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Viagem ao Uzbequistão - 
Rota da Seda
Flavio Bitelman

N  
o Uzbequistão de hoje falam-se mais de 
dez línguas diferentes, além do uzbeque, 
a língua oficial.

Foram experiências significativas, estas 
de conhecer nos confins da Ásia Central, em 

cidades que surgiram a partir de paradas de viajantes 
que usavam a Rota da Seda, cujo ponto inicial estava no 
Extremo Oriente e cruzava a Eurásia em direção à Europa 
Central, fazendo escoar produtos de que os europeus 
gostavam e ansiavam.

O ponto alto da viagem foi, sem dúvida, Samarkand 
e sua praça Registan Ensemble, que durante séculos foi 
o centro de Samarkand. Registan, que significa Local 
Arenoso, era o centro administrativo, comercial e de 
artesanato e o coração da cidade. A praça impressiona 

pelo luxo e brilho e o complexo que faz parte dela man-
teve as características apesar de mudanças que tenham 
ocorrido ao longo dos séculos. A construção do Registan 
Ensemble é dividida em três períodos: o primeiro foi no 
reinado de Timur (século 14) quando era a sede social e 
política e foi criada a legislação; o segundo o tempo de 
Ulugbek, quando Samarkand se tornou o centro cientí-
fico do Oriente, e o terceiro período ocorreu durante o 
reinado de Bahadur Yalangtush Biy. Nesse período foram 
erguidas duas grandes Madrassahs, a instituição de altos 
estudos muçulmanos, onde só estudavam os filhos da elite 
econômica por 10 até 20 anos.

Eles estudavam principalmente o Corão e o resto das 
disciplinas era optativo. A Praça Registan é formada por 
três magníficos edifícios: Ulugbek’s Madrassah, construída 
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entre 1417 e 1420, Sher-Dor, 1619 a 1636, e a Madrassah Mesquita 
Till-Kari, de 1647 a 1660.

O Uzbequistão é um país fantástico que precisa ser incluído entre 
aqueles que qualquer pessoa precisa visitar antes de morrer. Muito 
além dos monumentos arqueológicos, e sempre objeto das primeiras 
visitas e todo deslumbramento, porque erguidos em terras inóspitas, 
o que conta naquele país são as pessoas, que parecem transbordar 
de gentilezas e vontade de se aproximar do recém-chegado, como se 
cumprissem o princípio bíblico de bem receber e acolher o estrangeiro.

Apesar da cor ocre de suas terras, é um país cheio de cores, ex-
postas em todas as formas de artesanato, como os famosos tapetes, 
a poteria, e toda sorte de pequenos objetos que seduzem as pessoas.

Façam uma pequena viagem por meio destas fotos.
Quem nos leva por essa mágica viagem de trem pela Rota da Seda 

é a AuroraEco www.auroraeco.com.br e as próximas saídas serão em 
abril e outubro de 2017, isto é, na primavera e outono, pois o verão 
é muito quente e o inverno extremamente frio. A viagem é feita no 
Orient Silk Road Express, um trem de luxo, e os hotéis são de 4 e 5 
estrelas. n
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