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A descoberta dos
desconhecidos
A. Bakikhanov com o poeta russo Alexandre Pushkin

A

bbasqulu aqa Bakıkhanov
(1794 – 1847) é historiador,
poeta, pensador e fundador
da historiografia do Azerbaijão. Além
do azerbaijanês, sua língua materna,
o famoso cientista falava e escrevia
fluentemente as suas obras em persa, árabe e russo.
Bakikhanov desempenhou um
inestimável papel na formação da
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ciência da história do Azerbaijão.
Primeiramente, com a sua obra
“Gülüstani-İrəm” (Jardim do Paraíso);
ganhou também a alta estima da
comunidade científica da sua época
pelas suas obras sobre a língua, geografia, história, astronomia, lógica,
psicologia etc.
No dia 12 de fevereiro de 2014
o Presidente do Azerbaijão Ilham

Aliyev assinou um decreto para
comemorar o 220o anniversário
do eminente pensador, cientista e historiador do Azerbaijão
Abbasgulu Aga Bakikhanov.
Os materiais foram gentilmente fornecidos pelo Embaixador
do Azerbaijão na Polônia Hasan
Hasanov.
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Neste artigo, apresentamos os fragmentos das redações do historiaA descoberta dos
desconhecidos
Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso!
Louvor ao Alá, criador
dos bens e benção ao chefe dos povos, possuidor da
fama e qualidades nobres.
...

dor sobre o Brasil (“Redações, notas
e cartas” A.A.Bakikhanov Herança

Clássica do Azerbaijão, Editora “Elm”
1983).

Abbasqulu aqa Bakikhanov

Primeira parte: Sobre as
circunstâncias da descoberta no Novo Mundo, conhecido como América e Índia do
oeste.
Artigo 26: Sobre a descoberta dos países brasilenses
No mesmo ano que o Pinzon fora à expedição, soube-se
do fato de que a nova parte do
mundo, recentemente descoberta, não pertence à Índia de
Leste.
Pois, depois da viagem de
Gama para Índia de Leste, o
governo português estava ansioso para conquistar novos
países. Desta vez, o governo
equipou muitos navios e encaminhou uma expedição muito
bem preparada, chefiada por
Pedro Álvares Cabral para à
Índia de Leste, não só para
descobrir, mas também para
conquistá-la.
Pedro Álvares Cabral achou
mais razoável afastar-se da
costa da África para evitar os
ventos estacionais muito fortes, assim como calmarias que,
de qualquer jeito, pudessem
impedir a navegação da expedição. Dirigindo para sul e
afastando-se um pouco do litowww.irs-az.com

ral da África, de repente a sua
esquadra abordou uma terra
desconhecida, ao décimo grau
para sul do equador. No início, ele pensou que fosse uma
das ilhas do Oceano Atlântico
ainda não descoberta. Porém,
navegando uns dias ao longo
da costa, ele percebeu que essa

terra era enorme e sem fim.
O último fato fê-lo considerar
aquela terra nova e vasta. E
isso foi verdade, pois os litorais
pertenciam ao país enorme da
América do Sul, que hoje em
dia chama-se Brasil.
Pedro Álvares Cabral desembarcou na ilha e soube das
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Páginas escritas á mão do livro do A.
Bakikhanov “ Gulistan-Irem”

dimensões e riquezas do país e
despachou um dos navios da
sua frota para Portugal, para
informar o governo sobre a
descoberta. A população de

Portugal, que tinha muito inveja dos espanhóis, ficou muito feliz ao receber dada notícia.
Na verdade, a descoberta da América inteira foi de
mérito de Colombo, dos seus
esforços incansáveis e seu empreendimento. Pois, se ele com
clara consciência e firmeza decisiva não tinha estabelecido o
caminho para o Novo Mundo,
os outros não teriam realizado novas descobertas e conquistas. E mais provavelmente
até hoje, nós não teríamos a
menor ideia sobre a existência do Novo Mundo, que ocupa
grande parte do globo. A chegada do
Pedro Álvares Cabral nos litorais da
América pode ser considerada uma

Páginas escritas á mão do livro do A.
Bakikhanov “ Gulistan-Irem”

Capa das obras completas do A. Bakikhanov
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Bakikhanov participou das negociações entre o príncipe
persa Abbas-Mirza e o general russo I.F.Paskevich

eventualidade que foi possível graças
ao exemplo mostrado por Colombo.
Segunda parte: sobre América
do Sul
Capítulo três sobre o país do
Brasil
Brasil ocupa uma superfície de
670 milhas da longitude e 378 milhas de latitude. Ele se encontra entre
1-33o da latitude sul e 36-650 da longitude oeste. As terras do norte, leste
e do sul do Brasil são banhados pelo
Oceano Atlântico. No oeste, o Brasil
tem fronteiras com Amazônia e Paraguai.
Brasil se divide em 14 regiões,
sete das quais ficam no norte, duas
no sul, e cinco no meio. O clima do
Brasil é muito quente, mas saudável.
O país é muito rico em ouro e outros

metais preciosos. Sua fauna e flora
são também ricas.
O Brasil pertence ao Estado por-

tuguês e agora o rei de Portugal mora
lá. A população consiste de portugueses e indígenas. Entre os últimos,
tem-se uma parte que aceitou o cristianismo e outra que segue idolatria.
A capital do Brasil é Salvador – uma
cidade grande e muito confortável
com um bom porto de comércio. ...
Capítulo quatro: Sobre o território da Amazônia
Esse país ocupa uma superfície
de 546 milhas de longitude e 336 de
latitude. Encontra-se entre 1-16 de
latitude sul e 54-78 de longitude oeste. Tem fronteiras ao norte com Nova
Cartagena e Guiana, ao oeste com
Peru, ao sul com Paraguai e ao leste
com Brasil.
O clima da Amazônia é extremamente quente, nos lugares pantanosos não é saudável. Quando for
cultivada, a terra da Amazônia dará
uma boa colheita. O seu maior rio,
Amazônia, corre do oeste para leste
e cai no Oceano Atlântico. Esse país
tem muitas florestas, lagos e pântanos. A sua fauna é muito rica. A
Amazônia não tem cidades, exceto
as fortalezas construídas pelos portugueses nas costas do rio. A população
da Amazônia consiste dos índios.
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Monumento do A.Bakikhanov em Baku
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