effeito. de então para cá, nunca mais foi visto um
só idolo, nem encontrado soterrado, o que prova que eram
não só excessivamente então raros, como desappareceram
destruídos pelos missionários.
E verdade que cnlrc as tribus descendentes dos Karii is ou Guaranis não existiram idolos, porem, esse fado não
se deu entre os que tiveram por avoengos os Karas, porque
foi entre os seus descendentes, O m a u a s e outros, que os
padres Acima e João Daniel viram os idolos. Todos aquelles que seguiam as leis, hoje de Yurupari, antes de Izi jou
Boskan, isto é, todos aquelles que tinham fé no Muyrakym,
e obedeciam a u m Miiruichaua, (rei) tiveram idolos/Ainda

12.)
hoje os Canaranas ou Kachararys do Alto Ákeri, no Rio
Punis lem OS seos idolos, e m u m a grande casa de palha.
completamente immersa e m trevas de forma circular que
serve de lemplo. edificada no centro de uma praça, completamente limpa, a ponto de não crescer nem uma só gramínea, onde só chegam os homens, sendo expressamente
prohibido as mulheres não-sd entrarem no templo como
transitarem pelo espaço limpo.
Esses idolos são de vários tamanhos, e de argilla invernisada. T e m a forma de u m longo vaso rematado por uma
cara, e m relevo sobre a Cabeça da qual assenta o gargallo
que fornia u m a coroa ou capacete.
Atlribiiem vida, a esses idolos lauto que se lhes fazem
offerendas de comidas e bebidas ealé, as vezes, ficam doentes fKaçuby), pelo que são retirados das lilás em que estão
dispostos, juninas parei les do templo, para serem com lux. idos
para floresta atè ficarem sãos.
O s Karayiis ou (luaravós, dos hespanhóes. seguem as
mesmas crenças. O Sr. Coronel Labre diz: il) (Esta tribu
se mudara para aqui de I lualchapulhsiia. em cujo lemplo
Conservavam guardados muitos idolos e enfeites de plumas
de pássaros.
e vasilhame de louça grosseira: vi entre
a louça, vasos com caras humanas em relevo. . . »
Descrevendo o templo dos Guarayos, assim se expressa:
«A casa que serve de igreja, leni foro a elipsóide, prendendo se as golleiras ao solo. cujas madeiras e palhas da cobertura colam-se á leria, e e m sua parte interna, unindo a
cobertura, levanta-se, e m ioda a circumferencia. uma pequena muralha de barro ale á altura de 0, m 45 tocando a
cobertura, que está ligada ao solo. como liça dito, esta pequena muralha latejai serve para evitara entrada das aguas
pluviaes e vedar o ingresso de animaes immundos no recnúÉo do templo-).
ti) Itinerário de exploração do kmatOMS á lioliriu. Belém, 1887, pag íll.
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Esta é limb-m a cinstrucção d ) templo dos Kachararys, (liifereiíean lo-se na forma que; é circular. )
O Sr. Libre não considera Ídolos os vasos de argilla
com cara* humanas, e só os de pedra e madeira, semelhantes aos qii3 viu entre os Araúnas, porem, posso autrmir
que,, esses vasos são lambem verdadeiro* idolos porque o
cidadão hespmhol D. Eugénio Galtierrez Solana, quíé digno de tod t a fé, e. que a muitos annos vive entre elles, nas
lides do seu commercio, m e garantio que o eram quanlo
m e presenteou com u m d'estes idolos. N'essa. occasião me
deu sobre os usos, costumes e ritos minuciosas informações
filhas da longa pratica que tem .entre elles.
O templo dos K.achararys e Karayós, o numero e tini anho dos idolos, a sua forma, os vasos que existem em
torno d'elles, a escuridão da casa, tudo m e leva a aparental-os com os idolos e os vasos de- terra cota de grandes dimensões que estavam com figuras siguibolicas em umi casa especial (casa lobrega de Votan) em que se guardavam fyuras
(Chalchihuitls) de pedras verdes e mussisas, que o bispo D.
Nunes de la Vega, queimou em Huchuetan, em 1091.
V u s Kachararys e os Kara y/s, tem a tradicção de Votan
efiliam-seá emigração Nahua, como depois veremos.
E preciso não confundir-se os verdadeiros idolos com
algumas figuras de barro cozido que se encontram, que não
(lassam de ornamentos de igaçáuas ou brinquedos de crianças, como inda boje os indios fazem, passando para os que
igno am, por idolos, como são muitos dos da Ilha de Marayó.
Entre as tr.hus que o padre Cunha vio com idolos, deviafigurarlambem a das pretendidas Amazonas, se então
existisse no mesmo logar onde foi encontrada por F. Orellana. porque julgo quo a essa tribu pertenceu o idolo de
<pie traio.
C o m o vé-se pelo meu Relatório sobre o rio Yamunljá,
foi o muyrakylã que m e levou a descobrir o lugar da sede
das Amazonas; pois bem, o idolo de que vou tratar é con-
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temporãneo delle, tem u m a duração de maisde tresseculos.
0 conjuncto do idolo é uma allegoria, baseada e m costumes de animaes e na crença da m ã e dos mesmos.
Compõe-se de duasfiguras,u m carniceiro procurando
devorar u m chelonio. T e m de altura 0, m 185, de* largura
0.'"7 e de comprimento 0, m 15, comprehendidas ambas as
figuras.
Assentada sobre u m a tartaruga (Podocnemis), uma onça
(Félix) com as garras das mãos segura u m enfeite de fantasia, que suspenso pela língua passa por cima da cabeça
da tartaruga e pela parle posterior do pescoçOj onde se encostam os dentes da maxilla inferior da onça.
A tartaruga que, pela forma do casco, se aproxima mais
de u m jaboty (testudo), leni u m longo pescoço erguido perpendicularmente terminando e m u m a cabeça, que pelas formas e posição affasta-se inteiramente das de iodos os chelonios. Procurando achar analogia entre esta e a de algum
oulro animal, não encontrei, o que laz-nie crer que a fantasia guiou a m ã o do artista, que na figura da onça não
desprezou caracteres que a lornain bem conhecida. Tanto a
fantasia guiou o artista que alem do enfeite que mencionei,
ainda ornou o pescoço da mesma tartaruga com uma coleira, enfeitada de u m a grega. A firma da cabeça é alongada..
plana na parle inferior e semi-i onvexa na superior, alilando-se para o focinho.
Este tem latleralmenle saliências que indicam beiços
levantados pela pressão interna dos dentes, o pela parte superior vai terminar na altura do frontal, que fica encoberto
pela lingua da onça. Os olhos alfeclam a firma de u m semi-eireulo. com a parle convexa para cima. 0 pescoço e a
cabeça do chelonio apresentam firmas angulosas, de que
se resentem também os da onça. Tendo a cabeça a firma
semi-gloluilosa dos carniceiros do género Félix, tem comtudc
as maxillas longas e tão abertas que entre ellas íorma-se
u m angulo reclo. Se affasta-se no comprimento a maxUla, a
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forma, porem, dos denles caninos c molhares• caraclerisam
o carniceiro.
Tão exacto foi o artista ahi que até deixou, na maxilla
superior, vasio o lugar onde se implanta o canino inferior.
U m descuido teve, .comtudo, nos incisivos, marcando só
quatro em*vez de seis. A forma das narinas, a posição das
orelhas, a collocação dos olhos e m e s m o a forma do pescoço
se approxirnam das do terrível habitante das selvas. A posição do corpo èdas extremidades angulosamente trabalhadas
approxima-se da dos qnadrumanos, tendo porém as mãos as
dos carniceiros, com as suas cinco garras. O aspecto geral
é o de u m a onça, yauareló dos indígenas. A cauda, infelizmente partida, pela porção que existe mostra ter sido levantada.
A pezar da incorrecção do desenho, e da fantasia do
artista, vô-se que era hábil e observador da natureza. O
costume que têm os carniceiros do género Félix de virem
annualmente, no m e z de Setembro, época e m que estão no
cio, ás praias devorarem as tartarugas, levou o artista a
cscolhel-o para o symbolo do deus de suas pescarias, procurando a mãi dá onça, como mais poderosa, para subjugar
a das tartarugas, que da pesca são as mais produetivas, por
lhes fornecer não só a carne, como os ovos, a gordura e o
casco, que, então, alé para ferramenta servia.
Q u e era u m idolo das pescarias, não sò denotam as
formas, como confirmam dous furos feitos na parte posterior obliquamente a sahir na inferior, para por elles passarem-se cordas afim de ser ligado á proa da montaria,.
(canoa). T e m estes furos de diâmetro 0,015. O que admira é-a perfeição que existe em todo o trabalho feito em u m
só pedaço de serpentina.
Este idolo, no seu género o primeiro achado em plagas
brazileiras, pelo seu estylo pareceu-me a principio poder
ser peruano e transportado para o Amazonas, porém, o
m e s m o e a historia encarregaram-se de tirar-me esla presumpção.
\

129
Que não foi esculpido por aquella geração andina, que
esculpio tantos outros encontrados na terra de Manco Capac, o costume que elle representa o prova. Aquelles que
esculpiram os idolos que se leni encontrado no Peru, não
podiam fazer este; porque nas punais das sierras não se encontrando as charapas. (1) n e m as charapillas (2) não podiam saber que as onças devoram as tartarugas.
N o Pcrú só se encontram estes chelonios nos rios que
cortam a montaria, isto é os departamentos do Amazonas e
de Coreto, que são o Maranhão, o lluallaga. o Ceavalv e o
Yavary. A historia, pelo padre Cunha, ainda nos certifica,
porque foi só depois de passar estas regiões, que elle vio
povos com idolos para pesca, caça. e guerra, o que não estranharia se conhecesse "este uso.
Comparando e estudando o que ha escripto sobre ídolos do Peru, nada encontrei que com o de que trato se
aproxime. Caslelnau nas nas suas Antiguidades do Peru nada
apresenta que se lhe assemelhe. E' Ião antigo que nem \
lexandre Rodrigues Ferreira, que explorou o Amazonas em
1787, dá noticia destes idolos.
Representa, pois, o de que traio e (le (pie a figura
melhor da a ideia, u m idolo daquelles vistos pelo padre
Cunha, e que preso á proa das canoas protegia a pesca e
nos mostra o gráo de adiantamento em que estavam os índios então na arte de esculpir, que hoje decahio, A comparação deste idolo com os muyrakytãs, ainda mais m e certificou ser elle comlemporaneo das mulheres guerreiras.
porque o eslylo é o mesmo, assim como o desenho
Comparando a grega ornamental do enfeite, que passa sobre a cabeça da tartaruga, comas da louça de barro que encontrei soterrada, encontrei u m a igual, como se p ó d e v ê m a
estampa que acompanha o m e u relatório e que tem o n.° 20.
(1) Yurará tartaruga, (Podocnemis e\pan?a) Amaionas.
(4) Traha^á (Emis tracajá).
(8) Vide o meu Relatório do rio Jamundà. que ja foi publicado em inglez,

130
A decadência da arte entre os naturaes do Amazonas
foi grande, mas ainda a crença nos animaes e plantas protectoras não se estinguio/ Ainda ha quem leve algum pé de
tayá, (1) na proa de sua montaria, para ser feliz a pesca,
como vi.
Este achado importante para historia e para a archeologia, vem nos mostrar que muito ainda o génio trabalhador
do brazileiro philosopho tem de fazer para illustrar a pátria querida.
Enviando ao m e u illustre amigo o Dr. Henrique Giglioli,
Director do Real Muzeu Zoológico c Vice-presidente da
Real Sociedade Anthropologica e Etimológica de Florença, photographías e mais tarde u m a copia modellada
e m gesso sobre o original, pelo notável esculptor brazileiro
Almeida Reis, disse elle, criticando o m e u opúsculo, em
u m a das sesões da m e s m a Sociedade, e m presença de S. M.
o Imperador do Brazil (2):
«II Signor Rodrigues é altrimenti giuslificato nel credere che 1'idolo da lui illustrado non fosse peruviano: ho
avuto sof ochio centinaia di idolo dei Peru, e non vidi
mai nulla di simile fra essi. M a debbo pêro far notare la
singolare semiglianza che passa fra idolo amazzonico e
certe scolture rinvenute nel Messico, in Nicarágua e specialmenle sulla isole Zapatero e Pensacola, che sono rozze
figure umane scolpite in pietra e sormontate da effigie di
íl") Planta da familia das, Kroideas do gen. Calladium.
(2) Aich. per. 1'Antlirop. e )'Elbnol. VII fase, I. sob o titulo Lo studio dei
ethnologia ai Brasile pag í. Foi publicado em avulso.
O professor Henrique Fischer, nos Archiv fur•'anlhropologie, de 1882, a pags.
4 3 8 — 4 Í 3 , deu u m a noticia circunstanciada deste idoio, acompanhada de uma
bem fei'a xylograpliia, assim como o sr. Richard André, no n.° IX, da Revista da
Sociedade Anthropologica de Yienna, de 1880, deu também u m a outra porém, com
observações inexactas. A Revista anthropologica do Rio de Janeiro, a pag, 3, tampem etelle se oceupa publicando u m a outra xylographia, feila expressamente para
sse artigo, que foi aproveitada posteriormente nos krchivos do Museu Nacional, de
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animah carnivori in alto di divorar loto la testa, precisamente como fa il yaguar alia lestuggine (molto anthropoideo)
nelfidolo brazilano.
rilimamenti ncllo sfogliare la stupenda opera de Bancroft, (The nutivcs races of the Pacific states of North America), ritrovai ai principio dei quarto volume le figure di alcuni di quegli idoli degli antichi Nicaraguensi.
Questo aumenta anzichè diminuire l'importanza dei la
seoperla dei signor Rodrigues, portando assai piu ad Oriente di quanto si sapeva, le tracie di quelle civiltá che illuminarono le cosle Occidentali dei Nuevo Mundo dal Messico
ab Chile.»
C o m effeito, lendo eu a obra de Hanerofl. á pag. i9
do m e s m o i.° volume (Antiquities) encontrei u m idolo de
Zapaterorepresentando u m a onça. (yauara-été) que, posto
não esteja devorando animal algum, eslá, comtudo, assentada sobre u m pedestal, na m e s m a posição e m que está a
do m e u idolo, e, a pags. 49 e 5 0 outros dous de Pensacola, dos quaes o segundo representa u m jacaré (aligator)
devorando u m h o m e m , tendo a posição da onça do idolo
Amazonico, principalmente a dos braços e pernas. Esta semelhança, identificando o pensamento de dons povos muito
distantes, vem, depois dos argumentos que tenho feito, provar (pie o povo de Pensacola e do lago Nicarágua ou Cocibolca, dos naluraes, veio ao Amazonas.
U m a objecção poderá apparecer. Poder-se-ha dizer que
os idolos da America do Norte eram gigantes e m relação
aos Amazonenses, mas, direi que nos centros ficariam os
grandes, por não serem transportáveis, cujas imagens se esculpiriam entretanto e m pequenas dimensões para poderem
acompanhar aquelles que se afastavam, aventurando-se aos
mares. Assim como lemos, hoje. asfigurasdos Santos mais
ou menos de tamanho natural nos templos, lemos lambem
as pequenas imagens, que transportamos nas nossas malas
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de viagem, não deixando essas pequenas de se identificarem com as grandes.
Aquelles que acompanhavam os navegantes, para se
não perderem, tinham orifícios próprios para serem presos
ás embarcações cuja derrota protegiam, e estas como eram
estáveis, não os tinham, por se não fazer necessário.
E a cruz que trazemos pendente ao pescoço por uma
argola, mas que não deixa de ser a imagem d'aquclla que
se ergueu no Calvário, que não tinha argola alguma.
Deixando esse ponto, continuarei.
Sabemos que Quetzalcobualt, o senhor por excellencia. (1)
por conseguinte o Kara, que conduzia ao pescoço o Tlaquimilolli, o envolucro contendo o amuleto sagrado, o idolo
de pedra verde, quando desembarcou c m Panuco sahira do
sul de Florida, tinha estado e m Cuba, segundo nos diz InílilxochitfLas Casas, Torquemada e Rrasseur de Rourbourg.
Não seria e m Pensacola, que elle esteve? Esta averiguado
que os Toltecas iam até o Mississippi e que quando o Chefe
Nahua entrou no México tinha deixado o sul da Florida,
onde está situada essa cidade na qual se encontram os
idolos de serpentina, rocha esta tida por sagrada pelos
mesmos Nahuas.
Quan lo chegou a Cuba, tinha deixado a sua pátria
Tuia ou Tulan, o lugar onde o sol nasce. Já tratei desta
palavra dando as traducções que se tem feito e agora, ainda
d h m e oceuparei, para mostrar a sua origem asiática.
Tulan. que a traducção mexicana diz que é o lugar onde osol
nasce, não é mais do que u m palavra sanskrita Tlau, modificada pelos Árabes, que significa o nascer dos astros, o lugar
onde os astros se levantam, o Oriente. E m árabe vulgar o nas< cr do sol è Tlau chchems.
Vè-se pois que a origem da palavra americana, idêntica á europea, tem u m a origem asiática. Tuia, ainda, é
O 1 Sahagun, Hist. da .V. Espana, livr. X. cap. 20 — Las Casas, Hist. Apol.
etc. 111. cap. -20.
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Tlau ou Teloh, com a pronuncia modificada, mas consci
vando o sentido.
De Teloh veio Tuia, Tule, Tulan, Toulon, Toulouse. Os
philologistas não admiltirão a mudança, mas perguntarei eu:
será possível que Dia e Den, lenham a mesma origem que
Jour* A' primeira vista, nada tem de c o m m u m , entretanto, é a
mesma palavra. De Div que os árabes fizeram loum, veio o
dies latino, donde diurno, (pie os italianos fizeram jiorno e
os francczes jour, como os inglezes pronunciando o i, do
dies, com o som de ai fizeram dayedew. Cs Slayos de Dies,
•fizeramDino, que o Russo mudou em Den. Si h o m e mudança
do -T para K, em Tolan para Kolan, h o m e também a m u dança de D para T, quando os allemães de Div e Dies lizeram Tag. Parece (pie entre Tag, Dia e Jour ha mais differença que entre Teloh, Tulá, Tulan, Kotan o loiau.
Sabemos também que os Nahuas estiveram por muitos
annos de posse das margens do lago Nicarágua, onde os
seus descendentes, no tempo de Oviedo, eram conhecidos
por Niquiras.
O ídolo de que traio companheiro e contemporâneo
do muyrakylã, sepultado no m e s m o jazigo d'onde ambos
desenterrei, vêrn hoje ainda unidos fazer vei que. -o não
foi esculpido no Brazil, marcharam juntos pelas Antilhas ou
pelo mar dos Karaibas para o Amazonas, u m pendente ao
pescoço, protegendo, pelas suas virtudes sobrenaluraes, a
marcha; oulro na proa das canoas fazendo applacar-i
ondas e ser abundante a pesca.
0 mytho protector, symbolisado por animaes; a idéa
de que Indo quanto cobre a leria tem uma mãe protectora
e poderosa, qu i existe entre as tribus Amazonenses, nos
vem da Ásia e da America do Norte. Na inythologia asiática e nas línguas primitivas sempre a divindade foi expressa por u m vocábulo feminino.
A rã e o sapo e m e s m o a tartaruga, entre os Nahuas representava papel importante, tanto que foi ella que substi-
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luio a cabeça de Hunahpu, pelo que se esculpio ifella os
olhos deste, que são representados pelas pintas que tem
sobre a cabeça.
Para m i m è fora de duvida, que os esculptores idólatras
de Pensacola c de Nicarágua, foram os mestres do esculplor brazileiro.
Não temos base para garantir que o idolo fosse esculpturado no próprio rio Amazonas, ou se alhures, apenas
podemos aftirmar que foi encontrado soterrado no mesmo
lugar do muyrakylã, perto do lago Kurumu (Deus das aguas)
e que se os nossos indios hoje não são lodos idólatras pela
descoberta do rio mar, os do Amazonas o eram ainda.
A rocha de que é feito o idolo lambem nos presta um
auxilio, e confirma que o uso d'csses idolos no Amazonas
foi introdusido pelos Karaibas-Nahuas, que o trouxeram ou
transportaram o seu material.
A rocha de que é feito é a steatite, ospeckstein, denominada lambem serpentina, rocha que se não encontra no
Amazonas, pelo menos no seu extenso valle. A que é
c o m m u m , é o grés e nas região das cachoeiras, o diorito,
ou o syenito. de que em geral fazem os machados.
Apenas no Rio Capim encontrei u m a espécie de machado de mão, que está hoje no Museu de Florença, feito
de u m a steatite grosseira.
A coincidência de ser o idolo da região das pretendidas
Amazonas, feito da m e s m a rocha de que são feitos os seus
similares de Pensacola, e o facto de ser a steatite u m a rocha apreciada pelos povos Toltecas, que o tinham por petrificação da carne humana, como nos refere D e Nadaillac e
outros (1), tudo isso confirma as analogias que até aqui
apresentei entre os Ires povos, fazendo-os ramos de u m só
tronco ethnico.
(1) Amérique Préhistorique, pag. 161.
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E m u m outro trabalho occupei-me de unia outra emigração que houve lambem p u a o baixo Amazonas, a dos
descendentes dos povos da Vinlandia, os constructores dos
Aterros sepulchraes, de Marayó, dos kjockenmoeddings/(sernambys)/mas esta. p.trece-me que occupou apenas o liiloral e o baixo Amazonas, e só muito mais tarde ' chegou e
cruzou-se com outra geração que descendia lambem do Ironco asiático.
Os seus vestígios são de Óbidos para baixo, e na margem opposta.
0 que é exacto, e não se pode duvidar, é que vestígios existem das duas inimigrações.
A normanda, cruzada, que nos legou os aterros sepulchraes,
os-sernambys, as formas de alguns machados e de alguma
cerâmica e a asiática, Salina ou Karaiba. que nos deixou os
muyrakytãs. os idolos, as inscripções, os nomes de alguns lugares, as lendas e certos costumes.
„ /
Se u m a absorveu, ou fez desapparecer a outra, é u m
mysterio, o que demais positivo se m e offerece é que a
immigração sabida da America Central foi maior e mais
demorada., porque vinculou, mais profundamente o que lhes
era próprio. Não duvido que, como fnrçosaineiile as vindas
para, o Amazonas foram e m diflérentes épocas, eus troços
(pie aqui chegavam eram lambem de ramos differentes da
mesma arvore, o povo Vinlandico não fosse puro. e sim
mesclad i com 0 do .México, pelo que deixasse ao lado dos
costumes de Odin os de Votan.
Tanto no México houve a mescla com o povo da V m landia, (pie se encontram muitíssimas palavras Nahuas que
são Scandinavas, pouco modificadas ou m e s m o puras, tendo ainda o m e s m o significado. O Padre Brasseur de Bourbourg cila u m grande numero d'ellas. (1)
(1) Congrés de Nancy. I. pag. 148.
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jf sabido que os povos do México c da America Central
pelas diversas migrações, para lodos os lados, subjugando uns, vencendo outros, mais tarde vencidos, iam-se cruzando, e se modificando, não-só e m usos como c m linguagem e com o correr dos annos, só ficaram vestígios emmaranhados. Não havendo no Brazil nada escripto, lendo sido as primeiras tradicções despresadas judos primeiros
missionários e viajantes, hoje nos vemos em completa escuridão, acerca dos povos que para o Brazil immigraram.
Comtudo o que nos deixou pegadas mais profundas
que o estudo descobre, foram os Nahuas e- os Karaibas,
estes já desligados d'aquelies, como já divididos lambem
estavam os primeiros, e longe da raiz comrrium que ficara
em epoca*s muito anteriores na'Ásia.
A descendência dos povos da Vinland/a nos do:xou, é
verdade, os aterros sepulchraes e os sernambys, porem
como pontos destacados sem tradicção alguma, emquanto
que a dos Nahuas nós deixou c m torno do muyrakytã, monumento aulhentico, as lendas, a tradicção, os usos, as inscripções e m e s m o o typo humano.
Estudando, hoje, melhor a questão, vejo que a raça
que predominou, pelo menos em certa região, isto è do Rio
Tapayós ao Rio Içá ou Pulumayo principalmente na margem esquerda do Amazonas, foi a de origem asiática, porque só 11'essa região se encontram elementos que nos levam pata esse berço c o m m u m da humanidade.
Os restos característicos de costumes normandos, estão
fora desl' s limites e dirigem-se para a foz do Amazonas e
para o littoral, O sernamby da Taperinha, está fora c abaixo do Tapayós, apenas o do- Páo mulato eslá na região,
mas, esse mesmo na margem direita do Amazonas.
E' verdade que no lago Paru. existe u m aterro scpulchral, justamente na região do muyrakylã, mas esse comparado com os de Marayó é muito diíferente e attesta ou»-
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Iros constructores não só pela maneira de enterrar os mortos, como pela forma e pintura da cerâmica.
A marcha dos povos que nas minhas Antiguidades da
Amazonas estabeleci, presumo ser exacta, porem hoje vejo
que dislinclos foram elies.
0 das inscripções, foi o que deixou as lendas, que
trouxe o Muyrakylã. e os idolos. mas não foi o que fez os
a/errros nem os sernambys.
lui esculpia, oulro edificava, aquelle seguia as leis de
Votan, este venerava Odin e Quelzaltt huall.
Esta confusão que se encontra para o baixo Amazonas.
entre costumes de filhos de dous simi deuses., encontra-se
lambem no México, onde apparece o Odon ou Oton deos
dos Otomís e dos Oton-Chichimecas. Para mim a influencia
Nahua veio do Panamá pélas Guyanas, e Nova Granada ao
Amazonas e a dos Normandos pelas Lucay^s, Antilhas eOrenoco, unia por hora outra por mar. islo em varias épocas, por
grupos mais ou menos puros ou mesml já dislinclos. como
o dos Karaibas, que foi 0 mais modeino.
0 que é real. é que o Muyrakytã, apezar de iodas as
transformações porque passaram as populações de enlão
até hoje se conserva, rodeado ainda de veneração, que a
poranduba indígena perpetua, e. é elle a única chave que
entreabre a porta por onde se pôde chegar á verdade.
E' elle a palavra magica, o Sésamo, dos contos orienlaes.
O que se deu enlão. e, o que nos deixaram, é o que se
dá hoje.
Formulemos uma hypothese. Supponhamos que daqui
a 2 0 0 0 annos. se não houvesse a historia, o Amazonas ficasse desconhecido e que enlão apparecosse u m archeologo. sem u m lio. sem u m a tradicção/o que poderia dizer ?
Encontraria no m e s m o local o machado de pedra e o
de ferro; a louça da índia, com a porcelana franeeza e os
vasos de terra cota; a arma Colombiana, e a ponta de lie-
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cba de silex; os cemitérios e as iukaçauas, e u m mixlo de
usos e costumes, que não poderia descriminar se esse uso
pertencia a tal raça ou qual a que predominava.
Assim quasi nos achamos hoje. O machado de pedra,
por exemplo, sem o exame geológico não nos serve para o
estudo, porque entre os prehisloricos achamos os hodiernos,
feitos da m e s m a rocha, com as mesmas formas e com as
mesmas dimensões, a ponto de se não poder distinguir
uns dos outros.
Não temos remédio se não ás apalpadellas, com muita
circumspecção e probidade, do meio d'esse baralho, irmos
separando o que nos parecerem naipes, para com novos
elementos e novas descobertas, irmos completando, ou modificando, a se achar e formar o baralho.
E' obra do futuro e para muitos trabalhadores., porque
o que nos parece hoje uma verdade, mais (arde novas descobertas nos mostrarão que eslavamos e m erro; e dever é,
pois, do h o m e m probo, que trabalha para o conhecimento
(fclla, ser o primeiro a mostrar que ia c m caminho errado
para não transviar aquelle que o seguir.
O muyrakytã e o idolo estão neste caso, são os únicos
monumentos, cuja authenticidade é incontestável e que filia-o a civilisação da America prehistorica á Ásia; são as
mais valiosos, por serem u m a prova material, sobre o qual
pode a chimica, a mineralogia c aarchcologia fazer os seus
estudos; toda essa importância, porem, pode de u m para
outro momento, diminuir logo que se descubram no Brazil
jazidas de nephrite.
Não perderá todavia completamente a sua importância
porque ainda assim, ficam as formas, os prejuízos que ha
sobre elle, o seu emprego e as lendas, que nos perguntarão: se era u m uso anloclbone, c se foi lei feito de rochas
do paiz, porque razão perpetuam elles u m a tradicção asiática que intimamente a si prendem ?
Fica a duvida que é pcor do que todos os desenganos.

X
O Dr. A . 15. M e y e r e a questão da nephrite
A jade, geralmente fallando, que linha sido tratada par
muitOS autores sob differentes nomes, sem que merecesse
(felles oulro interesse, a não ser o mineralógico, de IS7'i
para cá, entretanto, entrou em nova phase apresentando-se
com a sua, verdadeira natureza, quea chimica havia precisado, separando as suas espécies o dando-lhes definitivamente as denominações de nephrite, e jadeite.
T o m o u enlão lugar saliente na Archeologia, tornandose a chave que abre as portas que occultam a origem do
povo americano.
O sábio professor Fischer o apresentou no scenario Europeu, como producto do Oriente, quando o obscuro autor
deslas linhas apparecia e m campo aberto, desenrolando o
estandarte que guiou a corrente migratória, que, com a nephrite, se eslondeu pelo Amazonas, pela America do Norte.
tendo a SUa extremidade preza ao solo que loi berço da
humanidade.
A' medida (pie as provas se amontoavam, mostrando
quo as únicas jazidas de nephrite e de jadeile. existem uo
centro d'Ásia, maior vulto tomava a questão: porem, em
18S3, as aguas começaram a se turvar e delias sahiu m u
adversário da ideia, que lautos proselytos linha, contestando a nossa opinião e allinnando. como outros já o haviam
pensado, que na Europa e na America lambem devem
existir jazidas de ambas as rochas.
N a Europa o único batalhador era o Conselheiro Dr.
Henrique Fiídior, Director do Museu Mineralógico de Fri-
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bourg, em Baden, e como para elle convergissem as pa'mas
e os louros que iam os estudiosos offerlando, appareceu o
Sr. Dr. A. B. Meyer, (1) Director do Museu Zoológico, Anthropologico c Etimológico de Dresde, apresentando-se
adversário systematico de Fischer.
Se não fora a qucslão da nephrite levantada por Fischer,
e por mim, o Sr. Meyer talvez não apparecesse, porque até
então estava entre os illustres desconhecidos, c ninguém se
oceupava da nephrite, sob o ponto de vista que m e oceupa.
C o m a sua conferencia de Março de 1883, publicada
sob o titulo Die Nephritfrage kein cthnotogisches Problem,
appareceu para ser logo batido por Fischer.
D'ahi em diante appareceram alguns pequenos escriptos seus, combatendo a origem asiática da nephrite e
da jadeile e assegurando, sem provas, que devem existir
jazidas na America baseado, talvez no que disse La Condamine e nas informações dadas a llumboldt.
Teima por teimar, porque, e m trabalhos suecessivos
que desmoronam os seus castellos, Fischer, com sua, palavra autorisada, provou, sempre, que razão alguma linha o
Dr. Meyer. Ultimamente, para produzir effeito de occasião,
annunriou que tinham descoberto jazidas de nephrite em
Alaska, na America do Norte, cujas amostras tinha examinado.
Corre a noticia, mas, depois sabe-se c prova-sc que as
a mostras que lhe serviam de base foram objectos trabalhada s, e que as jazidas encontradas pelo Commandante Jacobsen, a que Meyer se referia, não eram de nephrite e sim
de amazonsteine.
N a sua Nephritfrage, de 12 de Novembro de 1883, diz
(1) Os escriptos ijiifl tem sobre n .j;iilo c ao o:- seguintes:
Konigl. ethnographisch.es museum :u Dresden. Leipzig. 1S-S2—8*i; Einneuer Fundort von Nephritinlkien. 1883; Die nephritlrag kein cthnologisches Problem 188.1; Der
Sannlhaler Rohnephrifund. 1883; Ein tweiler Bohneplírifund in Steiérmark. 1883;
Dos jabeilbill von Carina \i Gailthat (Karnthcn.) 188,1; Uber die Nephritfrage.
18811; Uber Nephrit und ochnliches material uns Alaska, 1884.
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que ha jazidas na America, porem, sem dizer de que substancia, se nephrite se jadeite.
Depois, quando trata especialmente de cada, u m a das
espécies, e m u m lugar refere-se á jadéitejem outro/no Catalago das Antiquarias de Frisa, á nephrite. C o m que prova 0 que diz ?
As informações do Dr. Meyer são como as do talisman
africano, do Museu Britânico, todas falsas.
Todos os seais artigos posteriores foram sempre analysados pelo m e u finado amigo Fischer (li e vantajosamente
combalidos ficando sempre provado que Meyer eseus sectários, como Arzruni, (2) pisam e m terreno falso, apresentando u m problema que se não resolverá, o de existirem jazidas de nephrile na America e na Europa.
0 encontro dos artefactos de nephrite em Alaska prestou u m serviço, veio mostrar mais uma balisa a que se
prende a corrente migratória e confirmara marcha que dou
dos filhos do sol. para as aguas do Amazonas.
Para que se faca ideia da antiguidade da nephrite, sem
(pie nunca fossem ;o liadas as jazidas, basta dizer-se que 0
seu apreço data de épocas muito anteriores a Christo e que
lendo centenares de autores delia tralado, nenhum determinou o seu leito geológico, fira da Ásia. Era Ião apreciada
na Europa que «elle resta longlenips fobjecl de superstions
dont il subsiste des traces. Ces Germains la portaienl en
guise (faiiiulels/eoino nos diz Z diorowski. no seu
Homem
preliistorico. '
Os Museus guardam e m suas collecções objectos de
nephrite e jadeile. principalmente celts, todos de procedência Asiática, posto que alguns achadas na Europa, para on. de foram e m épocas anti Colombianas.
(1) Loia-seo que disse » D e Fischer no Nojahrluch /'. mivmalogie. I8S1, Bd,
II. pag. 881 e 327 o <io Beilage gvr Mlgeimcinen Zeitung, de 18 de Abril ae 1889
e em outros trabalhos.
ti) Nenc BeobaMungen am nepkrit. und jadeile (1883).
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Depois de 1494 da descoberta da America, novos contingentes ifossa rocha foram levados para a Europa; porem
apezar de lodos os esforços, nunca nas duas Américas se
encontraram as jazidas. Entretanto, da descoberta do A m a zonas, em 1544-, da do México, em 1598, para cá já decorreram quasi 400 annos, e ifesse longo estádio os missionários, as aventureiras bandeiras porluguezas c hespanholas, cortaram os sertões, destruíram mattas, e captivaram os naturaes, carregaram suas riquesas e principalmente os hespanhóes, se empenharam em descobrir as jazidas
dos chalchihuitls ou das pedras nephriticas, que levavam
para Europa, cm obras, a trocarem por ouro, porque quasi
que a seu peso eram là adqu/ridas.»
C o m o não acharam ? A civilisação tem /nvadido lodos
os centros e m e s m o aquelles e m que dominam os selvagens,
estão mais ou menos conhecidos, notando-se que os ind/os
trazem, sempre, o que encontram no seu solo, para permutarem com os brancos c por elles, a'guina noticia havia de.
haver.
Se pela conquista do México se não descobrio, muito
menos hoje.
E' inadmissível o seu querer que lenham se extinguido
as jazidas, ou os blocs esparsos. Porque não se extinguiram
as da Ásia, exploradas a milhares de annos ?
A nuvem de pó que levanta o Dr. Meyer. tem uma grande utilidade, é a de dar mais importância e valor á questão
da nephrite, dando lugar a que se procurem jazidas, com
afan, sem que nunca appareçam, provando assim que razão tinha Fischer e tenho cu, em afíirmar que os muyrakytãs são importados, e que a origem da civilisação Ame• ricana é Asiática.
Adiante mostrarei com provas ethnologicas; com as lendas, com as tradicções e com a linguistica, que o muyrakytã sabe no Amazonas d u m a veia cuja artéria vae ao coração da Tarlaria.
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Depois da (lesapparicão da jade, na America, e do esmeril, com que a trabalhavam, isto é, depois que deixou de
ser importada, lornando-se rara, começaram entãoos naluraes a fazeros amuletos de amazonslone, no México, em vez
de jade verde, de quarlzo. para substituir a jade branca, on
das rochas que Inibam ao <e\i alcance, na região em que
habitavam. D'ahi vieram os calchihuitls Mexicanos, a falsa
nephrite. os nanacys dos Uaupés, e i s ta
do endocarpi dos fructos de palmeiras, de algumas tribus do A m a zonas e do Orenoco.
Já no reinado de Mocleuzuma ou Montezuma, isto é.
pouco antes da descoberta da Vmerica, foi que os esculptores «la cidade do México souberam que nas províncias de
TatotepeC C QlietzaTtepec, havia uma espécie de areia o n d e
esmeril muito próprio para polira pedia, pelo que. segun
do Diego Duran (l).o rei Montezuma, attendendo ás queixas que haviam denão consentirem, os habitantes daquellas províncias, que tirassem a dita areia, levou as referidas
queixas ao seu concilio, o qual deleriiiinoit que se enviassem mensageiros á mão armada a Telolepec.
Dennis de lulas os habitantes consentiram e se fizeram
tributários do rei e da cidade do México.
Esles chalchihuitls, de falsa nephrite, por muito tempo
passaram confundidos com os de ja !e, e só ultimamente pela
analvse chimica sé differençaram.
A rocha mais vulgarmente, enlão, empregada, foi que
denominaram amazonslone (2), porque muitos objectos achados, trabalhados, siippunha-se que sabiam do Rio A m a z o nas, e 'iam usados pelas Amazonas, quando ifesse grande
rio não só não existem jazidas, que m e conste, como ainda
não vi u m só fragmento ou objeclo feito d'essa rocha, acha—

•
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(I) BUt. de lai índias dt
Espana rol. I. C»p. I.M. pag. ISi. Edít
Rnmirei, México, ISii".
1 l ni i viriedade de orlh< ?ia colorida pelo oxido de cobre,
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da e m seu valle. O illustre Dr. Meyer. convicto ou não.
baseado não sei e m que, affirma, comtudo, que jazidas de
nephrite devem existir na America e que os objectos levados para Europa, não são oriundos da Ásia e sim Americanos.
Convém, entretanto, lazer notar, que nos dous últimos
séculos, n e m u m só pedaço de rocha bruta foi achado na
America, e o que se encontra, raríssimas vezes, são artefactos mais ou menos bem trabalhados, lodos afTectando as
mesmas formas dos Asiáticos.
Porque razão, encontrando-se estes, que deveriam ser
mais raros, não se encontraram as rochas, n e m os blocs ou
fragmentos ?
A jade é rocha dos terrenos primitivos, encontra-se nos
leitos de talchisto, fácil é. pois, ifelles a sua procura.
O u a extracção d'essa rocha nos tempos idos foi tão
grande que deu consumo, não só às jazidas como á suas
raizes e até aos mais insignificantes ídoes ou fragmentos ?
O u é rocha de tão fácil decomposição, para desappirecer em pouco tempo ? Se assim è, porque não desappareceram as da Ásia, e não se decompuzeram os objectos trabalhados que se encontram uns soterrados e coiros expostos ás intempéries '!
O u o tempo só leni o poder de actuar sobre as da America ?
C o m o todas as florestas Americanas não eslão derrubadas, como a charrua o o arado ainda não sulcaram todas as
suas-terras, affirma-se que sob essas florestas existirão as
jazidas.
Admitamos, por hypothese. que assim seja: mas. porque
razão se liga ao muyrakylã. pelo menos no Amazonas, e no
Peru, tantas circumstancias que o prendem ao solo Asiático ?*-C/mo objecto archeologico, cumpre submettel-o a provas etimológicas, c essas são unanimes em dar lhe por
pátria o continente da terra da pedra de que traia o livro
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de Josué, quando no versículos., do capitulo Vdiz: «daquelle tempo disse o Senhor a Josué: Faze u m a s faquinhas de
pedra (1) e circuncida segunda vez aos filhos dlsrael».
Fac tibi cullros lapideos el circumcide secundofiliosIsrael.
A própria nómenc-atura dé alguns lugares, da região
do Muyrakytã, è homophonica de lugares e cousas que Fe
prendem a Ásia pelas linguas. Dirão: meras coincidências!
Mas. porque motivo, em lodo o Brazil, não existem essas
coincidências ligadas á oulra rocha, OU a oulro artefacto .'
Ifonde vem essa unidade de predileeão entre os povos da
America cos da A-ia por essa rocha, ligando-lhe virludese
preferindo-a para amuleto '!
Porque não se leni encontrado no seu immenso território o muyrakylã. senão no valle do Amazonas e, isso mesm o , e m limitada região, que se prende á Cosia liica. a
Guatemala, ao México, á Nova Granada, e ao Peru pe!<>s
affluentes do Amazonas, onde a pictographia perpetua factos, «pio deveriam ser notáveis, e certamente não exprime
oulra cousa mais do que os marcos de uma corrente migratória, como já o disse ?
Este itinerário, que da Califórnia, pelo México vem ao
Amazonas pela America Central, ou pelas Lucayas, Antilhas, Orenoco e Magdalena balisado por objectos de nephrite,
que por lodo esse trajecto vão se prendendo eilmicamenle,
á Ásia. nada exprime ?
Procure o illuslre Director do Museu de Dresda, conscienciosamente, resolver o problema; prove-nos mineralógica e
chimicamente a natureza da nephrite das jazidas, que por
I K m 1871 o 1'inlidt icbard, liydrogeologo, depois da M M viagem ao HooleSioai
áGalgalae a. 1'alestina, apresentou á Academia deSciencias de Paris, algumas facas de
pedra nchadas por elle no tumulo de Josué, descoberto anteriormente, em 1803, cm
TibnVh pelo Fr. Guciin. A versão dos Setenta, diz que as facas quo circuncidaram
os Israelitas roíam guardadas yoy Ju;ué e que pela sua morte feram cr>m elle
•aterradas.
, . .. , ,
, ,
Po«to que sejam históricas essas íacas, pela authentiodade do ai-na* no tumulo, quero crer, comtudo, que ellas sSo de sUex lascado e nSo de m |»l rite, pelo que
nBo Bejam as mesmas de que se serviu Josué.
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ventura forem encontradas na America, que emquanto por
esse caminho (lie procurar a verdade eu pela etimologia
reunirei lambem materiaes, que provarão que não sem razão. Fischer e eu, avançamos as nossas opiniões que já tem
muitos sectários.
Veremos a quem o futuro dará a palma da victoria.
Até á morte de Fischer lodos os argumentos que foram
apresentados, pelo Dr. Meyer. foram destruídos valorosamente: hoje poderão estar de pé, porque ninguém lhe (em
ido ás mãos, na Europa, porem aqui na terra da Pedradas
Amazonas fico eu na estacada, reunindo os materiaes que
das atalaias m e cheguem-para provar o contrario.
Note-se agora, u m fado que não acredita muito o Director
doMuseudeDresda. N ã o obstante existira opinião de Meyer,
desde 18(83. quando se reunió pela sexta vezo Congresso doa
Americanistas, e m 1886, e m Turim, a. 15 de Setembro,
no terceiro e quarto dia de sessão, tratou-se da questão da
jade ou da nephrite, apresentada pelo Sr. Barão de Baye.
que adoptou a opinião do Sr. F. W . Piílnan,. Conservador
do Museu de Peabody, sem que ao menos o nome do Srf
'
Meyer fosse citado (1).
O illuslrado professor Pulnan tinha apresentado uma
memoria á Sociedade histórica de Mássachussets, acerca de
vanos objectos de jadeite achados em Nicarágua e Costa
Rica, sendo de opinião, depois das analyses chimicas que
fez, que esses* artefactos tem o mesmo pesa especifico ea
mesma còr da rocha Asiática.
E de parecer lambem, que os objectos foram levados á
America já feitcs e por uma emigração Asiática.
«N'y a til pas lieu cie supposer que les possesseurs primitifs de ces instruments en jadeile sonl vénus de 1'Asie. et
qifune partie de 1'Amérique a été habitée par un peuple
(1) Barun de Baye, Congrés intern. des-'Amerkanistes, (,"" Sess. Turin, 188fi,
pags. 33 it. 37.

147
parti du continenl Asiatique ! - Pergunta o Sr. liarão de
Baye, repelindo o que diz o Sr. Piilnan.
A Sociedade adoptou o sen pensar: pelo que. o mais
u m batalhador e m favoi da minha opinião, Ião sustentado
pelo m e u finado amigo Fischer, de saudosa memoria, o levada a esse congresso pelo m e u amigo o Sr. Condo Slradelh.
Eslá a questãon'este pé, senil» por todos Iratada pelo
lado chimico. procúrando-se identificar as substancias pelo
lado das analyses, e por esse meio provarem-se as emigrações pre-Colonibianas. do velho para o novo continente.
Eu estudando os muyrakytãs laco o que os outros não
lem feito, escudo-me na etimologia e na archeologia, que
nas suas subdivisões apresentam u m cortejo impi nte, que
levam os amuletos do Amazonas, alrave/. dos tempos idos
e da raça Yolanica pelos lilhos do sol e das

serpcníes

da

America Central, para os seus progenitores descendentes
das serpentes Kalinaga c Ananta,a qual sustenta o mundo.
e de Ixwaku, o fundador da raça do sol. saindo do umbigo
de Manu.
Alguns destes descendentes são os Kari-aks, das costas
de Alaska, único povo hyperboreo que lem a tradicção de
ter sabido do Occidente, e que habita a região em que se
encontraram os amuletos de nephrite que deram lugar a exhibír-se o Sr. Dr. Meyer.
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parti Au continenl Asiatique '., pergunto «. Sr. Barão de
Baye. repelindo o que diz o Sr. Putnan.
A Sociedade adoptou O seu pensar: pelo que. é mais
u m batalhador em favoi da minha opinião, Ião sustentado
pelo m e u finado amigo Fischer, de saudosa memi ria, e levada a esse congresso pelo m e u amigo o Sr. Condo Slradelli.
Está a, questão n'este pé, sendo por lodos tratada pelu
lado chimico, procúrando-se identificar as substancias pelo
lado das analyses, e por esse meio provarem-se as emigrações pre-Colonibianas. do velho para o novo continente.
Eu estudando os muyrakytãs laco o que os outros não
têm feito, escudo-me na etimologia e na archeologia, quinas suas subdivisões apresentam u m cortejo imponente, que
levam os amuletos do Amazonas, alravez dos tempos idos
e da raça Votanica pelos filhos do sol e das serpentes da
America Central, para os seus progenitores descendentes
das serpentes Kalinaga e Ananta, a qual sustenta o inundo.
e de Ixwaku, o fundador da raça do sol. sabido do umbigo
de Manu.
Alguns desies descendentes são os Kari-aks, das costas
de Alaska, único povo hyperboreo que leni a tradicção de
ter sabido do Occidenle, e que habita a região em que se
encontraram os amuletos de nephrite que deramlugara exhibír-se o Sr. Dr. Meyer.
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XI
O b s e r v a ç õ a s sobre a arvore m o n o g e n i c a dos povos
q u e t i n h a m a tradicção do m u y r a k y t ã
Les rcligions de la liaule et de la moycnne
Asie se frayèrenl de boime hcure un passage
dans les conlrées les plus ocoidenlalcsde celle
parlie du mondo.
Creuscr. tieligions de VAntiquit-ê, II. pag.
Quoi qu'il cn soit les preraiers habitante de
1'Amérique sonl surement provenus du vieux
monde; el ils ne desccndant nullemenl des
,-ingês americains.
Haeckel, Histoirede la créatim,
A arvore genealógica que apresentobasea-se no encontro e no uso do muyrakytã de nephrite. isto é, os povos
n'ella mencionados usaram esse amifeto c ívs regiões era
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 ifessa rocha na Europa
c na America.
Liga-sc, sempre, a essa rocha, pelos estudos que fiz, o
sol, a ophiolatria, a platicephalia, a esioleca, a çarabatana,
o uso do veneno e as radicaes Kur ou Kar, Par. Tun ou
Ton, Tal ou Tui, que, nos dialectos de lodos esses povos,
lem sempre o m e s m o significado, m e s m o quando modificados pela phonetica peculiar.
Esta arvore completaaque apresentei a pag. 13, baseada
na derivação do vocábulo sanskrito Ap, que produziu,
m e s m o na alta antiguidade do muyrakytã, o Párô e o Tuna,
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E m ambas as arvores se vê, pelos galho . o dous caminhos que tomaram as caravanas das hordas que e m diversas épocas, com lingua e costumes mesclados, desfraldaram as suas bandeiras no planalto da Grande Tartaría. Partiram umas para o Oriente, ontras para o Occidente e as
caravanas foram nos primeiros tempos successivamente balisando o seu roteiro com marco?, de nephrite, os quaes se
perpetuaram com os referidos vocábulos, apezar da multiplicidade das línguas, dos costumes e das crenças que appareceram.
N a America, e principalmente no Brazil, onde se espraiaram as ondas invasoras, a civilisação decahiu e voltou
à barbaria, porem, alem do muyrakytã, os immigrantesdeixaram entre os actuaes indígenas, as tradicções, o physico
e certos hábitos que, retraiam perfeitamente o typo Asiático.
Posto que a conformação craneana esteja muito modificada e se ressinta dos cruzamentos, todavia, por atavismo,
ás vezes, apresenta todos os caracteres da raça Mongolica.
A platicephalia muito concorreu para deformar naturalmente a cabeça, porque, por heridila iedade. cum o concílios annos, o que nos primeiros tempos foi artificial, passou
a apparecer natural, não com o desenvolvimento que
a mãe artista conseguia f.zer a prole apresentar, mas. com
as modificações physiologicas quea natureza sabe. nos seus
myslerios. imprimir ás suas obras. Tanto a natureza procura perpetuar a obra humana, que. segundo Tschudi, u m
leio tirado do vo-lro de u m a múmia achada e m uma huaça
de Huichay, a duas léguas de Tarma. linha a m e s m a disposição platycephala da mãe.
O estudo comparativo que lenho leito cm milhares de
indios de diversas tribus, sempre m e leni mostrado lypos,
de ambos os sexos, que seriam tomados, e m qualquer parte,
uns por Turcos outros por Chine/.es ou Japone/.es.
Os caracteres da raça amarella são bem pronunciados
nas tribus Karaibas. apezar dos grandes cruzamentos. As-
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sim as proeminências das faces, o achatamento do nariz, a
còr da pelle, o bridamsnto A.\s olhos, a dureza d ) cabello,
o rarefeito da barba de pellos hirtos, a exeacez c a dureza
dos pellos do bigode, a estatura, a musculatura, o tamanho
e a conformação dos pás e mãos. etc. Indo nos mostra uni
typo .Mongolico modific alo pelo meio, pelo cruzamento e
pelo tempo.
O estudo craneometrico que tenho feito m e levou a ccracterisar os acluacs selvagens do Brazil e m Ires grandes
raças, qie se dividem e m ramos, da forma seguinte:
l.aRaça

KARAIBA

ç

j

(Valle do Amazonas.)

(111
sr. Susbrdchycephalo, platyceplhlo, ucgazenii, meIVW-t^fW*.
zorhino. prognata.
Jndice cephalico 7 8 " - 81°.
2.a Raça

KAKINT

(Littoral e sul do Brazil.)
fhw^ ClliU'. Dolichocephalo, platycephalo, megazema, piaturrhino, prognata.
Índice cephalico 7 5 o — 8 0 ° .
3.a Baça

TAPIVA
}

(Centro do Brazil)

^vw^Z* Char. Dolichocephalo, scaphocephalo, megazema, leptorrhino, prognata.
índice c-jphalico 73*--78°.
No Valle do Amazonas, não fallando das tribus que eu
chamo T U P Y N A M B A R A N A S , istoé, tfaquellas resultantes de cruzamentos de Tupynambás com Karaibas ou Tapiyas, como
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a dm que pelo Rio Madeira chegjg à ilha que hoje tem
esse nome, existem entre os Karaibas algumas Tapiyas
puras, m s cabeceiros de alguns affluenles da gigante artéria fluvial.
Emfim, o muyrakylã está ligado a typos que são afins
da raça Mongolica.
Todos os naturalistas têm observado a semelhança que
ha entre as duas raças e porá isso basta citar somente o
que diz Gastelnau: «II esl difficile encore aujourd'hui de
disfuiguer sons le rapport physiologique quelques uns des
peuples de 1'Asie avec les sauvages de 1'Amérique.»
Para completar este trabalho falta c estudo anthropologico, que virá mais tarde, com o dos Karinysou Guaranys,
por ser assumpto de u m Bscripto especial.
C o m o se vê da arvore monogenica, admitto duas invasões notáveis, da m e s m a origem, paia as tribus Karaibas
comprovadas pela nephrite, e que chegaram á America por
caminhos diversos, em épocas differentes, divididas em hordas, com línguas já também differentes, porem., ligadas pelas
°

^ í - A c^>n^ol'„</. »r -niatnti /Jeitos.,

.

mesmas crenças/que como vagas se succediam umas pelo
Oceano Pacifico outras pelo Atlântico. .
U m a das grandes vagas rebentou nas praias da Alia Califórnia, c rolando depois até ao Peru desfez-se nas suas encostas indo a ressaca até ás arei is do deserto de Atakama
e a oulra, impellida pela corrente e |uatorial arrojou-sfe sobre
as Lucayas e Antilhas e despedaçou-se nas ilhas.
Os povos trazidos pela primeira internàram-se, levantaram os Moundsfe descendo chegaram suecessiva e periodicamente ao México o Guatemala onde deixaram os teocallis
Os atirados ás ilhas pela segunda vaga. 11'ellas se estabeleceram uns. com os seus Chimès, filhos do sol; passaram á
Florida outros, onde esculpturaram os idolos de Pensacola,
e atravessaram 0 Golpho chegando ao México ainda outros.
que tiveram de conquistar o paiz aos que já d'ellese tinham
apoderado, pela invasão do Pacifico, e construíram Palenque.
r

O) /íx^. *- ~rfC * W . . ^ / y • SS2 ^.
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As lutas que se defam, depois de uniões, occasionaram
a marcha de u m ou mais corpos que foragiram para a America do Sul onde as vias naturaes, os parus, como o
Magdalena, a facilitaram, fazendo attingir as yuncas de Cundinamarca, nas quaes se derramou o cuVo do Sol.
A vaga que arrojou-se sobre os rochedos das costas do
Peru, dividiu-se; u m a parte fixou-se ahi, e levantou as chupas, outra montou as cordilheiras e alcançou as punas do
lago Chucuilo onde fundou Tiaguanaco, o magnifico foco dos
adoradores do sol e ergueu as suas huacas.
C o m o correr dos annos dirigindo-se mais para o Sul
as ondas que vinham do norte, impellidas por outras mais
modernas encontravam-se com as que, então, para alli cacaminhavam e do choque resultava a divisão, que se espraiava para os lados do Beni e do Amaru-Mayu (1). Séculos se passaram, por isso, para essas hordas, todas filhas
do mesmo sol e descendentes das mesmas serpentes de
Yulhian, quando se encontravam eram desconhecidas e
portanto inimigas.
D'esse encontro osfilhosde Bochicha, como mais numerosos dominavam os de Pachacamac e o elemento quiché ou kichua, rompendo as hostes Aymaranas obrigou
o levantamento de bandeiras independentes, que buscaram as
vertentes da montam para ahi, livres, viverem com seus kurakas. Deixaram as nevadas pelo calor dasflorestascom o
qual se aclimaram modificando, pelo novo meio, por conseguinte o typo e os costumes.
Então pelas cabeceiras do Guaviare, do Parôuan /do -fr
Pastaza, do Morona, do Napo, do Putumayu, assim como
pelas quebradas do Hualaga, do Apurimac, do Paro, do
Ucayale, do Yavary/do Yuruá, do Purús e do Madeira, do
Guaporé, Mamorc, e do Pylcomayu, estabeleceram-se as
correntes migratórias dos differentes povos, e n'esses rios
(1) Madro de Dio«.
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se fixaram, não erguendo, talvez, mais ao seu Deus, m o numentos por lhes faltar então o material e por preverem
ser a todo momento desalojados por novos invasores. Se
levantaram templos, o que era natural, esles foram destruídos
pelo tempo porque só o poderiam lel-os feito de madeira e
palha.
As miracemas (1) que se davam do Sul para o Norte,
para o Tunguaraguá, operavam-se também pelo Vapora.
Guainia, Içana, Uaupés, Yamundá e Orichimina, que desciam do Norte.
D a lula constante formaram-se novas tribus que tomaram novos destinos. Algumas, em tez de descerem para o
Sul, lomarnm para Leste, e cahindo no Guaviáre, no Metacuyo, no Urá sahiram no Yuyapárô, hoje Orenoco, do qual
se appossaram e seguindo o seu corso foram dar ás Antilhas onde encontraram os velhos Tainos. Travou-se a luta
e os povos da terra lirme, que em ondas desciam, apparecendo no littoral por elle eslenderam-se as suas conquistas
para o Sul. Divididos, com diversos nomes, foram de Maracaybo até ao Amazonas, onde ergueram os Aterros sepulchraes, contemporâneos da Necropole de Mirakanguera.
Seus descendentes foram posteriormente denominados Karaibas e Aroakys e pela descoberta do Pará os de Marayd
conhecidos por Aroans, tiveram o nome de Nheengaibas,
dado pelos Tupynambás, que estavam com os civilisados.
Quando Kari Manco Capac com sua irmã M a m a Oello
(1) chegaram a Cuzco, já os Kichuaseos Mayas (2) dominavam as suas alturas.
Cbamando-os a si, adoptou a sua lingua e obrigatoriamente vulgarisou-a entre os que conquistava, que já pelo
isolamento, pelo meioe pelo cruzamento a linha modificado.
Para si e para os escolhidos da corte, que linha formado.
(1) Bando migratório, de m.rd genle, cana, sabida.
(2) Manco Capac o sua irmS, á uma reminiscência do mylho Mexicano Ometcculli, o -ul e Ome-ciuhatl a lua, tua irmá e mulher.
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guardou a sua, a que melhor lembraria a terra de seus avós,
aquella que tinha o vocábulo kari que exprimia o seu saber,
o seu poder e a sua qualidade de estrangeiro.
U m facto se deu até hoje. As tribus do Norte atravessavam o Amazonas e embrenhavam-se para o Sul, levando ante si os que procuravam chegar ao grande rio e tomando-lhcs os lugares faziam com que retrocedessem avançando para o centro do Brazil.
Nos primitivos tempos as miracemas da America do Norte atiravam para a do Sul os povos que se reuniram aquém
e alem dos Andes, vindo depois os Yncas, com as suas
conquistas espalhal-os, c nos nossos dias as invasões'espanholas, pelo Norte c pelo Oeste, c as portuguezas pelo
Amazonas levando tudo a ferro c fogo, fizeram com que
aquelles que não quizeram se sugeitar ás algemas do
captiveiro, que as bandeiras de resgate 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 Karipunas, os Kamayurás e os Auetês, indo estes até o
Xingu e muitos outros, como os Nahuas, que subindo o Rio
Yuruá, dividiram-se em Kachinahiás. Yaminahuás, e Uakanahuás.
Esse novo descimento migratório, obrigado pelas conquistas Yncasicas, quando se aproximava do Amazonas, tinha de retroceder e abandonar os caminhos percorridos
porque enci ntravam-se com oulras bordas mais possantes
que descidas dos sffluentes do Norte demandavam os do
Sul. Os Aymaranas encontravam-se cem os Mayos, com os
Nahuas, com os Quiehos e com os Tupynambaranas, os
quaes vinham lambem corridos do littoral e procuravam
refugio nas aguas do Amazonas. Foi assim que, pela
descoberta da America, encentrou-fe o elemento linguistico
tupynambá estendido pelo Amazonas, por todo o lilloral.
mesmo pelas Antilhas. Paraguay e Bolívia, e pela mesma
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forma entraram os elementos Antisianos para o centro do
Brazil e os Bogotenses para o valle do Amazonas.
Pela lingua dir-se-hia que todas essas tribus eram Tupys ou Apiabetés, entretanto assim não o era. porque genuínas miracemas Tupys desmanteladas já tinham descido
pelo litloral e se intrincheirado para as bandas do Rio da
Prata. N o meio das tribus Karaibas e Nheéngaibas, apparecia o fallar do Tupynambá aprisionado, alliado, cruzado ou
foragido. Quando elles eram numerosos se aldeiavain as sós
n u m ponto, no caso contrario conviviam com seus kariuas
ifoutros e assim por Ioda a parle apparcciam mesclados,
fazendo snppor que Iodas as tribus eram verdadeiramente
Tupynambás ou que os Karaibas eram ramos dVsles. Assim
foram parar no alto Xingu os Bakairis e no'alto Capim e
Pindaré os Tembés, que foram vivei- entre outras tribus karaibas, que para ahi também tinham immigrado.
Constituíam, é verdade, uma grande naeã i.nias composta de ramos differentes, que foram subjugados de u m
•lado c alliados por outro.
A união (pie parecia exislir era, às vezes, interrompida
pelas guerras que, entre si, haviam, mas. que foram sempre
tomadas por discórdias familiares o nfio por ódio de raça.
pelo que os povos, que, por assim dizer, circulavam os chamados Tapiyas ou Nheéngaibas, que oceupavam o centro do
Brazil, eram tomados por u m só povo oriundo de u m só
galho e (fahi veio dividir-se ni s ramos Karaibas. (ialiliv,
Omagua, Tupy, Tupynambá e Guarany.
Entretanto, se pela língua apparente, havia afinidade
entre estas divisões, pelas raças se distinguiam algumas.
Assim como os que eram Karinys se refugiavam em (erras
karaibas assim esles se introduziam, por conquistas, nas
daquelles, com quem se mesclavam.
Uns correram para o Sul. outros para o Norte, estes
relugiaram-se no Amazonas e aquelles internaram-se pelo
centro do Brazil de maneira que destroçada a numerosa
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nação Tupy por toda a parle apareciam os seus vistigios
Pela separação os descendenles constituíam novas famílias
que se tornaram estranhas e inimigas, a ponto de umas
desalojarem as outras. Assim na marcha do Norte para o
Sul os Tupynaès, nos diz Gabriel Soares, chegando ao littoral da Bahia, d'ahi expulsaram os Tapiyas, que correram para o centro, e tomaram posse de seu terreno, mas,
correndo os annos appareceu u m a nova horda, então de
Tupynambás que atravessando o Rio S. Francisco, cahiu
por sua vez sobre os Tupinaês, que tomaram o mesmo caminho dos Tapiyas, obrigando estes a se retirarem mais para
o centro. Assim suecessivamente e m todo o littoral as tribus
se suecediam c se dividiam. Foi assim que os Tupys, tomaram differentes nomes, e se mesclaram com os Karaibas.^
Os Karaibas prisioneiros dos grandes centros karinys,
adoptaram o seu fallar cm quanto que esles cahindo em
meios de dialectos differentes conservaram o seu, mas rno dificando-o também.
Gonçalves Dias b e m disse: «Assim q u e — n e m todas as
tribus do littoral eram tupys,—nem tod>s as do interior—
Tapuyas (1).
Foi isso que nos levou, quando tratamos da lingua geral,
a dizermos que abrangia ella quasi toda a America do Sul.
Posteriormente aos Yncas as conquistas hespanholas atiraram para o Amazonas novos contingentes, como o dos
Omauas, e outros, que aterrorisados fugiam espavoridos
vindo completar a mescla. Pelo Sul chegaram ao Amazonas, descendo pelo Madeira, os Tupynambás, que depois
de fugirem á persiguiçao dos portuguezes e m 1541 quando
vingavam a morte de Aleixo Garcia se tinham aldeiado com
os Cliirihuanos, na Bolívia. Perseguidos depois ahi pelos
hespanhóes desceram e se aldciaram na ilha, hoje conhecida por, dos Tupynambaranas. Levandoos missionários ao
fí) Obras postkumss. Brazil e Oceania VI. piig. "li.
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seio d'estes o tupy que apprendiam nos collegios do Pará
e do Maranhão, fez com que tribus karaibas ainda hoje o
fallcm, c d'ahi o estropiamenlo e a vulgarisação da lingua.
Entre os Uaupés, por exemplo, nação composta de
muitas tribus com dialectos diversos e de ramos differentes,
hoje mesmo entre si quasi não faliam senão tupy ou nheengatu. Os Mondurukus e os N a M á s , actualmente ligados, apezar
de lerem dialectos muito differentes, comtudo entre si só
faliam o m e s m o Nheengall, o que se dá também entre os
Parikys e Aroakys.
^
Assim se derramaram c se confundiram tribus, vindo
a luta pela existência obrigar ainda mais o fraccionamento
das tribus, que fatalmente tiveram de se isolar, para poderem prover a subsistência.
N ã o podendo ser agrícolas, já pelo receio de desalojamenlo, já porque as roças denunciariam as vivendas, lornaram-se nómades e a procura da caça os levava para onde
esla abundava.
Esta fusão de raças, anlhropologicamenle foliando, tem
feito com que dislinclos naturalistas, tenham, baseados na
lingua, grupado indios (pie elhnicainente se afastam.
Segundo a tradicção e as lendas era sempre o muyrakylã o ramo de oliveira, o talismã que mostrava o parentesco
e que eslabellecia as uniões pacificas e que mostrava quaes
eram osfilhosdo sol enlaçados pelas serpentes de Votan.
O s fados que se deram oulr'ora virilicam-se hoje.
Não ha ainda vinte annos que muitas tribus existiam
estabellecidas na parte baixa do Madeira, Purus. Yuruá,
Yavary, e Rio Branco, mas que foram levantando os acampamentos, subindo as cachoeiras ou internando-se pelas
florestas, indo parar á Bolívia, c ao Peru onde dizimados
existem hoje unidas a tribus estranhas, deixando desertas
as plagas que habitaram, como acontece com os Nahuas,
que já estão no Yuruá, ligados aos Katukinas.
C o m o ondas, unias após outras, annualmente subindo
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por esses rios os seringueiros c os cauchêros, que se iam
apossando das terras, ante esses invasores os indios fugiam
á medida que (lies avançavam, até que chegando ás raias
do Peru e da Bolívia, não podendo avançar, como Brazileiros, os indios se fixaram cm terra estranha, deixando os
seus costu nes e adoptando os ctaquelles por quem eram
recebidos depois de caminharem lentenas de léguas.
Foi assim que a tribu Tikuna, tornou-se Peruana, -e a
dos Makuchys e a dos Aroakys ingleza.
Entre a escravidão que lhes offerecem os Karaibas civilisados, preferem a barbaria e a morte que lhes 'dá a independência.
Os nomes dos povas que apresento, são de nações que
comprehcndem numerosas tribus formadas de cruzamentos
com uzos e costumes differentes, algumas inimigas irreconciliáveis e que eslão estabelecidas, hoje, e m centros Karinys.
Sei que este estudo vae do encontro a opiniões de alguns
homens notáveis por seu saber, mas, lendo sido feito baseado em observações próprias, n'uma parte do scenario
dos acontecimentos, incompleto, como reconheço que é, não
deixará comtudo de chamar a attenção dos que com suas
luzes e maior numero de factos e observações, poderão esclarecer a verdade da questão.
A nephrite, semente asiática, foi que produzio esta arvore, que confirma o que o Revd. Blas Valera, (1) disse a
trezentos annos baseado na tradicção do seu tempo. Diz
elle, valendo-mc da citação do Ynca Garcillaso de la Vega:
Cette race dliommcs cruéis dénaturez, est fortie du M E X
QUE, á ce que Ton tient & a peuple depuis toute les Contrée
C ^ D A R I E N & de P A N A M Á , d'oit elle a passe plus avant dans ce
grandes Montagnes que diin côtè aboutissent á Sainte Marthe
& de Tautre au nouveau Royaumede G R E N A D E . / y/.\
(1) Blas Valera escreveu, em latim, u m a Historia do Peru, cujo manuscripto
ío perdeu em 1590, salvando-se alguns cadernos que foram parar em 1600, ás mloi
•Je Garcillaso, por intermédio do jesuíta Pedro Maldonado Saavedra.
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por esses rios os seringueiros e os cauchêros, que se iam
apossando das terras, ante esses invasores os indios fugiam
á medida que elles avançavam, alé que chegando ás raias
do Peru e da Bolívia, não podendo avançar, como Brazileiros, os indios se fixaram e m terra estranha, deixando os
seus costu nes e adoptando os ctaquelles por quem eram
recebidos depois de caminharem centenas de léguas.
Foi assim que a tribu Tikuna, tornou-se Peruana, e a
dos Makuchys e a dos Aroakys ingleza.
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elle, valendo-mc da citação do Ynca Garcillaso de la Vega:
Cette race dliommcs cruéis dénaturez, est fortie du M E X I QUE, â ce que Ton tient & a peuple depuis toute les Contrées
C ^ D A R I E N & de P A N A M Á , d'oú elle a passe plus avant dans ces
grandes Montagncs que d'un côtè aboutissent á Sainte Marthe,
& de Tautre au nouveau Royaumede G R E N A D E . (#\
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(1) Blas Valera escreveu, em latim, uma Historia do Peru, cuji manuscripto
se perdeu em 1596, salvando-se alguns cadernos que foram parar e m 1600, ás mio»
de Garcillaso, por intermédio do jesuíta Pedro Maldonado Saavedra.
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Devo, agora, fazer algumas observações sobre os nomes Colimas ou Collahuas/c Chans ou Chis, que se en- /(•/)
contram nas tradicções americanas e ligados, ainda hoje, a
algumas tribus plalycephalas, que se julgam descender do
sol e das serpentes.
E m ambas as Américas esses nomes exprimem sol e
serpente, não só entre os povos do México e America Central como entre os Andinos.
Assim Cham, Chi, Chih, Chichi e Ci entre os Muizkas,
os Guahivos, os Karaibas, e e m quasi todos os dialectos
dos Andes querem dizer sempre a luz da luz, a mãe da luz,
a creadora, a origem das raças e sol. O mesmo significado
tem entre os Chans, Chamitos ou Tais do Império de Bur-

mah.

/+)*'** ^7

Chi, no Celeste Império, ao passo qie quer dizer raça, /f**.
tribu, familia, nasilmente pronunciado, Chinon Tsin, como
no Mantchu, significa sol. E m Chinez, Chi-tsu é o avô da
raça, o sol.
D'esse chi originam-se muitos nomes de localidades, e
tribus do México, da America Central, pátrias dos adoradores do sol, como os Chans ou Colimas que tem. também,
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 no clima dos dous
paizes, e como recordação da m ã e pátria. N o Chile, do
Celeste Império, as montanhas, pelo inverno se cobrem de
gelo e os rios se tornam innavegaveis pela neve, o que se dà
também, no Americano. Penso, por isso, que o nome dado ao
paiz conquistado por Almagra e Valdivia, não se deriva de
Title, nome de u m pássaro semelhante ao Tordo, como
querem, e sim do mesmo Chi, que perpetua o nome dos
antepassados.
Este Chi, é o mesmo Chin, Tsin ou Tliehin, Mantchu,
que deu nome á China, vindo este nome do de Tsina, ou
Thchina dado depois da. dynaslia de Tsin, ofilhodo sol.
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E' natural que, aquelles que se julgam descender do
sol, se denominem Chans, Chens ou Chis, como nome de
familia.
As diversas maneiras dos povos pronunciarem estes nomes, m e parece ser u m a abbreviatura do sanskrito Aruçhi,
(aru-chi) luz que se espande, os raios do sol, o sol. Chi vem
da radical Ush, queimar, faiscar, esquentar.
N o Árabe, no Assyrio, no Chaldaico, Chen e chi 'indicam o sol, assim como o Chain, ou Ham bíblico, ofilhode
Noé, segundo a Vulgata, quer dizer, também, Calidus,
Calor, (í) do Hammon, hebraico, ser quente, que os Árabes,
de Argel, fazem Hami, queimar sem chamma. V e m , d'ahi,
nas diversas línguas asiáticas traduzir-se o sol por Cham,
Chamesce, Chamescho, Chanch, Schams, Schains, etc.
Devo observar que a aspiração forte e especial da palavra Cham, rigorosamente, pelo génio das línguas orientaes
dá o Ham, o Am, o Kam e o Cham como também algumas
outras línguas dão o som de Ts, sh, eh, e theh.
Que povo seria, pois, esse a quem a tradicção americana liga a sua origem ? Existiria nelle algum ramo daquelle
a quem Noé disse:
«Maledictus Chanain, servas servorum erit fratribus
K^w /"-y suis^j^
/etc.
]\jã0 a ffl rm0j apenas, apresento algumas coincidências
que ligam o nome C h a m á jadeite e á nephrite.
f^mcuSabemos que as principaes jazidas de jadeite es'ão ao
norte de B a m á e em Yunnan, entre 25° e 26° gráos Ao latitude e sabemos; também, que no Império de Burmah na
província de Amem existem os Tais, Chans ou Chamitos.
Estes ainda hoje a m a m as jóias e não dispensam os
amuletos, seriam elles os introduetores dos amuletos de
jadeite e dos Kings, no paiz dos Araucus, na Araucania ?
O certo é, que, quer no México, quer no Perií, a tradicção diz que foram uns Chans, filhos do sol e das serp.en(1) Biblia sacra vulgatae editionis Sixti Y. Pontificis Maximi. etc faris, 1882,

\
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irs. os introduetores das pjdns verdes, da jadeite e da nephrite, que até hoje só na Ásia existem. Christovão Colombo quando chegou á Cuba, encontrou entre os Tainos não
só os amuletos, Chimés, de jadeile e nephrite, como a tradicção do Cham, bíblico, exactamente como nos refere a
Kscriplura (2).
Devo chamar, também, a attenção para o facto de ser
o nome Taino, da tribu encontrada- por Colombo, que usava os Chimés igual ao da tribu que ainda existe em Burmah, uzando lambem amuletos de jadeite. Esse nome se
prende lambem a Tain, o creador da theogonia Chineza,
aquelle que poz no mundo Pançon e Pançona, o primeiro
casal, que appareceu sobre a, terra. Dessa descendência não
virá o se considerarem nobres os Tainos americanos?
Na America, como na Ásia, C h i m e Tain, indicamlinT
povo do origem solar e que usou amuleto de jadeile e de
nephrite, os quaes sendo pelos Tainos denominados Chimés, tem o m e s m o nome que o de Cham, quando escripto
em linguagem ycrogliphica. C h a m ou K M lê-se Çhmé, segundo Champollion.
Devo dizer ainda alguma cousa sobre oulra analogia
(pie encontro entre C h a m o o Chile.
Vimos que, e m Burmab. existe a provinda de Aracan.
que é uma reminiscência da Arach, ou Araca, de Ptolomeo,
cidade fundada por Ncmrod, e filho de Chus e neto de
Cham, e, não serão os Araucos vestígios de vergonteas
d'alguma semente d'esses 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 constiluia uma sò região cruzada pelos ciam migratórios que se
fixavam aqui e alli, se expatriavam por lutas fratercidas
ou pelas que se dão pela existência e essa dispersão de
povos comsigo conduziu os amuletos de nephrite de Kashgar
e Khotan e«os de jadeite de B a m á e Yunnan, que hoje
(2) Clavigero, Síflria dei México, 1Y. pag, 16.
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surgem do solo americano, onde por séculos estiveram sepultados, para, como balisas, nos guiar illucidando a questão
da origem dos povos do Novo Mundo.
Independentemente ou unidos os povos da Mongólia, e
da fartaria passando por Burmah, arrostando todas as vicissitudes de u m a longa jornada, chegaram á America,
como os Kalmouks, que, no reinado de Catharina, em cinco
mezes, em numero de 600 mil sahiram da Rússia para
chegarem á China, depois de fazerem 700 legoas de marcha (1).
Sobre a origem asiática dos Chans, não o nega o Dr.
Gosse, que estudou os craneos achados por Weddell
e Castelnau, porque na sua Dissertation sur les races du Perou, (2) criticando Rivero e Tschudi elle nos diz que os
Çhincas, do Peru, são Asiáticos.
Elles tinham o culto da serpente, como o tiveram no
Brazil entre oulros os Manáos, os Bares, e os Kueuanás.
Assim como os Mesrains chegaram á Ethiopia porque
não chegariam os Chans, como Karaibas,á America? 0 que
admira se
«Ab his divisae sunt gentes in leiva post diluviem ?» *-'I
-

V

(1) Quatrefages, VEspéce humaine, oag. 135—137.
(ij Mem, de la Societ. d'knthrop. /. pag. 160.
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No Períi foi encontrada, n u m a sexcavacões, u m a moeda de ouro chineza, que
;
tem pelo menos 3.000 annos. Julga se
que foi alli deixada por alguns navegadores cliinezes q«e foram parar aquella
costa 1.000 aViríos antesVje C h m t o e 2£00
anu*'antes da descoberta da America.
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