
C 

MUSEU NACIONAL 
DO RIO DE JANEIRO 

ghaerte gyauas grtat mumd kahr 
Lucan. I. 17 



0 EX-LIBRIS" DO MUSEU NACIONAL 

A. CHIL DE 

O Museu Nacional adoptou para o "ex-libris" da sua Biblio- 
theca a aguia equatorial a Harpyia (Thrasaetus harpyia. L.), 

de estylo marajoense; reuninddo 
'uma decoração emnnoldurada 

assim n'uma só composição, as allegorias de duas de suas activida- 
des capitaes: a Zoologia e a Ethnologia. Acompanha a sentença de 
Lucano: Quaerite, qucs agitat mundi labor (Phars. I. 417) Procurae, vos que inquieta o labutar do Universo. 

A esclarecida inspiração do Dr. Arthur Neiva, actual director do Museu, escolheu criteriosamente aquella ave, por ser ella um animal indigena, notavel, de linbas claramente heraldicas e que pode cccupar vantajosamente, como emblema da Historia Natural bra- sileira, o logar concedido por muitas nações ás diversas aguias, nos respectives brazões. F. Burlamaqui já se tinha, n'este sentido, ex- ternado na descripção que fez da Grande Harpia da America(Cuv.), nos Archivos da Palestra Scientifica. (Vol. I. P. 37 Rio. 1858). 
Os Raptores desde a mais remota antiguidade, foram curiosa-mente escolhidos como emblemas de tribus, de casas soberanas e mesmo como "totems" divinos, apezar do seu genio caracteristico, por serem os habitantes das regiões as mais elevadas da terra e as-sim avizinharem-se da moradia dos nunies. A gravidade da attitude, a fixidez do olhar, a coragem, dão-lhes um ar dominador e impo- nente, que convém admiravelmente aos pastores de povos e aos heroes. Se nos lembrarmos ainda que, na aurora das civilisações, as familias humanas obrigadas frequentemente a se refugiarem em l0- calidades pouco accessiveis, d'onde cahiam sobre tibus mais in cautas. tinham portanto algo de analogo no seu modo de viver, com 
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os habitos d'aquella ordem de aves, não havemos de admi: 

estes agrupamentrs escolhesscin como inignia ou pendão, a 

gem de animaes com os quaes estavam miliares e que synthetisa 
As civilisações evoluiram lentamente, outros sentimentos mais 

brandos, acharam logar episodicamente, na consciencia das S mais 
uni 

que 

vain tão felizmente a propria indole. 

dades, o instincto innato porem, dominador e altivo, perdurou até a hora actual: não ha exemplo de naçao que tenha adoptad 

bolisar suas tendencias a pomba ou 0 pelicano! A primeira 

segundo a Biblia, percorreu a devastaç�o depois do Diluvio e 

sym 

woraba. foi o corvo: é que Noalh era ja um profundo psychologo 
não nos surprehenderia sc 1uma minuciosa pesquiza philologica 

viesse anmanhã demonstrar que o corvo de Noah, aureolado ainda pe arco iris do perdão divino, foi realmente um abutre! 

As aves de rapina apparecem na historia dos Povos, com os 

Igypicios, desde os primeiros tempos. E o gavião que serve de 
pendão aos Shemsu-Heru ou sequazes de Horus. Os Pharaós, desde 

a primeira dynastia, reclamando-se de origem divina, filhos do Deus 

Ilorus, o gavião, adoptaram senmpre um nome de Horus: assim: 

Ai, successor do Tut-Ankh-Amen, possuia como nome de Horus 
Ka-Nckht-Thehent-Khau, isto é- o Touro poderoso das resplan- 
descentes auroras. 

O abutre figurou tambem entre as insignias e sobre os estan- 

dartes egypcios. como emblema da realeza. Nós o encontramos 

frequentenmente sobre a cabeça das rainhas, como touca, enfeite, para 
1a1a, Cleopatra; o exemplo o mais antigo sendo o da estela da ra 

inha Nubkhas (XIII* dyn.). 
Na Mesopotamia as maças de armas reaes, já em 4.500 ante 

da nossa era, levam, gravada em baixo relevo, uma agula 
abertas (Maça de Enannadu, governador de Lagash).erd
aguia chaldaica que os assyrios fizeram o seu Deus-agu1a, Asti 

azas 

sta 

Persas adoptaram a aguia de Lagash, a meúdo representaaaChal nos 

Tmonumentos revelados pelas excavacões do Snr. de Sarzec, 1 dea. A ave gigantesca, Simurg, que tinha o ninho na ponta 

Chal 

monte 
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Elbruz, tambem era uma aguia, co animal emblematico figurava nos estandarter das tropas de Cyro. Os Sassan.das, cujo commercio se estendia do Oriente á Europa inteira, levaram a aguia persa até a Suecia; o protessor Wrangel a foi encontrar entre os motivos deco- rativos da Cathedral de Lund, juntamente com o Hercules ChaldaicoGhilgamesh- herança dos antigos viajantes persa. Os Gregos, por sua vez, reconheciam a aguia como mensageira do Zeus olympico. Zeus era o habitante dos cumes coroados de nu- vens, era o Deus do Raio,e como a aguia, vivendo naquelles penhas- cos selvagens, era considerada como invulneravel ao raio, os Gregos applicaram sua imagem, como para-raio, nos edificios. Era logico, por- tanto, que associassem ao Deus temivel, a ave sobranceira do solar divino,"o cão alado de Zeus, a aguia Sangrenta" como disse o Es chyles. Talvez fosse em parte, herança tambem des Minoanos, 

Fibula do Muzeu 
de Cluny. Pariz. 

Epoc. carolingiana 
ornato de bronze 
de Nymphea. Cri- 
mea (VIo-V° So) 

Sinete de Zakro 
Crêta, Epoc. my- 

cenlana 
D'après. Hall.) 

pois encontram-se aves de rapina, aguias, esphinges, etc., entre os entalhos da Creta (Sinete de Zakro). Nos mythos vedicos, o Sol tambem se reveste da forma aquilina é Garûda das tradições hindús. 
Não podia Rema, deixar de acceitar tambem tão expressivo syn bolo, pois que tinha acceito o proprio Jupiter, feito á imagem do Zeus 

grego. Foi tardiamente, porém, que a aguia veiu figurar nas insi gnias das legiões. Roma tinha agrupada em redór de sua concentra- 
çao victoriosa, numerosas tribus italicas que já possuiam seus emble mas: o lobo, o urso, etc... e as tropas seguiam cada qual, seus pen- 
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BOLETIM DO MUSEU NACIONAL does tribaes. PLnio refere que foi Gaius Marius (2 metade do II° 

seculo, an. noss. era), que, consul pela segunda vez, estabeleceu a 

aguia como insignia unica da legião romana. Tal insignia foi con- 

servada depois pelo Imperio. A aguia estava sempre figurada de azas 

abertas. 
Devido a estes emprestimos diversos, de povo a povo, n'uma 

época em que a systematisaç�o zoologica ainda estava na infancia, 
torna-se realmente difficil determinar exactamente quae especies de 
aguias foram escolhidas por symbolos. Existia predilecção pelo caracter heraldico de tal ou qual 

animal, mais que escolha arrazoada de um typo de raptor, parti- 
cularmente nacional. 

Os proprios barbaros escolhiam seus emblemas, ás vezes, n'esta 
classe de aves: Attila, chefe dos Hunos, reconhecia como insignia o gavião turul. 

De Roma, a aguia imperial voou para Byzancio, onde os Impe-radores gregos, con.ervando o brazão, o modificaram apenas de um modo bizarro e monstruoso, creando a aguia bicephala, expri mindo, d'esta arte, sua autoridade sobre as duas capitaes do mundo roian0. 

Houve quem pretendesse que os Imperadores Carolingianos, re- 

ceberam de Roma a aguia, com a imperial corôa. Não é de tudo 
exacto, ao nosso vêr: A aguia era já nmotivo de decoração muito fre- 

quente nas fibulas e joias merovingianas. Os Scythos do Bosphoro 

cimmeriano, recebendo das colonias gregas regionaes o motivo das 
aguias e gryphos que entravam na ornamentaç�o das tripeças, 

mittiram aquella inspiração atravéz o norte da Scythia, para os 

Godos. 
Alludimos já, d'outra parte, á influencia do commercio Sassa- 

1ida; este importou em todas as 'regiões do Occiderite, os ornatos e 

tram-se os mesmos, a meúdo, na architectura civil e rcl1giosa, nos ri- 

cos teCidos re�amados á ouro e prata, nas joias, nos coires, etc. 

iiguras orientaes, accommodados ao estylo persa de entáo e encon 

Sao aguias, pavões, griphos, leões, pedras em cabochons, ramos l 

folhagens, cordões entrelaçados, etc. Os Merovingianos, tanto como 

os Anglo-Saxões e os Normandos, receberam portanto, cada um 1n 

dependentemente, 
esta influencia eriental, ora do Scytho5, ora dos 

Persas e a aplicarcm segundo sua propria indole. 
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A aguia symbolica do poder imperial, passou do dominio dos Carolingianos ao Santo Imperio romano-germanico Grande (962) e, acompanhando as vicissitudes das dynastias alle mães, estendeu-se com a casa de Habsburgo á Austria, onde até hoje figura nas armas do Estado. 
A Moscovia por sua vez, singularmente engrandecida no reinado de Ivan III°, o Grande, adoptou a aguia bicephala de Byzancio, quando este mesmo principe em 1472, se casou com Sophia, sobrinha do ultimo Imperador Byzantino, Constantino Paleologo. A França emfim, com Napoleão 1., instaurando a dignidade im-perial, á imitação dos romanos, substituiu o lyrio perfumado dos Ca pecianos e o barreto seboso da galé revolucionaria, pela aguia agres- 

com Otho o 

siva e dominadora. 

A aguia c diversos raptores, tiveram fortuna quasi egual, tam- bem na America. 
A Colombia e o Equador adoptaram-na como crista de armas 

e o Chile como tenantes. A Bolivia mais ciosa de côr local preferiu o condor ou Urubi real. 
No Mexico, os cxercitos imperiaes antes da conquista hespa- nhola, já marcharam sob a egide da Ytzquantli -aguia mexicana 

figurando hoje nas armas do Mexico moderno. Os Estados Unidos 
da America do Norte enfim, na uerra da Independencia (1775) 
lcmaram por bandeira a aguia em campo azul, semeado de estrelas. 
Não é de extranhar, pois que entre tribus indias locaes, o Manitú 
era uma ave gigantesca dos penhascos, e acreditavam ser o trovão 
seu bater de rzas : analogia evidente de ideias, com o symbolismo da 
aguia de Zeus. 

Esta breve resenha mostrando o largo e antigo emprego da aguia 
na heraldica e na mythologia dos povos, justificará com as razoes 
expostas no inicio, a adopção da Harpyia para o nosso emblenma, se 

d'ella já se não tives.e lembrado o Barão de Rio Branco, que encar 
regou o Professor Rodolpho Bernardelli, então Director da Escola 



o EX-LIBRIS" DO MUSEU NaC1ONAL 
97 



98 N. 2 BOIETiM Do MUSEU NACIONAL, 

Nacional de Bellas Artes, de exccutar as harpyias de bronze, enci- mando o Palacio do Cattete, na occasião da acconnodação do edi i.cio, para residencia dos Presidentes da Republica. Com justo eri terio o saudoso estadista quiz symbolisar a soberania nacional, esco- Ihendo uma ave noterianmente brasileira, que gozava já entre diversas tribus indigenas dos fóros de totem. Os lndios Conibos adoptam effectivamente jovens harpyias e as criam no meio de suas "tabas". A ave altaneira, possante, de envergadura esmagadora, impóz-se á admiração e á veneração dos fillhos da floresta virgcm, e com outros 
raptores tem larga parte, por este motivo no folk-lore nacional, O erudito Reverendo Padre Teschauer, nos lembra, que tanto como 

GS Mayas veneravam a aguia regional, os Guaranys respeitavam o 
falcão caracará o precursor da Morte. "No Amazonas nos es- 
creve o sabio ethnographo existe uma lenda que attribue ao ga- 
vião o conhecimento do veneno uirary (curare). Os velhos obser- 

1aram como o gavião arranhava as arvores do veneno e como depois, 
sua presa ferida pelas garras envenenadas, em pouco tempo morria. 

Os caçadores applicaram o veneno ás pontas das suas fléchas". 

Em redór do pequeno gavião Cauré (Falco eufigularis) existe todo 
um cyclo de lendas. Elle é o symbolo da felicidade e 1 basta possuir 

tres pennas de suas azas para que tudo se torne auspicioso parao 

possuidor. 

A designação de Gazião de pennacho, apressada, imprecisa, 

guasi que infantil, feita pelos primeiros portuguezes chegando ao 

Brasil, relegou por assim dizer o magestoso raptor n'um plano imme- 

recido e o deixou no olvido das cousas julgadas, quando precisa- 

mente, devia sua linha excepcional no mundo das aves, chamar sobre 

elle a attenção dos poetas e dos artistas. A Harpyia vae, como que 

obsoleta, desapparecendo aos poucos da fauna regional, ave legen- 

daria que merecia até a protecção dos poderes publicos, para prohibir 

sua extincção. 
Fouco cabe, que possam criticos, Iembrar a respeito o classico 

trecho de Virgilio. Não ha lá motivo de depreciação, quando vemos 

a propria Egreja, sem prejuizo da pomba do Espirito Santo, nao 

menos presar a aguia entre seus symbolos. Já nas 
catacumbas, en 



o "EX-LIBRIS" DO MUSEU NACIONAL 99 

contra-se aquella ave como emblema de S. João o Evangelista; na 

edade média, ella abria suas azas no córo, como pulpito, para sus- 

tentar a partitura dos officios; e um dos mais eloquentes oradores 

sacros, o immortal Bossuet, recebeu a honrosa alcunha de "A 

Aguia de Meaux" 

A. CHILDE. 

Museu Nacional, 20/II/1924. 


