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lnsmipçiior, trrrdiçoes,,rubsidios plrilologioos o pnleographicos

lÃO tr. espirito, mesmo o menos investigador, que, ante o vasto problema da
nossa prehistoria, não sinta um anceio de perscrutâr, vagarnente embora,
essa evolução operada pelo tempo.

A sciencia, tr»orém, em seu caminhar lento e profundo, vem felizmentc
:,=cortinando todos os mysterios, fazendo irradiar sobre elles a luz resplandecente da

:z-rão e da sabedoria, apoiada nestes sublimes sentimentos prodigali"âdos pela Providencia
Â-- ser humano. Coondenaclos e compulsados, methodica e chronologicamente, todos os

:.:.rhecimentos scientiÊcos, desde a e[roca mais remota, como vão sendo, temos sobre elles,

rs--imdo a feição e aptidão de cada um, o traçado de suas differentes phases praticas e

:mricas; eis como po«le na actualidade satisf,ozer o investigador sua curiosidade e
a;erfriçoal-a, mesmo ao ponto de vista scientiÂco.

. H"-boldt (t), esse grande naturalista que examinou com os seus proprios olhos
à ie:?a toda, insiste sobre as :r,:lrlogias rluc offerecem qs americanos com os rnongoes, e
::n outrc povos da Asia ceníral; acha que, quanto mais se estudam as raças, as linguas,
s tradições e os costumes, tanto mais logar ha para crer que os habitantes do novo

-:u:.do vêm da Asia oriental, gue Quetz Alcoatl, Bochica e Manco Kapac, perconâgens
,--q: colonias que civilizaram estas regiões, tinham partido da Asia Oriental, e que estiverem
c-', co*-unicação com os thibetanos, com os tartaros-samaneus e os ainos barbos, das
ilas de |esso e Seadralin. O mesmo illustre viaJante affirma que, quando se houverem
es*udado melhor os mairos da Africa, e essas hordas que habitam o interior, e o nordeste
à âsia, vagamentedesignadas pelo nome «le tartaros, ou tchaux, as raçÍrs: caucasica mon-

ll) Hirt. Un. Csr Cantú, o. l. p, 70. Lirbôr, 1E75.



golica, americana, malaia rc ne,gra, panecerÊo menos isoladas, e descobrir-se-á, nesta grantle

farnilit do genero hurnauo, um unico typo organico, mo<liÊcado por circumstancias, que

talvez nunca nos sêrá permittido descobrir. »

« Tratando das corditheiras e monumentos dos povos indigenas da America, diz tam-

bem que ee espanta de achar no.fim do seculo XV, num mundo que chamamos novo,

instituições antigas, .idéas religiosas e formas de ediÊcios, gue na Asia parec'em remontar

á aurora da civilização, que acontece com as feiçõescaracteristicas da humanidade o mesmo

que com a estructura interna dos vegetaes, espalha<ios pela superÊcie do globo; por toda

lnrte se manifesta um t54n primitivo, spesar das differcnças produzidas pelos climas,

pelo solo e pela reunião de muitas causas accidentaes; e que a communicação entre oe

dois mundos é provada de um modo indubitavel, pelas cosmogonias, pele monumentos,

hierogl;phos, e pelas instituições dc lnvos da Asia e America r.
« Uma outra serie de provas da unidade do genero humano se deduz da linguagem.

O que perguntasse, como 1»odeur as imagens treçadas na vista representar-se por meio

de sons, tendo em si o poder de erpresser ideas e despertal-as nósoutros, proporia um prro-

blema de uma difficuldade tão invencivel, como seria substituir o som á côr, o pensamento

ao som, e um som pitüoresco ao pensamento r.
« Pois bem I a linguagem donde provêm todos os thesouros da tradição, e do aper-

feiçoamento do homem, que leune o passado ao presente, o que está perto ao que estÁ

longe, a linguagem symbolizada na lyra fundando a cidade, nos semi-deuses dictando

leis, satisfaz a todas estas condições. Interprete de gerações extinctas, fundamento da

dignidade do homem e de seu alto destino, pois que encerr:& necessariamente a consciencie

e a intelligencia, ella serve não somente para enunciar o pensamento, mas tambem ao

amor, á reconciliação, 8«» commando, á justiça e á creação r.
r Ecte instrumento, o mais maravilhoso entre as cousas creadas, quem o achou ?

Si o perguntar:nos ás sagradas F,scripturas, respondem-nos, gue a palavra existia desde

o principio, e que a palavra era Deus: Deus falou ao homem, e Por sua ordem o homem

deu nome a todas as cousas. Não crcou Deus, porventura o homem perfeito ? (G.-
nesis).. . r

De Nadaillac (r), em synthese, áiz: "gue as guestões prehistoricas exeitam desde alg"trs
ermos um legitimo interesse; a surprêsa, a incredulidade mesmo, tinham acolhido ,á" p"i-
meiras revelações sobre a autiguidade da raça humana, sobre a contemporaneidade do

homem com os pachydermes, os desdentaclos gigantescos que povoevam o globo na época

quaternaria. Em breve as provÍrs multiplicaram-se com uma tal evidencia que a du-
vida não foi mais possivel; e hoje podemos affirmar gue nos tempos dos quaes estamoe

setrrarados por uma serie incalculavel de seculos o homem habitava nosso continente, já
muito velho, no momento de sua apparição. Nenhuma chr<lnologia pode calcular estes

tempos, nenhum calculo pode computal-os: a historia e a tradição são mudas; é por tra-
balhos prodigiosos, por inclucções as mais precisas, que, se chega a encontrar alguns traços
dum passado quasi fabuloso, a obter alguns vestigios destes rudes pioneiros, <rs antepas-
sados do genero humano. Seu berço primitivo era, segundo toda apparencia, situado
na Asia; foi de lá que por emigrações successivas, cuja duraçii«r desafra toda sciencia, elles

espalharam-se pela Europa, fugindo tlo frio, pr.rcurando as regiões mais ferteis «ru paizec

mais abundantes em caças.

lll L'ialrieue Ptl|itloriluc, por Prcfrcio- 18t3. Prrir.
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,N§CRrpÇdâ§ E nRADIçÜilI DA AMERTCA PREHI.i'/r,RISA PoR BERN^RDO RAMos

social miseravel e aviltado, pode compan&r-sê & aquelle conhecido erl nossas regiões sob

" ""fi;-t"'#ffrj:"*;J;;"r" notaveis es*iptores, citarcmos a de Gonçalves Dias,

resumida nas palavras do sabio historiographo Rocha Pombo (r): "Gonçelves Dias, que'

aléo de poete, era ulEl grande sabedor de coisas americanas, na sua obra intitulada -
&z,ril c 

-occonia, 
defende, com muito vigor e apoiado em larga documentação, a pm-

veniencia asiatica d6g nossos aborigenes. Bgte estudo, gue tinha um ponto de vista rc§-

tricto, pois que se ümitava a eustentar a these de que as populações primitivas de Ame'

rica oriental tinham entrado no continente pela costa do Brasil e vindo do norte Para o

sul - esse estudo deu logar, no entanto, a que o illustre indiano - logo entrasse até certo

ponto no problem" dr" á.ig"r" da raça, .tt"odurrdo observe@ a toda a ancheologia do

"ot 
a" Asia e das grandes iihqs da Oceanis, e comparand&a com a do Mexico e da Ame-

rica C.entral - regiões onde se fixou e indole da civilização pré<olombiana do Norte"'

i É *.k r"r,te admirarel como Gonçalves Dias, em uma época (1867) em que eram

tão escassos os elementos neç'essarios para semelhante ordem de trabalhos' conseguiu

orientar-se com tantasegurança relativamente a uma questão, que muitos chegam a iulgar

longe ainda de constituir um legitimo problema de sciencia historica' Do sul do Hin-

dostão e da China, das grandeslth"r d" Malasia e em seguida do archipelago do l'Éo,
veiu acompanhando "" Lç"" em movimento pelos Aleutes, pelo noroeste da America

do Norte, pelo Mexico, pelo Yucetan e pelo isthmo até o continente sul' Demonstrou'

"o- 
gr..rdu profusão de factos e argumentos, analogia irrecusavel entre as obras que re'

velam o genio das migrações, embora se tenha de descontar-lhes á medida que se vem

para o o"iurrt", ,r. O""Jnit, e Pera o sul, no Novo Mundo' o gue é devido ao decrcscimento

immediato e naturâl de .rma cirrilização successivamente deslocada para meios cada vez

mais extranhos. Os deuzes aztecas, por exemplo, indicou Gonçalves Dias, que são os

mesmos deuses de fava ou de Niphorr, como estes são os mesmos deuses da India

antiga, âpenas "qú1". 
desÊgurados pelo espirito decadente das migrações que retro-

gradavam na lucta com o desconh"cido . "orn 
as inclemencias da natureza' Em todas

as grandes ilhas onde haviam elementos para longas estações desta corrente de povos'

caminho da aurora do mundo, foram ell"s dei"arrdo vestigios mais ou menos duraveis'

Âs proprias inscripções recolhidas em toda a Oceania dão testemunho do antigo espirito

oriental, irradiando e sobr.evivendo em muitos tr»ontos ás destruições, que o tempo impõe

ás obras materiaes e ás conquistas poüticas' »

« Isto quer dizer que ha guasi quarenta ânnos Gonçalves Dias Êliava já aspopulações

americanas ern raças do antígo *,rrrdo. Os gran;es trabalh.s, realizados subsequente-

mente, vieram confirmar os argumentos do notárel scientista, que tem o seu espirito quasi

desconhecido por esta face ou pelo menos disfarçado.pcla vasta popularidadê §uê con-

grrisfsq como poeta ».

« sem que nos detenhamos por mais tempo em discutir - a hypothese que nos pa-

rece mais legitima, tratando-se do habitatp.i*itiro daspopulaçõês que entraram na Ame-

rica, é incontestavelmente a que admitte a alta Asia ou talvez mesmo algumas Psragens

mais para o norte do antigo continente como sendo o berço commum de um grul»o de

familias, que, em época anterior á da classica dispersão aryana, se seP&raram' tomando'

umas caminho para a Europa e outras para o sul e para o extremo oriental da Âsia'

(l) HirtorL do Bnril, VII, pa1r. 98 c 99'
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,N§CRIP('I7ES E TRADIçÔES DA AMERIC}\ PREHISTQRIC;I Pí'À BERNARDO RAMO§

tudo porgue não sahiriamos, a respei(o rle muittts clesses [nvos, do puro dominio das

hypotheses.Ogueseno§aconselha'portanto'éque'paraonossopontodevista'omais
rezoavel é ir ao encontro da corrente que tomou rum«r da America e seguil-a tlesde o mo-

merrto eur gue agui entrou" ' r
Neste proposito prosegue admiravelmente o autor, mas sirvam'no§ estas rapidas e

valiosas citações do" i,r", io'dn theses mais vastas sobre o Americanismo' envolvem'

entretantO, de relance, a de que ora nos occupamos e pFrcufamos, Com todoS os element«rS

sutreidiarios, desenvolver.--=-É 
;ra;, porta'to, que não existe povo, raça ou tribu, que não te'he suas tradições

envoltas a series de Llldas e superstições, alémd e inscripções ou signos e que não revelem

SuaS noções ôe origens, §Lras crenças coemogonicas, repassaàas muitas àe granÀe àom

mytholágica, até o pu"o barbarismo. Uns vêm soccorrendo-se, para de6nir suas tra«liç6es'

d" paleographia, emquanto outros wêm alimentando e corrservando esses artificios con-

,urrlior..." r urrgurrho*s transmittidos com a linguagem, de geraçã<l a geração; de mtxltr

que não ha quem, em absoluto, não se pneoccupc da archeologia, ethnologia, philologia

e epig"aphia, porque congrrgam em si o passado revelador de suas mais intimas lnrti-

",rl".id.à"" 
de raça, de lingua e de costum"s. É qt. as gereções do passado, quanto ao

phyeico, não teriam vivido eeur deixar, atravez de si, os vestigios proprios da natureza

humane: suas necrc»poles, fragmentos da ceramica, utensilios de que se serviram para

varios misteres do trabalho, di locomoçao, da subsistencia da defesa, do abrigo e <Ia re-

salva contra as intemperies; guanto ao morel, suas tradições, ora symboüzadas nessa

nomenclatura enorme ã" 
"igoo" 

e signaes e ora nessa extraordinaria diversidade de cara-

cters ou alphabetos, desde os hierogl;rphos com o seu valor simples, syllabico e deter'

minativo, até o arabe, cuneiforme, hebreu, phenicio, etrusco, grego etc., tudo concor'

rrà:ndo, entretanto, para fazer luz sobre as origens, insondaveis ainda algumas' dos varios

conhecimentr» scientiÊcos e desenvolvimentos da civilização.

Não fosse a encantadora tradição da America Meridional, sobre o lago Parirna ou

ifanoa dcl Dorado, que tanto seduziu grande numero de exploradores, fascinados peloseu

maravilhoso orr.o, ião teria mesmo ganfuo tanto a sciencia e com ella particularmente

nassa geogralüia, que chegou a ter em seus mappas esta mysteriosa região aurifera de-

tetminada, greça§ a Mr. úiorr, Gomilla e outros. Esta foi inverosimil, teve de desap-

patrc€r dos mappas precedenúes, mas em cornpensação ficaram assignaladas outras regiões

itte"-"di""ias, que constituiram o labor aproveitavel, embora originado por uma falsa

tradição.
úirrgo.-, de relance, observando o treçado do nosso continente, deixa de sentir uma

impressaã surprehendente, quanto á sua vastitlão. E tanto mais augmentará essa

admiração, se Êxar a attenção ao que conc€rne á região Arnazonense, prcdestinada' se-

gundo as propheticas palavras de Humboldt, ao prodigo celeiro mundial. Qrrenemos

tambem nos referir a s,ia providencial posição geographica, que lhe permitte confabular

com differcntes nações liiitrophes, como corrmunicar-se por essa nomenclature de

caudalqsos tributarios, que uniÊcam a gigantesc& e admiravel pujança do assombroso

Amazonas.
Ivluito de mysterioso, portanto, encerram ainda estas circumstancias a tão prodigiosa

região, guanto ás suas tradições não só epigraphicas como philologicas, âlém de outras

du qo. hoje em dia se vai felizrnente rrccupando a sciencia moderna. Basta calcular-se

ainda a variedade de tribus esparsas, cada uma provida de seu dialecto proprio desco'
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'- 
=-:do c rlesse'labyrintho de rios caudalosos, rnarginados alguns de immensos blocos

-t redra, nos quaes não rirro é encontrar-se umn variante ordem de inscripçSes e sym-
:,:,-rs, gue não são senâo.lembrauças reveladoras de,umr c'ivilização"desappagqida,em

â particularidade excêpciorral.de communicação entre aguelles paiz,es constitue, cox
:i:::", des<Je remota antiguidade, a valvula sernpre crcscente de surprchendentes emi-
; -;-'ies, descotrertrts e fectas sensocionaes da rcgiõo sul Americana

Nâ<r é pois semrrazão quc nas antigas tradiçõês veúaes, segr.rndo Onfiroy de I'ho-
",, r,', encotrtranios os:primeiros dados rla hist«lria das Nações; ellas precedeilr as tra-

:-. escriptas e ctrnrt»es{as perpc(uarn-sc atravcz das idedes; recordam, em gcral, a origem

- É povos, a§
-t, :: les nerotcils

- : S<-.IS guerrei- ,

--§ e confam- l,

-:-< tactos m&.,:.

:a-, ilhosos, que,
1:csÍr ao sobrg,..
:.:::ral ou que ,,

r;:nsenr ás fic" . .r

.'lts :ontrarias á

-d:; transmit.,
:s.nc§ coúI &§,

: ,::
=::::,nanças co§;,::.i

:: :c,:ajcas a ôri-,,,
g:.,-- Ce ,tr"oos,,r.

I' t-_ :=É re[slôsos:
^:r-1:aiB.nos co.,i,.,,

:;,.
-,:üã.tf ." 

T*í9_..::.::i3ntavers', g.,ii

:eaonhas da§l Iirlr:? '*r l'isttí 1tàrcial ildi bloios: coià lnscripçôês da ftucoãciura

:::-:-u'lsões do glot,o; ernfirn, errcontranros nellas os vestigios ou traços das migrações
;'- -=sh'as das poptrlações até alérn dos marcs longin-<1uo§; tuclo isto, como se .yê; é de
_;randeintercss9'lristtrrictrcg.ogr.rpIrico,

r Si, porémrr,r1os fictôs, legendarios dê ünr povo addiciônatem-se fallulas engenhosas,
:- s-iras ou ridiculas quc ascnvolvenr <]c otxictrrk{ade, o bom serrso prrdc <lesprezal-as,
- '....,}c o cânrpo tle invcsÍig;rçõr:s, rro ,1rrrl é grrccis«l penetrar para descoL,rir a verdade.
:"':-r-. insestigações nos obrigarâ() scrnPre âo cxamc da linguagem do povo donde emana
- . : rradição, feito o (lue, pot' mcio tla philologia c,rmparada, seguir-se-á por toda parte
.s ' -lieios deste povo; á sua lingua basta confronÍar qualquer outra lingua viva ou morta,
-:--- umâ semelhança eviderrte apoiada crrr nurnerosos exemplos dc iclentidade ou flna-
:E-; que possam justificnr suâ communidarlq de origem. Pela philologia comparacla a

:i-':.dade da lingtragenr tornir provnvcl a alfinidadc da raça humana, seguindo-a em
-:.:is as suas rnigraçõcs, evoluções c (rarrsformações; é então qtre por sua vez a cthno-
. i: vem tomar lugar junto á philologia e confirmar as suas provas orr indicações r.

it l* Phenicitttt ã t'Itç i'ünili z tur lt Conlintal ámtiain, cI 18tt7.89:Iouvain.

.:.'i..
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«Quantos, problcrnâs hirtor.iççrs contêin'its escripúls;qloí'tutin'ês «ltr antigtii<larlc! »

« Chegar"se-á a. resotvel.os, §i se quizer levar irtn c:on{à: ,süls indicaç-õe-s e proctliiii
o que ha de.verdadeiro na tradição. Paro reconstÍuir..a'historià,,t{e um povo'é ptc"eiso

remontar a sua origem harbara, *i é possil.el, porque tr e-scripta ê as inscripções sãornrtlitg

posteriores á traclição verbal; é o moúivo por que isto.tlet'erái ser.ericaraclo.êcm toda pe-

hetração da razão, obtenclo-se os nrais importarrtes rcsultatlos em proveito:<{a hisúotia, »

Às tra<Iições corno as inscripções, ,ru ,i.1,, .'l,rs povo§;,'t§pi com eÍteiúo *;1o os'Flriri-
cipaes agentes co.mo os maiores elernentos 1:ara lr,rcalizrição clns mais surlrrchentlentt:s e

complexoeproblenrasoutllot1trulenúosos'strccesstx.,rrrr'.i,1inqI6:..qqieu1.iÍico.
:Não foi cle outro rnrxlq que o an{,igo llg-vpto,surgiül dcnlic.os mysterios,.rs rrrchetlos;'

do leito do 1>rodigioso Nilo e r{as trrancas oreiaw na vastitlãir,,iLrs qlesertos. Âssini airrtlt
o não nrenos importante actraclo dos inscripções de IlosctÍri, qriei <lerr o Chatnpollion l
cha've dos cetebres hieroglyphas. 
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l:ilt.3 -- Iirrr rtr()s (|tttit!cs l)lçc:os tlr" IltrrJtttiilt:lt t'í)!t1 Nr!t\ü.ilr ttttril(, ílntlt,riiictt.lils J>c:lrt tt'tttltr>

llrrltiplas t <lc 6iunrrlc penctrrtção, são jír :rs lrt:ll;ts {r'n<licõcs (lttc n()s tôrn lircult;rtltr

s.rbios archeolcrgos, hisl-,xia<lores c ethrrrtgraplx,s, strl.,rt asstlltrp{os {.r;tttsccntlen{.lc,s parti-
cularizaclos ír()s povos ;\nrcricatr<rs,

Soccorrendo-pos, pr.ris, dcsse strtrlirue rntrnan<'ial, vanros criqitar apcrlÍlstlc vttriits tnzt-

dições espârsfls e bern assim das inscripçõcs prcciosissinras, gravatlas eur- glandts lrlo<'os

de pedra, pel<:s rrossos anlepassnrl,rs, ntxta pnrtc <lt, nr:sst, Cootirtertie e cliífercntcs rc-

cantçs do mqn{o, Enccrráur ellas, rJc' pcrlncio a n,..lcs úritç:«rs, Il()rnes lúsforicos, üfin

pensamcnto, rurrír scntcnça. ;rhilosc4;lrica, s.-vrtrtlot,'rs ctc., harnroniza<los cttt cttriosissinros

conjunctos, não se sabenclo qr.rt: aclnrirar ás vercs, si a stra concepção ar{istica «:tr a icleal.

.NÍuitas r'eç.e]nnr lrinrla sr.rrprehorrdrntç,s tlcscnho,.i e lssurtrptos, r)(urlÍt r'írriantc serie de

8
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À.: -G alphabetos, algune já desapparecidos e servem hofe em dia, couro
r-icec paleographicos.

Com o auxilio das tradições .historicas, sem o rigor ic,,onographica embora, chcga.
-=.cs á evidencia do tempo em que foram essas inscripç6es levedas a eftito, quêe3 gEus

r::o{'es e o facto historico que enctrram ou I gue se prendem.
Com este valioso elemento, poderemos resolver problemas importantes eo que par-

:r--:iarmente importa ás nossas passadas eras e Iror conseguinte á prehistoria do Brasil
: ie toda Âmerica.

Fala'nos assim Ferdinand Deniz (r) sobre Roclnr e inwipçõet hicroglyphicd"r: 'Diz-se
:-r€ es solidões ainda inexploradas do Piauhy encerram rochas nas guaes os antigos ha-
:t:aates gravâram especies de hieroglyphos, destinados sem duvida e per;rctuar entrc
-'res algum grande acontecimento. Devem ser attribuidosâos Guêgu§ que (rcupanam
:E=ora a região banhada pelo Parnahyba ? aos Acroas que emevam no SuI; ou aoe fa.
lIÊcs que dominavam o ltaLim, a quem devemos essas especies de inscripções de que
-,:-< Êlam os primeiros historiadores ? É o qo" não podemos resolver,,.

r As rochas pintadas, ou parâ methor dizrr, as grandes pedras de superÊcie plana
s-bre as quaes se gravaram §guras s;rmbolicas, especies de signaes hieroglythicoo, não
€c raras na America meridional, e existem muitas no Brasil e em Guyana r.

Humboldt cita as das margens do Orcnoco, que panecem ter pertencido a um povo
::.rito differente do que octlrpa hoje esses dqsertos; Auguste de Saint-Hilaire fala de
":scripções pintadas em vermelho, sobre rochas do Tejuco e gue os plantadores da região
sg"rrpre viram; I(oster encontrou no C-eará um padre que copiava hierogl.yphos seme-

-ntes aos que citamos; emÊm, póde-se examinar nas grandes viagens de Spix e Mar-
:::s, tssim como na de Debret, uma inscril4ão gravada por uma nação p,erüencente á

=3 tupy e destinada a relembrar uma grande batalha dada provavelmente na Serra
:-' Anastacio (z). A hora em que o combate se dava, o numero de prisioneiros durante
: acção, o conselho havido pelos chefes, estão expressos por signaes cujo sentido é mais
-q menos §pothetico, mas que póde admittir mais ou menos em parte, como oc via-:intes apresentam. Todavia os monumentos mais curiosos deste genero não pertencem
as poryões centnres do Brasil; pertencem a uma nação do Pará, e nos reportamos á bella
:bra de Debret' Eis a explicação que dá este viajante depois de ter veriÊcado que esras
+rllpturas são cavadas sobre uma rocha das margens do fapurá, por selvagens doe guaes
re admira os adornos em pennàs, que são de uma rara perfeição. Debret assim se ex-
;*ime: "E guem não reconhece a obra de uma intelligencia muito Êna, embora barbara,
=o traçado de muitas figuras humanas em variadas attitudes, e na conÊguração de al-
€ru-Eâs cabeças compostas de detalhes insigniâcantes, é verdade, mas que relembram
ettretanto, por linhas parallelas, o conjuncto de um rosto tatuado, e outras Êguras co-

'üadss 
de pennas dispostas em raios ? E emmaranhadas, irregulares sem dorid* ,roe

seos detalhes exprimem a vontàde a parelleüsmo repetido nos adornos e arabescoe. Mil
cnbas bizarrias emâm, imaginadas por um cerebro de fazer uma inscripção por uma
rcaducção linear sem o auxilio de uma servil imitação, são os sellos de um geniopito"es"o ? ,

« llelhor exploradas as solidões do Pará e do Piauhy, apresentarão monumentos
anelogc. ConGamos que uma seria investigação as reprodurirá. É,r- meio incompleto

ÇL) L'Aniwt, pr, 279 c 2BO.
(2) Yqira.x fre.976 c r Dqo intcrlr?et.§âq
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se16r duvida, mas gue ainda nEo foi emprcgado pera dar alguns psssos na historis das

nações indigenas, e tolvez o conhecimento de suas emigrações r.

Varioa são os lugares até agora conhecidos, assignaladoe com esses c,rpaimcn,r cpt'

.qraphical originalissimm, de execuçío profunda ness€s differentes assumptc e dialectos;

eó pulso habil poderia firmal-os com tanüa mestria, lnra resistirem o periodo de tantos

seculoe.

Ahi pois está a ideia predominante, o signo sagrado da vida de um povo que nos

antecedeu, o emblema tradicional de tantae gerações que desapparcctrâm mysterica'
mente no correr de eeculos: umas erterminadas pelos cetaclysmas e outras, pelc duros

cffeitoe da mal entendide civilização.
Cada Naçâo, desde sua origem odoptando eeus oigne ou ernblemas convcncionae§,

assignalou em todos os recantos do mundo as regiôes que lhe foram accessiveis ou dçllas

tomaram po&§e ou dominio. A galera, por exemplo, era o grmbolo tradicional doe grandes

e arrojados navegadores os Phenicioe e encontra-§e mesÍno em seu systema monetario,

como em outroo objectos de uso peculiar.
Não haverÁ ccrta analogia nessa'serie «lc inscripções e desenlrç «lispersos nas nosses

regiões ?

Não traduzirão tambem lembranças da existencia dessa raça que viveu e identiG'
cou-se no nosso solo, na calma e na maie drrce fraternização e occupou extensas regiões

do nosso Continente ? f, o que vâmos investigar.
Eeses blócos, essas inscripções, denomin alnr.-sn itacoatiamt, itagmphia"r, pctroglypho,r

or pcdrat pintada.t.
Não s6 admiravel como profuso é o numero desses verdadeiroo monumentos pre-

historicos, dos quaes se têm occupado os notaveis ethnologos e scientistas mo<Iernos,

Q;ratr.efages, Bertillon, de Nadaillao, Renan, Theodoro Sompaio, Theodoro C.ooL'GriiÍn-
lrcrg e outros, e ora nds, simples investigador, no ponto de vista epigraphico e tradicional.

Dois são os preponderantes especimens caracteristicoe empregados nessas inscripções: o

grego primitivo, linear e figurativo, bem assim o phenicio cânaneo, dando fri,rnte exemplo/
desta ultima parte, o genial polyglotta Mr. Le Vicomte Onfroy de Thornn, na interpre-f
tação de uma parüe da celebre inscripção de Dighton Rock, como demonstraremos adiante, 

I

«Estes desenhos picthographicos, no dizer do illustre archeologo C.onego Ra;rmundo!
Ulysses de Pennafort (r), por suas dimensões, pela nitidez e variedade doc personagens,

homens e mulheres, constituem um dos mais curiosos especimens das cryptographias
brazilienas r.

«A consciencia, essa grande prophetisa que despedaça os quadros historicos e pne-

sente a verdade do futuro, poderia absolutamente permanecer sem testemunha no pros-

cenio desto tava Kanaan, tüo infamada e observada com tanto sangue ? I Não r.
«O abphc do monolithismo phenicio devia ser a nota caracteristica, o tau essenci,al

e basico dos monumentos poleolithicos dos nossos indigenas, que egualmente como a
velha Syria não deviam conhecer taulrc,r tcmph,r quc dc,r lu.ute.r licud intormc,t ou dtt
üput dc ruclur, çomo disse Renan, ("Mission", p. 282) l.

« Era preciso que o Occidente, destinado a urna cultura mais rica e mais alta, rece'

besse doOriente os primeiros materiaes para â sua lenta eleboração religiosa. Ede feito,
destes blócos enormes de pedras brutas que os phenicios deixaram tombar intactos na

(l) "Enril Pnhirtorico", pr. 18,1, lEõ. Ccrl, l9ü),
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.--i: -'s seus tenplos inforrnesr ler"arrtararrr rrrais tarde os nossos irrdirn no Cerrúro tla
:-:'-'.:.r as suas Curudrat strblinrldas, orrrle o frost'or clas aguas, a doçura rlo ar, a l.xlleza

'i .-,iação, qnc se gstcnclia ao $opé, lhes inmul:rvalrr lralm;r rudc irs primeiras eluoções
'. f:5":..s ).

, -\est''s factos ante-lristoric.rs lrão lxrtlenr<,s deixar tle rcconhec«:r' a »rissão lrolrre
: - ',-" jencial tlue tlesenrpcnltorr a Phenicia no seio das poptrlações irrdigcrras do ,[irr,o-

' - ":- Na pirpa das suas glorioxrs Íiluas. desbravancltl as ontlas do z\tl;urtico pêrrir*: .- '--rr ir ultinra tnlisa tlars srras lrar:ificas con<luistâs, ó rlue dcr.elnos ctntenrplal e ;rrl-* - - .- ,/unami.r expansivcl <lesta valirrs.r raqro lit'ruitica,, »

+l

:''-':r 
1;oucos historiaclol'es, íl lloss(r vcr, avantajÂHrrn-se ntó lxrjc,, enr lssrrrrrpÍ6 rltre

. -"-s Dreoccupa, mais qtte 'l'lrororr. l)e su{ls cruditírs palavr.âs, emtrorl resurlicl;rs,

-, 
qxureitarcmos.. não só na simpli-

rÃÍ8Ê <mo na originíüidar{e profirnda
3 ralo,tl:a da úhese, tcndo conr«r ponte
t prr6da - tradições vsrl)âes c escri-

IE" l

!fisto não faremos :,mais;,cliz,.':ellà,

'çe iaitar o imrnortal Christovâo Co-
ldo, que erâ bastirnte, sei.rsato.ê,,toi,
rÀ-;., rrã. sóurenfs por.iinàicações,.do
rfuE navqadore*, mos tamtur.rt por tra.;
,frt, e c-ktencia do, grande c'*finente;
-iEJc. a Oete do Âtlantico e desi-

FJo ldas narativas oupelo.s escriptorc.s
& .dguidsde, como: Critias, Platon,(Ei-, Skrre; Theopompo, Aristoteles,
GElro, Strabon, Eretosthenes, Macrotn,
-üd* Sqftax, .lEli*nus, Plinio, Statius
q.Àu'!n Pçidonius, Fesúus Ávienus, I)io-
&lro dÊ Sicili*, PluÍharco, §ylla, Seneca e

-E 
uÉ:e

Eatre estes auúoree, alguns ha qtre
& --.-'.* escriptos existem apenas fi:ag-
É; mês suâs naüatives são reln-
htc pa muiÉos outros historiadorsç.
Sdc ctrro fôr, Christor,ão Colom[r«r, tinha
sErffiite adquiridn a crxrvicçilo tle que,

l'itt. ,t - Íntctipçíio tl(, Skl*:tt, (Ilia f.tttlui.:

(Ieanr_,, clle alxrr<laria rrnr Coutirrcn{t,, «1trr: tirrlr;r si<lo corrhe.:irl' rrrrs tcrtrP.rs
--i -::-rirt()s; J-rtrénr elle íirmt)u;r stra el,llil Pr>r.(cr.irurllciosarrrcrrlc cnrlllelrrlr<li<lo. ..r.a. úz cI.., çrçs111111 a rota perriida tlos rxrvtrJarlrrr.cs rlrr irrríirtrirla<lc. ,.\ tra.tlicãr:
:'. ' i: uma irnportancia ca4jt;tl, lrara (lricrn sú rlerlic;r a i,,r-.s{ig"tõcs his(çrica".'l1l
'r : ji se enconlra a pr.irnoftlial itlcia D;rra csl:r í)r.lr-rrt rl,' ecí,,.r.,":'e.!. :ii se errconlra a prirnofrlial itle;a para cs{a orrl+rrr tle esturlo,,,

'J"rm e/Ieito, si scgttiruros Clrristor,ão Col.,rnlx, á illra clc Ilaiti, 1o ternp<, rlc sua
€:i;., q'1)cr)nfrflrcnros alri as trrrriiçõc.s clos (]ar.;ril-ras insrrlar.c,s: crrntar.arn eilcs r,os
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llrl'11í)'§

mi§siorarios hespanhoes, guc antigâmente unr por:o; 'finclo por mâr, d() ln<lo <lc Í:"tt, ti"ha

l;*;i" tr *"u di. ilho; mJs'que, posteri*rtner)te, tirrt êxerr:ito tle Cnraibas, vi.do da 'r'erra

Firme, mÍr-ssâcrou o* prirrrui.o* 
-poss,ti.l,.rres 

dc'' I"traiti' e.'rcCpto as trrulheres' qrre ft'rant

tloupâclas. Encerra i*i,r rrn n ,lupt,l tra.lição lristotical a'rle ur» prrro rin'/:o do Otianle e

à i"" nulherc,r [i'rc.' do n.d'r,rdcrc'

r ()ra, os missionarios hespanhcres supprrnh.rm qtre estés'navêga<lores riiirdos rr"ruito

antigamente de Este rrão potlinnr §er setrão Pheniçios oU C-larthaginczcs; n"ras ttiio Íizcrarrr

,rentunra pesquisil para estabelecer sua opinião e até hoie nirrgucrrr pensotr "r't exarninar

esta traclição; porque rrós pocleriarrr.r* ,rorr.anr até curericanistas qtrc olhanr conro chi'

rnerica, rtão sír-

merrtc a origern

mas ta.rrttrem a

ertigração phe'

nicia ou cartha'

s.iner:r na Ame-
rrco Ôu cm suas
g111L9r: : 1.:,.r, .1 :.'.

:., A rrrigem
tlgs t,; prinrreiros
l{ai[iç;11sss:, ins-
Irecin:',êntrekúito

,íê*te;-,tirtlrho-
ronr ap«rtlerci-
rne das, tradições

'-- <l,til §üc- 1. 
: ,' ' 

"rrà.5 
**Ír,*".i!,çôr:s r/o .l.r'Lri, rr'r te4iíÍo <1e JÍ.rceti:tr:t

tuclo a quc colr-
siôte na prescr!.Írç-ão clas nrrrlhcrns p.rupaclils n(.r r1r(tssÍl(:l'c, estas rtur]lteres, é c'laro, tlefe-

;i";ri i-r'*;.i.,"aiio sua lingúag",r.i.,r* a dos ,rrrvos conquistacl«,tus'
"'"'..p;;,.-;;-úirnr 

olpmurr",r, ãn dupl:r tradiçâo.<1,,s i,rsrrlarcs de Haiti, bastava pois es'

tudnr um pouco a §\rÍr lingua.e pr'()Çul'flr <1c'scr>t'tirse ç hebreu, <1ue ó o pltenicio' €ncotl'

tra'a-se o"ll" *escl^;". "Ia; ,,uto*lrr"*te lcvado a lcr t,s cscriptos <los hcsplr.rlht'es'

lrrelparticip*r.* oo:la".istiranr á cle-qcoberta e írs c:o.quistas tla ^t\nrerica;em scgtrirla tivc

de <:.nsultar *" t,..r"rõ** cle Sct s 511ç1-ç551ircs at{' ;r t«rrn:rclít c Posse <lc }Iaiti' para }'rança;

afim 4e tirar 4ellrrs os tcrmos tla lirrguir Cl:rtaiba dcsta illla c quc í' tlrlltrcnr conhecicla

cclm o rtonrc de I'aino, l

Âs 
'bras 

dc {.'cçnanrl' Colcirnlro, tLr Petrtrs ll:rrtl't' tl'Arrglricra, clc Naçarretc' de

Racia, {e c}6p2, }{c"r.rrn1rl,r tlt onicclo 3- \ralt[,s,'.'le Flerrc'':r, clc l{srnusir'r' d'âcastlr'

fle Lopez ()onr*ra, {c Nuiicz .le la Vcga, {c Gregqrio Gtrcin, cl'Orclr'fiez' tle Citl'rcr:r'

<lc Romain Pilne, dr. t-lczoni c, cÍrr trltinro logar, as de Ra.-r'rnorrcl l]reton' cle Ilobc'rtsorr'

dc )ean illocqtret, cle C[arlevirix e tle Carl ]l;rttils i{.c", llre tcnr passado sob a vista;

tle alguns tlestes ;tlrtore§, tcnclo cxtrahiclo :rs palavras carlibas qtrc rthi se cucontratn' ptrde

comparal-as á lirrg.t:r hetrrtticr' orr plrenic:i:r-



.' ',:r: successo frri complcÍo, poryue o 'l'aino, extrahiclu do Caraiba vulgar, é um dia-
. ' ---.eú'irt, cotttti 

"u 
o*rá .rrr, Àinlr"o rlcrrr,rnstr«ç:ões philologicns Íls. 9t o iffS. e). Parn

:T;:: -:r.nos<; trabalho, tit'e tlrr coritr.rnüar,ms com rams clocumentos que possuem noss{rs
:J -.i---recãs franccz,as. Isto, dcpois tle 395 ernrx» t{a tlcscoLertn ,Ir,s Antillras, nre €§-
* - à -:3eÍ\'it<lo ctmiirrntr e a{lirnrar cstas tratliçües c errrprehen<ler n oLrrlt historica gue
:, ,: --{..r á publicidatle soh o tituto: Í,t., Phc,ticittu- à't'itê rl'^t[a;ti;;;ir rri;,irr*
'-É' -Jtn,

;-airego-a ás nreclitrq6es çlos enrdito$, {uê procür:rm r,econstituir lr lristoria dcx pcrvo*
-.,r. :---::---uidarlc; etl,is r$('(rnhecerâo(lue se não tlcr.'e, a priorc, regeitar scm exünre. ruq t6-

,--E-<- Íresmí) rts dr,s st'lvagcns e sinr ck'r"e-se dellrrs tirar pr«rveito pRra $ historia, r

.'vsc']u,'çr)E§ Ê r*.,tlrrç:Ôhs D,,1 ÁÀílit{t(ti\ IrÂr.Jrr,§.rítRrc/1 p(rr{ nHR^Í nu) ftA^ror; rB

SerÍ,i'trír rlt rtllti.],:t inÉrr. a sÔlir rr..rq í-.e:rq, s-f.I,,.tlt.rr,a,. ;ii t,tr .rrttlrl.l.-r.r ..ro ,r,!.1é ,1, .ilt íc:r-
lr. ,lÁrrry r'rr Irtll|llta:r C rr;l lrirt rir:e t nr (iIrir; r,r,,\;rrm :r I.'ro:l ('rrr.*, r.lr.

'.'---itttt'rtÍr,s :Ltr1,"'s {lt ftrrrrlnçolu rl<' Çirrllraut, rrn ,,\rrrlrric,;r {r)1 {t:rrros ô (csír:nrrrrrlro
' :-,s rrrrrriliivirs r:nr girrrtg{} thl'lilrc.pirrnp,; rupr,rrlueirlrrs *ru lirtirrr p,rr rliliir,trs (lrist. .rr),. 1,., g"rrr: rll rt,nurn(, S.r-ll;r, (lrlrrtlrart.o).

''i','trf'>rmr-r o prinrciro, llcrcttlcs firi visitrrr (is ()rügos entre os [larilrasr estes hrrlri-
-, tnt frtntrt rlrr [,vbia os tcrritori,rs lr,,ie ori'rrltlrltls petos lrrasilc,ir,rs, eurrluauto riue
' c'ndrtz estc tttestno Ilercrrlts aló r, rturr S;rlrrrnillo, sobr.rr u culrtirrcrrte Crrririirrrrt

-.'-...:r prt'los gr§!;os; lravin-tls pt,rtiurlo ilr! \nl c a,r'Nurt.. rla Ârrrt.r.ic:r. »

r, J,r 
', 
i".

, tri!,\Nr! ,tIl,rt, \{§i+rdill'nts rrtr igrir,t tg{u.io s,,l,rc rl-
B.'\ !i..tii(í rl,, tlrtll,r .la l.lrLir. ..,!, l;i:i. rl. t1r* trrtr
r.sfurLr frtr'rrtur r.itr (rt'!'lt,Lr ti:il!.(.lif,! r lt6 NrÍtt 9ltr..

I :onr tle tluvida'qrro ôs Tivr"henion, sthilni rlt"ulgulnt tertt*n(! il*t",1,, rx'elno; ignir,.

-;:':s se elles terÉaram estnhelecer-se nella, (á); pa"ece porém certo quC,os Grcgris,úinlrarn
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cDurante o bloqueio do estrcito de Gades, hoje Gibraltar, que duruu 5ü) annoo, oo
gregos, isol,ados no meio dos barbarps, desappareceram; nras sua tingua Gcou mesclada
rÁs linguas anericanas, como constatauos em nota citada.

O prcsente escripto, sendo especialmente consagrado aos Phenicioc, faremos âpena§
assignalar de passagem wma tradiçito grcgat jve poderá ser util para esclarecer certoe
pontos da primitiva historia dos Gregos e a origem de suas divindades desconhecidas a
Hâiodo e a Homero. Diremos, entrrtanto, que a lingua Kichua, contém com seu valor
historico, as esrmologias das principaes divindades da Grecia.

Quanto aos Phenicios, elles se estabelecer&m a principio em Haiti, e, pâra ir fundar
colonias ou cidades no continerrte Americano, Irassaraül pela ilha de Cuba, cuja extremi-

. dade occidental é muito approximada da terra firme.
o nome de cuba It J B em hebreu ou phenicio signiÊca "tenda, abrigo,,, o qne pmvo

gue a esüadía ahi dos emigrantes era apenas provisoria r.

*

Pmseguindo no assttmpto de nosso capitulo 
- Tradições 

- diremos ainda como
Jhoron: "os eclypses do sol causaraÍn sempre um grande terror aos povos primitivos,
ignorantes e supersticiosos:'isto se vê ainda entre os *lr"g"r," da ÂmeriL 

" oi &r-qr*
do grande oceeno, que julgam ser o astro do dira d"ro"Ido por uma grande serpente.0 phenomeno do ecl54»e, lnrtanto, foi tambem u.rra das causas da adoração da serpente

. ao mesmo tempo gue a do s6l: é por isso que os Cananenses adoravam o il, *b " ego..
da serl»ente e as proprias serpentes, como conta Vossius.

Â§sim Votan, de origem C.ananense, não é o creador do culto da serpente prehistorica,
que deve nemontar a 4'000 annos; mas elle foi em seu tempo um sectario da antiga tra-
dição religiosa dos primiúivos povos, cujoe monumentos Jymbolicoe recordam âs con-
vulsões, as destruições e as renovaç6es successivas 

" ,""orr*tit,ritivas do globo.
O§ estudd.§ geologicos conÊrma^ur bem que nosso planeta foi por rnuitas vezes trans-formado. Nos primeiros periodos destas perturbações a terra; t"hJü;"i;;. *-pecie humana; ma§ as primeiras gera$es que apparêceram assistiram I terriveis cata-clysmoa dos quaes poderam úransmittir as tradi@s
Estas mesmas gerações dos tempos prehistoricos teriam sido tambem t&temunhas

«Ie extranhos phenomenos astronomicos, meteoricos ou atmosphericm, taes como os {astrevas em lugar do dia.
os grandes catadysmos diluvianos eram acompanhados de trcvas prolongaclas; assimo diluvio DOrygés teve uma noite de nove mezes.
No Mexico existe a tradição duma noite tre 2s annos, durante os quaes o sor nãoapparecia senão por intervallos e a terra estava então coberfa de espess* ,.po"*.Entre os gregos l-rouve um fupiter das trevas, e xenophane, nos diz prutharco, asse-gurava gue o sol tinha desapparecido durante um mez inteiro.
Nos temtrrcs Biblicoa, não vimos gue o Egypto rd *".g6ado nas trevas durantetres dias, sendo esta ê nonâ praga com q,r" Moy"é, castigou L n*rp"i* ? Estas trcvaseram tão espe.ssas que não permittiam mudar-se de lugãr.
A se4lente, manifesüando seu espantoso poder, p*oroiÊ"o., então o sol e o mar. Estaserpente tornou-se o Typhon eg4rcio o python do. gr"g* (frs.2), nome tirado do hebreuou phenicio, pcten, plor. piloním, serpente, vitrora.,,
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rI-::e trx-Lxospovosinrlistinctrrmente, tr serpentepersonificava o l)eÍnonio, a per-
-"'T.;:--€- a destruição e ere considerâda cotlro ser)do â carrsâ de todos os malàs que aÍ'-

--.r;-i:a r :umanidade. Typhon era o iniurigo de Horus (o sol) e luctou contrri ellc, mas
- --.i. - :cn'r principio, venc.eu liphon (o m/ro principio) e o âfogc,u no lago cle Sitl»n.

5,-: -qreito Plutharco (em lsis e Osiris) diz que a derrota dc'lyphon significa n

:. .ias aguas e a retpparição rlas terras.
-;,r*,:,que iclentificava-§c com o Sol, rnatou a serpente Python; Ophion, o chefc
,::: Dras (em Lrrcien), e cujo nomc ern gregrl signi{ica scrpcnte, foi vertci<lo p.rr

hu'oo que expulsara do céo todos
[ ;-r-'i('o EmÍinr, segunclo os
fiEi.i**' conforme Pltrtharc<1, tern-

F úá gue Árimanius, auúor da

-. 
rie frrne e de outros rnalcs,

pi mito por Oromazo, represetr.
llio o bm principiol é a cloutrina
p Zor*tro espalhou. na Persi*.

-\e Gcnesis, Bva, ten<Ll sido
Ltda lnb serpente, Dcus rrral-
;ç:* e ondemnou-ar a conter
r rile todre os dias de sua. vida;
iFiB dslhe que a nrrrlher seria
r foÉnii-a e lhe esnirrgatia a ca-
G

§o Egrpto a vâra de Ârâo
uJnnr-ce elm trma. scrpente que
futrr es clre maggicos egypcios.

!;n, m,fro tle Bacchus, a serpente
a efonle objecto de terror; pelo

f-" ttrcméro conta que os Timhc-
in +tu lo guerido fazer captivo
! Bft+mE gue astava no mar, ()s

c-'l as aqÍennas e os rernos rlo

-ris se fransfurrnnr'tlr) cm ser-
E6 c que os 1'-r'rrhenias, espil-
!rÚnÉ(É, lançarâm-sc ,lo rnar.

)I,s, com o tenrpo, a imagem da scrpr:nte, lorrge, dc irrspirar o {crror ,le ,scr urn
rsÊr m,atrfeifor, pasiou â sc:r ttru eml»lcnra tle trso flrrrriliar, por isso rlqe 6s Isnr-
§telc tinham rrma serpcrrl'e tlc br:r-rtrz.e, qrc .r vist* curavil a nrortlcrlura tlas serlrente.c.
nhrcurio tinha rluts serpentns qnr scu catlrrccn c o'l .-r,'rsc <le llrtt'r:hus, c,ra ,,",ro,1,,,1ç
ErEEBt€s.

Qranto a'Votnn, (lttc nos intltrzirr a r:stls citrrçiics historir:ns on nri{holçgicas, trlle
:&e em seils rnanrrscriptr)s que nâo era rrrâis tluc n tereciro itotan (p./rrrlnrr ser;rente.;
rc o primeiro gue fôrsr ac, l\lexicr> pÍrr';r p(,voflr' lrs tçr'ras e firrha sirlo orgauizltl<lr r.1,, cult,,
à -rprie.

Logo que Grrtes chsenrlrarcorr no i\Iexir.o, os clrr<rnistns intligcnas «lisseranr (lue lt.t
*i'uirlarle tinha r'irrdo de seu ;>aiz rrrn p.vo giganle e rolrrrst. rle r,,,11e liinanú, »

IlrA. i *-.Írrst:ripçio d:rs írern- cor1, lt frlÍlra tle l,-r,lhon, ÍÍ)ttltld'l
c[t cr.rícúcrcs gacIo§

\

,l
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r§ste nome tem duar e§rmologias semitas: l' 1r P ,tia, cudit ferrum, elle fere con a
eepada (r) n11 iná.elle opprime, faz violencia, donde ogrcgo ,ros (iuog), musculo, força

muscular e rPI ami,pavo, nação. Os Kinamés êram uru povorobusto, temivel e op
prgssor; 2o a etymologia gue se segue revela talvez a origem deste povo: poryIue tem-se

lf r h Kéni, nome do povo Kénite Kinéen (da raça cananeza), rlliada aos Madianitas

e viviam no meio dc Amalecitas; portanto 1§ y (ami), nação.

Conforme esta segunda et;rmologia, os Kinamés eram Cananezrs e sua antiguidade

não podia ir além da destes ultimos, que remonta a 2500 annos antes de |esus Christo.

Saul, tendo o designio de perseguir em parte os Amalecitas, ordenou aos Kineens que

se separsssem daquelles; elles obedeceram e uesta occasião for:rm poupadoo. Ora, Saul

reinou peloc annoo ll00 autes da era chrisüÍ.
Os Ki-amés devian fazer uma emigração entre esta época e o anno l00O; porém

ha rezlo para cner, que sua primeira migração alcança a tempos mais remotos, visto gue

ellec pre.ederarrl rro Mexico a chegada dos Chichimegucxr. Estes viviam do producto

da caç+ hebito que adoptaram em sua longa e penosa marcha, vindo do Norte da Ame'
rica, do paiz fu ,rotnbm, onde não viam o sol e havi*m viüdo, portanto, sob o céo bru-

mooo das terras boreaes, e marchsram pera o meio dia, aÊm de encontrar um clima

maie clerrente e ettrahente, a claridade do soL que lhes recorda o Oriente.

As narrações de Sahagun e de Torquemada se contradizem: um representa os Chi-

chimeques como um povo barbaro, emquanto o outro os considera como tendo sido gentes

as mais civilizadas da antiguidade. Nós adoptamos esta ultima opinião, visto estar con'

forme a etymologia phenicia de Chichimcq ou Chichimeg, que é do termo D r ) I clachim,

sapiens, magus, peritus;.e )\ mag, magus, potens. Vê-se que estes dois substantivos

têi a mesma significação d. sábio, instruido, habil e possante: o que indica bem o estado

de civilização dos Chichimegues.
Além disso, a etymologia de seu nome indica que se trata duma tribu asiatica: a

gualidade àe magu,t e potcntr. é a de sabios, os homens importantes entre os Medos, Per-

sas, Babylonios, Chaldeos e Phenicios.

Isto ngs lembra os tempos de Salmanazar, rei dos Assyrios, que tomou Samaria,

metteu em captiveiro dez tribus de Israel e enviou â ludéa Babylonios para colonizarem

as temas e cidades gue haviam pertencido aos Israelitas: estes acontecimentos tiveram

loger 750 anrros antes de |esus Christo.
0 intervallo entre as migrações dos Kinamés e dos Chichiméques fôra de 250 annos

mais ou menos. Mais tarde foi Nabuchodonosor, 600 annos antes de fesus Christo que,

com as armes dos Chaldeos, destruiu ferusalém.
O terrno chichim ou chachim, conforme Gensenius, é chaldeo; nada haveria de ex'

tmondinario gue grande numero de emigrantes da Palestina para America tivesse sido

desta época; pois que elles tinham sido precedidos, desde muitos seculos, por outros P9vos.

A migração dos Chichiméques foi seguida pela dos Koloa^s ou Colhuas, povo agri'

cultor, cujas occupações e costumeg fazem conhecer o avanço de um certo gráo de civi'
lização; na historia tradicional é dito, que elles não só sabiam cosinhar e prtpÍtrar as car'
nes, como trabalhar em pedras.

A :tymologis de Kaloa oa Kalua fará melhor rcvelar suas condiç6es sociaes e sua

origem; é que effectivamente o verbo phenicio gl Q kolá ou Kolo signifrca, assar, coser

(l) No trtiro,/rrarrr rfuaiÊcr qudqucr aror, todo octd.
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§ i ,2.", l»r nU \ á.rtí,lalrornre, tlabalhar, lalrcre pruluccrr, produzir pelo tra-
:n.r .rrtril e{,vmologia, qtra estnbelcce tlrnlxm r me<lida tla civilização do povo
.lL's K<rlnas, i,, ) tP l(.o/a cirrzclar:, esculpir a pedra; .Ionde iti *rte" escultor,
c a segunrlii syllatra lD 1' or, lnbornre, tr.lrlrrllrnr ou umir su:gorr.ln syllabu D Í'i
''l a,r.e cJrtietcnr Íitcere, setltrc ;roprrlum, tranqrrillizar o pov(); o lhzer estavel;
r, ,rs intlicir.rs cle civilizaçâo.

:- :,rr'!,Is <lrranto tenrlxr os Chichimôr1ut:s e t>s l{oluas viverarn em paz; porém
- -::E:)t]encia Íiri tlestnrirla pcla it'rvasiio t-los N:rlru:rs e dos Toltecas, que os guer-

-', ç,s srrl,ttletÍenrrn: pol'qr-re {bfttrn «rs Nagtras ou Nahuas que deÍinitivamente
- - :r racír rne.xicalln; selts (liÍcct()res religitxos erâm os Toltecas, encarrcg:ttlos da

? :ltttarorti(o tltr /r'Íirltc r/t: rslt'rlitc,*- tlr,olrlro nalttrtl *olferetirío a JazÉ I'irissi,ro, na {oz tlo
7'rorrrllcr.r.s ..-- " lllr- ;ltrrrorrialr", ?- f, Irrr;í, f .§§.f

:,:§Àr-.2it.i.r dos ritos c <lo turlo que ['(]lrstitrria o ctrlto tlo pnganisnro. O phenici<l ]:r J
r-,*.r-1-: -i<r exiL,<io, scgrrir á avcnturl, c !: tr;l J trtBorra,I)crcussus plaga clivilla, feritlo dtrm
::::.i,iencial,sirrrellntokrgiirsr;tte,.;,,1,1rli"nrnl;errra,rp«rr'oNrrhrra,norlual a retigião
:: -::.:alinno Íbi cs{al:elccitln. ()s 'lirllcr'ns cxerciant as funcçõcs tle sacriíic;rclores; is[o'
lr' :-:*'- e. elvnrologi:t tlt: seu rr()rnc, tlivirlirl«r r.le 1t.r ! irlrr purpum, vestid(, dc purpura;
:3Z| '.;,(. fúre, Iurlt,ctr{,crt'il il ,'rnll,l. 7i',7 p,,,lc rlerivirr f;rrnhcnrtleJFIltt,pn,fazo
:e: j::rõcnr, tlr: ) P ll lttTnl, slstr.ntil, prrn,ler:,, csí;rlrclt:r:r'o ct;rriliIrrir,, jrrlgl, exlmin;r e
, É-1 r.



r0Tolteca era, portanto, ao mesmo tempo, pontiÊce, sacriâcador e )aiz. Seu reinado
durou até a chegada de Votan, gue introduziu o culto da seryrente e fundou cidades e co-
.lonias no Mexico.

Na historio mexicana tem Votan um logar de destaque; rnas, ao tempo de seu do-
minio, chegaram os T,rQib. §egundo a etymologia de bQit, elles eram de uma. seita

reügiosa: primeiro que tudo, o verbo )P) t{âqal signiÊca estreitar, ligar, apertar: donde

lif E ytriqeton saco; mÍul as letras ! e ú permutam, detruqaltemos lo ptp caq,ciüeio,
habitomonacal ou de peregrino: 2o )'ln hil oa khil, circumagi, ser envolvido, apertado
em redor do corpo: ár7 exprime tambem soffrimento.

Os héqiln eram, portanto, vestidos dum saco, estreitamente ligado em redor do corpo:
era um cilicio gue os fazia sofrrer. Esta vestirrrenta era sem duvida imposta, como uma
penitencia obrigatoria, a uma seito religiosa; e assim tudo ao contrario dos que pretendem
que o termo btqil provém da largura da vestimenta e gue dizem tambem que na lingua
tsendal, tseqil, signiÊca 'ânaguà vestido de baixo". Ora, nós acaMmos de dar a eúy-
mologia de béqil e de provar mais uma vez gue a dita lingua tsendal é phenicia ou um
dialecto phenicio.

Assim, Ásteg, Kinamâ Chichimeg, Kolhua, Tolteq, Votan (photan), Shivim (Shi-
phim), Shan (Than), Cuba, Tsendat, Nahuel (Nahuá), Nagual (Nagua), aos quaes jun-
tamc muitos outros nomes, são perfeitos substantivoo phenicios, ügeiramente atterados
no Meüco.
. -Os'numerosos factos que apresentamos demonstram que não é por ignorancia, e sim

por indifrerença dos philologos e dos historiadores, não se terem elles preocrupado com
esla ondem de investigações, pois, com um pouco de reflexão, teriam feito, como nós,
comparar as linguas d'Haiti e do Mexico com as semiticas; porgue as tradições destes
dois paizes fazem conhecer que seus invasores tiúam vindo d'Oriente, por mar: é o que
conGrma l-as Casas, dizendo que na época da congrrisf4 se conservava ainda a tradição
dos vinte chefes, gue haviq"t desembarcado de muitos navioc vindo de Ért", 

"orn 
u-"

numerosâ colonia de estrangeiros, tendo á sua frente Quetzalcohuatl, que se chamava
Cuthchulsban, Gugumatz ou Cuculcan, segundo o dialecto que se falava. Quetzalcc-
huatl, como chefe dos emigrantes, trazia um penacho, e os indigenas diziam qr"L,, ,,o111*
designava.a "Se;pente de plumas verdes". Este personagem, ern dhlecto tsendal, era
chamedo Cuthchulshan. A efui.rnologiadeste norne é: lo Il , a cuÍh, Cutheen e tambe,sr
pei' is3 Cuthéens no reino de Samaria, onde Salmanazar esúabeleceu os Âssyrios de Cutha,
em Iogar dos Israelitas, gue fez transferir parâ Assyria (t); 2" ) .tt Íl.çhft, nome de um des-
cendente de Sem, como fora Âssur, pai dos Assyrios; sua tribu esiabetêceu-se proxiino
ao fordão; 3" Slun eur tsendal, significa "sertr)ente" e corÍesponde ao phenicio than ln.
que é tambem serpente; um outro termo phenicio 1»-1 t"a", emigra, completn a imagem
de Cutchulshan, cuja significação é a de um emigra-nie da Phenicia, revestido do titulo
de Serpente, como Votan, Schivim e Quetzalcohuatl; ha por conseguinte toda apparencia
gue são a mesma personagem estabelecida em Carthago e que passou com os colonos á
ilha de Haiti e mais tarde ao Mexico, onde fundou, de uma maneira desnitiva, muitos
centros de colonização. De Haiti, com seus adeptos, passava por Cuba, para abordar,
sem duvida, ao cabo Catosh, a ptaga mais oriental db Yucatan, onde, muito antes {elte,
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ri;.r i :: : Z,ârnna tinha desenrbarca<lo colonos; a tradiçõo ,cliz, ainda gtre orrtros emi-
-- -a ::,:nl,em rleseúbarcarrrm no golpho do Mexico. 

- 
' , , '.:i. :,:,,.:'1 , ::

'- -:- :irrri,t) é <, pheniciou,.' Bn kato,rh, Iogar dc rctr,iiio, subs. do r'. uDIitz-
.,;,-., - :.--.irÉe:*,it se (de populo),,clohi ci pnrtieipir::ltataunh; rtunido, agrupado. k,it*rf,

-- - i:(rnrurcial-ão pr.oxima, quc é-- d i te kadoth, logar cons.rgrado.
:-:'-slo nos revêl:r iá quc Yttcatan foi antes povoado de invasores vindos Co

-:-': : 3s et<ur) phcnicios, comô võo ain<la corrürmâr os nomes seguintes e as fqn:-e-' :: 
"'otan. 

Este, depois «le tornltr sua posscssão, confornre Ordoncz, repartiu em
--s Estaclos e. lhes dcu os nonres de Yucatan, Cunteruala, Tula e Nashan,

mi-;,:,:*= deste ultirno para
,,--,* j-::-ii a Capital, sofu se6]

- : r : :: centro cluma ,:co. 
,

---r- :.- i: o tlialccto tsendal l

' ,. : -: -rj:ro que o phenicio;
'*': :í:r::: Nashan,, qrre 

:: §e:.j
-.i-:: :. . i ... eidade t1a serpente,
-r i.j ::-r-gtol6gi, ent ll) il ]

l* - r-:--nte" e.\l: íhan =
iii:-L: :E-:almente "seryjcnte'f,,
.:r:' :. irpla scrpenter,r comô
i*'- : '-: e photan (Schivim e

:.1-- -::e têm identica si-
;:; i,::-ã: No diccionario.r,dol rl.

, l rr*r-i l-atouche, professoriclêr,,
::.iy-. iiz que lOn? ,ta.rhnn

i =:=entc (le bronze dos

"-: -a: sisto quc nará signi-
:r:: ':=.i--enr "bronze" e "rlwtn,.
- :,-: -" "'serpente", . : 

. -'

r. :inrologia de YuclrÍan

: --.-'r , prcterito do v; Íl P t
. iii : -- c,:,llcrclclo, ]el-antado,: ,

--,.. if i) lahn,o âcarn-
:.:-:: i-:.:. a esfaçio, o l>ivaqtte:,
. ,r ::. : ,m eíIeito o prinreiro

Ê: : -t:upado por. Votan,
-i- e:.r'rnologia rle (]uqter»ata d n \) ílun, rrrt:i., cr.trtr., N lil fl ú.rrrrâ, Priz inctrlt., fl 5

- ,. r - --i j o, rru Í1 íl! trlah, soherb;r. 
? "

- : *,-, terrr por t'[.yrnologirr ]:r l) {ottlscr {rrrrrsíirrmirrlo rlt.stnritl«i, tlalri o ;r:rrticipir>
*:-:- ----- i'l l t D latúah, tratisfirrtrrlrtla, <L'strrrirl:r; es(c nrlmc intliclr rrrrr 1l:riz. c,,lre.Í., tle--::-:i :' qtre está corrlhttnie tt dizer <lc I\I, Blasscrrr <le llotrrlxrrrrg, (luc lá viu grandes e
: :--::':\rs rttittas :rrrtig;ts, sem ter lltr.lirL, clcr^r'ol,rir rrcllls n ci<la<le rlc 1'«rula; p,rrc(nr 6s
.::É;t:::as, enr lingua tsenclal, u il..sigrrr,ln pol. no11yq rlc'l,anirra,,rilrrio,lue,ls tlesccnclentes
:':s ':escanhcrs cht'rniern sinrplcstne'níe ":r r.:lrsn rlc pedr:r" rrnr edilierio crn rrrinas <1uc alli
cc :-t'-ttra,"
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..::, .i,;.Rêúlta,;disü*s idiveirsaS: :ob-<eivaçires,,: ituê ô nerdadeir.r,.lttlnro,:cle':i:trulrr..tle'''Votant, ,

fcji-dxalersda origrtiÍi-ríiini:rrr;,1â Cid..Iô'.lc ,Seri4qje;t .càrr.r,oü6.1üj. chârnam;nti:crq, ini,
''.«ligenas;:51s porqüe'rtrtro cidade, lf,otrta'não é encrqntrntla.-, Pareôeraliás,:"que; "I'rxrln,:rtu.

,Toril1n, erlr um lugar. crinclemnatkr pela sorÍe; qunc!õ..t1";B"asserir de lJourtxurgi,:rrmn:
Itribu:tle nome' Yaqui,-.se4!e id*iificatloiar' r'eio, se,.rêrririil,aos,,,colon<n d§,Touliin.; porém,,

. tinha.êlla üma graude,«li{fcrenç:n na linguiigem; e'a,1,§ir1r,.confusão com a outra carrs.tr1,,,a

tlisuersão desúa colonia. , ],,,:

: : .'...:, t ::: : 
l'ttiti to"*s;r;rrru e,tnana:rtiiiitei>isicfioírr"r.l5;li-rriao*,rrrrr'.ruc.i(rrrirêsaeúro(ra,tcndodearrot.crle

, : .: : : ,írÁoIn;.gO(L€É..s)

,: .A ""pita üVuá"td+ai,Ír{aiapan',(lr'f4vapàn;,ao,íeU*.,.:f Ç arai.'thala*.X'J,8,.,,
. rnir\à, *gua;agur âo.ocr.tnte.y1 -; gi,,pattr lpanl",diAnte;$ifoc*, {., lo.l-o; rro Gur""i", o'fü,rl,i
terbnome e os Paraliporncrios,rpane.se enÍende- poi:ah orietrúc, do tà{o âe Éste: o que é

..., ,exacfor,1»ois,i\Íaynpan gstá,s-iluad,r na parte orientol.tlo.,Yucafan..,e.,visinhai: dol(hlano..,:
.r:".:,r, '§egrrndo Cogq![udu IvÍáynpirrr,teria sido fun.laúr, p-orum,,i.e.leceàsor] rle Votrri;'dg.,,l:
, 
nominafo Z.anya. Este: nomelé tamlxrm , plrdnicisr a*ái* n y ! ,o* signiÍica impctuoso;, ,

Tu"*:, tfrir;el; 'e ntih do verbo i41 nàhit1 couduziu; trà'nsporü,u, condemnout; niilt, ,

é tambem um ternro igual a tÍ)| trâhl, tomou posse, tlistribuiu, cleu ein fierança: , ,]
, I, ora, segund. r tr*diçãt,, foíy'om,l."rrnr" p"*I;;ü 

"-r;;;"er; 
que fez a seus clion.s ,:

o repartição tlas lerras. Elle lirnclou ,rin,la ,i eirlntle :d* li'r;trrai tomlrem .I., phêffi,,,



'l'-'j, s€ Feune, se dongrega, adverbio stq máb, pleno numero, em grande numero.
I ru,r aorte Zamne, foi divinizado e incluido á primeira ordem do mundo astronomico:
: :n:r' rgso tambem chamado Ytz-7amna, para attribuir-seJhe uma origem celeste, con-
Íl zd{rc crlmo urna cmanação do altoz tem-se, com effeito, o phenicio I t't iÍaa-ma-
EE-Í:il rqr.a; ilz é, prllútnto, a emanação das nuvens ou o orvalho.

{ :apital de Guatemala foi Kopan, do phenicio n à p 
- koup ou kop, cingi,r, oerEor,

' i :^c,r angulo de parede, ou I J 4 pânl, as faces, o exterior; vê-se que Kopan foi uma
ãúed,e trcrtiÊcada, cencada duma muralha. Copan é chamada Chikimula pelos indi-
pru:s mPre o phenicio, por isso que rP'r n cÉlÉi significa sinuosidade, logar profundo,
FrTa::a de montaúa; 

" -Il I I D mouhh, part. passiv. do v. Íl\ N, olâh, subir, donde as-.: parte superior, subida, parte alta, elevada.
--tim, para terminar no§sas cogitações rcferentes a cidades, diremos ainda que no

:s,-ru--: de Chiapas, onde se encontra hoje a Ciudad-Real, existia a entiga cidade de
I"rÉ: :s Gowêl, gue havia sido construida por Votan: etymologia t\3, gôi, povo, corpo
rc :,çn-tacão, de onde-nâ].3 govch, exulsum turba, multidão de emigrados, exsules,
s 

-ierados; migratio, emigração, exilium, exilio.
l=a,x tambem ) ! j goê1, o que causa desdenho, aversão, o que é abjecto. Esta

:,u:"a.:e ie Gowêl'ou Goêl teria sido o receptaculo duma população agglomerada e pouco
l5üErj.. l

*

r Depois da morte de Voüan, foi seu nome honrado pelo de Bôtan, termo homophono
:rr ', :.{ÁD ou Phôtan. Este nome tzendal signiÊca "coraçâo, coração do povo"; elle é
:üm:Ê:rn phenicio porylue lD J botan é pectus, viscera, intima pars, ima pectoris, coração.
T:-i!as, parte intima,-o fundo do coração; e, Êguradamente, coração é o fructo des
s::rã*r-bâs, o seu amado; segundo Cicero, viscera é o fundo d'alma ou do coração, o es.
::--r B affeiçâo, a lernbrança. Cxrmprchende-se agora todo o valor do nome de Botan

r- ::r'ração, que se deu a Votan depois de sua morte. Os traductor.es do manuscripto
lel dizem que, seguntlo a tradição, Botantinha, a dupla signiffcação de coração e de

rnmete'é o que acabamos de conÊrmar, approximando Botan de seu homoplàno Yptan
,n- P'iotan e fazendo vêr, utaa vez mais, que, em tzendal, Botan é do mesmo modo phe-
:-,:u:. O nome de Botan tem.a sua primitiva forma de qi ) bot, receptaçul'.mr par§
.::d,or intus, receptaculo, parte intima, o interior, o que está bem no fundo do coração,
r 1. i Lhzn, serpente. Para exprimir sua verdadeira applicação de "Coração do povo"
:a ;ua! Botan é a alma e a lembrança, tem o verbo \\ ) bot permansit, mansit, comme-
a:r=!us est, elle permanece, habita, subsiiete, como conserva-s€ fiel a. ..D! am populo,
&-- povo; ora Botan : Botam, trxrr assimilação das letras rz e n.

Com effeito, quando se vive com o povo, quando se lhe é fiel, possue-se o seu coração:
'r- e e origem do titulo merecido de "coração do povo" applicado a Votan.

-{ affinidade das duas linguas tzendal e phenicia é, conseguiatemente, cada vez mais
c-rrdÊa.te.

Para terminer estas ligeiras paginas, que se reportam ao povo que fala tzendal, damos
r erymologia phenicia da bella ruina do palacio, ou templo Palengué ou Palengué: ella

j-:, donde § 19 palé, miraculum, marsvilha, cous& admiravel, grandioaa; 2. lyl hln,



nu!di91; pretir»üsit'txllot.n*"i*"i'fr,§,3:r*r; sulici.trtrsr.magnifioi r, fustuostrsi vê-se que
,estesl,tres ,:íermos, estâor 5in'fttmuhla com t 

ol iüÍrntrmeüio;' *nr"+i[ra dfnrtôi rnaguifico : e
filüsúosôr, e'ruerià,üu,i;etrladeiro nühnu' é l,olélro-guá'ô- claraurente Palenqué.i: = ' ",.
,,' 

1 r.lÉ,,cr!vet",trt ...Pala4d, 1tinh",p.r",<ri;gêgi. c. n ***i..i1aaaÜ,:de .rYa."áan- (), tzerrdll,,éi

''.i.'ftbo**o.r*tlunia aüti"*J-pecu1i,,reslá ;*a';giu.,tll*"ror,"n*o',qtiri". riomen;
,"t rtqú.e ,,e"ti+o,ry,IruUdr, uomirirlrrigilflissirnas , icóiluptelas;.'iEsta ulüisin, particula-
,ridade, diásli*ô"íê -nte';r.ó,riotoria.e contiliúaiii"f"Uàary".*ê,ôm, no=sos diiis,,:c , êviden.
,ei..r., u*,hà**",ae.,"Uj*tos e principalúeni. ônr Aj Untia"a*,ê:,ri*1,;r1o,,i.si,";"
qdetes-!àjclrirreÍl1iag-ou,,l4n19rit*t:et,ignlanciaii,qtrê não:tum iaáo de-se1, l': -i ,

, '',, ,, :,Não'é: preciso,,i". *uito. ,!orrge; qussi ftonteiro -rr'esta, Glapitnl;: ptir exemplo; to*os o
,,locát,deno_miüá!o,.-G@o.,pirer"'(t!§,:t i :Aà,,,iAíA e61iuú,ir. em y,eços oÍfieiaes,

.t$tx,,,liclo r,' Caiá o
Pcni1à;,:.tla,i'üúôr
lairga, ; {aixn ,de
,Úêrta;i:'i:á', ntargçm
dô,. riq,i,Sollmões;

due., sêr denomina,''';:' 
tsaiàcuirt Cii ia

, (tupy) 
1 Cotta de

Siiari*a;' inas de
i'ontiitür,r, ' 

1Jor.o
denominniCosta'
,aOle +l1a.l6
rtrenos que: Colrta,

dr1 Codal '"1q; ., ,

:.:'. : ,orquc;. pois,
..,. .ir.r..1 :.:- .j' :r. .:
Pqderemos írguri

latar, ss qüe üeri
de' ir» 

j:atús?

, .,'-Naà,6snôra-.
mog qug..o yryriodo,

êolouial ,alterou,o
nome tle'r,§u*§i''tffi.,a§r;lossrls1locali<lrides 9 riirs; assiin:,i\-Iirriuá "U'rilati"iár p"r*
Bnrêelfos;, Saiacá,paiiu,$ilüê; Esas, p:rro"'fcffó; Cumrrrú otr lurupaiy:poiaeetatiá.(tupj
logar' rla dqnça 

. 
«lo.,diÀho)j',,,bara., Poiarcs; Trrpirrnintiaraua;'para tr/illa:W"+i .ae R"inn*

e Bella da Impgmttià, ê, aciüahUite' Pariítinsi Rio Qoiàr-o, para llio:'Neg"oi,,Y",r"pi"y,
irara .Iaeuapiryi, 'hoie'Lr)guepéry;,,iQueçune; paiá:,lRio',Branco; Caiari;.'pqral Rio lIVIa-

deiia;.Ànauini;. para, ánrra+ihena;'raôtunLnente Á,navilhanaf úaranacuá;.'para'y,ruar;1:;
Uaraiá, paie,Araiá; Uni"ir:para Ànani; Canâriri, para Caburiz; Urubary, pá."'úrubaxi,
c tantos i'ôutios, 'dos quaes .algumas sigtüfftações' ou etymologias não :são ignoradas,
ernduauto :qt1e a§ rde outras cerecem estudos philrilogicos. As descriÉçiíix u etymo,
logils,.so!,!ê,,o_s,,norngs Solimõés à Japu.ái,ié-cô1iiüàn.l-*; " "rú;iô;;;ro;+J;m.dada.por.Thciron;i: ': ', ': ' I '' r ' ^ ,' '

'ir} l*-scnlp0O'as,ê:,( Drc.rÍ-r^s áÂ E-tldx,p*r*trs:rfilCa'prtn,dsaN.,lRoo R Àfo.s

::,;i:. ::::::

Fie; rt i bloco§ ioá rirserip[Aes ifa cscloôjra rlo rlraia, rro Rio Jcúrr.;rri (,llrazorràs)



\scR/pçdÂ§ E TRADTçõE§ DA 
^itrikrc^ 

PREilISTORICA POR AERNÁRIIO RÁMO§ ?3

u i:ôre a margem esquerda destc ultimo rio é indicatla uma elevada montanha, n8

ru:-:i :::s:eote na Bibliotheca Imperial em Paris, do Pn. Fritz, em rnrtros temlxrc, mis-
E,,iliir..-{: -r=tas paregens. M. de Lacondamine della serviu-se em sua viagem ao Âma-'
mrm;rA&. : =rI sua Exposição diz, fallando desta montanha, que "contém clla uma prudi-
ú,;,'É. t:-,:.tLla.de de ouro". f)ella nasce o rio dtl oro, do lluêl o nome indigeoa é ikiarti
ar,e :{'Í--,: éemhebreu ighiari, de !'r!\ighia, labor, apes, rlivitie, trabalho, rigueza, e
,iü ' - -r r:rigatio; ó precisamente a indicação clo trabalho tle lavagem do ouro por meiô
rr ,;-&i:s- nos quaes se fazem correntes cl'agua. Ikiari, lpderá de rigor, ser um derivado
rrü iru-:,ryr 1 .t P 'l ikir, o que é precioso. O |apurá nasce das ricas montanhas do Papayan,

::*- :É-i Ca Colombia; um deseusaffiuentes auriferos tem o nome de .rpllp tlluat,
,ffinúl *- :roveitos, riguezas, o gue produz o trabalho.

--. íebteus davam o nome de tlta,raroth aos thesouros consagrados. Sobre os curs(xl
x ü<c,.;i :,: |apurá existe uma grande queda d'agua, quc os hespanhoes denominavam
" : .ilÉ::-' :.and4" |mas o nome conservado pelos indigenas é Oacarit; hebreu II ! l1 aa, casus

*"r"rrl:r*s. o que c,ontraria;'1 Jt!, auü, afligens, conturbans, que entristece, perturba, al-

ff.:.:'l 
''ttl'i riti, feminino der{'! r;, adspectus, spectaculum, visio, aspecto, es-

i:r esla etymologia, donde ostr€s termos concordam eutre si, v&se a expressão da

rrrÉíE :'.reda, cujo aspecüo causa emoção: es[a cachoeira é a segunda gue se enoontra
s":rnc-: o cur§o do |apurá.

1= .o está o rio fra: hebreu [ ] J ,-, fundavit, fundamentr,- posuit, colocavit lapi-
iffir : que está justiÊcado por uma narração de M. Alexandre Sabattini, que üu pro-
:iÍmÉ r ryunda cachoeira ""a inscripção gravada, tendo muitas linhas (o que será por
rür:r" : -u tempo, verificado).

.\'[ Sabattini, foi por muitos &nnos estabelecido nos rios Huatiparaná, .Manhana

",r-----era)t e )apurá. Não revelou a inscripção, mas observou que seus caracteres, para
:--c :escpnhecidm, eram redondos em suas bases.

l' nysterio de Ophir, diz Thoron, talvez aqui esteja expücãdo. Abaixo está o rio
r:r.?. :ebreu rJiD aord;, moutanhas: rio gue vem das montanhas. Mais abaixo, á
s-;--Ee5 direita, está o rio Ipo, em Lichua orvalho,chuva ffra; em hebreu 1|??] ipoh,

' := é bello.
i:: face de sua embocadura está a aldeia Mirana, hebreu Íl I ? U rzrria, socius, amicus,

ün!r: . n §J nâh, xdes, domicilio homin r-, morada de homens amigos.
lr-eado á margem direita, está o rio Mata; hebrpu ÍlBp ntata, a tribu; em frente,

E.L- , esquerda do |apurá, está o aldeamento Manacaru; hebreu Íl )Q mana, institutus
rç. :*,-ositutus est, está estabelecido, II n ri-'t P car-rouh, quietus animo, tranquillamente.
1- ;-:.:'êiern esquerda está o rio Arapi, que atravessa o Monte-Couppati. O nome deArapi
:, =cs:irrido de hebreu áru-api, !1!, ara, meüocrc, pegueno, mirrado, e l?y api, as-
m:: C'arvores: o gue é natural de um soto montanho.o; *"" Arapi 1Éde ,"i t.-b.-
,:'.=.:dc de tlt§ âra, migrans, emigrante, \D pi, pars, partiu, parte: porção emigrante.
1. -':ntan-b.a de Couppati constitüe sobre fapurá o primeiro rapido, gue sê encontra
m:r-=do o rio descle sua embocadura; hebreu I r! p coup, ciranirrc, circular, I Íl Il p pat,
3:E rq morada; o que indica urn lqar cercado de habitações, sem duüda a sâe das
v"-;(: Porque é desto montanh^a que sahe o rio aurifero de Ikiari ou Ighiari, assignalado
:*-:,ê' snâ grandiosa riqueza por Lecondamine, e gue os hespanhoes chamavam cl rio dtl
o,", Demos acima a et;rmologia de lghiari. r



Itaiír :aHi*ti' e*stá'lrtiqtipatattá; ]carrrrl 
'tte, c,rrnmiiiricr.çâ.,, tii rrraisl,.r""íd*rrltai ,.htiàtã'

)apurá e:,n:cirúdatoso, rtryr7o,o";,,*t*,,,,,áio*lJi:i"t*;"';.i iiü,#rj';ii'ifii'lli[i,"ii.,e o,delinquclte':11gara,,d,,",r ,rotv,i;il ;jr'..ü;;ii.é;:|.,iü,"41:; ,, p,,*;,ní, tr, crirrrado. : ,

, um'1rent§,a [-o|1te'Bôa.,esfír,um segpn& <,:rnll rte êonrmuniaaçe.,, 6enomiintlô Mn-,
Tans (illajrrada.).e sgtlru.rá mg1'gon esqugrda ,rro frrpúr.ü, 

"rr, 
fac.:á en úatluta «lo Àra-

,YIl-**u itj1"1*atto,,de':À{aripi,, nome rltle i,rdica,se.rl*rracúei..;-lrqrqire,ànr lebreu-,l t-J P y"l;ú i forrrradtl clê ir,§ ,r*rr., 
"eLàHe, 

c,r,rtu,r,or,'tj-i O ,ri-r.olir**,:.,'_*,YlTl;i: ,io ,*_.:iral,:$c,./titrrh11a, 1üa, 
etirüotosia ó,em' heüreu n; S B natiâh,

Try*t:_"I*O""t ",[ T.?,fíi, ,i, i.gsiderrliai estc,ieuilo.sisnificá, tainbô*' Jà,rt"*aiçe.,;, ,:: J[anhana;'segunclo:]I;, Sabattiili;,,no tlialêcto tlrx.iillligenas, ó i»,r1uc rcpelle. e elle
,attribue o nome tfe Manhana áisua,tutii.la,,,"o.rtrite:t,,prà]rurr"ir, jnir,,rri"'à,*t" 

"

*o*,ll;*,*t:,;"*§;; i d.; ,roi.,onui, ";;.' ;;o"l& r; 0", i ,,, rs, iah, yh. rii,,., u- 
i 
o.; ;;.

;.
,,,,,,,, ,, 1

de orgicm Kichua nrarru-apíri, nacla de nrinc.ircrs,: rio sCr

:t , l:,. . :l

.,,";.,ÍAlj_.i:r-.illi.::r1:.Í1.i!ii.I*-

, ,]:':,
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. : : t a l lrr -

.::-- r:ome, su& efymotogia é:nl)§ ania, navio, genitivo flllsq rania, àe
: : - * ) nâh, residencia, refugio; Lt,iç.e., borto).-'.]..'teriasido,u*üg."il,;;";u;-**;travios.

- ::-::riro canal de coruúunicação é o rio Huranapú: ct-r,mol«rgi+ ltu, ag$a; em tupy,
,r "-'- ')l ,in,i. ruido IÍ1 f; Pou,ou n 5 po, in hoc loc, neste logar. Ao oriente desúe
rr' :* ,n u " gr"ndeembca«fuiú ] -'" l' ':" ' ir :'r t ' ', 'r :''

- -" l.:*.ra, em face de No,
:.*r'*: : :-. Teffé, situa<lai sobre

-..=- Circita do rio rlas
:-... '' -.:.1. .,rJe desemtrrrca o

- - t;
I : :--::âm()s tl()ssil rràt-

", ., : :+"::ir do Hurannpú;
'"r-- - :--: lace dc sua em,

-- :. . -: §. abre no )nprrrá,
- -. sr.rlrc a esqttertla

.ri::r -. i-i- j- rio, trm imrüertso
:--: --- I -uro natrrral r1rc,

'.' : :- -.'-.-s gráos, cruzír pâ-
'' - .. -.:. ': - rio Âmazotras;
..u -r. : :<-: s:r-'oarlottrc! o nolue
" ,.,.... ..\ Ictra C. ;rer-

'- : G; assinr no hebreu
- I ; -: r ): "l i .qôda, sccuit- . f "

-,$ -,i lcz irrupção c
' : -c cxprime üss()m-

- r-j- - r-:sulta quc r» rit>,

- i -'- . i: rupiura orr lenda
; i :,--rr tle su,, emtxra-

: - --:r;al, qrre e! lr rnais
: rj F{issue rluirÍro Ca-

'.: _ =rrrrrricação corn o
--:.-.--rs Onrais proxinro

-" -.: -;:-- .squenla d,> Ja1>urá
- ]i;flar)i]: /rrr, ep {,11p;,

Ínibi;áe.{ó dc

fiÊ|',ir:
Ilctli val
ds pÀgÍ;ras

Puràqaciiiàtà

Í;ià. t3

-i ': --- fi ) ) 1', ananâ, lrrumo§o. () seguinte c;rnal é Clo1''sl.{, .lr melhor Coppciá,
- ' i-.:brcrr .i1) ,olr, gargalo, 

"rr,b.*".Ir,.o, 
. nJ \.páia, ",.,t.n.|n, 

abertura.:* :-r s,-'guitla o canal facat:a. Ils{c nomo pri...i:" §rr c()rr()lnpido rle /ac6ré, em.*: -- "-' ".r ll;,,:mas nós lhe «lppor.ernos ohclrreu-_nl pJ iakarah,nragnifi.rr 
" 

tr,..rq.rill.r.
"r---:' scguinte é o rio lt'aninga; hetrrcu í rl§' tariin;, serpcnte l.l.ogu,.), "t "-"ao---. ".__-._r ^_;lnaz,t/acu, arníÍctl,agrra,*[|§T gah,ingens,mtritogran<lereuorme;()rlrnesfas

---.*-.-:-:-s :=Jzonenses ha serpentes d,agua rprc atÍingem rnuitos rnetros de comprimento,
- : C'-xla5á tenr por_cortscguinÍs cinco sahicliis *.rt re o Ârnazonas, pelas quacs sc:* r: j :':-.j::ar no Japurá; ali'rn de guc c§te po§§ue ír rnargem dirçi(a trcs ouíras Lhidrr,

ilt,,ü11

ixiilifi



,,YSCÂ'PÇõE§ E TRADI@ES DA AATERTCA PRETTIS'TORICA POR BRRN.4RI'O RAAIOS

se levar em conta a gnrnde emlrcradura deste rio, tcremos actcesso IXlr nove entra«las:

"é o que deveria causôr aos phenicioc tliíliculdades para atinarem um tal labyrintho de

c8n8es..."
Muitos são ainda rs meticulqs«rs tnrbalhcn do eximio polyglotta, ao qual devemm

o inestimevel tcstemunho philologico, conlo ocabam«rs de ver, do dialecto da emigração'
phenicia no nosso continente e particularrnente em nossa região, além do da "Parte sup-
plementar" no fim deste volume..

àt

Occorre-nos ainda que no alto Rio Brrurco, p()r exemplo, encontr:r-se um l«ral denr»

minado Canani ou Chanani, gue seria de supg)r significasse -- pequena Canaan *,
tomádo o vocabulo nd ou r', na aLrepção diminuitiva tupy, o gue porém não é razoavel,

não deixando comtudo de ter sue analogia.
Em regra, diz Onchen, "c phenicios, segunrlo parece, não se serviam do vcrabulo

Chanaan, mas de uma abreviatura d'ellc, que deve ter sido Kcná, porque ttma noticia
da antiguidade diz gue o verdadeiro nome deste paiz ere Chna, ou, segundo outra, Ochna,

e o dos habitantes chnos, em phenieio kcnai-i. Parece até provado gue os phenicios fi-
zerem ume historia primitiva genealogica do seu povo, á falta de uma tradição rqvthica
genuina, na gual citam, entre os pretendidos fundadores da sua raça, um que se chamava
Kcná, ou Kcn"di, em grego Chnc ou Khnas.

Foi esta a raáo porque Philon de Byblos traduziu, muito correctamente, o nome

do patriarcha phenicio por Phoinix.
Um grammatico grego diz que Chnaa é o nome phenicio rle Agenor, guer dizer, do

p€rlsonagem mythico grego, ao gual se attribuia, sem motivo razoavel, a fundação das

cidadee, phenicias e que era tido como tronco dos phenicios, o gue leva a suPpor que

Chnas é apenas um nome proprio, que apparece em descripções phenicias de época bas.

tante tr»osterior á da primitiva historia da Phenicia.
. Nestas descripç6es os genealogistas phenicios procederam da mesma maneira que

ee observa em outras tradições imaginadasem épocas fá adiantadas, nas quaes appenece

sempDe lrrn lresoÍragpm como fundador do povo, personagem que tinha o nome corr.ente
do paiz,

Parrce, comtudo, gue, a par do nome de Kenâ se usava o de Chanaan, gue oe phe-

nicios emigrados davaur á patria. O padre da Egrtja, Sb. Agostinho, rliz, com effeito,
que no seu ternpo, quando se perguntava aos lavradores da parte da Africa aoteriormente
earthagiqeza o que eram, respoudiam em phenicio: "Chanani, quer dizer, chananeus."

Por conseguinte, ahi temos um nome, que terira sua origern desse.povo emigrado,
ao qual a região do Rio Branco não lhe fora extranha e se deÊne: 't) I; ) canani, Cana-
neos, que são os proprios phenicios, emquanto o tupy é incontestavelmente recente, não

lrcdendo em semelhante caso ser aâ-ittido.
No mes,üro Rio, em sua zoua baira, alérn de varios nonles, encontra-se um afr.uente

denominado Anahuá, do hebreu tl I ?X onault, laborem impendit, Egrum coluit, submisso
ao trabalho, segundo de6ne Thoron.

Aos trabalhos eformologicos de grande numero de palavras entrne as nações dos dois
coutiuentes devemos e prova que os Hebreus e os Phenicios perrraneceram nas reslões
Amazonenses em r=motas épocas.
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r : És arrimarnw as nossâs investigações epigraphicas, para melhor elucida-las,
l.u,nr:r:-r-.,,e=, ao mesmo tempo, um cunho signiÊcativo e rrriginal.

f :,'r-:-ur as theses cle vasta penetração cle Thomn, qru ,r* animaram, foi a sua im-
)t'-ir*rj:r -'t: 

'+Terta ao nc§§o Municipio, que nos demoveu 
" .stas investigações, tarefa cer-

-4:Írij3* :.r sugrcrior ás nossas forç.as; resta-nos porém o prazer «le que, assim procedendo,
r:-:"i.-r :!'i:.üfrs tambem, por no§sa parte, com elementos disper"os em nq§§a rcgião, paraq:rr:i: e conrprovar muitas de suas prcprias theorias. Ã 6d"lg" gentilera-;uu i"ru:r.r. ::a-- coifl o Amaz,onas, permittirá o alvitre, por nós tomado, em traduzir e rrsumir
r&"rrqr :r,-'êi'ras, e ffcará convencido de que este Estaclo não foi indiffepnte, embora tar-
:,smrftã::€, á sua tão grandiosa quanto scieqtifica lembrança.; :':qr effeito, o gue ficou demonstrado neste capitulo ó o raciocinio profundo e ar-'' r ::bal da migraçío phenicia ao norte e ao sul da America, o que irá dernovendo
" roruu idade com gue se vem encarando um assunrpto de alta rele,aneia ao interessel:lx:sl:ri-o deste vasto continente.

r ,ss"n, Ênalmente, que orê offerecemos as rn.wipçõe,r c Tradiçõc,r da ámcrha prc-
'.-í!sru:Í- etgcialmtnlc do Bra.ril, colhidas por nós, 

" ..orrrp"r,h"dos, aqrep"s, das inter-n-u':Ées que lhes damos. Neo são mais que urna serie bem consideravel de estudoslr!:!s:.s, cujas bases fundam-se em caracteres e palavras que nemontarn a tempos pro-rr:ffi'§,. compativeis íros que acabamos de compulsar etymologica e ch"oiol"À"-r'!r!: re :ortanto, originarios ás épocas relativamente seculares, anteriores ás colonir.[aes)rí--;.,r--r=â e hespanhola, até mesmo ao Christianismo.

*

,.,* ,,, 
-"tt** por Êm da paleographia, assumpto de essencial relevancia ao presente tra-

i:= este frm, orgnnizamos os seguintes alphabetoe do grego de in*ipçõo, systema;xr:n :-; r ].ine.r, Ggurativo e letras numerices, assim tamb"*1o-q,r" se refere ao phenicio.* m ::= aurilio, poder-se-á, com certa attenção, comprehender o meio pelo qual che_pr-r _* 1l resultado, que ora demonstramos.
--;ear de todos os esforços, nem lror isso pudemos compilar tão grande variedaderr :::-:::teres então empnegados para um só fim ou uma só d".o*irraçao. Mas i"to ."-Ii=-s' pelo systema de ligação dos mesmos caractere§, ou abreviaturas, como está evi-'rryu--:'jn' e nâo occorrera aos primeiros paleographo" qo" .i"borara'l em tal confusão.l;ce o estudo que ora proporciona ã ,ro* mod"sto trabalho, mais incentivo coÍr-rq:i-s:ã 

"o 655"-pto paleographico, aliás tão deleitante quanto neçessario a cogitações:'it :-1ã roysêriosa dos nossos antepassados,-os semideuses do paganismo americano, de
-.-ffi a! valor em nossa prehistoria, da guar de muito ,ro, ri-o" occtrpando.
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;**rÊ-'pÍfar E nADrçÜF§ DA AMERTC/| pREHtgIORtCA pOÀ SER ránDo Rrr,río§ 3r

LÉÍR,4§ NAMERTCA§ 6.RET'ÁS

-ç ,,r:-e:-:s rspr€sentsn€e, em grqgo, Gom a§ letras do alphabeto maiusulas ou mi-
lmmmmn ;l-rrlti "Tois ãae guaes colloca-se ao alto rrrn aosÊrrto agudo, desde '- até 999; a
iilrülu*ri :rE - JX, o acrcento se Põe antes da letra na partc inferion Nunca sê e6p3ega11
rü 1-r@ ,*erias 4 L 1r 6, O, .5, para exprimir os ngmeros da primeira catçgoria, d (l),

r I r (10), o' (7O), v'(400), o, (800),nemâaletras subecripúas 9 + ., (r), para
rü, :i:x?:* à se6r:nda categoria, ,c (1000),,t (800O), ,o (g00.000) ' '

i -*.- 3:-* eor alguns manuscriptos útigos um traço horisonúal por cima das
lfr-r:''1*r :r@r=iÊ!+ erD vgz do accento, deste modo: ; ã 25, 6A.

"; * 'tcirrções epigraphicas ternos mais ou menos encontrado este grsüem& como
J§-r=3m:ê, e até mesuro de simples traços ou trr€{Iuenos riscos uniformes. Os cara-

':t5":r- :r:r":, Aguradc são em estylo primitivo, muitas verxs já destituidos dos accentc,
,,,-':-::i-,Ee- por sua pequenhez, consumidoe pelo ternpo.

-rsr:r-iLit! systema de numeração, semelhante ao do hebreu, muito tem concorrido

;[:,J*"-- 
a parte chronologica da nma epigraphia prehistorica, comquanto rudi-

r ;npito resumimc o que, com algumas alternativas, diz c. Alexandre, em seu
,ri-*TEra- dtdo:

-n 5g=e em'Pregavam como algarirurc as vinte e quatro lettras do alphabeto, sem
lxuu:1 l*:3q ! a ordem, poém intercalando-as com trcs "ig*o particrrlarcs, que vatiam

-' : l:l:-
l:m, r*cs 24 caracteres encimadc lxrr um accento á direita podiam erprimir todos

qil *:5*'i..r af,é999; d'fi prn diante emprqgavan pra exprimir as u[idades, dezenas e
isn!:::F§'f, ir -ilhar aa mesrrras letras e na rtresma rchção que para exprimir as unidades,
nry/i.rlr I 'qtenas de unidades; úmente para distinguir seu Dovo eFprçgo mÂr.cavam

trÍ$::ror reE?s ccIll um toía subsctipúo á esquerda. Por ftrssa vsz dircrnos haver enc.ontrado
,ur':rs .rt5rlas con este rysúemà de numeração ot'r caracteres primitivos, mas sracta-
me::e =mcqpodendo & risc!§ toscc ou nrdimentares. Acontece, por{m, como já frcou
*'-:i:: nlc :r.trou-sÊ ditricil divulgar€m-se as virgulas pela sua pequenez e facilidade de
§: :Rarpã.r<imento pela acção corr,osiva do tempo.

;- 
=:nida 

oftrecemos uma desenvolvida tabrn, trabalho levado a effeito por Theo-
irr,{ r' -s}re, constante de sua obra citada.

-ã rbaig{u úo o ro3a c, ?, Gt, gqldo .fr s{m cem rüo si3mtrdu on o ioae (I) r guc plc-
tuü xu ÉCÊ: ? tl aà
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i gregs serviam.ae ainde, para a numeração, de letras meiusculas e de c:rta cignaes
rr* - -srtram 

em anüigas edições: a"niE t vale l; fI 5; A, lO; lü l(X}; E l.ü0;,,', : :m. Todas estas Ietras, a ercepção do tt, só se rcdobram até qgatm vÊzÉ, para
E,.i?:i,"-ro, duas, tres, quatru vezes san vator, Gomo: ll,Z;lll,'g; IIIL 4l LÀ, X);
* : I ii I J Â A L, 40, ou então ellas addhionan.§e umas ás outras para fotuar toda cs.
:ErÊ !rÊ Ertrnetu, assim: â L I l; A À t, 2t ; II t.6; a, II l5; etc. Si puzcrmos rma dçotas
trrBs =ctpto o I) no interior de tmr fI, a letra augmentará cinco vezes o seu valor;,urm E rale 5 vezes 10, ou S0; E[ 5 vezes lfl), ou 500; EI 5 vezes 1.000, ou 6.00;fr t '-t . I0.O0O, ou 5O.üX). FJste sigual mbi-ava.ce algumas vezes desta manein:
t : í- EI II, 55; EI À, fl); etc. O ii tcodo o'', cima o* t*rr," (Íi) ,"ti",,rr '',ith.ío.rr -4ttãt gregas furandet, maiusculas) cocurtram-se tambern eraprçgadas para de,
!-etEa: uaa certa classiGcaçao, como se vê um exemplo (o unico talvez) na füada e
'6'.o;.,8 ce Homero, onde cada um dog 24 cantos desie* poemes comesponderr a uma

:üs l+ ctras não somente seu valor numericu, mas tambem alphabetico. Neste caso,
:n:i:rl ü!Í-s não são, como as letras numericas (maiuscutas ou minuscula.s), seguidas da

*

lc -e em seguida o alphabeto phenicio cum$ilado dos autorts que até agora úcmoo
r'::.sr:j'o, notando-se entre estes grande diparidade de caracter=s.

ru5Ânlet natural esta conplexa arcumstaoOa, pela phese da orgarizaçlo dc atpha-
mr :!r 9ual eran €mPrqgadc ind:'stinct^-a'rôe carastercs de uns e dcoutnos. Isto eü-,'ü:a* dG elpbsbctc Etnu*b, copta, úenicio, gregp, hcbreu, etc.

i§@do elsrns autorts, o primeiro elphâbeb, un alphabeto muiúo nrdimentar appa-.g :. L-vdia e c phenicie,homenspratico+narçgedores e commerciantes, o aáoptaran
i' :mE alria.D com vantagem. .âs cinco fornes dc alphabet(§ que yauxs demostrar são
ftn'"- Eterrlga.úes e ârac a diecriminação de seus hsbcic auúore*

r-=úacaúe Dfio fr.il é inúerprctar inmipções pbcniciog, pis deruanda iaso detftla
!ü::EtrÍc Pot êq't variedadc de caraciere§, cmo já .lissemos ern principio, scndo hojcürrtFt!.rrs intêrpÉtação hvada a e&ito plo hebr:u.
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Ea icrtes razões para crer, segundo o Dccionario Popular (r), qus a escriptura
,iliffi$;É*-Jia rinha sido inventqda separadamente no Egrpto e na India e que destes dois
m;;-tr :lsram independenhe dob grandes sSretemas alphabeticoc. »

- n*çlaâ egrpcio forrreceu por intervenção dc Phenicios os alphabetc grçgo, ta-
:ruo* mrsn, gothico, etc.

:,:*ro attribue a Cadmo a intrcdmçío do alphabeto na Grecia; Ierceno qttribue
,ruruu :h,s-racs a sua invençâo.

:'^:jÀ 
PeIo contrario, Diodoro de §icilia, Plinio e vaüos escriptores gre8ps e roÍnano§

!uir::-:ãrirE" a iaverrção da escripta alphabetica a um principe ou deue e€orpcio.
' :ru-ão forual de Tacito, gue julga c Eggrpcioe inventorcs do alphebeto e 69 Phe-

wrur.::::r rürrÀs introductores delle na Grecia, é hoje conffrmada pela philolqgia moderna.
-'-c Egrpcios hendaram tambem m llebreus o seu alphabeto, que primitivaruente

:mu'" n -**'o é hoje;oalphabetohebraicoauthenticoêosamaritanoe sobretudo o he-
'uir,rlii'.: :,IJ aedas; o actual tem origem chaldaiCa.

:"u'e Ji:ampollion é um facto assentado haverem nascido da fonte egrpcia c at-
a' r!í:-r!§ .€-itica§ que mais tarde deram origem a alphabetc europeu§.

Io: o-'-bo alphabetogrego derivam oetnrsco, o latinoe ogrego ordinario. Oetrusco
tlrrEd : -brico, o Gco e o samnita. O gr,ego ordinario fornee eternentc ao copta,

,uru. Errlr;:: e ao slavo antigo. O latim, gue é actualmente emprcgadissimo, e que ado-
Íuu:aü5 ." Lnog hespanhoes, lrcrtuguescs, francezs, i4glezes, ho[andezes, hunSaros,
]!lrlrri,l{--:l, :9: ' é de prcferencia o escolhido para as linguas que começam a ser impressas,
:r,E :::m: iÉ dialectoe da oceania, da caÊaria, dc Hottentotes, etc.

-',r r:q spponha que o etnrsco na$eu directamente do phenicio, como o grego,
rm[it:,.:r.* ;ue não é inverogimil.

lc a+cabeto phenicio derivam ainda, na opiniilo de alguns sabios, os alphabetc
r&i irs;:-.§: :Êsa, do antrgo ariarneu, e até do antigo hebraico: este, 1rcr&r, como fica dito,
r]lÍn- ü;'"r ter u.scido directamente do egrlrio; o persa engendrou o zend, o trrhlvi: :,---;: r:Erc o amenio; ao ararneu attribueee a formação da escripia lnlm;nica e
.!Í*' -'r -a : peloyrico engendra o estranqhêlo e o sabêo; do estranghelo nasceu o nesto-

:@rrEra:- : E o ku6co, opeschito (ayriaco)eoaigur(antigo turco);okuÊcoéoantigo
,^*i'* vrc, :oodi6cando+, dá origem ao arabico actual, subdiüdido ainda nas suas
Íorsril:Er -â-h;, t".liç salus, shileste, divani, etc. o alphabeto arabico desempenha
trü -r:H= :E papel analogo ao do latim nÂ Europa, impondo-se p.1"" 

"or{oist"s,rE rer. :rr é ,'-l idioma iraniano, ao turco, que é um idioma tartaro, ao industani,
& 1 !@"Â. -rn€üa eriana, e até ao proprio malaio, que Adelung abrange na cloosi6-
'@-'üi :,&x -frses monosyllabicas, a todas as linguas emÊm falledas peloe sectarioe do
ruiF'm[1 ,

,t r:Êcro modo que o eanskrito, repuúado 1rcloo Iudioe .como revelado petc deuses,
lEirrr ;rü'=:. alphabetoe .ristem einda, dignos de attenção, rnaa o nocso principal 6m é
nrcnãmi:,. ies palqraphias grega e phenicia. É erto gue, nos momentos propric,ffi'r"! ru' -rpin<ls as erplicações ou deduoções nec.essarias; entrutanto, aqui se nos ose@ D--a ' es coDsiderâções sobre o que nos revela a numis,matica, err relação ao {rs-@r :ie§ sipfuras empregadas nas legendas .las moedae de varios paizes antigost e, a
@úr rE :'!E as i'ocripçõcs lapidares nâo ú de toda America cpmo de varioo paize.

"" fFr- r* Eú:irc Ctrrrr a olt b.c.§fo ou loúrvçir .ci.úfiú.r. Litbol 1E76.
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«I{ouve sobre este lnnto, diz-nos Lenenmant (r), uma inffnidade de lrcquenoe pno-

$€ssos, que sê estenderam sobre todas as series e acabaram 1nr erércer sobre a scicncia

uma influencia gerat, como n8o se teria podido imaginar a principio. Ma+ a 1nr destas

conquistas Frciaes, destas rreriÊcaçOes minrrciosas, ctrio camtrn bem tooge está de ser

esgotado, os sabios de noeso seculo souberam ligar ao dominio da numismatica pro-

vincias inteiras, que por Eckhel e seus conúemporanec eram terras abcolutamente

descoúecidas.
O acaso fecqodo doe achados, a ertensão da congiista etrrop6a e .lts explorações

scientiffces regulares nas regiões inaccessiveis ás investigações ha mcnos de um scculo,

em§m, 11os megrnc! p8izes em gue a cultura sábia florccrcra desde a rcoâsnça, a obeer-

vação atteuta dum nunero semple maior de trabalhadorçs nodestc e pacientes, re-

"uú* series monetarias, cuja eristencia o autor da Ddtine nem mesüro suslnitava
e das guees não se sabe o que mais admirar, a riqueza ou a imlnrtancia historica.

Lauçando-se um golp de vists sobre o que são hú rs seriç de noedas dos neinoc

gregos e barbaros da Bactriana e da fndia, áqc qrraes EcLhcl ú ""nfeci" 
duas, e as

da nunismatica indigena dm Gaules até sua organização pr Âügusto, lnder'se-á fazer

uma idâ de resultados produzidos pelas duas causas gue acabo do indican
As moedagens antigas da Asie com leg€nd!§ phenicias araméa+ bÊbrBica+ trrchlevias,

c5rpriatas, etc. sõo hoje uma in§uidade, crrjas prtes principaes foran exploradas com

sucoãnro, sendo sua classificação estabelecida duma fórma sÊgrrra en todas as linhas ea.

senciaes e cujc problernas ainda duvidoae vão cada dia sc r=shingindo. Qpe se sabja

disso no tempo de EcLhel ? As primeiras decifrações das inscripçõB pheuicias nas

moedas dos reis Sassanidas tr»or Sylveetre de §ac5r, que abriren á sciêrcia urna era nova

e inauguraram os methodos de erpticaçao das escripturas e de linguas perdidas,'fontes
de tantas maravilhosas conquistas de enrdição cm nosso seculo, ú foram ptrblicadas poo-

teriormente á apprição da Dutríne. No mmeúo em gue ellâ foi escripta toda bapgem
neste genero red*i"-r" aos trabalhos de Bayer sobrc os §clc hebraicds e algumas elizes
leituras, ás quâ€s Eckhel, tornado septico pelas phantazias ertrasieotif,ç*o a gue a epi-

Faphiâ oriental muitas vezes dera logar, cmmetÍeu o emo de nto athibuir-lhes o seu

iusto valor.
É .i"d. o abbade Barthelemy, este geni,o original e penctrante, que a vida mun

dana do scçrrlo l8o e a dedicaçâo a seus núrcs protectolcs muitas vm disputar:am á

*iencia, que concebeu primeiro a id6.a do que elle cüanava e paleograúir numimatiça,
isto é, a deterurinação das ftrccas historicas des moedagEos gregas autonma,g oonfome
o desenvolvimento dos pDocessos technicos da fabricação, e caractcres do es§rlo d'artg
e a pleqraphia das legendas. Sobre isto, Eclüel limitou-sc a registrar os dâde das

memorias do sabio Êancez, nada accrescenúm de pessoel e a deúerninaç5o das épocas

d'emissão dos autonomos gnego§, postos em rclação com as grandes phases.da historia
geral, não apparoce nsm mesmo ern embryãouo seu livm.

C;om effeito, Winclrelmarur acabava al,anas de dcscobrir que hsvia rrna historia da
arte, cuusa gue não sc tinha mesmo aus4rcitdo ant.es dclh, e esta nova sciencia, ainda
nascente, não podia servir de nenhum Dccursr á numismatica.

Não acontece o mesrno hoje; ella estrí hndada d'or:a en. diante d'uma maneira in-
abalrvel e fornece as mais seguras indicaç6cs trnm fixar a date das moedas. Ao Be$mo

(ll itonneie dam l'aaligtilé, r. I", p. X. (Prcfrsio) Pni+ 167E.



r@llo : ãfi3do dâs itlscriPçôes, desenvolvendo-sê e regularizando-se, deu aos eilsiuttt
lm@!Ísm"a= PaleograPhic!§ uÍrra ccrteza e rrrrra prccisão que não se lhcs pdia athibuir
lrutf 8,---m- t

'*6,. . 'té aqui s,ómente o que se noo afigura hnveruros adiantado, dizmos [xrr n6sa
ü" iii e ilmoologia obüeve aquele resultado felia não menos gaúmr a palqrephia das
rF:n$ :as Eoedss, oom as inscripçõ€s lapidarcs, princfunlmente as de origEm grçga. Bte
r,IFmEd :e valor artistioo dedurz-* ;rcr ereurplo das moedas citadas pela numismatica
rrrrcr r: t.rrl de 1882, n._ll4 If; ([pl-<)AKAI[ -"p"'*au, na de u" zB (r1.

:(qnr -cootram-ce legendas de caracteres eÍn Eloco-;que se deâáian fxrr m1yx>
rFMErls :*rmtlrl8, quando são lnlavras escriptas por inteiro, mas de modo inomprc-
G-- r,= earão.

-ü-sr-a-odo+, entretauto, comparativamenúe as inscripções lapidares, ora por nós
com aquellas legenda§, deduz-se que referidoc e"empiar=s erara com eÊeito

,r *JI:{I{ e tinh+- o valor de }d drachma, como identico o s;rstema de suas e*ri-
mmr

]",-nn': é sabido, Âchaia, linha ss oriente o reino de Siqyoda e ao occidente o mar
nmü r': s:rl e reinos de Elida e da Arcadia e ao norte a bahia de Corintho. Esta pe.mo 35;i6 da Grecia antiga era dividida en doze cidades, que mais *otàr"ote fon

ouurmü E enno 280 A. C. " Iiep echêa.
--rcs a moeda'dc Macedonia, abstrahindo a lnlavra Roqra.a, como ;rcr inod-

*r*:!5reir ira catalogada por cf. Rollin, sob n. 2523, sendo por elle rcputada ao periodo
u: rLltl rccs Â. C. e em nosso Catelqgo f,umol.a do mesrno modo r=pr=sentar 

-com 
ou :l a :s*. 10. No rsverso desse precico exemplar, temoe cm vez de trcc alEnss

!trr r,:E3gârtlrDas, assim represcntadoo e (§ guaes passamos a interpretar:

le"rl^x trn/
lMAF EA.ONUJN
IMAKEAONtr).N

' c't d' cou' NE-:'-'6q orrrairerlo tc Bcmdo A. ,tr sirvr f,roc vol t, * rL rgm. Roo&a, ,2rb1;n Ow-Ímqü, tf. &ü&r. poi+ 1S66.

TEf,t l Rrnrprr
L nr P,c) T r-r»

-5u-Êdo C. Âlexandre (:)
dil ]írú&r u nnlido,t etc.

L;e monograoma fôra

Iler,rnoç, 1, ar (comp. irreg. tornado do pop,.eo) primeira,

ainda enüÍo imegularmente interpretado.



TNECRIPúF,S E TR,ÚIIúES DA }^LIERICA PRElrr.tmÀtCA ,,OR âEiRÀrÁnDo iÁrriíoas

Citareme mais o de Pella, antiga cidade de Macedonie ua E 
"atLia, n. %3 do nco

catalogo, cpntendo o seguinte:

ÂIém de tantâs qrtras mcdas
r-r-l \ r tt o intenessanúe+ temc a dc Miletus

ll ll I I I f Z- ;11 M flonia), etalosda lpr llohenn,s ' n, DÍi& e por nós, n- 46, cíilade

II E/tAH » grqgâ, já @rce e 7fi arrnm
A. C.

Addicioncnc a isto,a fiítlma
doe caracteres inventadc e da nomenclatur,e deetes, nuito di&rcntea slgung do grego
moderuo, e eram applicados especialmente rír incripções, segundo Bassur, u sejan os dc
primitivw alphabetos no momento de s"as orgEoizaçõcs.

Não sró a tranqlosição como a iuverrão dc caracúer€s gregw uc indu.m a cner

na relatividade da escriptura entre as legendss das moedas e as insc'il4õ€s antiga+ e é
ainda f. Lefebvre (t) que nos anima neste lnopcito.

Assim temos letras, como E por H na lnlavra-.AeE§AtON por AeUilÀtnff,
como tantas vezes [xlr n6a encontradas Ba de f A^ENE por f,EÀllNtl, O por O em

ll P O Or HP O O; Jl em forua de pura aâpir4o diante de I como lll M E PAO Il por
I M E P Ât O N; E por Z em ZE ÍC mesmo E A E Í C por ZE f C, (*odo que o C, (E), como
propriamente se encontra nas inscrilções lapidares), 2 potD, em Ztff PilAION por

E M f P N A t O N; A por O, no Gm do nome do pwo A t, O 
^ ^ 

n il I A ? AN, X f A ON I A ? AItl
porAll O^^ONIATO, K f ÀnNl A? O e tantasoutrasalteraçõese transpmiçAcsscmelhflr-
tes, Dos diolectos e princfuntnente o doúo, grr seria ngturalmente o maig predominene.

Âs affinidades das paleographias primitivas, grege, ú€nicia e mesmo a hebraica, sõo
sensivelmente confrrndiveis. A proposito, citarcraoe um caso originslisüimo da insripçeo
suppcta phenicia, aliás grega, executada sobrc uma pedra attribuide, co lenrsalém, aoe
alicerces do grandico Templo de Salomão, de que fala Vigourou, e nG oceuparcm(§ na
parte_ suppleurentar deste volune.

É i.rtoitiro, portanto, que o antrgo systema linear não deixotr de fi-
gurar, tanto nas inscrfuryões l,apidares, das quaes ora nos octulramos, colrro em algumas
legendas das vefustas moedas.

A proposito ainda da paleographi,a, passa.mos a dar algumas inscripçõcs exutradas
em Creta, ao lado de tantas outras, segundo Chios &tuaFd (Chlodd) e Basile Modestor,
para -senirem de confrouto ás milhercs de que tratamos na. prcrenúe obra.

É hoi" do dominio da sciencia arrheolqgics, que houve no Mediterraneo uma ci-
vilizaçâo muito antiga, contemlnr:anea á da Chtldea, da Âsryria e do §gpúo; que muito
antes de Cadmo ter introduzido na Gnecira o afuhabeto phenicio, jó haüa uma escriptura
gue se compunha de letras empregadas e'm inscripções lapidares que até hoje vinham
sendo indeci&aveis. Sâo linearrcs, além de cmstar de desenlrc, do corpo hurnano, case§,
utensiliog animaes, corpos celestes e desenhç incertos, 1nr irso que aousiderrutxr esse
systema de escriptura, linear e figurativo, nuitas vezes bcm complicado cowrcndo
ainda para isso a deformação produzida pelo hpo e a vacillação de traços, Eâs rtpro-
ducções ou copias, etc.

(1, t".iE Ellmatein l,ltsbaelilu Céalnb, p l(D r ft0 p.d+ 1360.



;r;cRlpçüat É znADrúEE DA IúIERIoA pnarirsrcR c FoR aERv nDo &i/rros

ry DÕr'§ e;lrcrlnttadas em CRÉ[A, de permeio a taatas outras por
ln6s intaptetadas

rr{15,# q;1,?Jilgffi,,

»{h:Íh*';;:;,
)à< lxt;,;Nx{*rflxt*m I

ttcrlcic'

N I nvl \ § {' fc.ic.., oL,, TqlrAIAElr**,,ya arerra
1i, ctc- nÉ c"r.lf 

" 
ff l anb. poeyio 'o' yo,icr-

b r ü o rantido, elemento úerrestre, globo terrcstre, porção de territorio,

1:*nao, conpor do',rinio, etc.

ilãe dr ifatwio; uttu fut

!f ni o, avó, perúeira;

ana de leiüe, etc.

»( {tz. At< {-Mo,,..
L IYÍ.â. I n t phiedct;

-: 

i .- -r .r ÍF, o, ou stott. por yq já de-

=lrr:-Atro,...



,NscR lrÇOgs E Tqr.Dtçõgls oa tumlctpnErr.stuRrc/i FoÀ BER r nDo Â rlro§

I-r = 
> {tfio, e,aa*',a* Y\ G@o

l.. f E -A' l. alrncdenÚe'

I Ero [.róog,oe, o\) Pocr. tddê a Jômz

t hil, H I a,-'».irer,ógrcitv,sro e selvo, in-

L »@@5 I t"i-, s"" subefoüe or suc sobrcryive als' ea'

Lsalurar?
:

4 
-rf 

ÍAt",e.*12íúe s*- Âuoe.
25 [7q, J ,,,tt'*'N"J Âücu por ]upiter

I m p,o Àio- não por fupitcr.

+ [tn -\-;» {r*,,,iáirrerrxerada.' trÁ' [Á.» l.

p

ffi
+l

Não é p,-.i"o grande noção paleqgraphic8 lnra desrreudar ou comprehoder que es

Êguras, oa caracteres e a signiÊcação das plavras, passsdas para o moderao grego, *grrndo
n(§sâs interpretações, são exactamente as me-oas que sê vão encontrar nas inscrfuryões

seguintes, esculpidas em Caria, Ch;prc, Alpes Maritimos, Ândâluda, Aeice Orieotal
e Occidental, Merics, Guadelupe, C,olombia, Eotadoe Uaidog, ArgcB6Ea, Chib Ecaia,
Indias,Ilensegovina, |errrsalén, Bra^dl, oouro ca quasi todo hcmisphctio eidcmtal, etc.

Muitc destes monumentos revelam cucepções artbtics adniravcis, qsi'n 1rcn-
samentoo de alcance, não só em est5zlo linear cmo f,gurativo.

Ora, si ,,nanirnes até hoje são os scientirtas em con&aser a imgrsibilidade dc
lêr-se ou deci&ar essas inscrfuryões, é o caso & Ihes off€ffinoo no preseote trabalho o
nm modesto modo de rcsolver tâo magno lmblema, au:iliado pdc alphabetc Iincar
e §gurativo, 1nr n6s organizadc, e aguandar 88 sui.s iurtas *At"çOco; cmguento, 1nr
outro lado, reforçarnoc e ampliemos o nossro modo de vier c.oú as hadiçõea e excmplales
de uma infinidade de objocúos encontradc mbúcrrado+ rnuito dc quacs €dlteo cm
nosso Museu Nacional, como eE outrs do mundo.

É intoitiro, finalmente, que o assumpúo pateographicq vasto cono é, n§o podia squi
ser rcsumido, pr isso que sobre elle voltareaoc cm çslc ol4nrtuum.
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