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Os
Taurepéng, grupo
de filiação linguistica Carib,
I
situam-se hoje
em três aldeias no alto rio Sururnu, norte da
região de campos
do alto
rio' Branco,
atual
estado
de
I
Roraima.
A
população
Taurepáng
sofreu
significativo
decréscimo
neste
século.
Uma
avaliação
em
termos
estritamente q~antitativos
parecia-me, no entanto,
tarefa
dificil, senão
impossivel, dada
a escassez e a disparidade
do~ dadoo
demográficos disponiv~is
nas fontes para fins do
sébulo XIX
e inicio
do XX.
Tal lacuna
é compreensivel:
o
territ6rio
Taurepáng,
por est&
época,
era praticamente
desconhecido.
O
primeiro
a palmi.lhã-Io, e a fornecer
informações detalhadas,
seria o I etnógrafo T.Koch-Grunberg,
entre os anos
de 1911
e 1912.
Ap6s
sua passagem,
as
informações tendem
a ser mais constantes
- já de origem
administrativa, provenientes
soVretudo
do recém-instalado
Serviço de Proteção aos Indios -, muito embora fragmentárias
quanto ao tópico que aqui nos int.\eressa.
Além disso, há que corie i.derr ar- que a fronteria BrasilVenezuela, em que se situa
o território
Taurepáng,
foi
definida em 1842, por um acordq
diplomático decididamente
amistoso, se comparado à arb i, tr'agem diplomática
ocorrida
entre Venezuela
e Guian~
Ingleaa
em
1896,
bem
como
mais
,
tarde, em
1904, entre
o Bra i í.L e aquela
co Lõn i a , ambas
havendo provocado
a coleta e produção de farta documentação
sobre as áreas visadas e as populações que nelas habitavam.
Para
a
fronteira
Brasil-Venezuela
dã-se
uma
expedição
oficial de reconhecimento em 1~84, cerca
de quarepta anos
após
o acordo
diplomático.
A expedição,
chefiada
pelo
Tenente-Coronel
Lopes de Araújo ('1884),
exp Lora o rio Surumu
até a nascente do rio Cotingo,
dai seguindo,
em direção
oeste, à serra Parima.
O relatório
da Comissão
Lopes
de
Araújo
não
traz
informação
demográfica,
muito
embora
mencione, de modo importante,
que os Arekuna, ao lado dos
Macuxi, "dominavam" o alto da cordilheira da Pacaraima.
I

Viajantes
anteriores
a esta
comissêlo apresent.m
Clp.neo c i f re a pe r-c
í.eda popu l
referidos 'o
longo do século
XIX
sob o e~n6nimo
Arekuna.
Relata
o
naturalista alemão
R.H. Schombu rgk [( 1840-44) 1925] ,
qL{e 'os
Arekuna teriam suas aldeias situcldas nas cabeceiras dos rios
I
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Caroni, Cuyuni
e Mazaruni.
Afirma
aindr
que seriam
os
Arekuna um dos l-"UVOS mais numerosoa na Guiana: cerca de 500
Arekuna
habitariam
a· parte,
inglesa
da
reglao
[R.H.Schomburgk,
(1840)1925,2:163~. Em á~ea venezuelana, há,
para a mesma
epoca,
o importante
registro
do geógrafo
A.Codazzi
(1841),
no qual
con~tam
as seguintes
etnias
ocupando () chamado "Canton
Upatü.", correspondente
ao que
conhecemos
hoje
por Gran
Sabaha:
Guaicas,
Camaragotos,
Cachirigotos,
Arinagotos,
Barinagotos,
Acavai,
Aruacas,
Caribes e os Areeunas. Estes
Lt/Lmo e eorne ri.em, à época, uma
população de cerca de 800 individuos,
ocupando o alto rio
Caroni
e
as imediações
do ~onte
Roraima
(A.Codazzi,
1841:2(9). Estes números, no entanto, não permitem supor que
o conjunto da população Arekuna fesfP composta por sua soma,
pois
além
de não considerar
os grupos
localizados
em
território br-o.e í.Le t ro , E.;ão
fOl·t1fC
::'dC!f:
r.·ur viüj antes
que
ot i ngem o
t.e rr t.órí,o
Ar-ekuna
d. l',_,rt ir
de 8xt.r·E-1l10S OPOE:t.O:::';:
A. Codazzi explora
o rio Caroni, bacia do Orí noc o , enquant.o
R. Schomburgk chega
ao morrt e Ro r'alme a través do rio Potaro,
afluente do rio Essequibo,
ou ~3t:;,Jél, c primeiro do oe e t e , o
segundo do leste.
ú

í

Em 1885
o
viajante
fna.ncês H.Coudreau
(1887,11)
realiza
sua expedição
pelo
rib Branco.
Este
cronista,
embora
não
seja
uma
t eat.emunhe
ocular,
amplia
significativamente
o território-de ocupação Arekuna indicado
por F.X.Lopes de Araújo: as aldeias Jaricuna espalhar-se-iam
por uma
larga faixa
de terra ~ntre
os rios
Amajar~
e
Mazaruni, concentrando-se
populacionalmente
na região
do
monte Roraima.
Somariam então
Jma populaQão
tão numerosa
quanto a dos Macuxi
(H.Coudreau,1887,Il:229).
Frise-se que
os Macuxi,
segundo E. Stradelli
I[ (1889) 1991: 266J, viajante
italiano que visitou o rio Branco
logo após a passagem de
H.Coudreau, eram o grupo mais numelOSO da região. Quanto aos
Jaricuna,
adaptação
do termo
Arekuna
empregado
Ílo rio
Branco,
no
entanto,
afirma
Iserem pouco
numerosos
e
estabelecidos apenas
no rio Amajari. Ao que tudo
indica,
E.Stradelli
restringia
sua I estimativa
as
aldeias
estabelecidas
neste
rio,
desconsiderando
as aldeias
da
cordilheira
da
Pacaraima
e
do
monte
Roraima,
j~
an~eriormente mencionadas
por ~.Coudreau
e F.X.Lopes
de
Ar/3.újo.
Pelo
que
ainda
se
de pr-ee nde dó. E: fontes
acima
referidas, o território Arekuna~
na segunda
metade
do
século XIX, estaria compreendido Ido rio Amajari, na baaia tio
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rio Branco, Imperio do Brasil, ac\monte Rora í.ma - ponto para
onde confluíam
as f r-orit.e rao entre
Bre e i L, Venezuela
e
Guiana Inglesa
e divisar
.de ágUBE.' das bacias do Amazonas,
Orinoco e Esseyuibo -, e .:
tr'.::
Vessando' a cordilheira
da
Pacaraima, ocupe.ri.em ainda parte da savana venezuelana. Mais
tarde, em 1913, o etnólogo a Lernão T. Koch-··Grunberg, viria a
prec1sar 03
Lí.m t.e.: de ct.e t.er-rLt.óri
o : eendc C' primeiro
a
empregar o etnõnimo Taurepâng
para
os grupos
até então
conhecidos como
Jaricuna,
afirma
estarem
localizados
na
região do alto rio Surumu, ocufiando, em direç:ão nordeste,
toda região
de fronteira
com a Venezuela
até b monte
Roraima, e, a sudoeste,
o curso, superior dos rios Parimé e
Amajari at& a ilha de Maracá
nu rio Uraricoera (T. KochGr-unberg , 1982,
111: 21). Devi:::-sesalientar
ainda
que as
,
várias referências
às aldeias
Taurepâng
como Arekuna
ou
Jaricuna, provenientes sobr'etudo os relatoG dos naturalistas
Lrig Leae o , é
usual até a viagelll db T.Koch--Grunberg. E também
o tnólogo
alemão que viria a estabelecer
as fronteir~s
entre os di f er-e
n t.e e sub-grupus
Pen.ori - 1\1L:m do
terr i tór o'
Taurepáng,
acima
delineado,
afirma
que
os
Ar eku:ll
a
pr6priamente
ditos
situar-sc-iem
a
noroeste
do monte
Roraima, estendendo
seus dominios
até os rios Carorii e
Paragua (T. Koch-Grunberg, 1982,: III:21 ); Loc aLí.z ado e mais
ao sul,
os Taurepâng po de rLam , desce modo, ser qualificados
como os Pemon setentrionais_ Seguindo, assim, a localização
fornecida por T.Koch-Grunberg
-.aliás, consagrada atualmente
pela etnologia
guianense (ver A.B.Colson,
1986:94)
as
,
aldeias
de
que trõ.tarei, referidas
muitas
vezes
C.)ffiO
Arekuna, são,
de fate,
as aldeias formadas pelos Taurepáng
em seu deslocamento rumo norte.
I
í

í

I

I

Para o inic Lo do século, T _Koch-Grunber-g calcula uma
população
Taurepâng
entre
1_000
a 1_500
indivíduos, ~
indicando que anteriormente aomar Lam uma população
ainda
maior, uma vez que,
por época
de sua viagem, vinha~ sendo
atingidos
por d ve r-ees epidemü~s
que provocavam
muitas
baixas em suas aldeias.
Entre os númer-os fornecidos
por
T.Koch-Grunberg para
o ano de 1911 e os cerca
de 250
Taurepáng que atualmente habitam ás aldeias situadas em lado
brasileiro
(recenseamento
pessoal,
dez/88),
verifica-se
significativo decréscimo populacidnal deste grupo nos campos
do a Lto rio
Branco,
cuj LI::; razíle'-',
proponho-me
agui
a
discutir.
í

Dada sua
localiz~ção, emiqentemente
história do contato Taurepâng
foi marcada

,
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distintos processos
colonizatórios. Para o período que aqui
se examina,
no entanto,
é a ocupação fundiária no vale do
rio Branco
que
inicialmente
atinge
os grupos
Taurepãng
estabelecidos nos rios Amajari
e Surumu,
engendrando
uma
I
situação de contato
marcadamente
hostil.
Com efeito,
o
Governo venezuelano,
até as primeiras décadas do século XX,
não tomaria
medidas efetivas
d~ colonização
da região. Os
ingleses, por
sua vez,
faziam-se presentes
apenas através
das viagens
dos naturalistas
ad monte Roraima, iniciadas a
partir de sua descoberta por R.H.Schomburgk
[(1840-44)1925J.
I

I

I
I

,

A depopulação Taurepáng, nesse sentido, poderia
ser
creditada à instalação das faz6ll1dasde gado no rio Branco.
Assim criam
os funcionários
do 3PI, em relatos
alarmados
quanto
à "fuga de índios
bra,sileiros" para
os países
vizinhos. Se, no entanto,
deixamos
o campo
estrito
das
fontes de orige~ brasileira,
e observamos
a depopulação
Taurepáng no vaI
do ri- Brancd
Rob o §ngulo das fontes
venezue lanas e inglesas, e::; t.e L\~j:c,U/llC! o car át.e r de migração,
hipótese, aliás,
já levantada
Jor E. Migliazza (1967:167),
que afirma
que os Taurepáng, a púr'tir da década
de 30,
iniciaram um movimento migratóriro em direção
norte.
Sem
pretender minimizar
o impacto da chegada das fazendas sobre,
os povos indígenas do rio Branco 'I estarei aqui, na linha
já
sugerida por Migliazza, explorando
outro fator explicativo
colocado pelas
fontes venezuela~as
e inglesas,
o de que a
migração Taurepáng
p~endia-se sobretudo
a motivos de ordem
religiosa. Tratar-se-ia
assim
não apenas de uma fuga
das
I
fazendas
de gado,
mas de uma busca do discurso anunciado
por lideranças religiosas emergentes.
>t<

*
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Hovimentos
religiosos
pa'recem ter-se
sucedido
na
região desde,
pelo menos,
séc~lo
XIX. Já para o -ano de
1864, encontramos
uma primeira referência a respeito de uma
grande concentração ocorrida na aldeia Taurepáng de IbirimaYeng, em território venezuelano,' liderada por um jovem xamã
(K.F.Appun, 1893:318ss).
O relato apresentado por C.F.Appun
a respeito
do que veio a ocor~er
no
local, versa,
com
efeito,
sobre
a emergência
de um movimento
messiânico
motivado pela
"vontade coletiva'\ de aceder
a uma condição
tecnicamente superior,
corporificada na imagem dos brancos.
Nesse sentido, este movimento apuesentaria analogia a certos
tikos
já
clássicos
de messianismo,
caracterizados
como
respostas a um estado
de
"deptlessão" ou
"desorganização

Ir
o

5
social" promovido
pelo contato
(ver A.A.Wallace,
1959 e
K.Burridge, 1965).
A emergencia I de um profeta detentor de
uma revelação
acerca de uma inversão
nas
relações
entre
nativós e colonizadores é uma constant~
nesses
casos.
O
relato do naturalista
alemão,
apesar
de
não sugerir
qualquer estado
de anomia
entret os grupos que participaram
do movll1lt.:'IlLo,
aú que t.udo indica l\rGkuna c Akawalo reunidos
no rio Kukenã, realça, por outr~ lado, sua grande ansiedade
por conquistar uma superioridade atribuida aos brancos.
Segundo o relato
do naturalista,
o jovem
líder,
chamado Awacaipu,
teria estabelecido
uma condição sina gua
non à seus seguidores
afim de ~ue e lcaco aacm
a almej ada
posição atribuída
aos brancoe : deveriam mat.ar+ce uns
aos
outros a golpes de borduno., a.eedm que Awacaipu ordenasse.
Após três dias, reSE:;UC
iat <.1.1' iam a tê mais
c La.ros do que os
homens brancos, e detentores de tpdos os seus bens. Awacaipu
presenteara também
seus seguidores
com pedaços
de papel
impresso, aos quais atribuia-se I valor
de talismãs.
Est.e
papéis eram velhos jornaiE:;Lng Le'see ut.ilizados, .iá em 1840,
por R. Schomburgk para
secar os espécimes
botânicos
~\e
recolhera no monte Roraima em sua passagem.

.
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Evidentemente, tais
informaçôes, além de secundários'
pois
tais
acontecimentos
não foram
constat.ados pelo
viajante, mas
transmitidos por ~m informante
que, por sua
vez, o teria recE}-bidode seu pai -, apresentam determinados
traços que desaparecem nae: de ec r-Lcõe e de casos eeme Lhan t ee ,
narrados, mais
tarde, nas crônicas de viagens daqueles que
sucederam C.F.Appun
pela região,
tais como
a promessa
de
tornarem-se os
indios iguais
aos brancos, e, para tanto, a
mútua matança
e a subsequente
ressurrelçao.
No entanto,
outros elementos
persistem, tais
como
as danças
que se
prolongavam por toda noite
e os papelS
impressos.
Este
último elemento
é, aliás, apont~do igualmente pelo TenenteCoronel Lopes
de Araújo
(1884),
comandante
da Primeira
Comissão de limites entre BrasiL e Venezuela de 1884. Frisa
o militar
que a certos papéis que portavam os Jaricuna era
atribuldo tamanho
valor que os :ímdios negavam-se a entregalhes em troca de manufaturados.
I

-
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No mesmo
ano de
1884, a expedição dos natralistas
E.im Thurn e H.I.Perkins, que chego. ao monte Roraima através
da rota
do rio Potaro, Guiana .énglesa, nos dá conta de uma
grande movimentação
religiosa em diversas aldeias - Macuxi,
Akawaio, Arekuna
e Patamona
- Jor onde passavam. O g~ia da
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expedição, um Macuxi chamado
Lonk, da aldeia
de Konkarmo,
situada a leste das cabeceiras do rio Maú, gozava de grande
prestígio
ent.re
a população
tia aldeia,
que o seguia
diariamente
em
cerimônias
realizadas
em
uma
casa
especialmente
construída
para
os
serviços
religiosos.
Konkarmo reunia
então uma população de 300 a 400 pessoas
(H.I.Perkins, 1885:523).
Ao atidgir
a aldeia
Taurepáng de
Teuonok, Q base do monte Roraima,
testemunham uma
grande
reunião
de
índios
provenient~~,
de diversas' partes
do
território para
uma festa por ocasião
do Natal
de 1884.
Nesta aldeia, I E.in Thurn (1885:5Q1) encontra muitos Arekuna
reunidos, apontando para o crescimento recent.e da aldeia com
a corie t.r-uc ão
de várias
casas espalhadas
pelos
campos
ao
redor do lugar. A respeito das aldeias por onde
passou,
desde o rio Potaro
até.o morit~ Roraima, o viajante afirma
que, "Not the 1east cvriol.lsor the p1easantest matter to be
studied at Konkarmo WBS the extraol'dinal'Y ecc1esiastica1
mania wh i ch
then possessed
the Ipeop1e of that p1ace and of
tha t: who Le ne i ghourhood , induc i ne then to gi ve up e lmo et: a11
wOfk and
to devote- themse1ves ime tieed .• throughout tilie dey ,
to an extravagant end pe rEec t l y unirit.e l l ieent: imitation of
Sl.lchchl.lrchservices as some fewLof the party had seell, whel1
on t.bei r t.reve Le, at
the
m i ee i on
(E.in Thurn,
1885:501).
1
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Assim, por volta de 1850, algumas
aldeias Arekuna,
Akawaio, Macuxi
e Patamona infl~vam-se com novos grupos que
afluiam para
estes lugares
em função
das novidades
que
!
vinham sendo
pregadas por homens cujo
prestígio, graças a
seu conhecimento
adquirido
nas
missões
inglesas,
era
alardeado por grandes d Le t.ànc Lae ,'
Para A.Butt
(1960), a
lIlania eclesiática"
anotada
pelo
viajante
representa
a emergência
de um movimento
religioso que passaria a ser conhecido
como
Aleluia,
ou
Hallelujah, que nascido, em fins do século XIX,
entre os
Macuxi do rio Rupununi,
na Gui~na
Inglesa, rapidamente se
expande entre
os Akawaio,
Patamona e Taurepáng, ou seja,
entre os povos Carib das circun~izinhaça6
do monte Roraima.
Como salienta
a autora,
(1960:55), uma datação precisa de
sua emergência é impossível, sendo, no erit ant.o, provável que
tenha se consolidado entre
as décadas de 70 e 80 do século
XIX. Em 1884, em sua passag~m pela aldeia de Teuonok, E. im
Thurn já faria uma
primeira refierência explícita ao termo
Aleluia (apud 'A.Eutt,1860:67),
informando
ser esta palavra
incessantemente repetida
durantE1 as danças. Avançando
uma

j
I
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explicação, a autora aifrma
que' o Aleluia se constituiu a
partir da influência dos missionãrios anglicanos que atuaram
no interior
da Guiana
Inglesa eptre
os Macuxi,
durante a
primeira metade
do século
XIX. Após a ~aida do missionário
T. Youd
da aldeia do Pirara, rio Rupununi, em 1841, nenhuma
, outra missão se estabeleceu na região até o inicio do século
XX. Teria
sido
durante
este período
que,
entre
outros
I
Macuxi, um homem chamado
Bichiwung via,jaria até as missões
da região
costeira, onde
esteve trabalhando
durante certo
tempo para
um pastor
religioso.l Bichiwung
foi o primeiro
profeta do Ale~uia. Tendo sido levado para a Inglaterra pelo
pastor, aprendeu um pouco do idio~a inglês e familiarizou-se
com certos
preceitos cristãos.
Em certa
ocaS1ao,
deixado
sozinho em casa por seus anfitri~ee, logo após seu batismo,
Bichiwung teria
se encontrado
com o Deus dos cristãos (A.
Butt, 19613:69).
I

Segundo as diversas versôec
coletadas por A. Butt
acerca da origem do Aleluia ent.ze
os Akawaio,
Bichiwung
encontra-se com Deus em sonho, quando sua alma sai do corpo.
De seu encontro com Deus, trouxb, entre outras dádivas, um
livro
contendo
bons
ensinamentos,
diferentes
daqueles
pregados pelos
brancos, e o canto
do Aleluia.
Afirma-se
também que Bichiwung, uma vez nÓ céu, não queria retornar à
terra, porém,
sua permanência
~li não
foi permitida
por
Deus;
segundo
algumas
versões,
porque
ainda
não havia
morrido, segundo outras, por oeu aa de seus pe cado e
ê

•

1O
encontro de Bichi~lng com b Deus
cristão se dã, como
aponta A. Butt , segundo o mesmo modelo que assume o contato
do xamã
com os espiritos duran~e
as sessões
de cura.
Em
todas as versões hã referência ao caminho que leva a Deus<:,
Em uma delas, se faz menqão a um,a montanha à qual :f?ichiwung.
foi levado
por três meninos. Uma vez sobre a monta~~a, seu
espirito subiu
ao céu acompanhando os meninos e chegou até
uma porta,
da qual
não pôde
p,o.esar por causa
de eeue
pecados. Conta-se
ainda que os' ensinamentos
transmitidos
pelos brancos
eram propositadamente
incorretos,
afim de
impedir que os indios
alcançassem o tal caminho. Apesar de
não poder
permanecer no céu, Bã ch í.wung viu um lugar muito
bonito. Trouxe,
contud.o, várias
coisas boas:
um papel que
seria dai por
iante
a biblia
dos
indios,
uma
garrafa
contendo uma água medicinal, bananas e mandioca para plantar
em sua roça e os cantos do Aleluia. Tais cantos, acompanhado
por dança,
viriam a substituir os tradicionais Parichera e
Tukui. Este
r-í, tual seria
a condição necessária à conquista
do "bom','lugar contemplado por Bichiwung.
\
I

I

t
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Em

trabalho
mais
recen~e,
a
autora
veio
a
a hipótese
aegurido a qual
Eichiwung teria
viajado ate
a Inglaterra , onde fôra
batizado e tido a visão
,
que deu origem ao movimento. Neste artigo (1985), afirma que
a part.ir de 1842,
quando foi de-;sativadaa missão anglicana
do Pirara
em função da disputa de fronteiras entre Erasil e
Tng lat.er-r-o, vários
eram
0::3
grupos
Macuxi
que v a j avam
atraves dos
rios Essequibo e Demerara até a região costeira
da Guiana em busca de manufaturados (A.B.Calson, 1985:112).
r-ec on sLde rar-

í

•
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Nestas viagens,

os Macuxi alcançariam também algumas
missões
pr-óx í.mae
à
costa,
onde
r-ec.ebe
r-Lem ensinamentos
cristãos de missionários anglicanos. Com relação à viagem de
Bichiwung à Inglaterra, ae Lí.ent.e, A. E. Colson (1985: 111) que
a região
costeira da Guiana era referida por alguns grupos
Pemon, te l. como os Macuxi,
COtl:J "Eng í.r-an "
ou
"Engr-an " ,
indicando que tenha recebido
o oatismo,
~rovavelmente, na
missão de Hur Lt.e.r-o
, uma da e maiores
estabelecidas no rio
Demerara. E também neste
período, a partir' de 1810,
que
aparecem as primeiras publicações
de textos
bíblicos
em
idioma Akawaio;
muitas cópias
d'esses fragmentos
bíblicos
passaram a circular entre 05 Akawaio e seus vizinhos fora do
raio de alcance das missões 2 (A.~ Colson, 1985:113).
I

f

.

Em tais viagens, desse mod,o, buscavam os índios, al~m
dos manufaturados, um conhecimento que parecem ter cObiçad,.r
Sugere
A.B.Colson
(1985:113),
que desde
sua origem,
o
conhecimento do Aleluia esteve
~ssociado
à
aquisição
de
artigos dos brancos: como moncionoi acima, ao chegar em sua
terra natal,
Bá ch Lwung , além
do' novo canto, trouxe consigo
diversos items
que, então,
distribuiria a seus parentes,
fato que teria contribuído para legitimar seus ensinamentos.
Seguindo o circuito de trocas tradicionais, o Aleluia, assim
como tais
objetos. propagar-se-1a
entre os povos vizinhos
dos Macuxi·
Esta observação
parece ser consistente!com
a
esperanca dos membros da aldeia de Ibirima-Yeng de, como nos
informa o naturalista C.F.Appun,
conquistar
a supremacia
técnica dos brancos 3.
I

.

I

2
Uma dessas
CÓpias foi encantada por
T. Koch-Gunberg
entre os Taurepãng do monte Ror~ima. Segundo seu relato, ao
pequeno livro era atribuído
alto valor
ritual pelo
chefe
Jeremiah, da al-eia de Kawariananemong.
3 Apesar do Aleluia possuir esta vinculação com a circulação
de manufaturados,
não há qualquer indicação
de que seus
profetas grantissem um mundo onde tais itens abundariari\"tal
como é o caso dos CargD cults da Melanésia (ver P. Worsley,

,

.

I
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Assim, a primeira menção
ao chamado
movimento
do
Aleluia, legada
pelo viajante
inglês
E.in
Thurn,
provém
diretamente da aldeia Taurepâng tie Teuonok, mencionada anos
mais tarde
nos relatórios
dos funcionários
do SPI no rio
Branco como
uma das mais importentes
aldeias Taurepáng da
fronteira venezuelana. A.Butt (1960) indica que os Taurepáng
teriam r-cc eb í.do a nova doutrina dd re t amerrt e dos Macuxi, pela
rota que liga os campos do alto rio Branco ao monte Roraima.
Ocorre que,
neste processo,
os I caminhos
de expans50
do
Aleluia entre
os Taurepáng
encontram-se com as trajetórias
dos primeiras
missionários
adventistas
que atingem
as
aldeias
Taurepáng
do
monte'
Roraima,
em
território
venezuelano, no início do século.
Mais
precisamente,
os
adventistas
passariam
a realiz~r
incursôes
~ela
savana
venezuelana a fim de evangelizar os Taurepãng desde 1911.
Neste ano,
o pastor
O.E.Davis ebtove pregando na aldeia de
Kawar-Lano.r-emong, pr óx í.me ao monte Eo r-eLme ; de 1926 a 1931,
o pastor
A. W. Cott, acompanh~dol por sua mulher, esteve nas
aldeia. de Arabopo e Akurim~, onde levantou igrejas e começou
a ensinar
idioma
inglês
aos
ítndios. Ambos
chegaram
aO
território venezuelano vindos da Guiana Inglesa (Pe.I. CaryElwes, 1912;
D.A.Meyer, 1931;
~.J.Thomas, 1982). Vejamos a
trajetória_do primeiro pastor.
Sabemos, através
do r-e Let'o de J.J.Quelsh (1895), que
a aldeia
de Kawarianaremong se constitui durante os últimos
anos do século XIX.
As informaçDes
relativas a seu líder
Jeremiah são, no mínimo,
curiosas;
sua forma
de trajar
roupas de origem européia bem corno ee maneiras como recebia
as expedições
que ali chegavam
teria
encorajado a Igreja
adventista na Guiana Inglesa a ~nvestir na obra missionária
na savana
venezuelana. Aponta J.Forte (1985) que a presença
de um pastor adventista
entre 9s Arekuna nos confins
da
colônia, na fronteira do Brasil e Venezuela, a esta época
seria motivada
pelas noticias
traz idas pelos viajantes até
Georgetown. Segundo
autora, o rdlato de J.J.Quelsh sobre as
"excentricidades"
de
Jeremiah
t.eria
encorajado
os
adventistas a iniciar o missionaniento dos indios da região.
As informações
mais deta1íhadas acerca
daquilo
que
vinha ocorrendo na aldeia de Kawarianaremong datam
de 1912,
ano em que o Jugar é sucessivamente visitado pelo geógrafo
1966). Antes
disso, prometiam
9 conquista de lugar situado
no céu,
onde não haveria donças (informação obtida entre os
Taurepáng) .

10
americano
H.E.Crampton,
pelo
etn610go
alemão
T.KochGrunberg, e pelo
jesuita
inglê~
I.Cary-Elwes.
A par-tWn
desses relatos,
pode-se apreender
a importAncia
atríbuí~a
pelos "I'e.u
re pé.n g aos ensinamentos, que o pastor- O.E.Davis
buscou 1hes trasmitir em Qua curta
permanência
no monte
Roraima.
O clima
da aldeia
por ocasião
da visita
de
H.E.Crampton era tenso: há menos de um mês de sua chegada o
pastor
adventista
Elder
O.E.
Davis
havia
morrido
em
Kaua rí.né _ Ao que tudo indica, não havia controvérsia quanto
ã causa
de sua morte na capital da colônia,
Georgetown.
Dizia-se que qavia morrido
de mbrte
natural. No entanto,
afirma H.E.Crampton
(1912:18), o pastor havia sido atacado
próximo à aldeia e morrera ali,1 na casa
que havia
sido
,construída especialmenete para seu uso.
I

T.Koch-Grunberg
(1911/1982,1:114),
informa, por sua
vez, que,
provavelmente ligada à preE:enqa do missionário, a
I
aldeia
de
K-warianaremong
assistira
um
crescimento
significativo
sendo,
ao lado ~a aldeia
de Koimeremong do
chefe Macuxi
Ildefonso
no rio
Gurumu,
uma das maiores
aldeias que visitara ao longo de sua expedição. A respeito
de O. E. Davis,
afirma
T. Koch-\3runberg,
diziam-lhe
os
Taurepáng que ele havia
chegado elo .tim elo céu, além monte
Roraima, já adoentado, com um ~acuxi
como
ajudante.
Os
indios o enterraram
junto
a uma
grande
rocha.
T.KochGrunberg visitou
seu túmulo,
e \registra que os Taurepáng o
chamavam "Pe e ng " ou "Fe c í.ng ". nome até hoje empregado pelos
Taurepáng. Com efeito, a morte rle O.E.Davis em Kawarictná
determinaria
ainda
o modo
como
os moradores
do lugar
receberiam outros missionários, tal amo fica demonstrado no
relato da viagem ao monte Rorai'ma do missionário
jesuita
inglês Pe. Cary ElwE::s,durante o período de novembro de 1911
t
a janeiro de 1912.
í

!

Partindo da missão de StJo.lnácio no rio Rupununi,
território da Guiana Inglesa,
o missionário, subindo o rio
Maú, a Lcanc ou as nascentes
do n> o Cotingo: chegava, então,
ao território Arekuna. Esteve igualmente, nesta ocasião, nas
aldeias de Teuonok e Kauarianá [q. Elwes, (1911-~2)1985:38].
Segundo aponta
o próprio missionério, sua curta permanência
em Kawarianá
justificava-se por
ter Jeremiah
recusado
o
batismo que vinh- oferecer.
Todos os moradores da aldeia
haviam sido batisados por Davis, que, além disso, prevenira
os indios
quanto a chegado. de dutros paotores adventistas.
Ao que tudo
indica,
Pe.
1.Cary-Elwes
julgou
não haver
possibilidades de persuadir JerE!miah a mudar de .idé í.a • Ma'is
í

I
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ta'de, em 1916, ao realizar nova expedi9ão ao monte Roraima,
quando a aldeia de Kauarianá já nf-iomais existia, afirmava o
missionário:
"Tbi e
~las t.lien a t Lour i ehine vil I eee : Je rem i ee
~v'as t Iie i r
High Pr i es t ,
He lmew
the Pro t.eet.ent:
eerv i ce by
1
he er t: ... " C. E'Iwes , [(1911--12)198 5:82J.
Deve-se salientar
que à ~ldeia vizinha
de Teuonok,
onde E.in
Thurn registra
pela brimeira vez a ocorrência da
dança e dos cantos
do Aleluia,·O.E.Davis
não estendera sua
influência.
Segundo
T.Koch-Grunberg
(1911/1982,
111),
a
relação
entre
as aldeias
de ;I'euonok e Kawarianaremong
caracterizava-se
por uma "inimizade
aberta".
A diferença
entre as duas aldeias
evidencia-se também pelas diferentes
I
maneiras
com
que receberam
o Pe.
Cary
Elwes:
em
Kawalianalemong,
r-e cue ar-am o hatismo
que o padre
Lhe e
1
oferecia, enquanto
em Teuonok
receberam com entusiasmo as
lições de catequese.'
I

As
figuras
de Jeremiah
e O_E.Davis
são duas
referências importantes para os Traurepáng das aldeias onde o
adventismo é atualmente praticado: Maurak, Apoipo, e'outras,
na Venezuela;
Sorocaima
e Maaaiapáng
no Brasil.
Davis
morrera,
porém
suas palavras,
graças
ao interesse
que
despertaram
no chefe
Jeremiah,
permaneceram,
ainda
que
adaptadas segundo
seus próprios
critérios.
Kauarianá
é,
assim, concebida pelo~ Taurepáng Icomo um episódio em que urna
verdade lhes foi, através de seu~ antepassados, transmitida.
O túmulo
de Davis,
onde hoje
há uma lápide com seu nome e
data de sua morte,
é um marco que cristaliza um momento t!a
ij
história dos vários grupos
Taurepáng que,
a partir
dal,
orientaram
suas
práticas
rituais
segundo
Çtquilo
que
apreenderam dos ensinamentos do pastor.
I

Os membros
da aldeia
de Teunok,
por outro
lado,
apesar de sua aparente
adesão á doutrina do Aleluia anos
antes, parecem
ter optado
pela mensagem trazida pelo padre
católico: afirma
T. Koch-Grunberg
(1911/1982,1:112) que em
Tueonok
os
tradicionais
baile's do Parischerã
e Tukui
permaneciam
em
vigor,
ao
passo
que os Taurepáng
de
Kawarianaremong,
avessos
ao contlato com padres
católicos,
praticavam o Aleluia, ou,
como escreve
o etnólogo alemão,
Araruya.
Ao
que
parece,
à' adoção
do
catolicismo
correspondia, ao mesmo tempo, o abandono do Aleluia.
I

importante,
em Kawarianaremong,
o chefe
De modp
Jeremiah,
era assiduo
pratica~te
da dança
do Alalu~a.
Segundo me
informou seu neto Raimundo, atualmente com cerca

I

I
I
I

I

12
(

de 80 anos, que mora na aldeia venezuelana de Maurak, Davi
Pacing
foi
o primeiro
adven~ista
que
os
Taurepáng
conheceram, tendo sido morto por feitiçaria Ingarik6, devido
à pressão
que exercia
contra a. poligamia. Raimundo afirma
ainda que o Aleluia qu~ se prati~ava em Kawarianaremong era
uma "c r i aç ão " de seu avô. Os cantos ene í.nado e pelo pastor
teriam sido adnptadoo de antigas Uanças, e dai teria nascido
o Aleluia.
Conta tambêm que Jer~miah haveria compreendido a
mensagem de que, após
a mo rt.e, I um bom
lugar havia
sido
I
preparado por Jesus junto a Deus, mas para alcançâ-lo seria
necessário obs~rvar
um conj\[nto I de práticas, entre elas as
proibições alimentares
e o abandono de.e curae xamanísticas.
Jeremiah procurava passar esses ensinamentos
reunindo vários
I
grupos Taurepâng
em Kawarianalemong,
durante
a época
do
Natal, para
dane ar- o Aleluia. Ao, que pa r-e c e , o Aleluia e os
ensinamentos
de
O.E.Davis,
tal
como
recebidos
pelos
'I'e.ur-e pé ng ,
conntí. t.u am
,Juutr'; url..;
~'[~;::ê:
'Lve e
de
e e r-em
conciliadas4•
I
í

í

4 Os chamados movimentos do Choahi marin (D.Thomas ,1976: 10) e
Ch im i t i ng (A.Butt, 1960) parecem evidenciar esta associação.
O
Choch i mann ,
pr ove.veLmerit.e
corruptela
de
"Church
me n "
(chochi é um termo
amplamente
lempregado na reglao
para
referir "igreja") seria um ritual quase diário, composto por
um conjunto
de pregações
e cantos específicos pronunciados
em,!idioma
Taurepáng. A prática
do Chochimann,
em 1970,
sobrepunha-se assim
à prática
do Aleluia
na aldeia
de
Wonkên, visitada nesta época pela antropólogo D.J.Thomas. De
modo importante,
o Chochimann,
tal como
foi descrito
por
D.J.Thomas, parece relacionar-se diretamente ao proselitismo
adventista do
início so século.' Segundo
esse
autor,
os
informantes do
lugar apontavam
.que o
Chooh imenn já estava
presente na aldeia de Akurimã, là
poo a em que o pastor
adventista A. W. Cott
estava ali estabelecido. Um desses
informantes chegou
a descrever
em detalhes
sua estadia na
"Cho ch L" de
"Papacé:".
Quanto
ad Chimi t.ins, registrado
por
A.Butt (1960:99),
seria um culto que ocorreria na aldeia de
Yurun.ni na década
de 50 e s~us
cantos
evocavam
hinos
religiosos protestantes,
nos quais
se distinguiam
apenas
algumas
palavras
em inglês,
cujo
significado
seria
desconhecido aos Taurepáng. Os anuais mo rado res dessa aldeia
praticam igualmente
a ~eligião adventista. Segundo A. Butt,
os Taurepáng
da aldeia de Yur-uan
lhe afirmavam que o velho
chefe Jeremiah,
seguidor, como
vimos do pastor
adventsta
O. E. Davis, era possuidor de vários
c an t.oe do
Chimi ting.
Frise-se que
ambos, o Ohocli imenn e o Chimi ting, recebem dos
antropólogos que os mencionam o mesmo estatuto atribuldo ao
movimento do Aleluia, consti tuiqdo
"evdé~mcias do Lnt.erreo
interesse que os povos
Carib
doncentram
em ensinamentos
I

é

í

I
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Apos a morte de O.E.Davis,
os Taurepáng
ficariam
aguardando a chegada de um novo pastor, que o primeiro havia
anunciado. A.W.Cott, no entanto, chegaria somente na segunda
metade da década de 20, permanecendo até 1931 na aldeia de
Akurimã, seu principal centro
de ação.
Nesse
ano ser"a
expulso da Venezuela, e a catequese
dos índios
da
"Gr~n
Sabana" f'Lce r Le a cargo
da ordem
f rcnc ecane , que viria' a
fundar
missôe~
em
vários
'~ontos
deste
território
(Fr.M.G.Salazar,
1978).
Os Taurepáng
que estiveram
em
Akurimã
ao
lado de Cott,
se~undo
vários
informantes,
apresentaram fqrte
resistência em aceitar a catequese dos
franciscanos, de maneira que a ~ldeia de Akurimã, logo após
sua chegada, se desintegrou. A prática de cultos adventistas
foi mantida
por vários
grupos qpe haviam tido contato com
A.W. Cott, na tradição oral lembrado como "Pa.pacá".
I

.

I

í

1.

I

Os Taurepáng
ma í.e ve Lho s I gu.ir-dam uma viva lembrança
do pastor
A. W. Cott e, f r-e
que n t e nen t.e , contam a história de
Papacá , termo pe 10 qual o pastor ~é referido, a seus fi lhos e
netos. Estes
informantes, em sua maioria,
foram alunos na
escola fundada
por Cott em Akuríjnã , onde pr-ocurave ensinarlhes o idioma inglês. A esse respeito, comenta o informante
Mário Flores (Aldeia Casa Branca,1 maio/90):
"Estivemos
Lé ,
um ans e seis meses, 1111'. Cott
estava lutando,
ensinando
o. pOVO...
eu ee t.udev e no
livro
inglês.
Mas não
estudei
durante
cinco
meses
nêo , só três meses ...
Quando Su tav"a morando lá no 'pé
do monte
ROl'aima.. o aviso chegou pra. que os crianças
chegassem ai
no Akurimâ" pra lestudar
aí na escola.
Entâ"o eu vim, cheguei
muito tarde,
os
outros
que
adintavam lá
aprenderam letra
i.ng l eee , mas
cheguei
mui to tarde...
atrasado ...
f

Como se vê, a respeito da figura de A.W.Cott.
os
Taurepáng guardam
viva memória, (pois, entre os mais velhos,
quase todos
tiveram contato
direto com o pastor. Vejamos o
relato de Bento Loyola, velho lider da aldeia de Macaiapáng:
I

"Agora Taurepáng
já foram
embora daqui, não
quer mais
morar, lembrou do lugar do avô, né ? Lá pr-o
Akur imã, muitos
foram pre
lá. Nâ'o tiodoe , só alguns.
\
........•..•.•....•.•.............•......••...............•.........•.••......••.•.......•.

_ •.•...........•.•.•..........................

1.................. .............................................................••...•.......•...•..................•...

missionários e de sua habilidade em adaptá-los
vida tradicional" (A.B.Colson, 1960:99).

a seu modo de
,
\

f

i
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Porque os
católicos
não
gostaram
da pregaçâ·o
do
pastor Papacá
que tinha
lá. Porque pe et.ar
contava
nêc...
} Eume ,
não
come,
não
história
bem: -Não bebe,
que
t.êo fazendo,
bebendo
:' br i ga , . ..
abandona
o
cachir1,
brigando.
1

N/Jo gosi:al'c.9.lJ1
n&o.. só 8.11gunsgostaram., meu pai
gostou mu i t.o ,
t uscáue Andné
gostou mu i to. .. por isso
que ele
fez igre,.ia, mi eeão nó, Akurimã. Heu pai andou
pregando cbmo aprendeu com o pastor.
Como tá no
·livro,
esse! que ele contava ttl.ldo, pregaçào de Jeeue,
Deus (Bento Loyola, Aldeia de Macaiapáng, mar/90).
A partir
da fala deste ihformante,
percebe-se dois
importantes fatores que se relacionam diretamente à presença
de A.W.Cott
na aldeia
de Akur í.mê. Em primeiro
lugar', o
esvaziamento da área ocupada
pelos Taurepáng
no Brasil em
função de um expressivo
deslocamento de vários grupos para
Akurimã. Em segundo
lugar,
que nem
todos
os Taurepáng
aderiram à dout.r ne que vinha s,endo, pregada
em Akurimã,
aqueles que,
no Brasil,
estavam mais
próximos
da missão
beneditina do rio B~~nco
(a eSge respeito, ver P.Santilli,
1989) parecem
não terem se interessado tão vivamente quanto
l
aqueles·cuJos pais, muito provavelmente, teriam tido contato
com o velho chefe
J~remiah na laldeia de Kawarianaremong,
corno ê o caso de Mário Flores e Bento Loyola. O xamã Akuri,
aliás, pai
deste último, foi quem guiou T.Koch-Grunberg até
Kawarianaremong,
tendo,
assim, opotunidade
de conhecer
as
I
cerimônias que se realizavam
nelssa aldeia já em 1911. Além
disBO, seu contato com o novo
pastor instalado em Akurimã
parece ter sido intenso. Seu filho Bento assim nos inform í

11 '

"Heu pai
conseguiu
um gadosinho com parente
dele no Brasil.
Levou
lá pnJ Hepeiiri , eumetit.ou lá,
comprou pequeno
garrote,
agora lá, ...
"Vaca aumentou.
Ele não
vend i e nêo , só comia.: Agora, quando chegou o
pastor Papacá ele vendeu,
Ele perguntou:
- Você tem
gado? -Tem .
-Ouer me vender 'o casal? -Eu vendo . -O
que ,rocê quer em troca? -Eu quero eep.ingardo , papai
falou.
Ele trocou espingarda
novo mesmo.
Mas Q pastor nâ"o batiqou o papai. ·E1e queria,
mas primeiro
a gente
estuda ·pra bat~smo,
tem que
estudar
esse
livro,
aprender
tudo,
ai
a gente
aprendeu,
{Juarda
tudo,
a fgente
ta
lendo
tudo,
contando tiudo ,
assim comendo i.mundo , assim
be t endo
folha,
aí
nêo pode. Tem que deixar.
Papai não deixou
\

I.

l.
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yxno
oxnoáCo, ó"Dyxujx....
PkToák
no Nmàm,
{ào poé ·o}}k,
~yv, }s y .. jqàk zéCo qox·o wy}k} .. wk~ ek X1sV•cw oà.syà ,
Tvd(S TwuSY==sS XwQ
Qw• z Nw• XS1
Jl
Noà~ tyqyà
y
ek·kxf~ TP(s
mf, nSSw~ pONTnVn- (Admsn Knxnk_, ?kcdh_
cd L_b_h_oÇmf, l_q/fd).
Bnln rd uâ, _oçr _ dwotkrÓn cn o_rsnq _cudmshrs_, nr
S_tqdoÇmf
odql_mdbdqh_l
eháhr
_ rdtr dmrhm_.ldms.nr. GÇ
duhcâmbh_r s_laál
cd ptd, _kál cnr odptdmnr khuqnr cdkw_cnr
odkn o_rsnq,
tl bnmitmsn
cd qdoqdrdms_àédr
ukdq_l
_ rd
_qshbtk_q _nr sdl__ cn o_q_hrn bdkdrsd
d cn b_lhmga
c_r
_kl_r ptd bnmctyhqh_ _sá
kÇ. Szl_r sÓn b_qnr • drb_snknfh_
_cudmshrs_, l_r, _n ldrln sdlon, 'sÓn dm'Ãx-uÍUrúxb1r • e_atk_b;;Ón
cnr mnunr oqdf_cnqdr S_tqdoÇmf.
ú

? du_rÓn
cnr S_tqdoÓmf
cn qhn Aq_mbn dl chqdàÓn ·r
_kcdk_r udmdytdk_m_r,
ptd rt_ _cdrÓn _ drsd mnun chrbtqrn
cnr w_lÓr
sdqh_
lnshu_cn,
_odr_q
c_ _trâmbh_
cd c_cnr
pt_mshs_shunr rnaqd
lnu lbm Ã-w
d çsuà'x1à
.n~Sw~9 m d 's_ áonb_,
oncd rdq _oqddmchc_ _ o_qshq
cnr qdk_sçqhnr
c_ BlhrrÓn
Qnmcnm, ptd hmrodbhnm_ _ eqnmsdhq_ Aqn m-xH -Udmd yqdk_ dl 1927.
cúçm c 5
b1cx/ãí r ptd ooãú/cçwcã n. Bnl xUDhDhKQ.qO-() odqbnqqdq n qhn
L_í, nt rdi_" _ eqnmsdhq_ cn _ Ft h_m _ Uçu Ur r_ , bgdf_qh_
_n
lnmsd Qnq_hl_
mdrrd ldrln _mn. p ne'bi._k Sdmdmsd-Bnqnmdk S.
E_b6, dmb_qqdf_cn
cdrr_ stql_
bq"ynqh_ dmsÓn _ m_rbdmsd cn
n
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qhn B_shmf_,
_shmfhmcn n Qnq_hl'_ dÃ-é,iàv r c_ Rdq'q_ cn Rnk,
bgdf_mcn,
_rrhl,
•
_kcdh_
cd ?q_anon,
dl sdqqhsçqhn
udmdytdk_mn. Qdk_s_
n í t KbK_ K õçúr _kh dmbnmsq_u_l-rd bdqb_
cd 1//
S_tqdoÇmf
cd chedqdmsdr
onmg_r
cn sdqqhsçqhn,
dlodmg_cnr
m_
_adqstq_
cd tl_
fq_mcd
qnà_.
Dmsqd
nr
g_ahs_msdr cn
ktf_q
bnmrs_qh_l
uÇqhnr
S_tqdoÓmf
cn qhn
Pthm6, sdqqhsçqhn
aq_rhkdhqn. Dz rdfthc_, n Sdmdmsd-Bnqnmdk
T. Omo< o AzPqhP ozkP
_kcdh_ cd Sntnmnj cn bgded
O_tkn;
_onms_mcn tl
sns_k cd 5;: S_tqdoÇmf
nbto_mcn
drs_r
ct_r
_kcdh_r
rhst_c_r
•
a_rd
cn znmsd
Qnq_hl_
(ChÇqhn
cd
HmrodbàÓn cd Eqnmsdhq_r qdkhy_c_
odkn
Fdmdq_k
B. L. R.
Qnmcnm, 1927 - 1} ?mdwn _n Qdk_shqhn cn Fdmdq_k Hmrodsnq).
Ntsq_ stql_,
_ b_lhmgn cn lnmsd Qnq_hl_, rdftht odkn
qhn Rtqtlt,
d, dl rdfthc_ odkn
qhn Lh_mf,
o_rr_mcn
onq
chudqr_r _kcdh_r S_tqdoÇmf. ? oqzldhq_ cdk_r, mn u_kd cn qhn
Lh_mf, enh _ _kcdh_ cd Eq_mbdkhmn nt ?q_h. Dl rdt qdk_s6qhn,
n Fdmdq_k _ehql_ ptd _ onotk_àÓn c_ _kcdh_ bnms_u_ dmsÓn bnl
_odm_r
5:
ã.mchnr 'H'_tq-d
xr~qo *
ík b Kln d ldlaqnr
ptd _kh
odql_mdb1_l, rr
pT(z _ l_hnqh_
cd mm
td lnq_cnqdr
g_uh_l
qdbdmsdldmsd sq_mredqhcn-zd
o_q_ _ _kcdh_ cd ?jtqhlÓ,
m_
Udmdytdk_. Eqdmsd
i
drs_
rhst_àÓn,
k_ldms_u_
Fdmdq_k
Qnmcnm bnl qdk_àÓn _nr S_tqdoÇkhf: !eg!y lxnsyN
{ào
ásáow
km·.àk gY•wR ·Co ow wksy} xowo}y
xk v/oxoéàovk.
O~·o ~P(oTi
{ào
Vww • no xy
L}k~sv pké
vsqki.êisy g`ifrf
'hQa vsUYw Vo
dozolvsmk,
o~·klovomoxny
mywj}msy myw k TSTY • omoy ny }sy L}kxmy. Pkvkw
e•wt V·kw kvjw
w zy}·àqàk~
o no~myxromow S X•wWWTwRéS d- iW ECvào
ky
L8"k~8.8 wPS {ào
k
nk my}nsvros}k
O"ô!y wks9 TVSTwRWSW
ivoxoéàyvk. Myxvsymow wk • m L7 1•xq voCom ny "vào Noà~ z}mz}sy~
zk X•} s ma os~. Ros wk • k • x ·.y} m,-`.Ou nk Hlcú111t
2.'1/E zo 81CDtP(u=eOLim sxnlqoxk~
ny {ào wkxspo~·kw m~ áoxo é àovk·syo ! (ChÇqhn cd Svmod bb tw cd
Eqnmsdhq_r qd_khy_cz odkn Fdmdq_k. B. L. R. Qnmcnm, 1927).

j
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? _kcdh_
cd ?jtqhlÓ. bnl 'dedhsn, _rrhl bnln i _kcdh_
cd ?q_anon, bnmr khc_u_-rd hft_kldmsd bnln hlonqs_msd móbkdn
S_tqdoÓmf m_ Udmdytdk_. ?kál
cnrr_ _kcdh_,
uÇqh_r
ntsq_r
eknqdrbh_l mdrr_
qdfhÓn: !Jxn }j
xy~ •x.· y}wyà
{ào kvjw nk~
wkvymk~ {ào
áswy~ ô wk}qow ns}.s·Ck
ny gksvox
o nk~ {ào
oãs~·ow ow Jmà}swh .. yxno ovo }o~sno .. rf yà·}k~ ow Mkxkàof o
mklomos}k~ ny aYUYwV•ioàly}n sxkno o ky
~oà zk·}sk}mkny.
O~~k~ kvnosk~
myx·kw àwk TSTY Toyhy no 115 zo~Ayk~! (ChÇqhn
cd HmrodbàÓn
cd Eqnmsdhq_r
qd_khy_c_ odkn Fdmdq_k B. L. R.
Qnmcnm,
1927).
N bqdrbhldmsn
c_r _kcdh_r
S_tqdoÓmf
m_
U,:::mq:~:;.;tbk_
à bud.qbm
\íúxpíç
. bt1Dn1í Vt'E! 1otom cn oíã
qmhfq'_àh'ãn
lUC
ãmchnr o_q_ drrd od xr d o_q_ _ Fíh_m_ kmfkdd:;_,_ dtfd ~x q- _nr
bgdedr ?mcqá
d O_tkn,
c_r _kcdh_r
cd ?jtqhlÓ
d Sdtnmnj
f

x
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qdrodbshu_ldmsd,
ptd
rd sq_mrzdqhFrdl
_bdm_mcn
bnl
_ odqrodbshu_
cd ldkgnq

o_q_
n Aq_rhk,
_rrhrsdmbh_,
d

atrb_mcn,
rna _ çshb_ lhkhs_qr
oqnsdfdq
_r eqnmsdhqzr
aq_rhkdhq_r. D cd e_sn,
dl 1928,
n hmrodsnq cn 8OH mn qhn
Aq_mbn
qdk_s_
n drs_adkdbhldmsn
cd tl_
fq_mcd
_kcdh_
S_tqdoÇmf m_r
b_adbdhq_r cn qhn Lh_mf
knb_k nmcd
rd
rh st_u_ _ _mshf_ _ Upr ã._ cn ?q _
oíúçóí rs._ onq S_tqdoÇmf
lhfq_cnr c_ Udmdytdk_, bgdeh_cnr
onq ?mcqá
d O_tkn (ROH D.D.O. Odqdhq_, Qdk_sçqhn cd 1928).
x-*

,*

Sq_ydq

nr S_tqdoÇmf cd unks_
o_q_
n qhn Aq_mbn,
dptho_q
~9,tHmrodsnqh_
cn
ROH, _kh hmrs_k_c_
o_q_
ptd
oqnlnudrrd tl oqnfq_l_ cd _rrhrsâmbh_ ptd nr otcdrrd ehw_q
cdehmhshu_ldmsd dl sdqqhsçqhn m_ohnm_k,
d, onq
ehl, e_ydq
bdrr_q nr _atrnr ptd nr odbt_qhrs_r bnldsh_l bnl qdk_àÓn _nr
hmchnr, s_hr
dq_l _r oqhnqhc_cdzftd
_ BnlhrrÓn
Qnmcnm
itkf_u_ mdbdrrÇqh_r
o_q_
bnmrnkhbk_q _r eqnmsdhq_r
mdrs_
od qsb cn Aq_r x1. ?hmc_
ptd (Q uçdoEúújà,d(!çàDDgc'7K_mn , bnln enh
ldmbhnm_cn
_msdqhnqldmsd,
b1íúcm'odd
ldchc_r
d t d b Udm r cd
bnknmhy_àÓn c_ qdf _n onq unksz cd 082/* _ Fth_m?. Hmfkdr_
sdqh_ drs_adkdbhcn,
drsq_sáfhb_zdmsd,
lhrrhnmÇqhnr oqçwhlnr
· rt_
eqnmsdhq_
bnl
n Aq_rhk,
btin
hmsthsn
rdqh_
oqdbhr_ldmsd
_sq_hq
_
ob ot Uromí
hmchfdm_
o_q_
rdt
sdqqhsçqhn. Mn dms_msn, á ·r _kcdh_r S_tqdoÇmf c_ Udmdytdk_
ptd n Fdmdq_k Qnmcnm chqhfd rdt b;nmuhsd. ?n ptd stcn hmchb_,
n hmsdqdrrd
dwoqdrrn
onq drsdr
hmchnr
bnl qdk_àÓn
_nr
l_mte_stq_cnr aq_rhkdhqnr d n e_sn cd lthsnr cdkdr e_k_qdl n
hchnl_ onqstfódr
hmektdmbh_u_ cdbhrhu_ldmsd
_ _ drsq_sáfh_
cn Fdmdq_k;
s_msn l_hr
onqptd
rt_ dwodchàÓn
_kb_mànt
_
Udmdytdk_
oqdbhr_ldmsd" _sq_uár
cd tl_
qns_
sq_chbhnm_k
tshkhy_c_ odknr
S_tzdoÇmf ptd,
dmsÓn, o_rr_u_l c_ a_bh_ cn
qhn Aq_mbn _nr cnl ã.mxnr cn Ã-ÍãrÍm' ?mcqá, b_lhmgn ptd bnqs_u_
_ eqnmsdhq_
odkn onmsn
nmcd gnid
rhst_-rd n l_qbn
7 c_
eqnmsdhq_ Aq_rhk-Udmdytdk_.
Rd knfn _oçr
_ o_rr_fdl
c_ BnlhrrÓn
Qnmcnm
onq
?jtqhlÓ d Sdtmnj nr S_tqdoÇmf cdbhchq_l _bdhs_q n bnmuhsd cd
Qnmcnm, knfn dl 1930, mn dms_msn,
drs_qh_l
cd unks_
·r
sdqq_r udmdytdk_m_r. Mdrsd _mn, d!l uh_fdl cd dwoknq_àÓn odkn
rtk c_ Udmdytdk_, n fdçfq_en C. Gnkcqhcfd (1931:374) _ehql_
ptd, _n o_rr_q onq ?jtqhlÓ, dmbnmsqnt
l_hr cd" 900 hmchnr
S_tqdoÇmf bgdehn úb,a
onq ?mcqá.
Bnln uslne;, nr oqçoqhnr
hmenql_msdr S_tqdoÇmf
_otms_l _ q_yÓn cn fq_mcd hmsdqdrrd
odk_ _kcdh_
cd ?jtqhlÓ:
n oqnrdkhshrln _cudmshrs_ rdctyhq_
lthsnr cdkdr, dl drodbh_k n stwÇt_ ?mcqá.
Q
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nl d:edhsn, _ rdftmc_
umÃilm c_ lyk i li
cd 1/ xm~mkm
sdq rhcn tl odqhncn dl ptd _ lnahkhc_cd cnr fqtonr SztqdoÇmf
odk_ t q-nqqsd
S~ i
_shmfd rdô. xwv b w' lÇwhln,
VUqHí* rd snl_lnr,
rdftmcn bnmrs_
dl tl cnbtldmsn cn ROH'c_s_cn
cd 0815*
_
oNOkkk_àÍn sns_k
cd h3 hmchuhctnr, rdmcn
73 ltkgdqdr
d 53
gnldmr, o_q_ _ _kcdh_ cd ?jtqhlÓ (Ono.kmchf] cnr Qhnr Aq_mbn
m Tq_qhbndq_,
1926),
nr 8//
Smtqdo{mf
qdfhrsq_cnr
onq
Q
1
F- Gnkcq qloÃ" mn ãr•ãí
knb_k dl 089920 xú chb_ tl_ hmsdmr_ du_r{.n
lm ãmch w m lw qhn
C~ivk
w mdrsd
uwuk v Ã
w * (sdrs_cn hmbktrhud
odkn oqnuhrçqhn
drs_adkdbhldmsn cnr fqtonr cd ?mcqá d O_tkn
mn qhn Lh_mf dl 1928, ptd mÓn s_qc_l dl cdhw_q n ktf_q.

FÍ~,m-vÃ-m*. xm~Swlw 383311385)9:91
+, zÍm-N t Knqd _bdl •i Kcd x-md lm Piám-~Siv _q-dlnmf m ?jtqómâ' bnln
wd oq'hmb:ã.oç.hr
k dms qn d ~q"Sq f xn_n n mms.qd Q1E "'1D'cà'Q/!~RD'ànàu
lw n9Ít cn Ã-m
~~SÃ-y~Sw
dr mb ytd.k_mn, .DDb q!z!fk[sn
jRbD! Kx11'bàààóct~
px, ,'\Ksn
~q-wAq_mbn, dl k_cn
aq0ckkbhqn, b0mgdbdqÓ _ znm601hI_zÇn pm dbnmnlh_ odbt_qhrsm.
V.DD sd ntsqn
kwv Ã-mã
s.n, _ rh Ã-Ím-k
tw* cnr fqtonr hmchfdm_r, bnln
enh ldmbHnm_cn _bhl_, rdqÇ l_qb_c_ odk_ oqnfqdrrhu_ nbto_àzn
cd rdtr
sdqqhsçqhnr odk_r
e_ydmc_r cd f_cn. ? o_zshq cnr
qdk_sçqhnr lw d etmbhnmÇqhnr cn 'ROH, çqfÓn ptd, mdrsd ldrln
odqãncn, hmhbh_
rt_ _st_àÓn
m_ qdfk_n,
mns_-rd ptd _ drrd
oqnbdrrn mÓn
e_ks_qh_l gnrshkhc_cdr
d uhnkâmbh_r onq o_qsd
cnr e_ydmcdhqnr.
Bnl hrrn,
iÇ o_q_
n _mn cd 0803* _onms_
InÓn ?tftrsn
Y_mx, oqhldqn
hmrodsnq cn ROH mn qhn Aq_mbn,
!wàs·y~ lxnsy~,
tf y s.ásvswsvSw olkxnyxo} ow y ·o}}s·m}sy
l}k~svos}y .. ~yl
kwokik yà
áVyVjxm •o .. sxny kl}sqk}-~o
oyl, k
zs-y ·.oyky .. kvsf~
·kwljw zyàmy ràwo}so , ny ·.o} } • ·.y } • y sxqvk~!
(ROH-Qdk. cz I.?.Y_mx, 1!14).

D bdqsn, onhr, ptd _ bgdf_c_ c_r e_ydmc_r oqnlnudqh_
tl bnmitmsn
cd cdrknb_ldmsnr
zro_bh_hr
dmsqd
nr fqtonr
hmchfdm_r. N ldrln etmbhnmÇqh,
qdedqhmcn-rd •
qdfhÓn cnr
qhnr Rtqtlt,
Bnshmfn d 0"0iz* _ehql_
ptd nr ãmchnr nbto_u_l
dmsÓn tl_ íkshl_ o_qsd c_ ok_mãbhd cnr b_lonr, dmbnmsq_mcnrd dl f_mcd o_qsd _bnrr_cnr _n mw xv c_r lnms_mg_r, xw x-m !tf
rkáskw wsny
w\TYPWSW vsW ==IsP(~wRCvSs V • yk Tw voàí ys^wRvsW vw
qkny! (ROH-I .?.Y_mx,
Lmu - _n
Emo , k\.khohn A_mcdhq_, 0803)Ctq_msd i
cáb_c_
cd 1/*
n oqnakdl_
rd _bhqq_
d mnunr
etmqhnmçqhnA c. \VN uédl
tKt_khytq n Rc _mshfn
chrbtqrn,
rdmcn _ lhfq_àÓn cnr
ãmchnr r_hhdms_c_ znln ímhb_ qdronrs_
onrrãudk mn bnmsdwsn
c_ ãmo n1o_ Uçdr •mí
cnr sdqqhsçqhnr
hmcãfdm_r oqnlnuhc_
od H_ ío to_b mí
ór btd q Ur s._: 's
pàqk ny
w•eás uS P w V•wu •SRw e
j uwV X1wSY TsVs
sW ko}} sw v•WXsRXwW
w
Q
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nsppsmos~ ky
kmo~~y ny msásvsékny o nk msásvsékMDg"y
.. yà zk}k
·o}}k~ no Qà•
Vxqvooo ,
yxno
}o o ohy X }o.·.onyo , low
}omolsny~ ~~mwz}o o · · }k • nyy ! (ROH-Qdk_sçqhn
cd 1922, E.E.P.
Vm~,mxq-d, Dmd - cn Onrsn cn \Í~,ÍuÍ ) - ?r _kBkdh_r S_tqdoÇmf l_hr
oqçwhl_r •
eqnmzdhq_ Aq_rhk-Udmdytdk_
_sq_hqh_l nr fqtonr
S_tqdoÇmf ptd,
'Tw } ww~Y•nyo o wkv·}k·kny~
zy} msás v •é knyo ..
pyqow klkxnyxkxny
·àny, sxny
}opàqsk}-~o
xk
hoxoéàovk
o
Qà• o}so Vxqv o~Co! (ROH - D.D.O. Od q-dã.q-d
, Qd UmÃoúUí cd 1924).
wV•w

ZRw

gP•S

Mn dms_msn,
drsdr c_cnr
mÓn odqlhsdl,
odkn ptd enh
dwonrsn
_bhl_,
_ehql_q
ptd z bqdrbhldmsn
c_r _kcdh_r
udmdytdk_m_r cduh_-rd
sÓn rnldmsd
t odqrdfthàÓn
oqnlnuhc_
onq e_ydmcdhqnr
dl k_cn aq_rhkdzqn, ?n ptd o_qdbd, _ _cdrÓn
cnr S_tqdoÍmf
_nr dmrhm_ldmsnr
ptd
kgdr
sq_yh_l
nr
lhrrhnmÇqhnr oNRD:td ntsq_r q_y qr1r . tl_ udy
ptd, m_ r_u_m_
udmdytdk_m_, nmcd
enql_r
mnu_r
d chudqr_r
cd btksn
rd
cdrdmunk u dq-_l, _ bnknmhy_àÓn, ch,edqdmsdldmsd cn qhn Aq_mbn,
rd cdt s_qch_ldmsd, Mn ptd rd qdedqd t nbto_àÓn dbnmélhb_ c_
qdfhzn. _ oqhldiq_ hmhbhshu_ fnu.qm_ldms_k c_q- rd-h_ _odm_r
Q
dl 0829,0* pTcmcn õ
enql_c_ tl_
bnlh a([bS cd dwo knq-dktw c_
r_u_m_ udmdytdkbm_
bnl _ ehm_khc_cd cd nasdq
hmenql_àêdr
mdbdrrÇqh_r
o_q_
oqnlnudq
_
bnknmhy_àÓn
(C.Gnkcqhcfd,
1940:319), D s_laál _ o_qshq cd ld_cnr c_ cáb_c_ cd 30, ptd
rd hmhbh_
tl fq_mcd
rtqsn cd f_qómonr cd ch_l_msdr
odkn'
sdqqhsçqhn
cd
nbto_àÓn
S_tqdoÇmf
m_ Udmdytdk_,
bnl _
enql_àÓn
cd
uÇqhnr
bdmsqnr~ cd f_qhlodhqnr,
dmf_i_mcn.
hmbktrhud, lthsnr
S_tqdoamf
mdrs_
_shuhc_cd
(C.I.Sgnl_r,
1982: 29-30) .
"

?kál chrrn,
nr G_ntw x. 'uhyhmgnr
cnr S_tqdoÇmf mn qhn
.
Aq_mbn d _hmc_ l_hr ctq_ldmsd _eds_cnr odk_ odbtÇqh_, _odr_q
c_r hmu_rêdr
l_mshudq_l nr bnmsnqmnr sq_chbhnm_hr
cd rdt
sdqqhsçqhn. ?qftldms._ O.R_mshkkh' &81ABC8?8'
ptd s._k rd cdt
dl etmàÓn
cd tl_
b_q_bsdqhrshb_
drodbhehb_
c_r _kcdh_r
L_btwh: rt_ b_o_bhc_cd cd "etrÓn, chrrnktà-Ón d bnlahm_àÓn",
sdqh_
odqlhshcn,
_ o_qsh,q cz bnmbdmsq_àÓn
cdlnfqÓehb_
nbnqqhc_ dl _kftl_r _kcdh_;:; _n .knmfn c_ oqhldhq_ lds_cd cn
rábtkn WW,
_ _aCnqà'5n cd cúçm z;sz<qhb
prD oqdrrêdb sdqqhsnqh_hr
ptd qdoqdrdms_u_l
_r t mgxrvléÍ· - *B- ,.Io.,.:Ón
cnr uÇqhnr
fqtonr
'N'm
Íé,m xv mf , ptd o_qdbdl sdq d.cdqh,hn A3hD bt k.s.n
r m_r dSlm ã._
r
udmdytdk_m_r, od.d_d.ud onq nt Ã
qnb b íúç xvpww - Rdt oqnoér hsn, _n
õcQ/í UQRpç

Uçp o1
n

('R'p

1àw'pààjEpà' QQRàà
j'j!úpàh'x'xúço'çbr

õàe.

Et-O:*EJnO-~

pr

sq_yhqn odknr
lhrrhnm6qhnr, sdqz_
rhcn _c_os_cn
cd lncn
dwdlok_q od Knr 17oc7 fUàã35ED cQ4 ("'çàeoD Uãr ms.n m-wj~,mn _Sv~v d _
uhc_ oçb;-lnqsdl.
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?rrhl, _sá drsd lnldmsn, rd snl_qlnr _r dwodqhâmbh_r
cd J_v_qh_m_qdlnmf d ?jtqhlÓ, ud ~x t x-kdln r ptd _ t d.dd hmhbh_k
c_ g x-mb q-K_ cn bnms_sn
S_tqdoÇmf
b_q_bsdqhy_-rd
onq tl_
o_tk_shm_ sq_medqâmbh_
cnr fqtoNF
zhstzcnr m_ a_bh_ cn qhn
Aq_mbn dl chqdà:Ón •
udmdytdk_, oqnbdrrn
ptd _sqhmfd
H:í_
hohbd dw_s_ldmsd
_n ehm_k
c_ cáb_c_
cd 1/* ontbn _msdr c_
dwotkrÓn
d ?.V.Bnss
cd ?jtqhlÓ.
Cd e_sn,
dl 1931,
_
oqdrdmb_ cnr _cudmshrs_r dl ?jtq Uãm
uhqh_
p1
bg_l_q
_
_sdmàÓn c_r
_ts.nq-Kcd.cd
r udmd ytd K_mdd . ? nqcdl
eq_mbhrb_m_
mdrrd o_ãr
cdrdlodmgnt o_odk
bqtbh_k o_q_
_ dwotkrÓn
cnr
_cudmshrs_r
c_ sdqqhsçqhn
udmdytdk_mn
_n -cdmtmbh_q
rt_
oqdrdmà_ mn Lhmhrsdqhn cd Qdk_bhnmdr Hmsdqhnqdr.
? o_qshq
cdrs_ cdmímbh_
enh bqh_c_,
bnl rdcd dl R_ms_
Dkdm_
cd
T_hq&m, tl
Hmrodsnqh_ cd Eqnmsdhq_r ptd, _ o_qshq cd dmsÓn,
uhfh_qh_ _ eqnmsdhq_
bnl n Aq_rhk
d _ Fth_m_
Hmfkdr_
(Udmdytdk_ Lhrhnmdq_, 1949:159).
Q

y

Q

mn
hmãbhn
cd 1931,: n lhrrhnmÇqhn
admdchshmn
C.?kbthmn Ldxdq,
ldlaqn c_ lhrrÓn admdchshm_
hmrs_k_c_ mn
qhn Aq_mbn
cdrcd 1809, dl tl_ zb rt_r uh_fdmr cd cdrnaqhf_
dl ptd _kb_mà_u_ _sá _ eqnmsdhq_ c_ Udmdytdk_, sdrsdltmg_qh_
_ bgdf_c_
dl ?jtqhlÓ cn cdrs_b_ldmsn lhkhs_q ptd o_rr_qh_ _
bnlonq
_
qdbál-bqh_c_
Hmrodsnqh_
cd Eqnmsdhq_
(Uh_fbz
lhrrhnmÇqh_ cd C. ?kbthmn
Ldxdq onq sqdbgnr cn ?ksn
Qhn
Aq_mbn d Udmdytdk_, 1931). ?n ldrln sdlon dl ptd rd bqh_u_ _
chs_ Hmrodsnqh_,
drsdmch_-rd odk_
qdfhÓn c_ Fq_m R_a_m_ n
q_hn cd _st_àÓn c_ lhrrÓn eq_mberb_m_ cn B_qnmã: itms_ldmsd
_n cdrs_b_ldmsn
lhkhs_q,
bgdf_u_l
s_laál
nr oqhldhqnr
lhrrhnmÇqhnr b_sçkhbnr (Udmdytdk_ Lhrhnmdq_, 1949:160).
Or

Q

?hmc_ rdftmcn
n.sdrsdltmzn
cd C.?kbthmn Ldxdq, ptd,
cn ldrln
lncn k_ldms_u_ _ _cdrÓn cnr S_tqdoÓmf cd ?btqhlÓ m
qdkhfhÓn cn 7 ch_,
nbnqqdqh_ md d b _ nb_rhÓn _ dwot Ummí cd
?.V.Bnss: :... 0 T8m.My·o~·sáo}k
z}o~y ow Juà}swg!, o ~m xhy
.pys mk~·sqkny
noás ny b •x ·.o}-mokoky ny C=(1 Ls~zy. JmolyàHoo ,
zys~,
nopsxs·sákwox·o
k wsoony
wvZwR · •wXLw xo~·k
éyxk
rêx·os}sik
(Uh_fdl
lhrrhnmÍqh_ cd C. ?kbthmn
Ldxdq
onq
sqdbgnr cn ?ksn
Qhn Aq_mbn
d' Udmdytdk_,
1931).
Bnl _
dwotkrÓn
cnr
_cudmshrs_r,
nr eqé.mbhd:b_mnr hmhbh_l
rdt
sq_a_kgn cd b_sdptdrd d du_mfdkhy_àÓn cnr S_tqdoÇmf mn rtk
c_ drúxr ytd K_ , dmeqdms_mcn, onqál, enqsd q-dd xds.â
mb n1m c_ptdkdr
pt, drshudq_l
rnfthmcn _q:; x bsqtàêbF cn o_tsnq _ldqhb_mn.
S_msn m_ bqémhb_ lhrrhnmÇqh_
cnhr t q-_mbKdbd.mnd , pt_msn m_r
_ehql_àé F cnr Satqdoámf _ qd8ozhsn c_ dwot18z0 cd Bnss, _r
_btr_àêdr
rÓn
ltst_r.
Nr
lhrrhnmÇqhnr
_btr_u_l
n_

1h
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lnuhldmsn sdqh_
kdu_cn _ tl_
qdsq_àÓn
cn sdqqhsçqhn
cd
nbto_àÓn S_tqdoÇmf,
duhcdmbh_c_ odkn
t dsn cd
ptd e0-\
sqâr
_kcdh_r - Rnqnb_hl_, L_b_h_oÇmf
d Anb_-c_-L_s_,
mn _ksn
btqr_cn
qhn Rtqtlt - dl ptd S_tqzoÇmf qzrhcdl _st_kldmsd mn
Aqarhk, enql_qzm-rd
ctq_msd _ cáb_c_
cd rdrrdms_
bnl n
qdsnqmn cd sqâr o_qdmsdk_r nqhtmc_n
c_ _kcdh_ udmdytdk_m_ cd
.
L_tq_j.
Atrptdh hft_kldmsd
prãíçmb1ú/mú/ ptd
s_k lnuhldmsn mÓn
qdk_bhnm_-rd chqds_ldmsd
t nbto_àÓn
odbt_qhrs_ cn u_kd cn
qhn Aq_mbn, hmhbh_c_ _n ehm_k cn rábtkn WHW. ?1mc_ ptd, bnln
_onms_l nr etmbhnmáqhnr cn ROH. _r e_ydmc_r dwdqbdrrdl enqsd
oqdrrÓn rnaqd
_r _kcdh_r
drs_adtdbhc_r dl rdt b_lhmgn
cd
dwo_mrÓn,
_
lhfq_àÓn
S_tqdoÇmz
o_qdbd
_rrnbh_c_
l_hr
hmshl_ldmsd l _cdrÓn _nr btksnr! ptd dq_l dmsÓn qd_khy_cnr
m_r _kcdh_r cd J_v_qh_m_qdlnmf d ?jtqhlÓ, dmsqd ntsq_r. S_hr
btksn-, _odr_q
cd _qshbtk_cnr
• dldqfâmbh_
cd tl
hcdÇqhn
h
ld _d m bn , mÓn oncdl rdq pt_khehbn cnr, dmsqds_msn, bnln tl_
bnmsq_o_qshc_ S_tqdoÍmf
• nbto_àÓn
cd rdt sdqqhsçqhn odk_
Q
1
odbtÇqh_, onhr
m_ràdl m_r sdqq_z udmdytdk_m_r,
nmcd, bnln
uhlnr, _ bnknmhy_àÓn v s_qch_.
?n bnmsqÇqhn, sdqh_ rhcn _
oqçoqh_ bnmudqrÓn _n _cudmshrln ptd uhqh_ _ bg_l_q _ _sdmàÓn
cn fnudqmn , udmdytdk_mn o_q_ _ rhst_àÓn bqh_c_ m_r eqnmsdhq_r .
cn Aq_rhk d Fth_m_ Hmfkdr_.
x

w

n

Cdud-rd r_khdms_q,
onq
n-Su * ptd _ bnmudqrÓn
cnr
S_tqdoÇmf •
qdkhfhÓn _cudmshrs_ hmrdqd-rd dl tl bnmsdwsn mn
pt_k, rna _ qtaqhb_
hmbktrhu_
cn lnuhldmsn
cn ?kdkth_,
enql_r chudqr_r
cd btksnr uhmg_z rz cdrdmunkudmcn. ? _kcdh_
cd J_v_qh_m_qdlnmf
v n ldkgnq
dwdlokn:
kÇ, cdoqddmcd-rd
_sq_uár cn qdk_sn cd S.Jnbg-Fqshmadqf,
n bgded
Idqdlh_g,
ldrbk_mcn nr dmrhm_ldmsnr cn o_rsnq N.D.C_uhr • bnqdnfq_eh_
cn ?kdkth_,
oq_shb_u_ dmsÓn
tl 'bnmitmsn cd bdqhlém:K_r ptd,
rdftmcn cdonhldmsnr
cd hmenql_msdr
S_tqdoÇmf,
rdqh_l
_r
q_hydr
c_
etstq_
bnmudqrÓn.
,Drs,d
oq~nbdrrn
cdl_mc_,
duhcdmsdldmsd, tl_
_mÇkhrd drodbãehb_. ?hmc_ _rrhl, oncd-rd
_ehql_q
ptd
_ bnloqddmrÓn
c_r _ksdq_pêdr
cdlnfqÇehb_r
wkw~,~Slim m_ Q rnbhdc_cd S_qdoÇmf
ctq_msd _r s.q r oqhldhq_r
cáb_c_r cn rábtkn WW cdud mdbdd;r_.qh_ldmsd kdu_q dl kw~qÃ-i
drsd e_snq. Mdrrd rdmshcn, _r lhfq_àêdr S_tqdoÇmf qtln mnqsd
dwokhb_l-rd mdl
s_msn ~odk_ rhst_àÓn cdre_unqÇudk ptd uhuh_l
mn bkst
qhn Aq"mbn,
l_r, rnaqdztcn,
onqptd rdt hmsdqdrrd,
mdrsd lnldmsn,
unks_u_-rd o_q_
tl bnmgdbhldmsn
bti_ enmsd
m~qkwv
b ~,ià _+_b _kál c_ eqnmsdhq_. '
w

Ntà
j àx
wo~inSi

-

Enms.dr Oqhl_qh_r.
_) G_qqt_bqHsnr:
Rdquhbn cd OqnsdàÓn _nr Hmch_r
Qdk_sçqhnr c_ Cdkdf_bh_ cn Qhn Aq_mbn,
28 m 17-

C'>
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1914, 1922,

Q

"

Knodr ?q_íin, E. W.w 1879-1884
Qdk_sçqhn _oqdrdms_cn
_n ]t-uw * Ev~ - I~,iÍk ã.db
n cd B_qu_kgn
Rn_qdr Aq_mcÓn,
Lhmhrsqn m Rdbqdzgqhn cn Drs._cn cd Mdfçbhnr
Drsq_mfd hq_r, od 0/
'H'dqhdqqs
d+Bn ~,wvwS lm Hvow~qpm hq_r Eq_mbhrbn
f1 U1
pr J hmr~n,
bgded pç Kc!xà
xh.1/.ihç jçê
ú.xQààx
sdr dmsqd
n
Qvxv úUí pí Aq_rhk ;:dr md y cr Um çí d *090'9'9;: pN11 4Kj>C 1884.
Qnm(nm, B. L. R., 1027
ChÇqhn c_ Hmrod.Ón cd Eqnmsdhqzr
qd_khy_c_
odkn
BÍmchcn L_qh_mn c_ Rhku_ Qnmcnm (bnmsál 6 zmdwnr)
Lhmhq'sáqhn c_ Ftdqq_ - HmnodàÓn cd Eqnmsdhq_r.

Fdmdq_k

Q

Ldxdq, C. ?kb'hmn,
Uh_fdl lhrrhnmÇqh_
d Idmdytdk_.

a) Otakhb_àêdr

1931
qd_khy_c_

onz sqdbgnr

cn _ksn Qhn Aq_mbn
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Bqvmosnm, G.D.'
912
"Sgd k_sdrs 1xwÍ~,vmà sn Qnq_hl_". 'e(gQwé
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Gnkcqhcfd, C.
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Atss, ?,
1960
"Sgd ahqsg
ne _
qdkhfhnm",
eOURNny
QNTvROPOyOu(Zny
xZSTwTUTs) m0(1):66-106,
Dtss Bnkrnm, ?, 1971
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Atss Bnkrnm, ?.
1983-1984
"]pm ro_sh_k
k wuxvm v bE 1xv
sgd xw S9qÃq
-i N mÃ-~,Íks.tqd ne Ei úUn
rod_jdqr
ne
sgd Fh_m_
Ghfgk._mcr: J_onm
_mc
Odlnm.
QNTROPOyOuwpn) :E,A1IB5,.18Atss BnkrnC, ?.
1985
"Qntsdr ne HBmnvkdcfd: _m
sgd bhqbtl-Qnq_hl_ mú r m ct
63-64:103~149.
Iw~s.n, -~0877
"Knr otqaknr
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(2) :323~-352.
Lhfkh_yy_, D. 1967
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1976
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