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NOTICIA

SOBRE

Matias Aires Ramos da Silva
de Eça, nasceu em São Paulo,
em 27 de março de 1705, e era
filho de José Ramos da Silva,
um dos homens mais abastados
da colônia, e de D. Catarina
de Horta. Unha 11 anos quando, acompanhando o pai, se
mudou para Portugal, e nesse
pais — no colégio Santo Antão, — fez o curso de HumaMatriculando-se na
nidades.
Universidade de Coimbra, fez
o curso de artes. Partiu para
a França, e, em Bayonne, fêz
os cursos de Direito Civil e Direito Canônico.
AU estudou,
também, as matemáticas e as
ciências físicas. Conhecia bem
várias línguas, e entre estas
o hebraico.
Foi cavaleiro
professo da
Ordem de Cristo e provedor
da Casa da Moeda de Lisboa.
Sua obra capital — Reflexões
sobre a vaidade dos Homens —
é de 1732.
Na fase colonial
teve grande voga, chegando a
ter até 1786, quatro edições.
Desde então, porém, foi caindo
no olvidio, chamando a ficar
em completo esquecimento.
Em 1914, em seus Clássicos
Esquecidos,
Solidônio
Leite
trouxe de novo a tona o nome
de Mattas Aires. Logo Nestor
Vítor sobre êle escreveu três
artigos no Correio da Manhã.
Laudelino Freire não tardou a
inclui-lo nos
seus Clássicos
Brasileiros e na sua Estante
Clássica.
Em 1921,
Solidônio
Leite
prestou uma alta homenagem
ao escritor, ao lhe dar, em re
produção fac-similar, a 1.* edição das Reflexões sobre a vaidade dos Homens (1921).
Ao constituir o quadro dos
patronos das cadeiras dos corpondentea, a Academia Brasileira de Letras escolheu para
um dos lugares o nome de Matias Aires. Ficou êle sendo o
patrono da cadeira n. 6 desse
quadro. E' êle igualmente patrono da Academia Paulista de
Letras.
Matias Aires era
irmão de
Teresa Margarida da Silva e
Orta, a autora das Aventuras
de Diofanes, famoso livro que
tanto comentário tem merecido. que a tantas dúvidas tem
dado margem.
Faleceu em data Incerta —
antes de 1770, diz Inocêncio.
Escreveu:
Reflexões sabre a Vaidade
dos Homens, ou Discursos
Morais sobre os efeitos da
Vaidade, oferecidos a El-Rei
nosso senhor D. Josepho I
por Matias Aires da Silva
de Eça — 400 páginas. —
Lisboa — na
Oficina de
Francisco Luiz
Ameno —
MDCCLII.
Teve mais seis edições: a 2."
é da Of. de Antônio Vicente
da Silva, de Lisboa (1761); a
3.» é da Tip. Bolandiana, de
Lisboa (1778); a 4." correio e
aumentada com uma carta do
mesmo autor sobre a fortuna
é da Tip. Eolandina,
de
Lisboa (1786); a 5.» é a de Solidônio Leite (Rio — 1921) e
consiste na reprodução fac-similar da 1»; a sexta é da Llvraria Martins, de São Paulo,
<IM2); tra» Introdução de Al-
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ceu Amoroso Lima e ilustrações de Santa Rosa; a sétima
é da livraria Zelio Valverde,
fac-similar, e traz introdução
de Mário Lobo Leal (1948).
Phiiosophia ratíonalis et via
ai
Campa Sophiae, seu
—
subterraneae
physxcae
manuscrito in 4.°.
Lettrcs
—
bohemiennes
Amsterdam — 1759.
Discours
panegyriques sur
Ia vie et actions de Joseph
Ramos da Silva. Blake que
dá noticia desse livro, acredita' que ile não foi impresso.
Discurso
oralaioíório pela
convalescença e vida d'elrei D. José, nosso senhor —
Lisboa, por Miguel Rodrigue3, 1759, 10 folhas sem
número. — Não traz o nome
autor.
Carta sobre a Fortuna —
na 4.a edição das Reflexões
sobre a Vaidade dos homens.
Problema de arquitetura civil, a saber: porque os edificios antigos têm mais duração e resistem
mais ao
tremor de terra que os modemos? — Lisboa, Of. de
Miguel Rodrigues — 1770.
Esta obra apareceu postumamente e foi editada pelo filho do escritor. Teve 2.u edtção em 1777-1778.
PONTES SOBRE MATIAS
AIRES
Andrade Muricy — Suave
Convívio, pág. 118.
Alcides Bezerra — A Filosofia na fase colonial.
Artur Mota — História da
Literatura Brasileira. Epoca de Transformação, página 158.
Barbosa Machado — Bibliografia lusitana.
Chichorro
—
da
Gama
"Breve
Dic.
de
autores
clássicos", ou "Rev.. de
Portuguesa" — n.° 10, página 175.
Cláudio Ganns —
Mundo
Literário, n. 39 — (5-7-25).
Ernesto Ennes — Um paulista insigne — Dr. Matias
Aires Ramos ãa Silva de
Eça {Contribuição para o
estudo critico da sua obrai
Publicação
da
Academia
Portuguesa de História —
Lisboa — MCMXEI.
Francisco Ribeiro — Aprovação do Paço.
Haroldo Paranhos — História do
Romantismo no
Brasil — v. 1.».
Henrique Perdigão — Diciohário Universal de Literatura — pág. 163.
Inocêncio Siiva — "Dicionário Bibliográfico" — 6."
vol., pág. 159; 17.° vol., página 15.
Jarbas Peixoto — Reflexões
sobre M. Aires — Mensário do Jornal do Comércio
— Janeiro de 1948, pág. 99.
Joaquim Manoel de Macedo — O ano biográfico brasilelro, vol. 2.°.
J. Leite — Nota apensa á
S.B edição das Reflexões.
José Veríssimo — "História
da Literatura
Brasileira"
pág. 113.
Laudelino Freire — Clãssicos Brasileiros, pãg. 95;
e "Seleta Clássica", p. 41.
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Mário Lobo Leal — Introdução à edição Zélio Vaiverde (1948), pág. 41.
Múcio Leão — Correio da
Manhã — (1-11-921).
Nestor Vítor — Correio da
Manhã e Rev. Americana,
ano V, n.
2, pág. 112 e
n. 3, p. 333.
Pereira da Silva — "Os varões ilustres do Brasil", tomo 2.°, p. 9.
Ronald de Carvalho — Pequena História da Literatura Brasileira — pag. 187.
Rui Bloem — Prefácio e estudo bibliográfico
na 5."
edição das
Aventuras
de
Diofanes, de Teresa Margarida da Silva e Orta (Rio
— 1945).
Solidônio Leite — "Clássicos Esquecidos" e "Catálogo anotado", p. 327.
Sacramento Blake — «Dicionário bibliográfico",
6."
volume, pág. 259.
DEDICATÓRIA DAS "REPLEXOES SOBRE A VAIDADE"
Senhor:
Offereço a Vossa Magestade
os Reflexões sobre a vaidade
dos homens; isto he o mesmo
que ofíerecer em hum pequeno
livro aquillo de que o mundo
se compõem, e que só Vossa Magestade nâo tem: feliz indigência, e que só em Vossa Magestade se acha. Declamey contra
a vaidade, e não pude resistir
ô. vaidade innocente de pôr
estes discursos aos Reaes pés de
Vossa Magestade; para que os
mesmos pés, que heroicamente
pizão as vaidades, se dignem
proteger estas Reflexões. Mas
que muito, Senhor, que as v«aidades estejão só aos pés de
Vossa Magestade, se as virtudes
o ocupão todo? Alguma vez se
havia de ver a vaidade sem lugar.
Tem os homens em si mesmos
hum espelho fiel, em que vem,
e sentem a impressão, que lhes
faz a vaidade: Vossa Magestade
só neste livro a pode sentir, e
ver; e ass'm para Vossa Magestade saber o que a vaidade he,
seria necessário que a estudasse aqui. Quando derão os homens, e quanto valerião mais,
se podessem, ainda que fosse
por estudo, alcançar huma ígnorancia tão ditosa. Não he sô
nesta paríe, Senhor, em que
vemos hum prodígio em Vossa
Magetade. As gentes penetradas de admiração e de respeito,
achão unidos em Vossa Maèestade muitos attributos gloriosos, que raramente se puderâo
un!r bem; e com efeito, quando
se vio senão agora, sentarse no
mesmo Throno a Soberania e a
Benipnidaíe. a Justiça e a Ciemencla, o Poder supremo e a
Razão ? Em Vossa Magestade
ficarão concordes, e faces aqueles impossíveis.
A mesma Providencia quiz
manifestar o Rey, que preparava
para a sua Lusitânia; assim o
mostrou logo, porque o Oriente,
ou Regro berço, em que Vossa
Magestade amaneceo, nunca vio
fitrura tão gentil; nesta se fundou o primeiro anuncio da felicidade Portugueza. e foy a voz
do Oráculo por onde a natureza
se explicou. Nfto foy preciso que

Desenho de Santa Rosa para as "Reflexões sobre a Vaidade ", de Matias Aires (edição da Livraria Martins)

SUMÁRIO
Página 145:
Nosida sobre Matias A>res.
Fjui.es sobre Maí-ins Aires.
Deà.catôria das "RefleToes sôbri a Vaidade dos Homens", re Matias Airei.
Póoijia 146:
Prólogo ao late, de Alatias Aii»s
Ensaio sobre Matais Aires, de Macio Leão.
Pdoitias 147 e 148:
Algumas "Reflexões sóbre a Vaidaãa d03 Homens",
de Matias Aires.
A Filosofia de Matias Aires, (Trecho de estudu..
Rui e a Bahia.
Páginas 149, 150, 151 e 152:
Ouvindo o Príncipe dos
Poetas Brasileiros. (Entrevista
com Alberto de Oliveira), de
Gonçalo Jorge.

Uma carta de Ruy Barbosa a Joaquim Nabuco.
Página 154:
Documentário Casimiro de
Abreu. Cartas de Hor&cio José
Marques de Abreu a NÜo Bruzzi.
Páginas 155 e 156:
Amadeu Amaral. Dlscursos na inauguração do monumento do poeta em Capivari.
— Discurso de Altino Arantes;
II — Discurso de Múcio
Leão.
Página 157:
Dois perfis de escritores.
Viana Moog e Josè Lins do
Rego, de Dilermando Cox.
Cândido Duarte.
Dois sonetos de Valfredo
Martins.
— A Lua;
II — O Mor.
Página 158:
Verbetes para o Dicíonàrio Bio-bibliográfico brasileiro:
João Inácio de Brito e Abreu;
Cândida Isolina de Abreu; CaEduardo
pistrano de Abreu;
Augusto Pereira de Abreu;
Fernando de Abreu; Luiz Perreira de Abreu (Visconde de
Ferreira de Abreu).

Página 153:
Evocação, de Luiz Affonso
Sarmento.
Soneto, de Débora Leão.
Brisa Marinha, de Stephane Mallarmé
(tradução
de
Guilherme de Almeida).
A morte de uma criança,
de Ronsard (tradução de liugênio Vilhena de Morais).
Intermezzo,
Heine
d*
(tradução de Alberto de Oliveira).
O Cisne, de ÍSully Prudhomme (tradução de Alberto
de Oliveira).
—Duas traduções do Recife
áe Coral, de J. M. de Heredia.

Página 160:
Em nome de Mira-Celi,
de Jorge de Lima. (Ilustração de Alberto Guignard).

os sucessos verificassem aquelle
vaticinio, porque Vossa Magestade assim que veyo ao mundo,
só com se mostrar, d!sse o que
havia de ser. Hum semblante
augusto, mas cheyo de bondade,
e agrado, foy o penhor precioso
das nossas esperanças: venturosos, e claro presaglo, pois se
fez entender até pela mesma
fôrma exterior.
Chegou finalmente o tempo,
em que os acertos de Vossa Magestade persuadem, qu* se há
huma arte de reinar, essa não
podem os Monarcas aprender,
Deos a infunde, não em todos,
mas naquelles só, a quem as
virtudes mais sublimes fizerão
merecer hum favor celeste: isto
dizem as resoluções de Vossa
Magestade; ellas mostrarão que
não forão aprendidas, inspiradas
sim. Por isso as primeiras acções de Vossa Magestade não
se distinguem das que se vão
seguindo; todas são iguais, e
todas grandes; aquelles prelu-

dios, ou ensayos, não cedem na
perfeição a nenhuma parte da
obra: daqui vem o parecemos,
que Vossa Magestade não só
nasceo para reinar, mas que já
sabia reinar quando nasceo.
Pelas mãos da Idade recebem,
os Soberanos a experiência de
mandar. Vossa Magestade sem
depender dos annos, logo com
o poder, recebeo a sciencia de
usar delle: e que op mais devem
ao exercicio, Vossa Magestade
6Ó o deve à Omnipotencia; por
isso as disposições de Vossa Magestade todas são justas, porque com elas se justifica Deos.
Aos outros Reys servem os homens por força do preceito; a
Vossa Magestade servem por
obrigação da ley, e também por
oorigação do amor; destes dous
vínculos, não sey qual he mayor,
mas he certo, que hum delles
he violento às vezes, o «outro
he suave sempre; por que as
cadeas, ainda as que são mais
(Continua na pág. 148)

Página 159:
Sancho de Barros Pimentei.

— A timidez de Rui Barbosa
Artur Ramos.

Página 146
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ENSAIO SOBRE MAT1AS AIRES
0 espirito de Matias Aires
Hâ uma comovadom pctsía
na vida desses sábios qus passam pelo mundo tend-.i o silèncio como companheiro. A
obscuridad>3 é um duce premio para cs corações bem lormados, que sabem povoai' com
os aromas de uma íntima alegrla o esquecimento e a floiidão.
Mati.as Aires é um deseiicantado filósofo. Êle artavessou a
existência refletindo sobre a
tristeza des nossos destinos. E
suas reflexões porejam dese:<gano. Para o seu olhar, o pianeta nüo é mais do que o ren-

dez-vous das vaidades e das
ilusões. Mais que o pensador
do Eclesiastes, êle conhece o
fundo daquele vanitas vanitatis, tantas vezes repstid'3. Matias Aires tinha oean razào.
Ele próprio, com a fortuni varia que teve, foi um exemplo
de quanto somos, todos nós. ca
em baixo,
perseguidos pelo
transitório das nossas qulirteras.
Escrevo estas linhas a propósito do livro de Matias — as
Reflexões sõbrn a vaidade des
homens. Ei af um livro sério,
que é, além de tudo, um compêndlo de moral. Confesso que
tenho antipatia pelos moralistas. Eles sâo frios e rígidos.

PRÓLOGO AO LEITOR
Matias Aires
Eu que disso mal das vaidaderar-se que no modo de escrever, às vezes se encontram
dss, vim a cair na ae ser Autor: verdade é que a maior umas tais imperfeições, que
tem nê.o sei que gala, e brio:
parte destas Reflexões escrevi
sem ter o pensamento naqneía
a observância das regras nem
vaidade; houve qusm a suscisempre é prova da bondade do
tou, mas confesso que consenti
livro; muitos escreveram exa¦sem
repugnância,
e depets
tamente, e segundo os preceites da arte, mas nem por isso
quando quis retroceder, nao
era tempo, nr m pude conseo que disseram foi mais seguir o ser Anônimo. Poi preguido, cu aprovado: a arte leciso por o meu nome neste Uva consigo uma espécie de
vro, e assim fiquei sem poder
rudeza; a formosura atrai só
negar a minha vaidade. A
por si, e não pela sua regulaconfissão da culpa cestuma
ridade, desta sabe afastar-se a
fazer menor a pena.
natureza, e então é qu; se
esforça, e produz cckas admiNão é só nesta parte cm que
ráveis; do fugir das proporsou repreensível: é pequeno
este volume, mas pode servir
ções, e das medidas, resulta
fantasia
uma
muitas
vezes
de campo largo a uma censura
tosca, e impelida, mas brilhandilatada. Uns hão de dizer
-estilo
Nada
disto
te,
e
forte.
o
preoratório,
e
chíio
qus
de figuras era impróprio na
sumo se ache aqui; o que dismostrar,
matéria; outros hão de achar
se, foi para
que ainda em um estilo impróprio se
que as descrições, com que ás
veies me afasto do sujeito,
pede achar alguma propriedaeram naturais em verso, e não
de feliz, e agradável.
em prosa; outros dirão, que
Escrevi das vaidades, mais
os conceitos ni.o são justos, e
minha,
que
para instrução
que alguns já foram ditos; fipara doutrina dos outros, mais
nalmente outros hão de repapara distinguir as minhas pairar, que afetei nas expressões
xões, que para que os outros
alguns termos desusados, e esdistinguam as suas, por isso
trangeiros. .Bem sei que conquiz de alguma forma pintar
tra o que eu disse, há muito
as vaidades com cores lisongeique dizer; mas é tão natural
ras, e que se fizessem menos
nos homens a defesa, que nào
herríveis, e sombrias, e por
posso passar sem advertir, que
conseqüência menos fugitivas
se os conceitos neste livro não
da minha lembrança, e do
são justos, é porque em certo
Mas so
meu conhecimento.
gênero de discursos, estes não
ainda assim fiz mal em forse devem tomar rigorc-samenmar das minhas Reflexões um
te pelo que as palavras soam,
livro, já me não posso emennem em toda a extensão, ou
dar por esta vez, senão com
significação delas. Se os mesprometer, que não hei dé famos conceitos se acham ditos,
zer cutro; e esta promessa enque haverá que nunca o iósse?
tro a cumprir já, porque em
E além disto os primeiros prinvirtude dela ficam desde logo
cípios, ou as primeiras verda- suprimidas as traduções de
des, são de todos, nem pertenQuinto Curcio, e de Lucano.
cem mais a quem as disse anAs ações de Alexandre e Cetes, do que a aqueles que as
sar, que estavam brevemente
disseram depois. Se o estilo é
para sair à luz no idioma
impróprio, também pede ponreservadas
ficam
Português,
para serem obras póstumas, e
talvez que então sejam bem
aceKas; porque os erros facilmente se desculpam em ia(.Continuação ãa pâg. 145)
vor de um morto; se bem que
pezadas, ficão sendo leves, quanpouco vale um livro, quancio
6o he o amor quem as faz, e para merecer algum sufrágio,
as supporta. Todos sabem, Se- necessita que primeiro morra
nhor, que antes que as nossas o seu Autor; e com efei'o e
vozes a-cclamassem a Vossa Ma- certo que então o aplauso não
gestade já o tinhão acclamado procede de justiça, mas vem
cs nossos corações; nestes le- por compaixão e lástima.
vantou o mesmo amor o priNão me obrigo porém a que
meiro throno a que Vossa Ma(vivendo quase retirado) deixe
gestade subio; e se he certa de ocupar o tempo em escreaquella memorável profecia, que ver em outra lingua; e ainda
promette a hum Rey de Fortu- que a vulgar é um tesouro, que
gal o ser senhor de toda a terra, contém riqueza imensa para
jã podemos crer que chegou o quem se souber servir dela,
tempo de cumprirse, a esta fé contudo não sei que fatalidadeve fundaTse nas virtudes de
des me tem feito olhar com
Vossa Magestade: e em quanto susto, e desagrado para tudo
verfeliz
hora
de
chega
a
não
quanto nasceu comigo; e além
mos na mão de Vossa Magestade disto, as letras parece que tem
o Cetro Universal, Já vemos que mais fortuna, quando estão seVossa Magestade he digno delle; paradas do lugar em que nassendo que he mais glorioso o ceram; a mudança de línguamerecer, do que o alcançar. A gem é como uma arvore que
se transplanta, não só para
Real Pessoa de Vossa Magestade
frutiflear melhor, mas também
guarde Deos Infinitos annos.
ia
Silva
Ramos
para ter abrigo.
Mathias Aires
Vote
ie Eça.
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MÜCIO LEÃO
Não conhecem a beleza prestigiosa de Madalena ou de Pnnela. Têm num orgulho demaslado a miséria da nossa
natureza. E põem em afastamento as únicas coisas que dão
graça à terra e encanto à vida:
os beijos das mulheres, os enganos dos sonhos e, por que
não dizer tudo? o mistério dlvino dos pecados. Se o muni)*"
fosse povoado unicamente por
moralistas, não tenham dúvida,
seria um asilo merencório, de
ar quase irrespirável. Felizmente, no humilde planeta
nosso, ainda podem florescer
êises deliciesos fantasmas que
se chamam Heliogabalo e Cesar Borgia, Messalina, Celini e
Cleópatra, a doce Lais... Por
esse preconceito que eu tenho
contra os evangelizadores da
Moral, Matias Aires me foi
mais precioso ainda. Êle me
deu a ver esta coisa rara: um
hemem que ensina sabendo que
êle próprio nada sabe.
Singular sabedoria, a desse
homem! Nós estamos habituados a ver, nos escritores clássicos, professores terríveis. Desde a infância, eles nos perseguem com o sarro de uma
edudição minuciosa, ende os
casos gramaticais nos atraiçoam a todos os momentos,
com a mesma facilidade com
que, numa floresta, os desçaminhos perdem um viandante. Mais do que nunca, nos livros sagrados dos clássicos portugueses nós temos a impressão de defrontar a selva seivaggia, onde o poeta incomparável se perdeu. E o pior e
que nessa escusa selva nao há,
senão mui raramente, a alegria boêmia de um pássaro ou,
mesmo, o riso de uma flor capitosa. Matias Aires, dá-nos a
respirar o riso das flores e a
ouvir a alegria dos pássaros.
Que importa seja pessimista?
O pessimismo é o molhe- que
serve para dar um travo mais
pitoresco à vida. Esta definição deve ter sido apresentada
por um maitre d'hôtel. Eu a
aceito, porque prezo a sabedoria dos humildes,, que é, quase
sempre, mais justa que a dos
pensadores.

Aires aparece-nos como uma
tan, o gênio sublime, -em que a
espécie de La Bruyère, ou, anvelha teologia encarnou o detes, de La Rocheioucauld, o
supero e o mal?
que é raro nas letras brasileiAí está o encanto de Matias
ras,
e era raríssímo no tempo
Aires: é que êle pinta os nosem que êle existiu. Seu espisos defeitos, sentindo, por eles,
rito ecoa a palavra do eterno
intima fraqueza. Uma íilocodesenganado do Elesiastes —
fia generosa não desejaria baTudo é vaidade'. Dal partindo,
nir da face da terra a vaidavai êle mostrar essa vaidade
de. Seria extinguir a melhor
cm tudo.
das fontes do sacrifício e da
Vaidade é a glória, vaidade é
renúncia, esta maneira de nia beleza, vaidade é o amor,
velar tudo. E como poderiam
vaidade é o gênio, vaidade é o
ter aparecido Jesus e Sâo
mundo, vaidade é a morte. E
Francisco de Assis, Marco Au"eu que disse
entretanto...
rélio e Spinoza —- se não losmal das vaidades, vim a cair
sem as nossas naturais imparmedita, bemde
ser
autor",
na
feições, diante das quais esses
humorado, o filósofo. Matias
espíritos de elite crescem e se
Aires conta que escreveu seu
iluminam? E' preciso que telivro sem o pensamento de esnhamos bem viva esta idéia:
crevê-lo: foi pondo no papel
a nossa miséria é sagrada; e
suas reflexões, e quando abriu
por causa dela que existem os
os olhos, estava a obra feita.
heróis e os santoi.
Não tem êle, de certo, aqueEu não pretendi, nestas aIa acuidade de psicólogo, mernhas, estudar o livro de Matias
cê da qual La Bruyère, um
Aires. Sou muito blasfemo pados seus modelos, retrata, em
ra entrar no santuário da Moral. E, depois, há tantos hopoucas linhas, uma figura moral, um espírito, um caráter.
mens severos e sábios para esTambém o seu programa nâo
tudarem os assuntos graves,
traçar retratos psicológicos:
é
vida,
ficar
na
eu
prefiro,
que
é apenas encontrar a explicadescansando à sombra das árda vida
ção de alguns aspectos "Própriavores, colhendo, de vez em
ou da inteligência.
quando, uma bela flor, e medidizer
mente
só
que as
podemos
tando, às vezs, o formoso pencoisas estão acabando, e não
samento de um autor queque estão sendo", medita êle.
rido...
E sobre a história universal
Nesta crônica pretendi, apeconceitua, numa reflexão idênnas, chamar a atençéo para a
tica a uma outra que Anatole
obra do desiludido escritor.
France fará, século depois, no
Quanto a mim, posso contesPierre Nosière: "Não hâ histósar mais uma vez que o amo,
ria que verdadeiramente seja
porque o acho delicioso. Ele
universal: quantos Aquiles teme ensinou muitas coisas cerrão havido, cujas nptícias se
tas e justas. No meio desse
acabarão só porque nâo tivevão passeio através de várias
ram Homeros que as íízessem
aparências, que. é a vida dos
durar um certo tempo e isto
homens, Matias Aires me deipor meio de um poema iíTisxou sentir, mais vivamente, os
tre?" (Pag. 29, ed. Solldõnlo
milagres luminosos da doçura,
Leite).
da sabedoria, da tolerância e
Como escritor, Matias Aires
do perdão.
é um dos autores mais inusi(1921).
cais de nossa lingua. Embora
II
não conheçamos versos de sua
autoria, sentimos, através de
0 ESTILO DE MATIAS AIRES
sua prosa, um longo contacto
Das várias obras do escritor,
com a poesia. Suas reflexões
uma tem especialmente mereestão semeadas de versos, aicido a admiração da posteriguns deles extremamente bridade: são as Reflexões sobre a
lhantes. Citarei agora, a esmo,
vaidade dos homens. Matias
cs seguintes:

H> W

Nas Reflexões sobre a vaidade estão pintadas, nuamente,
todas as nossas fraquezas. Oh!
sim, meditabundo velho, memna ligeira e formosa, poeta
amante das formas e das 11nhas! Naqusla galeria, todos
nós passamos, com as nossas
fragilidades sem remédio, com
as nossas pequeninas ambições,
com os nossos despeitos e os
nossos ódios — com esse éterno pedaço do demônio, que ha
no fundo de nossas almas, tt
parecemos insignificantes, despidos do véu que nes envolve.
Os vaidosos insetos! Como eles
são lastimáveis — mas também, como eles são belos! Foram eles que fizeram da terra
o jardim das graças e o vale
das lágrimas; foram eles que
erigiram a deusa Liberdade,
coroada de louros, e a deusa
Esperança, coroada de rosas;
foram eles que conceberam a
justiça, o direito e a ciência,
mais bela ainda que o direito. .
Foram eles, os vaidosos insetos, que acenderam o Amor,
ê,sse hálito da divindade, dentro do nosso espírito.
Certo, a vaidade dos homens
é eterna. Ela é como o mal e
como o bem. Por isso é, com
a virtude, uma das grandes
forças humanas. Os homens
que ela mais vivamente assinala são cheios de uma luz
perturbadora. Caim e Judas
tém uma grandeza excepcional. Pcssuem a maravilhosa
beleza dos que sofrem. E através dos seus nomes malditos
há secretas seduções. Quem
não daria um pedaço da vida
para ser por um momento Sa-

—"Não tem mah duração a cima dos heróis..." (pág. 33)
—"O princípio comum de tudo: terra e pó..." (pág. 34)
Dois versos juntos :
—"O que se encerra neles vem entrar
Finalmente no caos do esquecimento..." (pág. 34)
Um pequeno poema de feição verso-librista •
—'Tudo no mundo são sombras qtie passam;
as que são maiores
e mais agigantadas
duram mais horas, mas também se extinguem
e do mesmo modo
aquelas que apenas
tiveram de existência alguns instantes...'' (pág. 35*
Outro poemazinho verso-librista:
—"E assim na vaidade
nunca se formam cicatrizes firmes
e seguras; porque
a lembrança do agravo a cada instante
as faz abrir de novo e verter sangue;" (pá». 40>
Ainda outro poema do mesmo tipo :
—"Quantas vezes nos parece que o bosque
que nos serve de muda com/panhia,
se magoa dos nossos infortúnios,
e que o vale recebe o sentimento
das nossas queixas, quando
em, ecos entrega aos ventos
partidos os nossos ais!" (pág. 53»
Mais outro:
—"A vaidade é como o amor:
Este, quando o deixamos,
sempre nos fica uma saudade lenta,
que insensivelmente nos devora..." (pág. 55)
Outros versos avulsos, que achamos no livro:
—"Em «aaa desprêso universal ie tudo" (pág. 36)
—"ódios que duram tanto como a vida" (pág. 41)
—"Sempre leva no peito atravessada a seta" (pág. 43)
¦-"Não cessa de guiar o pensamento" (pág. 47)
—"O amor continuamente nos promete" (pág. 47)
—"Nào nos serve ãe alivio o bem
futuro" (pág. 67)
—"A natureza quer que nos amemos" (pág. 71)
—"Novos no mundo porém não no amor,
Este se manifesta em nós logo nô berço" ("pág. 176)
—"... como pode haver amor constante
se ê tão pouco constante a formosura" (pag. 184)
Haveria a recolher infinitos
outros, mas cs que acabei de
alinhar Já bastarão para nos

dar uma idéia da musicalidade
.
,„
, mm
,
do est"° de
Matias
Aln>-
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Algumas reflexões sobre a vaidade dos homens

(1) Sendo o termo da vida
limitado, não tem limite a nossa vaidade; porque dura maia,
do que nós mesmos, e se introduz nos aparatos últimos da
morte. Que maior prova, do
que a fábrica de um elevado
mausoléu? No silêncio de uma
urna depcsitam os homens as
suas memórias, para com a flor
dos mármores fazerem seus
nomes imortais, querem que a
suntuosidade dó túmulo sirva
de inspirar veneração, como
se fossem relíquias as suas einzas, e que corra por conta dos
jaspes à centinuação do iesQue f rivolo cuidado!
peito.
Esse triste resto daquilo que
foi homemC Já parece um idolo colocado ím um breve, mas
soberbo domicílio, que a vaidads ediftcou para habitação de
uma cinza fria, e desta declara
a inscrição o nome e a grandeza. A vaidade até se estende
a enriquecer ds adornos o mesmo pobre honor da sepultura.
(2) Vivemos cem vaidade, e
com vaidade morremos; arrancando os últimos suspiros, estamos, dispondo a nossa pompa fúnebre, como se em hora
tão fatal o morrer não bastasse para ocupação: nessa hora,
em que estamos para deixar o
mundo, ou em que o mundo
está para nos deixar, a entramos a compor, e a ordenar o
nesso acompanhamento, e assistência funeral; e com vanglória antecipada nos pomos a
antever aquela cerimônia, a
que chamam as nações ultimas
honras, devendo antes
vaidades
últimas.
chamá-la
Queremos, que em cada um de
nós se entregue à terra com
solenidade, e fausto, outra infeliz porção de terra; tributo
inexorável! A vaidade no melo
da agonia nos faz saborear a
ostentação de um luxo que nos
é posterior, e nos faz sensíveis
as atenções, que hão-de dírigir-se à nossa insensibilidade.
Transportamos para o tempo
da vida aquela vaidade, de que
não podemos ser capazes depois da morte: nisto é piedosa
conosco a vaidade; porque em
instantes cheios de dor, e de
amargura, nío nos desampara;
antes nas disposições dc uma
pompa fúnebre, dã ao nosso
cuidado uma aplicação, ainda
que triste, e faz com que cUvertido, e empregado o nosso
pensamento chegue a contemplar vistosa a nossa mesma
morte, e luzida a nossa mesma sombra.
(16) Todos fazem vaidade
de ter malícia; nem há quem
diga, que a não tem, antes é
dtfciío, que reconhecemos com
gosto, e confessamos sem repugnància: a razão é; porque
a malícia consiste em penetração, por isso não nos dnfendemos de um defeito, que mdica o termo entendimento. A
vaidade faz, que náo há coisa,
que não sacrifiquemos ao desejo de parecer entendidos, ainda que saja à custa dc um vicio, ou de uma culpa. Quando nos queremos dar por uma
bondade sem exemplo, dizemos
que não temos malícia alguma; porém esse pensamento
não dura muito em nòs; porque a vaidade nes obriga a
querermos antes parecer maus
com entendimento, do que bons
sem êle: verdadeiramente a
falta ds entendimento; porque
malícia propriamente é aquela
inteligência, ou ato, qu2 prevê
o mal, ou o medita; por isso
é diferente o ter malicia e o
seu
malicioso;
tem malícia
quem descobre o mal para o
evitar; é malicioso quem o antevê para o exercer, a malícia
* uma espécie de arte natural,
Que se compõe de combinações,
e conseqüências, e neste sentido a malícia é uma virtude
Política. As mais das coisas

têm muitos modos, em que podem ser consideradas; por isso
a mesma coisa pode ser pequena, e grande, pode ser má,
e também bôa; pode ser injusta e justa; a vaidade porém
sempre se apropria o modo, ou
o sentido, cm que a coisa era
nus fica sendo superior, e admirável.

* #

(19) Os retiros, e as solidões
nem sempre são efeitos do desenganc, as mais das vezes sao
delírios de um sentimento vão,
ou furores, em que brota a vaidade: então nos move o tim
oculto de querermos, que a demonstra ção da dor nos faça
recomendáveis;
fazemos vaidade de tudo quanto é grande; a mesma pena quando é
excessiva nos lisonjeia; porque
nos promete a admiração do
mundo,

* *

(20) Buscamos a Deus quando o mundo nos não busca, se
alguma ofensa nos irrita deixamos a sociedade não por arrependidos, mas por queixosos,
e menos por amor a Deus, que
por aborrecer os homens. A
vaidade
nes inspira
aquele
modo de vingança, e parece
com efeito, que o deixar o
mundo é desprezá-lo. Assim
será; mas quem deseja vingarse ainda ama, e quem se mostra ofendido ainda quer. Amamos o mundo ,e as suas vaidades; porque o amer de coisas
vãs é em nós quase in&eparâvel. O mundo e a vida tudo
é o mesmo; e quem hã que
sem loucura d;ixe de amar a
vida? Tudo no mundo é vc.o,
por isso a vaidade é a que move os nossos passos: para, donde quer, que vamos, a vaidade
nos leva, e imos por vaidade.
Mudamos de lugar, mas não
mudamos de mundo.
(26) A vaidade nos ensina,
que as ações heróicas se fazem
imortais por meio das narrações da história: porém mai
pode caber na lembrança des
homens todos os grandes .ucelsos, de que se compõe a .ariedade do mundo: ainda o
mesmo pensamento tem limite,
por mais que nos pareça imensa a sua esfera. Não há nuitóría, que verdadeiramente seja
universal; quantos Aquiles terão havido, cujas notícias fe
acabaram, só porque não tiveram Homeros, que as fizessem
durar um certo tempo, e isco
por meio do encanto de um
poema ilustre? Quantos Enéías
sem Virgílios? Quantcs Alexandres sem Quintos CurciosV
Na infância do mundo começaram lego a haver combates,
por isso as vitórias sempre, foram de todas as idades; porem esses mesmos combates
se desfaziam uns a outros;
porque a fortuna do vencer
sempre foi vária, e inconsta
te. As noticias das vitórias
também se vinham a extinguir
umas psías outras. Se quisermos remontar ao tempo, que
passou, a poucos passos, hav1mos de encontrar a fábula, coberta de um véu escuro, e impenetrável; tudo quanto aquiile tempo encerra nos é o>:sconhecido totalmente. Os pri meiros homens, que à força de
fogo, e sangue se fizeram árbitios da terra, nos mesmus timdamentos das suas conquisras
deixaram sepultadas as suas
ações: o valor com que puderam perpetuar nos seus descendentes o poder e a majestar
de. náo lhes pode perpetuar o
nome; das maiores monarquias
ainda se ignora quem foram
seus primeiros fundadores.
(27) Que são os homens mais
do que aparências de teatro?
Tudo neles é representação, que
a vaidade gula: a fatal revciuÇão do tempo e o seu curso
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rápido, que causa nenhuma
para, nem suspende, tudo arrasta, e tudo leva consigo ao profundo de uma eternidade. Nèste abismo, aonde tudo entra, e
nada sai, se vão precipitar todos os sucessos, e com eles, todos os impérios. Os nossos antepassados já vieram e ja
foram; e nós daqui a pouco
vamos ser também antepassados dos que h£o ds vir. As
idades se renovam, a figura do
mundo sempre muda, os vívoí,
e os mortos continuamente^ se
sucedem nada fica, tudo se
usa, tudo se acaba. Só Deus
é sempre o mesmo, os seus anos
não têm fim, e êle vé a vaidade
dos mortais, que ainda quando
vão passando o insultam, e se
servem desse mesmo instant-.*,
em que passam para o oienderem. Miseráveis homens, gênero infeliz, que nesse momento, que lhes dura a vida, pvíparam a sua mesma reprovação; e que tendo vaidade, que
lhes faz parcer, que tudo meditam, que tudo sabem, e quo
tudo prevêm, só a não tem
para antevsrem as vinganças Ce
Deus irado, e que com o üsu
mesmo sofrimento, o silêncio,
clama, ameaça, julga, condena!
(49) Só a vaidade sabe dar
existência às coisas qae a não
têm, e nos faz idolatras do uns
nadas, que não têm mais corpo, que o que recebem do riosso modo de entender e nos mduz a buscarmos esses oramos
nadas, cernó meios de nos distinguir; sendo que nem Deus:
nem a natureza nos distinguiu
nunca. Na lei universal nmguem ficou isento da dor, nem
da tristeza; todos nascem sujeitos ao mesmo principio, que
é a vida, e ao mesmo fim, que
é a morte: a todc,3 cempreende o efeito dos elementos; todos sentem o ardor do sol, e o
rigor do frio; a fome, e a sede.
o gosto, e a pena, é comum a
tudo aquilo que respira: o Autor do mundo fez ao homem
sobre uma mesma 'dela uniforme, e igual, e na ordem
com que dispôs a natureza, nãò
conheceu exceções, nem priviléglos: nunca o homem pode

ser mais, nem menos do ijue
homem; e por mais, que a vaidade lhe esteja sugerindo uns
certos atributos, ou certas qualidades, que o fazem parerer
maior, e mais considerável,
que cs mais homens, essas
mesmas qualidades, ainda sendo verdadeiras, sempre são
imaginárias;
porque também
há
verdades
fantásticas,
c
compostas somente de ilusões.
(51) Só a vaidade dos reis é
vaidade justa, porque a Provldência já quando os formei
para a dominação, logo os destinou para figuras da divmdade, e com uma semelhança mais
que material, e Indiferente;
porque a mesma essência de
que são imagens, parece, lhes
comunica uma porção da idéia,
que representam. Por mais que
gs sucessos sejam regidos pelo
acaso, contudo aos reis não ok
faz a fortuna, nem o valor:
mas sim aquela mesma inteligência, que dá os primeiros, e
principais movimentos ao Universo. Ainda nos orbes celestes
vemos alguns corpos, que parece custaram mais cuidado ao
Autor do mundo pois brilham
com luz mais firme, mais intensa e mais constante, os
monarcas parecem-se com os
mais homens na humanidade,
mas diferem nas qualidades da
alma: a coroa que os cínga,
não só lhes ilustra a cabeça,
mas também o pensamento; o
cetro, que indica a majestade
também inspira o esforço; e a
grandeza no podsr também lnflui extensão no rspírito; por
isso na arte de reinar não ha
regras, que possam ser sabidas
por quem não é rei.
(53) Nos príncipes é virtude,
uma vaidade bem entendida; e
discorre santamente um rei,
quando se desvanece da qualidade de ser justo; há vícios
necessários em certos homens,
assim como já virtudes lmproprias em outros. Os soberano:
sendo a fonte da Justiça, sao
os que mais injustamente são
julgados: os mais homens são
ouvidos, os príncipes não, to-
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dos os julgam, e ninguém os
ouve; cemo se a preeminência
da dignidade os fizesse incapazes, os indignos da defesa: o
Julgar por este modo aos reis,
é sacrilégio, porque a traição
à fama, que a que conspira
contra a vida; esta nos monarcas é-lhes menos preciosa
do que a fama: com a vida se
acaba o respeito, a grandeza, e
o poder mas não acaba a taputação; o túmulo não encebre, nem a nomínia do nome.
nem o esclarecido, porque nos
príncipes nunca Ficaba, a g>oria, nem a infâmia: o breve espaço de uma urna basta para
esconder as cinzas de muitos
reis; porém por mais que as
confunda a morte, a história
as separa, e as divide: a iradição anima essas mesmas einzas: umas para honra da natureza, outras para horror >ta
posteridade.
(54)
A maior parte das aç6es dos
homens consiste no modo delas;
o modo com que se propõe, com
que ss diz, com que se fala, com
que se ouve. com que se olha,
com que se vê, com que se ando, e enfim todos os mais modos, que são inseparáveis de
qualquer ação, nos dão a conhecer o que devemos pensar
delas: quase sempre o modo,
ou nos obriga, ou nos ofende, e
ordinariamente o modo das coisas nos ocupa mais do que as
coisas mesmas. Umas vezes nos
engana o modo, porém, também
outras o mesmo modo nos desengana: a imaginação verdadeira, falsa, ou vaidosa, é a que
produz os diferentes modos, que
vemos uns nos outros. Os soberanos têm um certo modo de
olhar; de ver, de ouvir, de andar, de perguntar e de respon¦der, que só neles é natural; a,
vaidade dos grandes lhes faz
afetar o mesmo modo, que vêem
nos soberanos; os homens tomam o mesmo modo, que vêem
nos grandes, e cada um se irrita de ver um modo impróprio,
o sente como um despreso o
achar um modo, que não convém a quem usa dele; o aue
diversifica os modos ê a alepria, a tristeza, o amor, o ódio,
o desejo, ou a indiferença, e
mais que tudo a vaidade.
(62)
Quando pretendemos um favor, parece-nos que sempre liavemos de conservar a memória
dele; mas é erro, porque apenas o alcançamos, quando logo
ss deforma em nós um desejo
imperceptível de o esquecer; a
vaidade tem horror a tudo o
que desperta a lembrança da
nossa indigência; por isso não
há ingratidão sem ódio; aborreeemos a quem remiu a nossa
v-exação. só porque a ficou cor.hecendo. Não se paga um benefício, senão com outro maior.
e quem o não pode pagar assim, fica devendo sempre; por
isso a vaidade antes nos resolve
a ser ingratos, do que a conhecer uma obrigação de que nunca podemos estar livres.
A ingratidão não consiste só
no esquecimento do favor, mas
também em sua aversão oculta,
que temas a quem nos obrigou,
por isso quando o vemos, e encontramos. sempre é com nosso
pezar e desagrado. Insensívelmente se forma uma espécie
de divórcio entre quem recebe
vm favor e quem o fazVèste por
vaidade afeta o não lembrar-se
do benefício feito, aquele tem
P«Mo de hawr-se esauertân dflle; um e outro se retira; a ausênda, ou a ruína daquele a
quem fomos obrigados, nunca
nos é desagradável; porque entáo parece que respira a vaidade, como livre de um peso lnsuportável: naturalmente náo
podemos amar a quem nao de-
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famas reflexões ire a vaidade dos homens
vemos; a divida leva consigo um
desejo da extinção do aeu objeto.

I

(79)
Nascem os homens Iguais; um
mesmo, e igual principio os anima, os conserva, e também os
debilita, e acaba. Somos organizados pela mesma forma, e
por isso estamos sujeitos is mesmas paixões e as mesmas vaidades. Para todos nasce o sol;
a aurora a todos desperta para
o trabalho; o silêncio da noite,
anuncia a todos o descanso. O
tempo que insenslvelmente córre. e se distribui em anos, meses e horas, para todos se compõe do mesmo número de instantes. Essa transparente região
a que todos abraça; todos acham
nos elementos um patrimônio
comum, livre e indefectível; todos respiram o ar; a todos sustenta a terra; as qualidades da
água, e do fogo, a todos se comunicam. O mundo não foi feito
mais em beneficio de uns, que
de outros, para todos é o mesmo; e para o uso dele todos têm
igual direito; ou seja pela ordem da natureza, ou seja pela
ordem da sua mesma instituição; todos achamos no mundo
as mesmas partes essenciais.
Que coisa é a vida para todos
mais do que um enleio de vaidades, e um giro sucessivo entre o gosto, a dôr, a alegria, a
tristeza, a aversão e o ítnor ?
Ainda ninguém nasceu com a
propriedade de insensível; a vitía não pode subsistir, sem estar
subordinada às impressões do
gosto e do sentimento. Todos
nascemos para chorar e para
rir; a circunstância de chorar
mais, ou menos, resulta de cada um de nós. A violência e a
vaidade das paixões nos faz apetecer, e quem apetece, já se
expõe aos delírios do riso, e às
amarguras das lágrimas; esse
mesmo apetecer ainda só por
si, é uma espécie de sentlmento, e de prazer; a imaginação
nos antecipa tudo, por isso o
nosso contentamento, ou a nossa pena, chegam prime"iro do
que o seu objeto, e este quando
vem, já nós estamos ou abatidos de tristeza, ou cheios de
alegria: somos tão sensíveis,
que os sucessos para nos moverem, não é necessário que estejam em nós, basta que os vejamos de longe; a nossa sensibilidade tem maior fôrça na
nossa mesma apreensão; daqui
vem que no mal, que se espe'
ra, ou se receia, não pode haver
alívio, porque o pensamento lhe
dá uma extensão maior; em
lugar, que o mal que já se sente, pede consolar-se, porque então se vê que tem limite. Aí
coisas parece que se espiritualizam para se entregarem a nós
assim que as imaginamos; ou
ao menos para a eficácia delas
se incorpore em nós, muito antes que elas cheguem; e deste
modo as coisas antes que as
tenhamos já sâo nossas; e quando a causa se apresenta, já~lemos sentido os seus efeitos; po>*
isso desconhecemos tudo o que
vimos a alcançar, e nos parece
que há falta naquilo que vimos
a conseguir: as coisas quando
chegam, já nos acham saciados; porque o desejo ê uma espécle de gozar mais ativa, p
mais durável, mais forte e mais
continua; daqui procede o ser
tão deleitãvel a esperança, porque é uma espécie de possessão daquilo que se espera. Quem
imagina o que deseja, tudo pinta com cores lisonjeiras, e mais
vivas; por Isso a verdade 6
grosseira, e mal polida; tudo o
que descobre é sem adorno; antes faa desvanecer aquela anarência feliz, com que os objetos primeiro se deSsun ver na
idéia, do que se mostrem na
realidade. Todas estas propens6es e lncllnaçíes se encontram
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A FILOSOFIA DE MATIAS AIRES

"Refleiòcs sabre a vaidade doi homens",
Trecho da Introdução às
te fica sendo como um acidende Matias Aires, -escrita por Alceu Amoroso Limo, para a «edição
te superficial e estranho: a
da Livraria Martins
mascara, que encobre, fica
identificada, e consubstanciai ã
bes também fôra um de seus
Aliás o ceptlclsmo filosófico
coisa encoberta; o véu que esmestres. A origem do mundo
conde, fica unido Intimamente de Matias Aires também tem
à coisa escondida: e «assim não qualquer coisa do ceptlclsmo
para êle, não nos revela um
espetáculo de paz mas de luta.
olhamos para o homem; olha- filosófico de Pascal. "La phiNão é nas Escrituras, de onde
mos para aquilo que o cobre, e losophie ne vaut pas une heutirara o "vanitas vanitatum"
que o clnge; a guarnlção é a re de peine", escrevia este. E"
para epígrafe de seu livro, mas
que faz o homem, e a este ho- de ver, entretanto, que o pesno "bella omnium contra ommem de fora é a quem se dl- simismo pascaliano era essennes" do filosofo do Leviathan,
clalmente cristão, ao passo que
rigem os respeitos, e atenções;
que Matias Aires Ia tirar a sua
ao de dentro não; este despre- o pessimismo de Matias Aires
concepção da origem «da sociesa-se como uma coisa comum, era, como o de La Rochefoudade na luta: "Na infância do
vulgar, e uniforme de todos. A de que encontramos em Mamundo começaram logo a hatias Aires com o pensamento
vaidade, e a fortuna são as que
ver combatei" (fragm. 26). E
pascaliano — o cepticismo figovernam a farda desta vida;
o poder não tem outra origem,
o experimentalismo
cada um se põe no teatro com losoíico,
cientifico, a paixão pelas clénem contradição aliás com o que
a pompa, com que a fortuna e
cias físicas e matemáticas, a
em outra parte dizia do dia vaidade o põem; ninguém eso
reito divino dos reis, senão na
preocupação pelo Homem como
colhe o papel; cada um recebe
fôrça — "Os primeiros homens,
que lhe dão. Aquele que saí sem centro de toda a pesquisa esfausto, nem cortejo,« que logo peculatíva e a consideração de
que à fôrça de ferro, e sangue
se fizeram árbitros da terra".
no rosto indica, que é sujeito sua grandeza e de sua miséria,
(fragm. 26).
à dor, à aflição, e ã miséria, . o rigorismo de inspiração janEm tudo isso, em todas essas
esse é o que representa o papel senlsta, as contradições do homem,
etc.
marchas
Outras
influências,
e contramarchas, o
de homem. A morte que está
que se nota é o homem dos
de sentinela, cm uma mão tem sem dúvida, separam o providencialismo
frio
e
irônico
de
dois séculos, quase sempre somo relógio do tempo, na outra
Matias Aires do sacramentabrio como La Bruyére, mas por
tem a foice fatal, e com esta lismo
vezes ingênuo como d'Alembert.
patético de Pascal e do
de um golpe certo, e inevitá- seu cristianismo
angustiado,
Embora o que
domine
seja
vel, dá fim à tragédia, corre a "qui cherche
en gémissant".
sempre o século XVII e nele
cortina, e «desaparece: a for- Enquanto Pascal vê no homem,
Faguct eso seu Jasenismo.
tuna, e a vaidade, que vêem como deve
ser, a natureza
creveu que: "Les penseurs du
desbaratada a cena, caldas por resgatada
Incarnação,
XVIIe. siècle ont été partages
pela
Aires
considera
o
homem
apeterra as aparências, prostrados
entre le Jansénisme et le Cartésianisme"
(Dix - septiéme
os atores, emudecido o coro, nas no estado puro de degraDaí o seu pessimismo
siècle. Etudes et portraits littrocados os clarins em flautas dação.
não
e
as
suas
tentéraires.
64).
Matias Aires
pascalino
p.
tristes, os hinos em trenós, os
calviopteu pelo primeiro,
cânticos em eleglas, e em epi- dências à predestinação
nista. Sua "Providência" se
táfios os emblemas; as rosas
aproxima bem mais da de Epiencarnadas corvertidas cm li- teto do
que do "Dieu d'Amour"
rios roxes, os girassóis em des- de Pascal,
presente n'Aquele
maiadas açucenas, entrelaçados que disse: "Eu sou o Caminho,
os louros no cipreste, os caja- a Verdade e a Vida". No seu
Vão os despojos de Rui Bartios confundidos, com os cetros, pessimismo radical, Matias Aibosa seguir para a Bahia. Ali,
e com o burel a pürpura; a vai- res esquece a lição de Bosno panieon levantado pela giodade pois e a fortuna, que em suet, que é a de todo o verriosa terra que tantos outros
dadeiro cristianismo: "II ne vultos eminentes
menos de um instante viram
tem dado ao
desvanecidos os triunfos da vi- íaut pas permettre à 1'homme Brasil, repousará para sempre o
dá pelos triunfos da morts. pre- de se mépriser tout entier", E
grande varão, o homem símbolo,
que no século 7.VI1 qus representa tudo o que exiscipitadameníe fogem, e deixam justifica o "Oú
se dizia:
finit La Rochete de mais alto e fulgurante
um lugar cheio de horror, e foucauld ccmmence
le christia- nos sentimentos do civismo, da
sombras, e donde só reinam o nisme".
nacional, dos anseios
dignidade
luto, a verdade, e o desenganoEsse cepticismo filosófico de de nossa alma para a LiberdaAssim acaba o homem, assim Matias Aires,
entretanto, paDireito
e a Justiça.
de,
o
acabam as suas glórias, e só rece cessar, em face dos sisteSerá uma radiosa, significatiassim acaba a sua vaidade.
mas baseados nas ciências fiva hora, aquela em qua o palasicas e matemáticas que se de- dino intrépido de todas as nosvolvem a partir de "Cartésio", sas liberdades regressar ã terra
E nisso vemos a outra face do
do seu berço.
nosso Matias Aires, o estúdioFoi em todes os tempos intiso de ciências naturais e mama e profunda a corrente ae
temáticas em Paris, que se imsimpatia, de solidariedade, de
pregnara já do racionalismo amor,
que ligou Ruy Barbosa a
experimental de Newton e de Bahia. Poi em Salvador que êle
Locke, os novos ídolos do sepela primeira v<sz se impôs à
culo, e cita Gassendi.
Embo- consideração dos brasileiros, ja
ra no próprio Pascal pudesse como
jornalista, nas eclunas do
ter aprendido o mais sadio es"Diário da Bahia", já como
pirito experimental que Locke parlamentar, na Câmara da
iria deturpar com o seu emProvíncia. Ali fêz êle as suas
pirismo materialista.
primeiras grandes campanhas,
— "Hoje as filosofias todas defendendo um melhor sistema
se compõem de matemáticas;
de eleições, defend-endo a liberde sorte que já não há silogis- dade de consciência dos brasimo, que conclua se não é funleiros, combatendo a conscriçãodado em alguma demonstração
Pei também na Bahia que êle
geométrica; na fislea não se
fêz a última de suas grandes
está pelo que se diz, senão pelo campanhas, aquela em que, em
1B19, contra Seabra e Antônio
que se vê... A formação das
nuvens, do
vento, da chuva, Moniz, pregou, apostolarmente,
dos raios, e terremotos, e de em quase todo o Estado, a cancutros muita efeitos naturais, didatura do dr. Paulo Fontes.
a química não só ensina como
A Bahia retribuiu-lhe esse
se produzem, mas também os amor. Basta ver-se quantas veemite; e isto sem ser necessázes o Estado o elegeu para o
rio saber se o silogismo está Sanado da República. Eleito
em Barbara, ou em Celarent.
para o Senado por ocasião da
Um lambique, um eolípilo, uma Constituinte (1890), êle renunmáquina pneumatica, e a mis- cia à sua cadeira dois anos detura de vários corços, explicam pois, tendo ainda quatro anos
mais em uma hora, do que um de exercicio. A Bahia torna a
profeasor de filosofia em mui- elegê-lo. Findando o seu mandato «em 96, é éle reeleito em
to tempo; o entendimento percebe melhor sendo ajudado pe- 97; e assim sucessivamente, em
1906, em 1915 e em 1921 (em
los olhos, do que por si" (fragm
virtude de outra renúncia, pois
126).
Era Locke contra Descartes. o seu mandato haveria de terminar em 1923). Quer dizer:
E ambos contra a tradição filosóf ica
aristotélico - tomista, desde a fundação da República
o dia de sua morte, mereceu
até
que Matias Aires, iludido pelos
a
preconceitos do seu tempo, jul- Ruy dos seus coestaduanos Sesucessiva reeleição para o
gava Incompatível com o esnado.
pirito de experimentação cienNão é este fato bem exprestifica.
Fac-limite da
Nem assim se corrigia o seu sivo do acatamento e da consido PRÓLOGO da 1.* edição das
"Reflexões sobre a página
combrlo misantropis.no. HobVaidade dos Homens".
(Continua na pág. 154'
em cada um de nós; e assim
devia ser, porque as variações
do tempo, da idade, da fortuna
e dos sucessos, a todos comp»ende, e a todos iguala; sò a
vaidade a todos distingue, e em
todos pôe um sinal de diferen*
ça, e um caráter de desigualdade ,e por mais que a terra
fosse feita para todos, nem por
isso a vaidade crê, qué um homem seja, o mesmo que outro
homem. E sutil a vaidade em
discorrer; por isso nos inspira,
que há desigualdades no que ê
igual; que há diferença no que
é o mesmo; e qus há diversidade donde a nao pode haver:
mas que importa que a vaidade
assSm discorra, se sempre é certo que os homens todos são uns,
e que os não há de diferente
fábrica; e que tudo quanto a
vaidade ajunta «ao homem é emprestado, fingido, suposto e exterlor. Tirada a insígnia, o que
fica, é um homem simples; despida a toga consular, também
fica o mesmo. Se tirarmos do
capitão & lança, o casco de ferro e o peito de aço, não havemos de «achar mais do que um
homem Inútil, e sem defesa, e
por Isso tímido e cobarde. Os
homens mudam todas as vezes
que se vestem; como se o hábito infundisse uma nova natureza: verdadeiramente não é
o homem o que muda, muda-se
o efeito que faz em nós a lndicação do hábito. Debaixo de
um aspecto militar concebemos
um guerreiro valoroso, debaixo
de uma vestldura negra, e talar, o que se nos afigura, é um
jurSsconsulto rígido, e inflexivel; debaixo de um semblante
descarnado e macilento, o que
descobrimos, é um austero anacoreta. O homem não vem ao
mundo mostrar o que ê, mas
o que parece; não vem feito,
vem faser-se; finalmente não
vem ser homem, vem ser um
homem graduado, ilustrado, insPirado; de sorte que os atributos, com que a vaidade veste
ao homem süo substituídos no
lugar do mesmo homem; e és-

PRÓLOGO
AO LEITOR.

que difíe mal das vat
EUdades, vim a cahir na
de fer Author: verdade he
que a mayor parte deflas Re*
fíexões eferevi fem ter o pen»
famento naquella vaidade ;
houve quem a íufeitou, mas
confeflb que confenti fem repugnancia, e depois quando
quiz retroceder, naõ era tempo , nem pude confeguir o
ler Anonymo. Foy precifo
por o meu nome neíle livro,
e affim íiquey fem poder negar a minha vaidade. A confifTaõ

RÜY E Â BAHIA
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Ouvindo o príncipe dos poetas brasileiros
Em março de 1927, o diretor
de Autores & Livros teve ocaslâo de fazer uma longa entrevista com Alberto da Oliveira, entrevista em que o poenumerosos
ta deixou fixados
dos seus pontos de vista acêrca de problemas de literatura
Publicou
e de estética.
essa
entrevista no "Jornal do Brasil", em 25 de março daquele
ano, ftssinando-a com o psauHonimo que então usava em
certos trabalhos — o de Ooncalo Jorge. Saída a entrevista,
apareceram na imprensa caríoca azedos comentários, assinados por Nestor Victor e Tomaz Delfino.
Aqui faço reproduzir a entrevista que então publiquei, hem como duas
cartas que Alberto de Oliveira -escreveu a respeit 3 desstt
conversa que teve comigo —
uma delas a mtm enviada, a
outra enviada a Nestor Victor.
— Afúcio Leão.

Alberto de Oliveira possue
uma das mais belas glórias que
o destino ainda concedeu a
um artista no Brasil. Admirado e querido peles seus contemperâneos,
unanimemente;
escolhido, num pleito disputado, principe dos poetas brasileir03, depois do desaparecimento de Olavo Bilac; respeítado e amado pelos seus companheiros da Academia de Letra, que lhe tributam essa estima cheia de veneração que
inspiram todas as vidas nobremente dedicadas ao trabalho
intelectual — o autor do Livro
de Ema, da Terra Natal e do
Ramo de Arvore representa em
nossas letras alguma coisa de
verdadeiramente augusta. Não
obstante ser o nosso um país
que em geral se descura dos
homens que verdadeiramente o
representam e honram, 110 terreno do pensamento e da meditação, já o poeta teve a sua
mentalidade, o seu espírito celebrades condignamente.
E a
idéia de ser-lhe erigido um
monumento, idéia que tanto
entusiasmo despertou em todos
os meios de inteligência nacional, já de si é Bastante para
revelar o carinho, o afeto que
toda a nação tributa àquele
que, através de versos imortais, tão altamente tem elevado o nome de nossa pátria.
O príncipe dos p-etas brasileiros reside hoje em Niterói,
na rua Paulo Alves. E' uma
bela chácara, cercada de um
jardim e um pomar. Ali, entre as suas flores c as suas
árvores, no contacto das colsas amigas, c grande poeta
panteista, cuja vida tem sidn
um deslumbrado idílio com a
natureza, vai, dia a dia, pacientemente, num labsr nobre
e dignificante, repolirdo, corrigindo, aperfeiçoando, os seus
sonetos, os seus poemas, cs
seus versos de ouro.
Foi na chácara da rua Paulo Alves que tivemes a honra
de conversar com Alberto de
Oliveira, e bem assim de ouvir
um pouco de suas idéias e opiniões acerca de coisas da vida.
da inteligência e do pensamento.
Conversar com Alberto de
Oliveira é um verdadeiro prazer de espirito.
Esse homem
tem uma cultura larga, fina,
Seus conheprofunda, vasta.
cimentos sobre quaisquer quêslões de literatura e de poética
são extenslssimos.
Esse homem que se tem recusado a
vasar em prosa as suas idéias
de critica, é, na conversa, um
sutil, um atilado comentador,
um analista sério, que vai ao
fundo dos espíritos, ao mais
Intimo das inteligências, para
encontrar a explicação de uma
atitude intelectual ou de uma
opinião.

A QUARTA SERIE DAS
"POESIAS"

GONÇALO JORGE

Alberto de Oliveira nos reeebe com
essa encantadora
cordialidade, que 36 por si bastaria para justificar o titulo
de "príncipe" que os contamportoeos lhe deram. Leva-nos
para a sala de estudos, onde
está a sua livraria, e onde, durante as manhãs e as tardes,
ele trabalha, em sua austera
mesa. De fronte da mesa, um
quadro, com o retrato de Dants; do lado oposto, dois retratos de Camilo, um delir:, uma
preciosidade, cndc o misãntropo português aparece, com uma
expressão de energia e de fôr,
ça, só comparáveis à tôrca e à
energia que éle vasou em seus
livros formidáveis.
Queremos saber de Alberto
de Oliveira quais os trabalhos
novos que a sua arte nos reserva. O posta responde-nos:
— Estou com a minha
quarta série das Poesias ja pronta, e entregue ao editor. Falta apenas o papel, para poder
o livro entrar nos prelos. Espero que, dentro de três on
quatro meses,
esteja ele na
rua
A quarta série das Poesias
abrange os poemas e os soiiptos que o poeta tem escrito,
nos últimos quinze anos. E' um
livro de grande maturidade de
pensamento, de serenidade, de
melancolia.
Alberto de Oliveira, nele, lança um olhar demorado a toda a estrada da
vida, que tem percorrido até
agora. Nada mais doce e nem
mais triste, também, do que
esse olhar
que o poeta, dc'
mezzo dei camin, lança aos
dias vividos, que foram cheios
de esplendor ou cheios de sofrímento
Nâo faz muito tempo, a Academia de Letras, numa sessão
que realizou, teve a alegria de
ouvir do próprio poeta uma
longa explicação do que seja
essa série dos seus versos. E a
impressão que deixou a leitura dos últimos sonetos e poemas de Alberto de Oliveira foi
Tcnga e profunda.

— Desta série faz parte, diznes o poeta, o meu livro que
saiu há poucos anos, pela exigència de amigos meus — o
Ramo de Arvore, Mas há ainda muitas
outras
poesias e
muitos .outros poemas.
Cem a sua vez profunda, a
sua arte de dizer, êle nos recita alguns desses poemas e
desses sonetos. Há uma parte
do livro que representa alsu'ma coisa inteiramente nova.
na poesia de Alberto de Oliveira — é o Clteíro de Flor.
um poema lírico e vagamente
irônico, história ligeira e eraciesa de uma
aventura de
amor, que ceerreu numa estação de águas. NEsse poema, a
inspiração de Alberto de Oliveira atinge a notas extremamente intensas para definir o
sentimento da paixão carnal.
Aquele verso camoneano que
nos diz que se "transforma o
amador na cousa amada" está
aqui admiravelmente demonstrado, através desses versos ardentes. E o poeta pagão que
um dia soltava o seu brado
desvairadamente apaixonado —¦
"não amo, eu só náo amo, em
noite assim tão linda!" — aicança, agora, as mesmas notas
intensas, quasi épicas de tão
fortemente
líricas
que são,
para celebrar a imensa poesia
do seu imenso amor.
Mas esse livro não será sómente um livro dé exaltação
amorosa. E bem ao contrário.
Assim como Olavo Bilac deu
nc seu livro da maturidade, em
Tarde, uma espécie de história de seu pensamento, de suas
meditações, de suas aspirações,
assim também aqui temos uma
espécie de história do pensamen^o e €.a alma de Alberto
de Oliveira.
Esta série de poesias abre
com este soneto admirável, de
tão profunda integração do
poeta com a natureza que o
cerca e que êle filialmente
adora:

Agora é tarür. paro. novo rumo
Dar ao setjmoso espírito; outra via
Não terei de mostrar-lhe e ü fantasia
Além desta em que peno e me consumo.
Ai, de sol nascente a sol a prumo,
Deste ao declínio e ao desmaiar do dia,
Tenho ido empós do ideal qus me alumia,
A lidar com o que vão ê sonho, é fumo.
Aí vie hei de ficar até cansado
Cai:, inda abençoando o doce e amigo
Instrumento em que canto e a alma me encerra;
Abençoando-o por sempre andar comgo
E, bem ou mal, aos versos me haver dado
Um raio do esplendor da minha terra
E' um soneto belíssimo, dos
mais belos que ainda Alberto
de Oliveira escreveu. A musa
exque encontrava, cutrora,
pressões tão altas e tão vibrantes para celebrar o amor
da mulher e o amor da natu'úreza, a musa que Araripe
nior definia cemo banhada de
entusiasmo e ternura e na
CÊU

qual Sílvio Romero descobria
um intenso amor
panteista,
mantém, ainda hoje, ao lado
da primeira dessas tendências,
o grande e puro culto pela natureza. Entre os sonetos do
livro centa-se o que passamos
a citar, e que é altamente caracteristico dessa religião:

O ROMANTISMO
Esses raciocínios levam Alberto de Oliveira a falar sobre
um dos mais notáveis momentos do espírito humano, o Ro-

mantlsmo, que hoje se comemora, pela passagem do seu
centenário, em todo o mundo
Alberto de Oliveira tem uma
fascinação particular por Bandelaire,
que foi a primeira
grande Influência literária que
se fixou em sua inteligência.
Poi nas Flores do Mal que êle
sentiu as primeiras emoções da
beleza; e compreendeu o divino
milagre da poesia. Baudeiaire é um dos vultos mais singularmente românticos de toda
a literatura
universal, posto
que tenha pertencido a uma
geração fora do grande movimento. Ao lado de Baudelaíre, êle ama Heine, -Gautier.
Vigny, Musset, Chenier.
De Heine tenho algumas
traduções nos meus livros. Um
dos poemas do Mar âo Norte.
está na terceira série das minhas Poesias, vertido para o
português.
Lembramos-lhe que também
na primeira série existe uma
tradução do grande poeta alemão, de um dos números do
Intermeszo: aqueles versos ous
assim começam: "tem o céu
mil estrelas, minha flor", etc.
Alberto de Oliveira lembra
episódios esquecidos, mas singulares, que caracterizam o
grande espírito de malícia e ds
irreverência de Heine.
Esta.va êle
enfermo,
sofrendo amonstruosa paralisia que o reteve no leito durante anos,
quando, um dia, a sua solidão,
o seu abandono foram interrompidos. O criado, que o servia, trouxe-lhe a notícia de
embaixo -estava
um
que lá
homem que o queria visitar, e
que se chamava Teófilo Gautier. Heine mandou entrar o
poeta, amigo de outr'ora, durante cs anos de sua radicEa
moeidade.
E quando Gautier
penetrou na alcdva do moribundo, Heine, suspendendo a
custo a palpebra flácida, murmurou apenas .corno possuído
de um incrível assombro'
Mais, voilà; toufours original!
Alberto de Oliveira declara
que leu muito, durante a mocidade, André Chenier, cujos
divinos pastiehes do Grego profundamente admira.
Mas, ao
lado de Baudelaire e de Heine,
suas predileções maiores vão
para Vigny, o grande e dolnroso poíta, o maior talvez, como pensamento e como espiritualidade,, dos poetas românticos. Recita trechos de Moysés
e do Lobo.
OS CLÁSSICOS — UM
POUCO DE LITERATURA COMPARADA
Mas o maior amor literário
de Alberto de Oliveira vai, talvés, para cs antigos.
Êle lê, e sempre com um
religioso amor,
as
grandes
obras dos gregos e dos romãnos. Homero e Virgílio têm o
melhor dos lugares na sua biblicteca. Fala-nos sobre os tradutores portugueses e brasileiros da Illidda, da Odysséa e da

CARIOCA

Chamas-me a ver os céus de outros países,
Também claros e azuis ou de igneas cores,
Mas não violentos, não abrasadores
Come êsU, bárbaro e implacável — ãizes.
O Céu que ofendes e de que maldizes
Basta-me, entanto; amo-o cem os seus julgares,
Amam-no poetas, amam-no pintores,
Os que vivem do senho e os infelizes.
Desde a in/ància, as mãos postas c ajoelhado,
Rezanão ao pé de minha mãe, que o vejo.
Segue-me sempre... E ora, da vida ao fim,
Em vindo o último sonho, é meu desejo
Tê-lo sereno assim, todo estrelado,
Ou todo sol, aberto sobre mim.
GERAÇÃO FUTURISTA
Alberto de Oliveira mantémse Integralmente liei aos seus
rítimos e às suas disciplinas
poéticas. A geração nova rompeu com os ritmos convencicnais, com as rimas, com tudo
A

Mas isso não o priva de olhar
com simpatia a obra da geração
libertária:
Beconheço, diz êle, que
toda essa áncia de liberdade,
ae independência, de autonomia, nos moços, é justa. À mocidade fica bem üm grão de
irreverência. Depois é da história de todas as literaturas
esse esforço de libertação
Alberto de Oliveira cita nomes que lhe parecem representar melhor a inteligência e o
espirito da geração que, por
ai a fora, leva avante um trabalho
de
independência; os
chamados futuristas do Rio, de
São Paulo e de Minas, os rapazes do grupo da "Estética",
etc.
Tem uma simpatia extrema pela psesia de um Manuel Bandeira, de um Ronald
de Carvalho, de um Ribeiro
Couto. E lembra, com particular emoção, a bela poesia d?
Raul de Leani, que um desttno iníquo nos furtou tão moço.
A POESIA PARNASIANA
Minha geração, continua
Alberto de Oliveira, fez uma
obra semelhante. Quando nós
surgimos, trazíamos o desejo
de reagir contra o romantismo, que estava em suas últimas vascas. Nossa idéia, então,
era apagar de vez em nossos
versos tudo quanto lembrasse,
mesmo de longe, as abstrações
melancolias dos
poéticas, as
velhos mestres, dos quais então sorriamos irreverentemente. Como acenteceda na França, com os parnasianos, nós
também aqui quisemos pôr em
do célebre
prática a teoria
verso: pas de sanglots humains
dans les chants des poetes.'
Daí a derivação que cada um
de nós procurou fazer para
os temas da história, da natureza, da religião, e até da eiencia, em prejuízo de quanto
nes parecia ser sentimentalismo, romantismo.
E dai, também, o hábito que então sp
vulgarisou de nos chamarem
de impassíveis.
Eu fui particularmente vitima dessa acusamuito
E
se, lentamené
ção.
te, os meus acusadores se foram esquecendo de bater ness»
tecla. Ao nosso lado, ao lado
dos parnasianos, dos impassiveis, havia poetas
de outras
tendências. E a mais singular
era, sem dúvida aquela que
Silvio Romero batisou de eientifica, e na qual pontificava, com uma voz acatada, Martins Júnior. Nada disso sub<
sistiu. Vimos que tudo aquilo
era apenas a imaginação, o
sonho de uma geração impetuosa e forte. E cada um de
nós, com o tempo, regressou
às suas próprias emoções, à sua
alma, aos seus anhelos. Hoje.
essa é a verdade, cada um de
nós é um romântico a seu
modo...

quanto representa os preconceitos das antigas escolas. Náo
como um propósito de reação
mas sim cemõ um propósito da
coerência consigo mesmo, êle
se mantém fiel aos seus velhos cânones.
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Eneida.
Refere-nos um lato
Interessante: Morreu há anos,
no Rio, um apaixonado dos
estudos clássicos, chamado Antônio Aguiar.
Era um mediro, que dedicava as suas horas
de lazer às letras. E, assim,
através de anos e anos de um
trabalho acurado, traduziu os
dois poemas de Homero, Informada disso, a Acadenua desajou adquirir os manuscritos
desses trabalhos e mandou uma
comissão, composta dos Srs.
Alberto de Oliveira, Luiz Murat e Felix Pacheco, examinasse os originais.
Mas até
agora não poude ser a tradução publicada, per que a comis:ão não se pôde desincumbir, am virtude de razões de
força maior, da importante tarefa.
O poeta se encaminha a uma
das estantes e retira um volume:
E' o primeiro volume da
Eneida,
traduzida por João
Gualberto Ferreira dos Santos Reis. A edição é de 1845
Consta de três volumes e é
considerada, pelas maiores autorídades, a tradução mais fiel
que existe do grande poema
virgiliano.
Inocêncio a louva
particularmente.
Compara, entre si, as duas
traduções que reputa as melhoi-es das treze existentes no
de
português — a
Odorico
Mendes e a de Santos Reis.
A de Odorico parece-lhe mais
inspirada, mais penetrada de
uma larga e bela poesia; porém a de Santos Reis parecelhe mais exata, mais fiel aos
textos latinos. Alberto de Oliveira analisa as manias latinisantss de Odorico Mendes,
citando alguns dos pitorescos
iieologismos, muitos dos quais
são estranhamente
complicados, que o poeta maranhense
criou.
O grande poema latino o leva a fazer uma pequena digressão de literatura comparada. — O episódio das despedidas de Dido com Enéas,
que em virgilio tem uma beleza profunda, está em diversos autores.
Está em primeiro lugar em Catulo, onde o
mantuano o foi encontrar. Catulo era anterior a Virgilio
cerca de quarenta anos.
Mas
está também, em Sá de Miranda no Oriente. E é a mesma página
que encontramos
em Agostinho de Macedo e no
Santa Rita Durão.
ÜM POUCO DE REMINISCENCIAS...
Alberto de Oliveira narranos episódios, lembranças de
amigos, de poetas, de homens
de letras, Explica-nos a razão
de ser para o fato de ter como
patrono na Academia de Letras
a Cláudio Manuel da Costa.
Desejávamos saber se fora essa
escolha ditada por alguma admiraçao particular. E éle:
Não.
Muito pelo contrario. Há quantidade de poetas
brasileiros, que eu estimo e
preso mais do que a Cláudio.
Mas quando a Academia me
aclamou seu membro, juntamente com alguns outros homens de letras, eu me encontrava ausente do Rio. De sorte que todos os grandes nomes
escolhidos
já estavam
Reatava uma lista de três. E
entre esses o que mais me interessou foi Cláudio Manuel
da Costa . Receio, porem, que
éle nâo tenha direito a um
lugar de tal monta. E me parece que a Academia de Letras
deveria modificar o quadro dos
patronos. Assim é que eu não
compreendo como possa estar
fora do quadro o grande José
Bonifácio, um dos homens mais
ilustres que o Brasil tem posauldo em todos os tempos.
O poeta analisa alguns dos
atuais patronos, para evidenciar a necessidade imperiosa
modlficaçSo.

Ele evoca, num carinho comovido, a sua grande amizade
com Olavo Bilac.
SILVIO ROMERO E CRUZ
E SOUSA
No decorrer da conversa, faÍamos sobre o poeta dos Broquéis. Sabe-se que, hà quatro
ou cinco anes, Cruz e Sousa,
foi celebrado por vozes arden
tes.
Quando saiu o volume
de suas Poesias, que se achavam, havia
anos, exgotadas,
houve muitos estudos em torno dele. E não faltou quem
quisesse enxergar, naquele que
era misteriosamente chamado
o "poeta negro", um espírito
singularmente
belo,
alguma
coisa com-j um Antero de
Por um
Quental brasileiro.
momento, pareceu que Cruz e
Sousa estava destinado a ser,
no Brasil, uma religião literária, à semelhança do que, ha
muitos anos, é para os francêses Stendhal e do que agora já começa a ser Mareei
Proust.
Alberto de Oliveira explica a
gênese do caso Cruz e Sousa:
Isso foi um resultado do
temperamento
extre mamente
pessoal de Silvio Romero. Silvio era um grande critico, um
estudioso, um erudito, um sãbic; mas era, também, um indivíduo que não podia reagir
contra cs ímpetos do coração.
Ele se achava em casa de um
amigo, passando férias; e esse
amigo era grande admirador
e companheiro de Cruz e Soum. Certa tarde, o amigo trouxe a Sílvio os versos de Cruz
e Sousa, e Sílvio os repeliu
com enfado. O outro retrucou
que êle era injusto. E pintou
a vida desgraçada do poeta: a
miséria infinita, partilhada por
êle com a sua mulher e quatro filhos... toda essa gente
sustentada apenas por cento
e cinqüenta mil réis, minguadamente ganhos numa secretaria de estrada de ferro, onde
pouca era a consideração tributada ao
pobre homem...
Sílvio ficou comovido, e pediu
que o outro lesse os versos de
Cruz e Sousa. E, à proporção que os ia ouvindo, ia modificando o juizo. —- E' interessantel E' belo! E' muito bonito! Admirável1. — Por fim o
amigo recitou a poesia que
tem o título de
Caveira.
E
quando chegou ao verso que
diz: — Caveira, caveira, caveira, caveirai — Silvio não resistiu mais: levantou-se da rede
em que se encontrava, proclamando que aquilo só achava
rival no famoso monólogo de
Hamleto com o craneo de Yorick.
Foi daí que proveio
propriamente, a voga de Cruz
e Sousa. Mais tarde, escrevendo um ensaio sobre literatura
para o Lirro do Centenário,
Sílvio Romero elevava ao sétímo céu o poeta. E foi com
um particular entusiasmo que
êle exaltou aquela poesia das
Vozes veladas, veludosas vozes,
na qual lhe parecia passar toda
a melancolia, toda a angustia
da alma da raça africana.
Quando a Cruz e Sousa, pessoalmente, êle foi um homem
modesto, retraído, tímido: dlrse-ia que êle sempre se sentia
martirisado pela côr que o dsstino lhe dera. Era verdadeiramente um homem humilde.
E de certo muito supreendido
ficaria, se se podesse ver discutido como um semi deus literário.
UMA REMINISCENCIA
DE RAIMUNDO
CORRÊA.
Alberto de Oliveira recorda
com um carinho particular, o
grande poeta do Mal Secreto:
Ligou-nos, a Raimundo
Corrêa e a mim, uma amizade larga, profunda e que me
enchia de orgulho. Raimundo
era um dos homens melhores
que têm existido na terra, um
coração Imenso, uma generosidade sem fim. Na ocasião em

que Raimundo escrevia um dos
nós
morávamos
seus livros,
juntos, na cidade, onde êle era
juiz. Raimundo tinha um estranho pudor do seu talento
poético. E nem mesmo aos
mais Íntimos gostava de revêlar essa feição de seu espirito.
Ele ficava longas horas qurante à noite, insone, a andar
dentro do quarto, sussurranuo
coisas, ã toa, ã toa... Um dia,
-versos,
meu
perguntei-ine:
Raimundo?" E êle, já contrafeito. "Qual! Isso são uns autos, que eu estou estudando..."
Mas eram versos mesmo.
Eram as telas poesias, os
encantadores sonetos que foram
recolhides nos Versos e Versoes. Nesse livro há uma coisa
estranhamente sem gosto: é o
título que o poeta achou de
dar ao livro. Não é possível
compreender por que triste sortilégio de algum demônio irrisório o niais elegante, o mais
fino do poetas
que o Brasil
ainda tem tido, chegou a dar
a seu livro este titulo absurdo:
Versos e Versões. —¦ Um trocadílho, um
ãouble-sens, um
horror de titulo enfim I
Alberto de Oliveira refere-se
às Poesias, de Raimundo, qua
acabam de aparecer em recente edição. O que o entristece,
nesse acontecimento, é que a
obra de Raimundo está nela
muito limitada, pois, como se
sabe, a atual edição reproduz
a edição de D. Joáo da Cámara.
Considera que se toma necessário
fazer
a publicação
completa de Raimundo Corrêa, abrangendo tudo quanto
existe de esparso devido à sua
A obra esparsa, em
pena.
versos, de Raimundo, acrescida dos sonetos e das poesias
que éle próprio suprimiu dos
seus livros.
daria um largo
volume.
Quanto ao prosador,
acha que seria de conveniência
organizar também
um livro,
com os trabalhos, as crônicas,

os estudos, os contos de Raimundo:
E- evidente,
acrescenta
que Raimundo não teve, como
Bilac, uma grande pena de
prosador. Mas Bilac foi um
Se
caso raro, em nosso país,
êle não é considerado como
prosador ao lado dos maiores
que temos tido, é isso porque a
sua poesia era tão grande e
vasta, que faz sombra á sua
prosa. Mas Raimundo era um
prosador sobric, ngil e brilhante. E pode perfeitamente figurar ao lado des mais ilustres
que o Brasil tem produzido.
UM JULGAMENTO SOBRE
LUIZ DELPINO
O acaso da palestra leva-nos
a falar sobre Luiz Delflno.
Apareceu recentemente o primeiro volume dos versos do
poeta catarinenfre — Algas e
Musgos. .
Luiz Delfim) foi, como se
sabe, um dos mais venerados
Ele tipoetas do seu tempo.
nha entre os contemporâneos,
um prestigio extremo. E, embora, nunca tivesse sido publicada a sua obra, era apresentado como um gênio grande e
ardente, como um poeta quasi
cíclico, Em sua lira diziam
existirem todas as cordas, desde as cordas
românticas do
amor sensual, até às grandes
cordas solenes da epopéa.
Alberto de Oliveira respeita e ama o poeta qus conheceu
Mas
pessoalmente.
infunde-lhe
tristeza o atual
livro:
Não presidiu à organização deste volume um critério
de gosto, a seleção que se fazia necessária.
Os encarregados do trabalho, que dedicam,
aliás, a Luiz Delfino uma admiração sobredourada de amor,
reuniram indiscriminadamente
tudo quanto encontraram. Ora,
Luiz Delfino trabalhava febrilmente, às vezes alucinadamente. E é natural que nem tudo

o que ele produziu tenha sido
E* essa a falha que
perfeito.
se observa aqui. Ha sonetos
maravilhosos — e convenhames que bem poucos — ao lado de outros, que em nada
contribuem para dar lustre e
glória ao poeta. E isso e uma
grande tristeza, pois que, se a
selçção de que falo tivesse sido
observada, náo creio que o livro de Luiz Delfino deixasse
nada a desejar, quando em
comparação com as maiores
escritas em
obras de versos
nossa língua.
Essa opinião é justa. E esperamos demonstrar, em outro trabalho, a veracidade da
observação.
De resto, não faz muito tempo, Alberto de Oliveira, em
conversa com o filho de Luiz
Deífino, teve ocasião de sugerir-lhe que organizasse uma
comissão de escritores fieis à
memória do vate catarinense
para proceder a esse trabalho
de seleção.
Lembrou, então,
Olavo Bilac, que era vivo, o
Sr. Luiz Murat, e, se o julgassem digno da incumbência, êle
próprio, para compor a comissão. A idéia não foi além da
conversa. E o livro agora aparece, com relevantes falhas.
Resta, aos admiradores de
Luiz Delfino, a reflexão de que
outros volumes posteriores irão
aparecendo com os versos do
poeta. E é provável que, nas
páginas futuras, haja tão larga messe de obras-primas, que
nos faça esquecer a impressão
amarga, a verdadeira decepção,
que as Algas e Musgos nos deram.
A esperança ainda é um feliz consolo, neste mundo que
a mais doce das orações católicas
chama,
melancólicamente, de vale das lágrimas...
ALGUMAS PRECIOSIDADES DE BIBLIOMANO
O poeta interrompe um pouco o fio das reminiscências e,
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abrindo uma das estantes nos
mostra algumas das preciosidades bibliográficas que possue: um admirável exemplar
Mulheres de Goethe, de
das
um
Salnt Victor, ilustrado;
D. Quixote, Ilustrado por Gustavo Doré; Clio, os Contos de
Tournebroche,
Jacques
de
France. Sua camiliana é magTalvez
uma
das mais
nífica.
preciosas existentes no Rio. O
poeta conta que possuía uma
das mais raras relíquias camilianas; um dos únicos exemplares, salvos do auto de fé
que o próprio romancista fez
ao seu romance contra' a casa
de Bragança, depois de ter recebido a visita de D. Pedro II.
Estava Camilo a terminar o
seu romance, quando o Imperador o visitou.
Tão cativo
ficou êle do rei do Brasil, que
não quis mais terminar 0 livro,
já impresso até quasi às ültimas páginas.
Queimou tudo
quanto existia. Mas um amigo dele, que estava presente,
salvou oito
exemplares das
chamas.
Um desses Alberto
veiu a possuir. E foi esse o
presente que êle deu, de aniversário, há alguns anos, a um
dos seus mais queridos amigos,
que é também uma das mais
belas glórias do Brasil intelectual de hoje em dia.

A CASA DA ROA
ABÍLIO
Outr'ora, Alberto de Ollveira residia na rua Abilio. Era
uma casa retirada, austera e
grave. E ali, durante vinte e
quatro anos, o poeta residiu,
em meio àqueles todos que lhe
eram caros e ao lado daquela
que perfumava de um divino
encanto a sua existência. Agora, êle nos fala sobre a sua
antiga casa:
— Ninguém imaginará, diz
êle, contendo a sua comoção,
a saudade que eu tenho da
casa em que vivi quasi meio
século.
Mas não podia mais
ficar ali. Minha enteiada, desde que ficou órfã, viveu alimentando um único sonho: entrar como religiosa num convento. E eu não soube e náo
Ela fez-se
pude contrariá-la.
freira do Carmelo. e a nossa
casa é hoje um convento dessa
Ordem,
E* lá que semanalmente cu vou levar a essa
querida criatura, a' quem eu
amo como minha filha, a visita da minha saudade.
Alberto de Oliveira cantou,
num dos seus sonetos mais
belcs, a casa da rua Abilio. São
estes os versos, tão cheios de
alma, de pureza, de elevação
espiritual, em que êle a ceiebr ou:

A CASA DA RUA ABÍLIO
A casa que foi minha, hoje é casa de Deus.
Tem no topo uma Cruz. Ali vivi com os meus,
Alt nasceu meu filho, ali só, na orfanâade
Fiquei de um grande amor. As vezes a cidade
Deixo c vou vê-la em meio aos altos muros seus.
Sai ãe lá uma prece, elevando-se aos céus.
São as freiras rezando. Entre os ferros da grade,
A espreitar-lhe o interior, olha a minha saudade.
Um sussurro também como esse, em sons dispersos,
Ouvia não há muito a casa. Eram meus versos,
De alguns talvez ainda os ecos falarão.
E em seu surto, a buscar o eternamente belo,
Misturados à voz das monjas üo Carmelo,
Subirão até Deus nas asas da oração.
Esse episódio revela todo o
desinteresse do espirito do poeta. E semelhantes a esse há
vários outros.
Recentemente
Alberto
de
Oliveira esteve em Araxá, Minas Gerais. Logo que ali chegou observou o lastimável estado da Igreja local. O vigario explicou-lhe que havia uma
Igreja nova, mas suja construção estava
interrompida.
Alberto prontificou-se a fazer
uma conferência em beneficio das obras do templo. E a
fez mesmo. O poeta contrlbuiu assim, valiosamente, para
que o sacerdote pudesse levar
adiante uma obra que urgia.
E a sua conferência valeu
por uma consagração.
Em Ribeirão Preto também
teve êle oportunidade de falar
em público.
Fez, então, uma
espécie de antologia de sonetos, de todos os poetas brasileires, comentando cada
um
deles com algumas palavras.
A ESTATUA
Talvez um pouco indiscretamente, falamos ao poeta sõbre a idéia de ser-lhe erigida
uma estátua.
Alberto de Oliveira, com a sua modéstia e a
sua simplicidade, acha que d*1
ve esquivar-se á homenagem:
— Não mereço essa honra,
diz-nos. Machado de Assis, glôria de nossa raça. ainda nfio
tem a estátua que lhe deve
ser levantada.
Ruy Barbosa
também não n'a tem. Porque
razão hei de tê-la eu?
Reconhecendo, embora, a InJmHca com referência a Machado de Assis e a Ruy Barbosa. * fftfca a»ip reconheçamos também a Justiça da homenagem que deve ser prestada an poeta insigne da Alma
em flor.
— Mais tarde, mestre, como
aconteceu com o ilustre Mistrai. o Alberto de Oliveira que
cruza conosco nas ruas terá
ocasião de cumprimentar riso-

nhamente o outro Alberto de
Oliveira, aquele que no bronze
há de imortalizar e celebrar
para as gerações vindouras a
pureza de uma grande glória..
QUAL O LIVRO QUE
PREFERIA TER
ESCRITO?
For último, tínhamos uma
curiosidade quasi infantil: desejavamos saber de Alberto de
Oliveira qual o poema que mais
vivamente o teca, em toda a
literatura universal, qual aquele que êle mais vivamente sente e ama.
Êle reflete durante um mtnuto. Depois, lembra o Hamleio, o Romeu e Julieta, o Otelo...
Depois, lembra a Divtna Comédia.
Mas não era nenhum desses. Se um gênio onipotente
me desse a escolher a glória
de ser o autor de poema éterno, eu escolheria Os Lusíadas.
Compreendo-o melhor do que
a qualquer outro, o poema divino de Camões.
Mais outra reflexão de um
minuto, ei-lo a tergiversar:
Sim... Mas talvez eu ainda ame mais profundamente
Fausto.
E' bem verdade que
o
não existe uma só obra de hnmem que valha a glória sublims do grande Goethe.
Veiu-uos unia ligeira dúvida:
Talvez seta mais bela a
escreveu o
quem
glória de
D. Quixote...
Alberto de Oliveira parece
concordar. Ou, pelo menos, êle
irmana num clarão de igual
admiração o olímpico poeta de
Weimar e o desventurado criador do Cavaleiro da Triste Figura.
Era noite, já velha. Deixamos o grande poeta, no seu retiro. Em nossa memória, encantada, vinha soando a música de alguns dos mais for-

mosos versos
que, em nossa
língua, ainda nos foi dado ouvir...
NOTAS A ENTREVISTA
Carta de Alberto de Oliveira a
Múcio Leão
Icarai, 25 de março de 1927.
Meu caro Múcio Leão:
surpreendeu-me hoje o "Jornal do Brasil" com a página
que me consagra, toda, meu bom
amigo, lavor e esmero de sua
pena, que me quis envaitíar,
encarecendo o quase nada que
valho como poeta.
Nunca me esquecerá a noite
que motivou de sua parte este
largo e honroso artigo e em
que me coube o prazer vivlssimo de o conhecer mais de perto e melhor. Já lhe consagrava
não vulgar simpatia e apreço;
ora, além de prezá-lo como homem, poeta e prosador, querolhe como a um dos novos e
melhores amigos; bastaram para isso as poucas horas, tão depressa passadas, de sua visitaReconhecido de coração pelos
conceitos sobre mim externados, venho pedir-lhe retificação
a alguns pontos dessa página
de distinção ao meu nome. E
natural ocorram ás vezes, ao
noticiarem-se interlocuções como a que tivemos, confusões ou
equívocos; demais, justificando-os, tantos foram os assuntos tratados, as questões deba*
tidas, os casos literários sobre
que discorremos, que não ha
estranhar, em resumo da conversação, qualquer falta ou engano.
O primeiro reparo é quanto
à tradução da Eneida por João
Gualberto P. dos Santos Reis.
Inocêncio não a louva, como V.
me faz afirmar, nem me lembra nada haver lido de autorldades que a dêem como fidelfsslma. O que diz o bibllógrafo português é ter idéia de
haver Gualberto publicado as
versões dos livros IV e VI,
quando já desde 1845-1846 corra Impressa na Bahia a tradução completa da obra. Esta e
em meu desautorizado parecei
a tradução mais fiel da obra,
mas também a de menos poesia ou mais árida dentre as
cinco ou seis (e nâo treze) existentes em nossa língua.
Logo adiante, onde está Sá
de Miranda inspírando-se no
episódio de DSdo (Virgílio) ou
no de Ariadne (Catulo) deve
ler-se Sa de Menezes, com o
caso de sua Citcnia, na Maloca
conquistada.
Outro ponto. Convlnha declarar — e aqui o faço — que
foi a Melo Morais Filho que
cuvi, e V. o referiu levemente
alterado, as razões que levaram
Silvio Romero a modificar o
juizo qu? formava de Cruz e
Sousa. Quero crer que não é a
Sílvio a quem mais deve o autor de Broquéis grande part*
de sua nomeada, mas à dedicação extremada de seu grande amigo e também meú amigo Nestor Victor.
No que toca a Luis Deltino
acredito ou não haver eu bem
expresso ou não ter V. bem
reproduzido o meu pensamento.
O que basta talvez a excusar
o grande poeta da impressão desagradáve! dada por algumas
pá»toas de Algas e Musgos. *
saber-se que êle, o autor de
Gaivotas, não revia ou corrigla os versos, pois. como Alvares de Azevedo "odiava o pó
que deixa a Uma"; produziu
multo. Incansavelmente, e natvral é tivesse ás vezes horas
menos fel'zes de comoosiçâo.
Daí haver pm seu acervo poêteo trabalhos inferiores, descuirtoHos e até de mau gosto de
1***K e exnmsfio, ao lado de
mufos e muitos ótimos, emelentes, admiráveis. Certo Delfl-

no faria escrupulosa seleção de
suas produções, se as tivesse de
dar em volume. A publicação,
infelizmente, veio póstuma, o
ilustre f Slho do poeta, meu am.go Sr, Tomás Deltino, resolveu,
contra a opinião de alguns homens de letras devotados á memória do autor de tanta obra-prima, dar à publicidade, integralmente, sem escolha nem
correção, o tesouro literário qua
lhe coube guardar. Esta a razão das folhas somenos ou fracas de Algas e Musgos, onde,
não obstante, e ao contrario ao
conceito que V. me atribui, serem poucos os sonetos maraviihasüs, não é escassa a quantidade dos verdadeiramente belos e admiráveis.
A propósito da idéia de sonhado monumento, concluirei
transmitlndo-Ihe a seguinte carta, que ainda há pouco, longe
do Rio, enderecei a Jorge JoMm:
"Araxá, 15 de fevereiro de
1927.
Jorge:
Venho pedir-te me valhas em
sério vexame por que estou passando diante do público e de
mim mesmo, qual o de ver meu
nome em lista de subscrição na
imprensa, para me ser levantado um monumento, idéia onginal de meu querido amigo
Aloíslo de Castro, em seu relatório de Secretário G°ral, lido
ultimamente na Academia Brasíteira de Letras e que eu esperava não fosse além, morendo ali mesmo no nascedouro.
Pelo que me contas em flua carta e pelo que aqui me acaba de
ser mostrado em uni número
d'"A Noite", vejo que Aloisio
tem coração teimoso, querendo
levar por diante o que me parecera apenas uma de suas gent'lezas ou mero brinco de sua
fantasia. O que sou, na conta
exata em que me estimo, não
pode perpetuar-se em bronze ou
pedra, porque um sopro do
tempo o levará como coisa sem
peso- Além disso, a distinção
conferida a quem outros títulos
nfio tem que «y abonem ou o
Justifiquem, senão alguns versos, viria agravar a ingratidão
de havermos até agora deixado
sem tal homenagem alguns nomes que mais alto depõem em
favor de nossa cultura e são
os mais representativos que ai
temos nos últimos tempos, bastando dentre eles, como estrêIa d° p^meYa grandesa, apom
tar um, o maior de todos e de
tono o Brasil: Rui Barbosa. Demais, nfio compreendo o alcance de render-se a quem ainda
vive preito deste valor. Essas
homenagens são e d°vem ser
pemnre nóstimas, embora haja
aí des*oante uma ou outra excecão. Pedra ou bronze na rep'-esentacão de figuras humanas postas em ruas ou praças
cu Jardins diante dos olhos do
público. & parte o seu valor ou
significação de obras de arte,
tem por fim corporlzar, fixando-a índelevelmente, imagem
que a sucessão dos dias pode
apatrar. Os vivos toda a gente
cs tem e os vê e ã°. todos podem ser vistos. E como esta geralmente tem sido a regra, invprtê-la ou contratá-la, como
lembrou a Aloisio, chega a parecer sestro agouro.
Mau grado naturalissimo escrúpulo em versar tal assunto,
achei que devia escrever estas
linhas mais do que de dlssentimento, de protesto à idéia de
que se trata. Pelas razões ao
d° leve expostas e outras mais
pondeosas que te ocorrerão,
aouí estou de mãos postas, meu
caro Jorge, a suplicar-te demovas o poeta de R'mfir*o. nossa
doce e querido comnanhelro e
amigo, de sua Iniciativa gênerosa e infeliz.
Alberto de Oliveira."

REFUTAÇAÕ DE NESTOR
VÍTOR
- Publicada a entrevista, Nestor
Vítor fez sair n'"0 Globo" (ll
de abril de 1927), o seguinte comentárlo:
"A infantilidade
de um príncipe
Ninguém dirá que eu desçonheço os méritos de Alberto de
Oliveira ou lhe tenho negado
minha simpatia. O estudo mais
completo de sua obra qué ate
aqui se tem feito, fui eu que o
fiz Guardo a carta com que o
poeta delicadamente me agradeceu o que lhe era devido, com
expressões muito Ilsonjelras sóbre a minha imparcSalidade.
De então para cá nunca se
alteraram as nossas relações do
ponto em que estavam naquele
tempo. Até, ultimamente, concorri com o meu voto para fazê-Io Príncipe,
Alberto sempre foi um liei
parnasiano, como se convenclonou chamar os poetas de sua
feição no Brasil. O foi, além de
tudo, no sentido gregário, files
podiam ter suas brigas, quer por
motivos humanos, quer por motivos literários, como tfnham e
é tâo natural. Mas tudo se passova em família. Diante do pablico apareciam unidos, pelo
menos de certo tempo em diante. Unidos entre si e de aliança feita com os chamados naturallstas, os da prosa. E Alberto, esse, é quem menos saía
dc compasso, engulindo máguas, às vezes bem amargas,
mas impassível — felizmente
porque, além de tudo, a impassibMdade era da ortodoxia
da escola.
Poi desse modo sensato e prâtico que pudessem acabar organízando a Academia e, com o
decisivo gesto do livreiro Alves,
assimilando a si na velhice todas as forças socialmente preponderantes em -nosso melo.
Alberto de Oliveira, no entanto, é no intimo o tipo oposto
ao que parece visto ha rua. Para quem só lhe conhece a estampa, êle é suntuoso e hlerático. De uma indumentária e
de uma "pose" que sempre tiveram certo ar de Paris Orande, mas imponentes, uma coisa
e outra, aos olhos da multidão.
Interiormente ê antes um timido. Enquanto Olavo Bilac viveu, foi quem mandou, com seu
agil .e resoluto pulso, que não
parecia de carioca, mas antes de
bandeirante.
Mestre que foi do poeta aa
"Via Láctea**, de obra mais considerável que o seu antigo discípulo, Alberto nunca teve o
que se chama voz ativa diante
dele, depois que o autor d'"A
Tarde" se formou.
Olavo não revelava o mau
gosto de andar disputando primasias à luz do sol, ou árrazendo os adversários literários
com críticas oue os apresentassem antioáticamente em piiblico. Apenas não admitfa como
seus amigos reais os que não
lhe dessem o primeiro lugar entre os seus pares, e aos adv^rsários praticamente nada concedia. Onde êle entrasse estes
deviam estar de fora. No mais,
sempre cortês. sempra educado
com todos. Nunca deixou de
anarentar ver em Alberto o seu
mestre.
Foi tal situação que em toaos
os tempos despertou certa simpatla em nós outros, lndependentes da coorte acambarcadora, por Alberto Se Oliveira- Cruz
e Sousa, por exemplo, nunca
entrou em fala, como se costuma dizer, com Olavo: mas conversava demoradamente com o
cutro. sem falsa mo«?«ést!a. mutto p°lo contrário, como eu pude
ver mais de uma vez. Cousa,
al'és, oue só pode honrar o
poeta ainda vivo. Po*aue «Crua
emudecia ou tartamudeava banalldades apenas diante de quem
nto lhe merecia consideração
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no terreno literário. Fuzia-o por
crguiho ou por tédio, não por
idiota modéstia. Rira desfrutavel supo-lo.
Alberto, pois, conheceu muilo
bem o Poeta Negro. Conheceulhe certamente as obras até alt
publ.caaas e vo:ava-lhé pelo
menus respeito, sem o qual essa
aproximação de que falo nao
ser^a possível, a altivez de Cruz
e Sousa é famosa. A maneira
insólita, para exemplificar, por
que èle na "Cidade do Rio", de
que era proprietário José do Patrocínio, grande amigo de Caelha Neto, leu, berrando, trepado a uma mesa, o primeiro
livro que este publicara, é uma
imprudência que só por si o
retrata. Êle tinha chegado entào da Província e começava a
trabalhar ntiquele jornal, estando Patrocínio na Europa.
A prova de que o nosso Principe atual tinha, não só respeito, como admiração pelo Negrt»
revel esta no cartào que éle me
escreveu pela morte de Cruz,
chamando-o de "grande poeta",
ccusa que deve ainda estar ei»
tre meus papéis. Não procederam, aliás, de outro modo Olavo Bilac e Coelho Neto, ou quanao o viram em artigo de morte
ou por ocasião do seu falecimento. Fizeram-no, pelo contrãrio, em artigos que ass.naram.
E preciso ser capaz de grosseira comédia para, negar-se que
já então, antes da. critica ouciai sancioná-lo, quem por aqueIe tempo sabia o que é verso,
tinha em alta conta o autor de
"Broquéis".
Com o correr dos dias, no entanto, Alberto de Oliveira, em
tom de pilhéria, começou a propagar nas rodas amigas uma
falsa h.stória, que dava Como
sendo a gênese da glória e celebridade que o nome de Cruz
e Sousa vinha alcançando.
Dizia éle que a principio, até
depois da morte do poeta, Silvic Romero o tinha em com*
de burro. Mas que, uma vez,
encontrando-me eu com o grande critico em casa de Melo Molais Filho, seu grande amigu,
casa em que éle estava passanao alguns dias, consegui persuadí-lo de que êle incorria em
erro. Mas de que modo ? Antes
ae tuao enchenao-o de comiseração por Cruz, Pintando a vida desgraçada do poeta. A mlséria partilhada por êle com sua
mulher e quatro filhos, toda essa
gente sustentada apenas per
ganhos ridiculos, numa seção aa
Estrada de Ferro Central, onde
pouca era a consideração tributada oo pobre homem.
Então Silvio ficara comovido, pedira-me que eu lesse os
versos de Cruz e Sousa e na
proporção que os ia ouvindo arrebatava-se, tocado, no fundo,
pela piedade, que lhe obnubilara
o espírito por completo.
Mais tarde, Romero — explicava Alberto — escrevendo um
ensao sobre literatura para o
"Livro do Centenário", elevava
então ao último céu o poeta.
E foi daí — concluía o maldoso — que veio propriamente
a voga de Cruz e Sousa.
Havia bom tempo que eu ouvira falar em tal "assinatura"
contra o autor dos "ültimos
Sonetos", um morto, por parte do nosso magnífico Príncipe
de hoje.
Não me incomodei 14 para que
se diga com essa tolice. Eu nunca fiz monopólio da defesa do
Poeta Negro. Se me apontam
como aquele que mais tem concorrido para que se lhe faça
justiça, é simplesmente porque
outros nio se têm disposto ou
nio tem tido ocasião de fazer
tanto como eu.
Certo, no caso eu estava ásretamente implicado. Mas o que
é tolice por si mesmo cal. Bastava o enunciado ser cousa feita em conversa, para toda a

tente de espirito ver que era
«quão, nuo poma ãeíxar ue ser,
uma pnner.a ae Alberto. Tanto
mais ínoieusiva era a cous;-,
quanto, como iodos sabem, A:btiito para contar pilneria nao
tan graça. Se ele se mete a
jsjso, «, gente ri nu i;m por aeleicncía.
i'01 o que fiz, eu próprio,
quanao, um dia, o provoquei a
repetir-me o que eie anciava
contando e lhe ouvi, de seus
próprios láoio-s, a anedota m*
(bui-sa e absurda.
Quem me empresta um cegu
íúiiat.smo per cruz e Sousa, como sei que me emprestam, nao
niu conhece, a prova está nessa paciência com que ouvi tal
invenciomce, embora aesmentmao-a categoricamente.
Nunca pensei, contudo, que
Alberto íússe capaz de oonubilaçao inversa ã que emprestava a biivio Romero, acreditar!do reaimente no que propalava. Tinha, por incompatível o
seu alto espirito com essa talta,
de senso psicológico. Alem d.sso, parecia-me impossível qus
èle nao visse o grosseiro erro
histórico em que redundava essa gênese inventada por éle.
Não há dúvida, após aquele
juízo de Siivío Romero é que
•José Veríssimo e outros órgãos
oficiais da nossa* critica foram
fazendo "amen-üe honorable" em
reiaçao ao valor de Cruz. Mas
este já de há muito conqu.stara o entusiasmo de quase tôda a mocidade brasileira nas
letras. Já era imitado bastante.
Vinha fazendo o seu caminho,
lento, mas com segurança, como acontece com qua^e .odos
os grandes inovadores.
A nobreza com que Silvio asu
sua opinião sobre Cruz e Incontestável e é bela. Mas sem
éle, como sem mim, como sem
outros, o grande Negro cnegara aonde -está. O mais ióra por
o carro adiante dos bois. Quem
laz os poetas não são os entieos: sao os poetas que se iazem. Se o crítico é injusto, pior
para éie, que é quem se dim:nu:.
Sei como os vates sfio apaixonacos, sobretudo julgando outros vates que não são da sua
grei. Ainda mais no período em
que esrao lutando por conquistar o seu lugar ao soi.
Mas Alberto nem sequer no
último caso esta. Ele hoje e
Príncipe. Que mais lhe falta?
Cruz e Sousa tem as suas cinzas là no cemitério de há muito cinzas gloriosas, é certo m
própria Academia teve de reconhecê-lo). Os raios, porém,
da sua auréola nunca se poderão encontrar co mos da auréola do inventador desta "blague" desrespeitosa. Fora semslante, por exemplo, a pôr em
concorrência Edgard Poe cem
Longfellow.
Confesso, pois, fo: com grande estranhesa que vi, não há
muitos dias, numa entrevista
espetaculosa que o Príncipe conceaeu a um seu admirador,
truncadamente reproduzida, como contada por Alberto, a falsa história de que venho falando. Lá não se escreve o meu
nome. Põe-se em meu lugar o
emigo cuja casa Sílvio honrava aceitando-lhe a hospedagem.
Em meu lugar está, pois, Meio
Morais Filho, que nunca teve
¦ocasião de ser amigo de Cruz
e que quase não conhecia sua
obra. Houve engano, mas certamente da parte do "repórter"
e oe modo involuntário. Nao
echo Alberto capaz de tal cochilo, nem de mistificações desac jaez.
Pois que veio à estampa, agora a cousa muda de figura. Represença uma grosseria púolico de Alberto para com a memória de Cruz e Sousa, nao
querendo acreditar na minha
informação. Di claramente a
entender que o Príncipe julga

a nomeada que alcançou o Poeta Negro uma conseqüência urtificlal de um erro de Silvio
Romero, erro cometido por comiseraçao.
Quem a merece agora é o
n&sso Alberto. Assim êle dá prava de ter caído num estado ne
infantilidade que faz pena.
De mais a mais, como ali se
contam as cousas, cs tristes
üSCSOliO que, segundo Alberto,
ganhava Crua para sustentar a
família, parece que são precisados com intenção de chacota,
o que torna a cousa pior que
uma infantir.daáe. Quando Crua
veio para o Rio, lembra-mc
bem, Alberto de Oliveira se irmanava mais ou menos com eie
na mesma gloriosa pobreza. Mas
para que contar-se tal situação
cem todas as minúcias, embora mesmo sem o implícito desdem que Alberto alimenta hoje pelo valor do poeta de quem
u esta hora, na sua vida, só a
esta hora publicamente falou "
Direi, por fim, o que a propósito de Cruz e Sousa houve
de verdade na primeira vèz que
«obre èle falei a Silvio Romero. Este não o conhecia e, c
certo, pensava mal do seu valor como poeta. Era o resultado da. campanha dos inimigos.
Proporcionei-lhe, então, a leitura, não só dos livros pubitcados, como dos inéditos, ainda em mnha mão, e foi espontâneaments,
entusiàsticamente
que o grande critico ss converteu. Nosso primeiro encontro em
que de Cruz se falou deu-se
efetivamente em casa de Melo
Morais. Havia pouco falecera o
poeta e naturalmente se rereriram suas infelicidades, sua iuta infernal na vida. Mas sem
lei ou dizer por então, verso
nenhum. Ê o que havia de verdadeiro em toda essa malévola
e lninteligente peta.
Mas, por hipótese, se com üaber alguém infeliz, Silvio logo o
elevava às últimas alturas, ao
ponto de vista intelectual, tratando-se de um homem de letrás, por que é que em toda a
iua vasta obra de crítica não se
encontra outro caso como este ?
Depois, se fora por sentimentallsmo que Silvio se rendera,
devia no seu juízo critico figurar qualquer conceito que a critica dos outros não sancionasse
antes ou depois.
Mas, em essência, que escreveu o ilustre autor ee "História da Literatura Brasileira" ?
Escreveu, recordemos, que
,:Cruz e Sousa é a muitos respeitos o melhor poeta que o
Brasil tem produzido". Que "é o
nosso simbolista puro, o rei da
poesia sugestiva". Que "é o caso único de um negro, um negro puro, verdadeiramente superior no desenvolvimento da
cultura brasileira". Finalmente,
"que nele se acha o
ponto cuiminante da lírica brasileira após
400 anos de existência". Quer
dizer com esta última afirmação que em cronologia literária
éie fo: o derradeiro dos nossos
valores mais altos, no verso, até
o fim do século XIX.
Ora, antes dele eu e vários
outros, e depois dele toda a jovem crítica atual mais eminente, acaso, mais ou menos, não o
confirma ?
Silvio, nesse ensaio, gentilmente confessa que a mim deveu ler até os manuscritos do
morto e assim estar habilitado
a emitir um juizo completo do
.seu valor.
£ êle, pois, o primeiro a confirmar a versão que ai deixo,
única possível diante da obra
inteira de Sílvio Romero e diante da obra completa de Cruz e
Sousa.
Disse Alberto na imponente
entrevista que "não faltou quem
quisesse enxergar naquele que
era misteriosamente chamado o
"noeta negro" um espirto singularmente belo, alguma cousa

como um Antero do Qucntal
brasileiro". Que "por um momento pareceu que Cruz e Sousa estava destinado a ser, no
Brasil, uma religião literária".
E julga Alberto de Oliveira que
esse momento já passou ?
A obra de Cruz e Sousa —
basta isto, não é a dos parnaslanos — entronca com a poesia atual no Ocidente. Êle e
mais "futurista", no alto sentido da palavra, do que muitos
dos futuristas tie hoje. Ê o que
acontece com Edgard Poe, com
Whitmann, nos Estados Unidos,
com Baudelaire, com Veriam?,
com Mallarmé, na poesia franc-esa. Porque, como estes, disse-o
muito bem o Sr. João Pinto da
Silva, falando de Baudelaire, êle.
cem seu subjetivlsmo emocional,
reintegrou a poesia, definitivament?, nos seus legítimos domínios". O alcance da obra de
Cruz e Souea, no Brasil, está
nesse golpe de gênio. Todo o
movimento poético vanguardista atual tende para essa libertação, cada vez maor, d a" poe.sia, tlrando-lhe toda a ganga
de literatura possível.
Se Alberto quer um argumento prosaico, estatístico para que
,se lhe demonstre que Cruz Continua a ser muito lido, basta
dizer-lhe aue hoie, sobretudo, o
seu volume de versos em que se
condensaram todos os volumes
antes autônomos, é muito mais
vend!do que a última edição de
Raimundo Corrêa, na empresa
que os republicou por último.
Pode Luís Murat fazer outro
opúsculo, quando melhorar de
saúde, come aquele em que pretendeu demonstrar que Cruz e
Sousa não é superior em estro
poético ao nosso caro Felix Pacheco.
Pode Alberto querer até socorrer-se do próprio Poeta Negro
para estranhar a sua glória, dizendo que este, sendo "verdadeiramente um homem humilde" (Cruz e Sousa O muito surpreendido ficaria, se se pudesse ver discutido como um semideus rterário".
A obra de Cruz ainda esta
palpitante e vivida. Está e estara, contra a vontade que seja
de todos os Príncipes, que com
isso apenas se arriscam a parecer antes princesas".
JVesíor Vitor.
Rio, 3 de abril, 1926.
A esse artigo de Nestor Vitor,
responde Alberto de Oliveira
com a seguinte carta:
"Em seu livro "Páginas de
ciítca" (1920, pág. 8), escreve
Medeiros e Albuquerque:
"Silvio Romero tinha uma
ilustração filosófica e científica infinitamente superior à de
José Veríssimo. Era, porém, um
deplorável julgador de méritos
individuais. Dec'dia-se pela amiKade, pela afeição.
Conta-se que, algum tempe,
êle considerou Cruz e Sousa o
que d* fato esse poeta era: um
metrificador sonoro e ôco, quase absolutamente destituído de
Idéias. Sílvio dizia-o francamente. Mas, um dia alguém lhe
contou a vida de Cruz e Sousa,
pobre e excelent* rapaz, tuberculoso, pai de família numerosa,
lutando com d'ficuldades, simpies, modesto, sofrendo com o
preconceito de cór, que pesava
sobre 61e.
Ora, m tudo isto havia motivos para se estimar pessoalmente o poeta; mas. nfto para
¦declarar que os seus versos mereciam louvores. Sílvio, apieda*
do, foi tão longe na transformação de suas idéias, aue acabou
por datar de Cruz e Sousa uma
época na história de nossa literatura".
Bste mesmo conceito, mais
alongadamente e com pormenores, sobre Silvio Romero ou sobre até onde o levava seu coracío, ouvi-o eu a M»»lo Morais
Filho; Medeiros ouviu-o por sua

vez ou diretamente ao mesmo
velho cronista, de quem, como
eu, era amigo, ou a mim, que
talvez lh'o comunicasse, como o
comuniquei ainda há pouco ao
jurnalista Gonçalo Jorge, em
entrevista, de que deu noticia o
"Jornal do Brasil".
Fica, assim, restabelecida a
verdade quanto à precedência
do que maldosamente o Sr. Nestor Vitor insinuou dever re*íüir sobre mim, ou quanto a
autoria deste passo, ou, como
èle lhe chama, desta pilhéria
sobre o "poeta negro". — Alberto de Oliveira'',
Em data de 25 de abril 0t1927, Nestor Vitor voltou a tratar de Cruz e Sousa, a propósito das palavras de Alberto de
Oliveira, Publicou, então, n*"0
ülobo", o seguinte artigo.
"Não foi "maldosamente" come quer o Sr. Alberto de OUveira, que julguei dever atribuirlhe a autoria da história sobre
Cruz e Sousa e Silvio Romero
contada na sua espetaculosa
entrevista.
Eu não Ií o livro de Medeiros
e Albuquerque onde ela já vem
contada. Em tedo caso, quem
forneceu a fábula a Medeiros ?
Foi provavelmente o próprio Sr.
Alberto, como este é o primeiro
a admitir.
Quanto a Melo Morais, sempre me pareceu que o caso tivesse nascido de uma conversa
do poeta com aquele nosso camarada comum. Julguei, porim, que ao Príncipe não aprouvesse abroquslar-se a uma sombra, embora muito respeitável
como ê a do cantor do "O bemtevi", falecido.
Além disso, quis evitar que
sobre este pudesse acaso, respingar algo de menos reverente
no correr da discussão.
Mas, de qualquer modo, não
vejo em que possa aproveitar
ao Sr. Alberto de Oliveira a distribuiçüo das responsabilidades
que êle ora promove. Não seria
mais principesco, mais gentil,
deixar-se ficar só ?
Melo Morais Filho foi um
poe^a romântico de merecímento, mas havia muito que se fizera um simples cronista de
cousas antigas. Não chegou a
ter qualquer teiró com os parnasianos, quanto mais com os simbol'stas. Parece que nunca vira,
sequer, Cruz e Sousa, e nem
nunca se deu ao trabalho de
apurar-lhe o valor. No caso o
que lhe importava era elevar
fts nuvens o seu querido Silvio
Romero, sem ver que desta vez
so podia assim prejudicar-lhe
os créditos de caiMco. Ê o que,
pelo menos, se pode presumir.
Quanto a Medeiros e Albuqnerque, não hft quem ignore
como é paradoxal e che'o de
singularidade em seus gostos, o
nosso temível cronista. Êle sempre teve sobre Cruz e Sousa o
juizo que repete no trecho citado pelo Sr. Alberto. Acha-o
quase que absolutamente sem
idé'as, por conseguinte oco. O
que não admira, quando, por
maiores gênios aue em arte à
exemplo, sobre Rodln. um dos
Franca Já deu ao mundo, suas
oniniões estão mais ou mentis
dc* acftrdo com ns do posltivista S-. Eduardo Sá. Mas, a'nda assim. Medeiros uma vêz
contou oue os livros de Cruz
eram dos que andam ã sua cabfrMra. nela »pxtraordÍnár'a muplr-alfrtnde. nrónria daaueles versos. aue lhe fazia bem antes de
dormir. Para vpr-se que peso
tÊm Pm cHtff.n, m.f>r*rifl as onin^ões de Medei-os. basta saber
oue *le -K-ha irrisório afirmarse ter Crm e Sousa aberto
uma nova énoca na mstófi* da
nossa llt»*-atnra. Pois o slmboM.«mo nSo criou a corrente a
«nn» s* W"nfle tudo r, oue «le
verrta^AtTflmAntfl sl«m1f!eativo se
t-pm Mt.*. d***no's em nossa noe«Ia ? E. «e nüo é Cru? o maior
(Continua na pág. 157»
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lnt ermezzo

Luis Affonso Sarmento
Trago meus sonhos,
Únicos sonhos meus,
Como se fossem flores.
Dobra longe um sino,
Crepúscularmente.

Uma
(Henri Heine)

O mar tem suas pérolas, em calma
Tem o céu mil estrelas, minha flor;
Mas minha alma, minha alma, esta minha alma
Tem teu amor!

E' o dia dos mortos.
E o que te ofereço?
Sonhos, como se fossem flores,
Que caem desfeitos
Quando abro as mãos
Sonhos tão pobres,
Que nada restará deles
Em tua sepultura.
Nem minha memória,
Que os sonhei um dia, uma vez, uma vida inteira.
Dobra longe um sino,
Compassadamente.
Trago sonhos, apenas sonhos.
Perdoa se não envolvo em flores
Teu nome no mármore.
A brisa da noite já sopra,
Estas horas pálidas
São a solidão.
Descanso a cabeça em teu túmulo,
E choro.
Tanto tempo é morte!
Nem sei...
E é tão tarde agora,
Mesmo pára sentir, sentir,
Ou murmurar uma saudade!. .
Dobra longe um sino,
Veladamente.
Deixo-te os sonhos,
Como se fossem flores.
Perdoa se poucos são e sem beleza.
Meus amor... meu amor
Que fizeste dos meus sonhos?!

Soneto
Bodas de prata, amigo, dir-se-ia
Que foi ontem. Como éramos galantes:
Tu — com os teus modos leves, elegantes,
Eu .— leve como o veu que me envolvia.
E unimo-nos, assim, em alguns instantes.
Depois, enquanto célere corria
O tempo, nossas almas, dia a dia,
Tornavam-se mais ternas, mais amantes.
Hoje, que sei que pelo azul profundo
Não existe céu feliz como este mundo,
Onde palpita a lus dos olhos teus,
Hoje um pavor inunda os olhos meus:
Deixar-te aqui num rápido segundo,
Sem abraçar-te, sem dlzer-te adeus.

Grande é o mar, grande o céu, porém maior
*. o meu coração, lirio singelo,
Mais que os astros, que as pérolas mais belo,
Brilha este amor!
E' teu ! é teu! é teu todo o meu
peito,
Todo o meu peito que se mescla, flor,
Ao grande mar, ao grande céu, desfeito
Num só amor!

O c ísne
(Sully Prudhomme)
Calmo, do espelho azul d'água
e calma
errinao' os P«s. lânguido,profunda
o cisne
ít SCfdeslisa. Da neve os raros flocos brancosespalma
Lembra o fino flouxel que lhe amacia
flancos;
Linea vela parece a asa que encurva eos brande,
Esbelto, e ora retrai, ora sacode e expande;
fcntre as ninféas indo, o alvo
apruma,
Colhe-o após, some-o n'água, pescoço
estende-o sobre a espuma,
¦turva-o mole e
gracioso, e ánfora antiga imita.
Dos pinheiros ao longo, onde o silêncio habita
E a paz e a sombra, vai; rastejando na esteira,
Que atrás fica, semelha intensa cabeleira
A basta ervagem fresca a palpitar. A gruta,
Que a alma atrai do poeta e a voz da tarde escuta,
Fraz-lhe e a fonte que além flue, regorgita e bolha.
Vendo-as, lento se arrasta. As vezes uma folha
Leve cai do salgueiro e, em sua oueda, leve,
Roça-lhe, muda sombra, as plumas cor de neve.
Caminha agora ao largo; o implexo
da ramagem
Deixa e a parte procura onde o esplendor selvagem
Diz melhor com o brilhar d'água anilada e
Do lado é a parte mais azul que êle procura;pura
E lá vai... a cismar sobre as ondas serenas,
Entrega à luz do sol a brancura das penas.
Depois, quando, em redor, se confundem, caindo
A noite, do amplo lago as margens, e no infindo
Horizonte há somente um ponto avermelhado;
Quando tudo quedou quando no ilimitado
Do céu paira da lua o globo enorme e albente;
Quando acende o lampiro a luz fosforecente,
E nem o menor sopro o débil junco embala:
O cisne, sob o olhar dessa noite de opala,
Em seu lago sombrio, enfim, descansa; e, acaso
Visto de alguém, assim, lembra de prata um vaso...
Põe sob a asa a cabeça, os olhos sonolentos
Fecha, e dorme, feliz, entre dois firmamentos.
(Tradução de Alberto de Oliveira)

Duas traduções do "Recife de Coral"
de Heredia
Débora Leão

Brisa Marinha
(Sthéfane MALLAKMÉ)
A carne é triste, e eu li todos os livros, todos.
Fugir! além ! Eu sei que há pássaros já doudos
Por se ver entre os céus e a espuma do alto mar!
Nada, nem os jardins refletidos no olhar,
Retém meu coração que já no" mar se aninha,
Nem, ó noites, a luz da lâmpada sozinha
Sobre o papel vazio,, intangível de brilho,
E nem a mulher moça amamentando o filho.
Ergue a âncora para regiões extravagantes!
Hei de partir! Vapor de mastros oscilantes,
Vm tédio desolado, entre anseios intensos»
Ainda acredita no supremo adeus dos lenços!
E_ esses mastros, talvez, cheios de maus presságios,
São dos que um vento faz vergar sobre os naufrágios
Sem ilhas férteis e sem mastros de veleiros...
Mas, ó minha alma, ouve a canção dos marinheiros!
(Tradução de Guilherme de Almeida)

A morte de uma Criança

Dentro do mar o sol, misteriosa aurora,
A floresta abissal dos corais alumía,
Onde, na profundes da tépida bacia,
Junto ao animal se expande a vicejante flora.
E tudo que de sal ou iodo se colora,
, O musgo, a actinea, o ouriço, a alga peluãa e fria,
Em pomposo desenho a púrpura sombria,
Da madrépora crespa o alvo fundo decora.
Extinguindo o fulgor do esmalte das escamas,
Um grande peixe vai navegando indolente,
Na translúcida sombra a rondar entre as ramasMas, em brusca impulsão que a barbatana escalda,
Faz correr no cristal fosco, azul e dormente,
Uma centelha de ouro e nacar e esmeralda.
29-8-49.

(

Otávio Ribeiro da Cunha
Do livro inédito "Crepúsculo de estréias")

0 Banco de Coral
(Heredia)

Ronsard
Qual em maio se vê no galho seu a rosa
A belesa expandindo e a mocidade em flor,
Tornar cioso o céu de tão viçosa cor,
Quando rega-la vem a manhã lacrimosa:
Vive a praça em sua folha e nela o amor repousa,
Impregnando o jardim e as ávores de odor;
Mas, batida da chuva ou de excessivo ardor,
Folha a folha Ianguece e cai morta a formosa.
Tal no frescor também da juvenilidade,
Quando honravam a terra e o céu tua beldade,
Ceifou-te a cruel Parca e cinza ora repousas.
Por funerais meu pranto acolhe e minhas dons,
Cm púcaro de leite, um cestinho de flores,
Para que viva e morta apenas sejas rosas.
(Tradução de Eugênio Vilhena de Morais. — Natal,
abril de 1948).

Sob cs ondas o sol, maravilhosa aurora,
Das espécies do abismo a floresta ilumina.
A vida a confundir, na vasa submarina,
Da fauna que floresce à movediça flora.
E tudo quanto o sal e quanto o iodo cora,
Alga, anêmona, ouriço, em tinta purpurina
Com desenhos sutis, na tela cristalina,
A madrépora, ao fundo, exótica, decora.
Das escamas o esmalte esplêndido apagando,
Um grande peixe passa entre os corais rondando,
E uma estera na sombra, invisível desfralda.
Mas súbito estremece e reacendendo o brilho
Da barbatana ardente, um doirado rastilho
Nas águas faz correr, de pérola e esmeralda.
("Paisagens" — 1944).

Caslos SA
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carta de Ruy Barbosa
i Joaquim Nabuco
22 jui., 06
Meu caro Nabuco

Só agora (por negligência de
um criacio) me foi entregue a
sua preciosa carta de ontem,
que muito lhe agradeço. Sei
que o tempo lhe náo deve chegar para nada, e entre velhos
cempanheiros não s-s medem
cerimoniai. Quando quer que
venha, pois, a sua visita, scra
muito bem vinda. Terei, muito
gosto tm me antecipar a ela,
se souber ds alguma ocasião,
em que o possa apanhar en:
casa, Porqu-2-, de mais a mais,
V. é o credor, por gentilezas, a
que eu cometi a falta de nacorresponder.
Não seria, com efeito, sam
analogias na história aos parlamentos a sua lembrança de
uma manitestação ao Stcietario de listado americano peias
câmaras do Congresso. Mas. no
qui nâo convenho, é no papei,
que V. me designa, ds orador
nessa grande solenidade, festcu
velho; doente, e, conquanto amda se me nt.o apagasse de toac
"o logo sagrado", isto é, o entusiasmo e a espsrança, já ía*o
assumo iniciativas ,nsm me esponho a ttmenaatíes. Os anos
e o atri.o aas coisas hostis,
cujo quinhão me tem sido acerbo e cotidiano, desenvolvei am
em mim uma desconfiança, que
não consigo vencer, senão quando algum dever irresistível me
impõe obediência cega. Foi
principalmente por isso (aqui
em segredo lh'o confesso) que
me escusei da Conferência panamericana. Nesta disposição de
espírito, a homenagem por V.
imaginada aos Estados Unidos
na pessoa do sr. Root seria
uma cena grande em demasia
Jpara a minha timidez. Mmguém terá por aquele pais
maiores simpatias que eu. Comecei a conhecê-lo e a quererlhe, quando eu e V. eranlos estudantes, na época da guerra
separatista, pelos livres de meu
pai, que sortia todas as obras
sobre a grande nação e a sua
luta. De modo que a minha
admiração da maravilhosa República norte-americana precedeu a minha admiração para
com a Inglaterra, na qual íepois se absorveram as minhas
tendências e os meus estudos.
Com a nossa revolução de 89
eles voltaram aos Estados Unides. Já vê que o aplaudo na
sua campanha pela conquista
dessa amizade. Mas a palavra
de porta-voz do Congresso, que
V. me quer dar, a outrem deve
caber. Sinceramente, não me
sinto cem a coragem para tâo
amplo teatro.
Quanto ao ssu discurso, um
só pezar tenho: o de o não ter
ouvido. Ainda bem que, afinal
o temos, declaradamente, entre
nós, onde a sua ausência era.
uma sensível lacuna. Desde
1893 pregava eu no Jornal io
Brasil, seb o título de Apelo
aos Conservadores, a incorporação republicana dos grandes
espíritos da monarquia. A V.
mais que a ninguém o amor
próprio poderia embaraçar a
mudança. Mas a sua superioradade e o seu patriotismo lhe
sobrepujaram. Muito bem. Nmguém o terá recebido com mais
satisfação que o seu velho am."
e fiel admirador,
Rui Barbosa.
(Do arquivo
Barbosa).

da

Casa

Rui
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Documentário
Casimiro de
Abreu
Cartas de Horácío José Marquês de Abreu a Nilo Bruzzi
Na carta de Horâcio Jose
Marques de Abreu enviada a
Nilo Bruzzi em data de 6 de
junho corrente, e que antecípamos no documentário Casimiro de Abreu, número de
agosto do ano corrente (vol.
X, pag. 131, segunda coluna),
há uma emenda a fazer. E'
no que se refere à informação
relativa à Maria Amélia, sobrinha do poeta das prímaveras. Diz o texto da carta de
Horácío José: "Maria Amélia,
esta nunca saiu de Portugal,
lá casou-se já velha com um
labrego, na expressão do meu
lio Jucá..." etc.
Fica, pois, feita a correção
daquele documento que saiu levfmente errado.
Vitória, 16 de maio de 1949.
Prezado amigo Nilo Bruzzi.
Cordiais saudares.

I

Dou em meu poder sua carta de 14 deste, que procurarei
responder, "se a tanto me ajudar o engenho e arte", carta
essa que muito me desvaneceu. Quanto à primeira pergunta: Sei que Casimiro tinha
uma grande mágua por ser filho espúrio, e, talvez, por ser
Luíza Joaquina das Neves analfabeta, e seu pai sempre atarefado nos negócios não lhe
poder atentar para o seu estro
de poeta nato, que êle loi.
Meu pai, coitado, sendo um
dos últimos Marques de Abreu,
com pouca instrução, nunca
trocou comigo idéias a esse
respeito, tudo que ouvi foi do
meu tio José Joaquim, uma
noite, quando êle se referia ao
fatalismo que
perseguia os
Marques de Abreu.
Quanto às cartas a que me
referi na minha missiva, são
iodas as quatro dirigidas do
Rio ao seu pai em Indaiá-acu.
Recordo-me bsm, que elas ainda tinham pregados os selos
"olho de cabra" e,
que todas
terminavam com o mesmo estribilho afetuoso "beija-lhe a
mão o seu filho amante Casimiro José Marques de Abreu",
singularidade essa que me chamou a atenção, a assinatura
por extenso, pois, sei que em
outras cartas a amigos éle apenas assinava Casimiro. Quanto á fotografia, nâo retrato,
que o segundo Casimiro possuia, tratava-se de um moço
imberbe, cabelos repartidos do
lado esquerdo. Quanto ao seu
retrato que corre mundo, eu só
o posso atribuir aquele aspecto de um homem jà maduro,
ao pintor que dele se encarregou, pois em se tratando de
poeta, zãs, não teve duvida,
cabelos para trás, pois todo
poeta que se preza usa cabelelra abundante, penteada para
trás. O nosso Casimiro morreu
tuberculoso,
aquela
portanto
fisionomia de quem está morrendo em pé. Quanto ao seu
estrabismo nada vos posso informar. Sei que seu aspecto
físico era bem brasileiro, atarracado, moreno; também desconheço se tinha c rosto plcad
de varíola. Quanto ao ponto
dele desancar o pai nas cartas
aos amigos não se precisa ir
muito longe, pois que êle estimagtizou o velho José Joaquim com aquele dardo contundente que intitulou "Dores".
Será que o Casemirn possuía
uma dupla personalidade? Para
a sua mãe, nas suas poesias,
era todo coração, vejamos "Mlnha mãe".
Os manos de meu pai, em
ordem decrescente foram os
seguintes: José Joaquim, Jttllo
Francisco, Casimiro, Meu Pai,
Horácío, Carlos e Maria Amelia. José Joaquim, Francisco,
Carlos, faleceram em Portugal;
Horácío, foi assassinado por
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INICIATIVAS
Encontra-se hoje á frente
Municipal
do
Departamento
de Cultura de São Paulo um
homem de real dinamismo, o
Sr. José de Barros Martins.
Como editor, firmara êle grande crédito entre todos os que
no Brasil amam os assuntos
de cultura, mediante a publitriuntantemente
cação
que
Importantes
empreendeu
de
obras da nossa literatura, sendo que muitas de suas edições,
ilustradas por eminentes artistas, ficaram desde logo incorporadas ao melhor do nosso patrimônio mental.
Departamento
A frente do
de Cultura, te mo Cr. José de
Barros Martins obtido para os
seus trabalhos apoio de figuras
as mais ilustres das letras e da
arte nacional. Basta referir aiguns dos nomes que, seja em
conferências, seja em concertos têm dado sua colaboração
Saiba-se,
ao grande Estado.
pois que, por iniciativa do seu
Departamento de Cultura, 3.
Paulo esteve em contacto, no
mês de Maio, com Camargo
Guanieri, Antônio Romeu, Mariüa Franco, Agripino Grieco,
José Lins do Rego, Erico Veríssimo, Antônio Soares Amo-
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ra, Edgard Cavalheiro, Carlos
Paulo
Kopke,
Burlamaqui
Mendes de Almeida, Mário da
Stern,
A.
Brito,
Gustavo
Silva
Fritz Janká no mês de Junnc
co mCamargo Guarnieri, Antônio Romeu, Marilia Franco,
Nelson Werneck Sodré,' Osvaldo de Andrade, A. F. Schmidt,
ítalo Izzo, Armando Belard.
Carlos B. Kope, Paulo M. de
Almeida, Mário da Silva BriStern, Fritu
to, Gustavo A.
Jank; no mês de Julho com
Camargo Guarnieri, Antônio
Romeu A. F. Schmidt, Quotavo A. Stern, Fritz Jank, Luiz
Viana Filho, Moisés VelWr.no.
Manuel Bandeira, Alfredo Vidal, Eduardo de Guarnieri,
Francisco Mignone, Heitor Vila-Lobos; no mês de Agosto
Ernesto
Jolles,
com
Herry
Mehlich, Fritz Jank, Nancy
Lousan
Miranda,
Camargo
Guarnieri, Maria de Lourües
Lopes Cruz, Zilda Medice Hamburger.
E^ uma relação de nomes de
grande significação, não só pslo fato de inclur nomes naclonais da maior expressão, como
também pelo número, pote representa um trabalho mensal
verdadeiramente grandioso. Ve-

PAULISTAS

Ja-se, por exemplo, a quantidade de concertos, aulas o conferências que a municlpalldade de São Paulo ofereceu ao
povo somente no mês de maio.
No mês seguinte novos nomes
vieram como os de Nelson Werneck Sodré, Augusto Predertco Schmidt, ítalo Izzo, etc.;
no de Julho e agosto, outros
vieram aumentar o valor daquela relação, como os intelectuais Moisés Velhinho, Luiz
Viana Filho e Manuel Bandeira.
A enorme atividade do departamento municipal de cultura, e o fato de que aquelas
figuras ilustres da nossa intelectualidade se terem feito ouvir na capital paulista, fosse
na palavra falada, fôssp na
música, bastam para demonstiar-nos, o quanto é importance a vida das idéias na grande cidade, que João Ribeiro
cersiderava a outra capital do
Brasil.
Uma vez que estamos pondo
em destaque as realizações culturais de São Paulo, não devemos esquecer os três Prêmios
— o de Poesia, o de Ensaio
'
Literário e o de Teatro — que
sob o Patrocínio do Governa-

dor Ademar de Barros, e sob o
nome de S. Ex* vem de instituir o Departamento de Cultura de São Paulo. Trata-se
de três prêmios bem significatlvos — de 25 mil cruzeiros
cada um destinados a coroar
três trabalhos de valor. Alem
disso os autores que ficarem
colocados em segundo, terceiro e quarto lugares terão suas
obras editadas e delas receberão trezentos exemplares — o
que constitui veraz estimulo
para qualquer escritor, principalmente se levarmos em conta a enorme dificuldade financeira em que andam as nossas
editoras,
assim
prejudicando
os escritores, que não pedem
publicar suas obras. Tais prêmios representam, portanto, um
duplo auxílio: a quantia em
dinheiro e a publicação da
obra.
E', como se está vendo, uma
iniciativa da maior relevância,
e que bem mestra o alto nível
espiritual a que atingiu Sao
Paulo.
Damos a seguir, para conhecimento dos leitores, o regulamento dos prêmios a que acabamos de nos referir.

REGULAMENTO DOS
PRÊMIO ADHEMAR DE BARROS DE POESIA;
PRÊMIO ADHEMAR DE BARROS DE ENSAIO LITERÁRIO;
Prêmio ADHEMAR DE BARROS DE TEATRO.
— Ficam abertas a partir desta data as inscrições para os
seguintes concursos promovidos pelo Departamento Municipal
dí Cultura e patrocinados pelo Sr. Governador Arhemar de
Barros
Prêmio Adhemar de Barros de Poesia;
Prêmio Adhemar de Barros de Ensaio Literário;
Prêmio Adhemar de Barros de Teatro.
— Poderão concorrer autores nacionais ou estrangeiros
desde que os originais sejam escritos em português.
Sr. Governador Adhemar de Barros em benefício de cada um
dos três concursos. Esses prêmios são indivisíveis e instituídos
pelo Sr. Governador Adhemar de Barros em beneficio de cada
um dos primeiros colocados.
4 — O Departamento Municipal de Cultura promoverá a
edição de cada obra premiada num total de 1.500 exemplares,
«endo que ao autor se oferecerão 300 exemplares.
5 — O Departamento Municipal de Cultura fará edições de
i.000 exemplares das obras que, a juízo da comissão julgadora,
poderiam merecer os 2.°, 3.° e 4.° lugares, recebendo os seus respectivos autores 30C exemplares.
— O prazo para a entrega dos originais vencer-se-á a 31
de março de 1950.
— Oo concurrentes remeterão os seus originais ao Departamento Municipal de Cultura, sob pseudônimo; a identificação

equívoco em São Tiago, Minas
Gerais, em 1909. Quanto a
Albina, desconheço se se casou,
tudo que sei é que residiu aqui
em Cachoeiro, aonde manteve
um colégio.
Desde já tomo a liberdade
de me inscrever no rol dos
candidatos à sua obra, logo que
ela seja dada ao lume, pelo
que antecipadamente agradeço,
subscrevendo-me cordialmente,
(as.) Horácío

pai morreu nunca mais tivemos notícias dela.
2.° Meu pai faleceu em Vila
Velha, aonde se encontrava a
conselho médico, em 22 de outubro de 1937.
3.° Não compreendo bem o
"Quanque o amigo pergunta:
tos filhos deixou além dele e
de Casimiro?" Se aquele "èle"
se refere a mim, informo: Nossa irmandade se compunha de
6 irmãos, dos quais um falecido em 6 de março de 1923, o
Vitoria, 27 de maio de 1949.
Luiz Felipe, os cutros sto os
Prezado amigo Nilo Bruzzi.
seguintes: Horácio (Ego), MaCordíallssimas saudações.
ria Luiza, Casimiro, Judith e
Carlos Alberto. Agora desejo
Pelo ordem de idade vou dar
felicitar-lhe pelas suas quallos nomes dos filhos de Maria
Joaquina:
dades de Sherlock pois que
José Joaquim (Jucá), Júlio, com tão escassos informes que
Francisco, Casimiro, Luiz Fe- prestei conseguiu logo identifllipe (meu pai), Horácío, Car- car Luiz Maria Pipa de Meslos e Maria Amélia, todos Já quita, com aquela abundância
falecidos, fazendo eu res riçao de detalhes que enriquece a sua
quanto à minha tia Maria . obra "Casimiro de Abreu", asAmélia, pois desde que meu
sim sendo espero que multo

do autor deverá ser colocada em envelope ã parte contendo os
seguintes elementos: o título da obra, o pseudônimo, o nome do
autor e o seu endereço.
— Para os prêmios "Adhemar de Barros de Poesia" e
"Ademar de Barros de Teatro" os originais deverão compreender pelo menos 80 paginas datilografadas, espaço duplo, formato oficio; para c "Prêmio Adhemar de Barros de Ensaio Literario" c; originais deverão ter pelo menos 120 páginas datilografadas, espaço duplo, fermato ofício.
— 0 concurso será julgado por uma comissão de três
membros escolhido? pelo Diretor do Departamento Municipal de
Cultura e presidida pelo mesmo, que não terá direito a voto
sendo que os membros da comissão não poderão concorrer ao
prêmio.
10 — A comissão elegera um relator, dentre cs seus membros, para dar parecer justificativo de sua decisão, parecer esse
que será publicado na imprensa e nas edições das obras premiadas e editadas pelo Departamento Municipal de Cultura.
11 — O trabalho dos membros da comissão julgadora será
remunerado, nada percebendo, entretanto, o seu presidente.
12 — A comissão decidirá por maioria de votos, devendo a
sua decisão tomada em caráter irrevogável, ser dada até 30 de
junho de 1950.
13 — Os crigi;iais apresentados ao concurso não serão devolvides acs concurrentes.

breve tsnha em mãos a fotografia e não retrato do Casimiro. Parece-me que a estou
vendo — um adolescente, imberbe ainda, cabelo repartido
do lado esquerdo, a qual ditere totalmente desse ancião, cujo
retrato corre mundo e que,
aparece na minha edição da
Garnier, qué a possuo desde
1926. Tenho lembrança de ter
lido uma das 4 cartas a que
me venho referindo numa revista qualquer, que deve ter
sido a "Revista da Semana", a
qual naturalmente foi divulgada pelo professor Escragnole
Doria. Pois bem amigo Nilo,
confiante no seu interesse de
produzir obra limpa, faço votos para as tenha em mãos no
mais curto espaço de tempo.
Renovo o pedido de, tão logo
seja publicado o seu erudito
trabalho, enviar-me dois exemplares, com dedicatória, já se
vê, um para mim, o outro para
a nessa biblioteca estadual.

Sem mais firma-se, afetivamente, o patrício admirador.
(as.) Horácio José Marques
de Abreu.
(Veja Autores e Livros, vol.
X, pags. 102, 103, 104, 105, 113,
118, 119, 131).

Ruy e a Bahia
(Continuação da pág. 148)
dsração de que èle era alvo no
grande Estado?
Justo é, pois, que se dê agora
èise consórcio supremo —- o dos
restos do grande homem com a
terra em que êle nasceu, que
êle tanto amou, que de tanta
maneira demonstrou admirá-lo
e prezá-lo. Justo é que Rui regresse à Bahia, para Ir dormir
ali os seus dias eternos, os dias
de uma alta e pura glória, que
ninguém mais ousará dlsputar-lhe.
15-10-49.
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AMADEU AMARAL
Discursos na inauguração do seu monumento em Capivari
No domingo, 2j tle corrente,
foi inaugurada em Capivari,
cidade do interior paulista, a
herma de Amadeu Amaral, notável trabalho do escultor —
Brecheret.
fizeramfestividades
Nas
se representar o Governador
Ademar de Barros, pelo professor Lineu Prestes, secretario da Fazenda; o Sr. Dr.
Luiz Gonzaga Novell Júnior,
Vice- Governador do Estado,
pelo Dr. Arruda Viana; o Presidente do Tribunal de Jústiça do Estado, desembargador
Dr. Tecdomiro Dias, pelo de.sembargador Alcides de Almeida Ferrari, a Assembléia Legislativa do Estado pelos Deputados Rubens do Amaral, Antõnio de Paula Leite Neto e
Martinho de Ciero; a Academia Brasileira de Letras, pelo
acadêmico Múcio Leão; a Academia Paulista de Letras, pelos
acadêmicos Altino Arantes, seu
Presidente, e René Thiollier,
secretário perpétuo.
DISCURSO DE ALTINO
ARANTES
Representante da Academia
Paulista de Letras, falou o
Presidente Altino Arantes, que
pronunciou o seguinte discurso:
"Representante da Academia
Paulista de Letras, onde por
um desses caprichos da Fortuna que exorbitam de todas
as previsões e superam todas
as ambições, ocupo a cadeira
que Amadeu Amaral fundou e
imortalizou: — aqui estou para
manifestar o aplauso e a solidariedade com que ela vem
associar-se às homenagens que
o insigne capivariano está recebendo hoje dos seus conterrâneos e dos seus admiradores.
Esta linda cidade e a sua
culta população querem resgatar, nesta maneira, a imensa
divida de gratidão, de que lhes
é credor o vate admirável que,
pela sua obra, comunicou muito de seu renome e de sua
glória ao torrão que lhe foi
berço e ao qual reservou sempre carinhosa dileção de espírito.
Porque Capivari foi para
Amadeu Amaral o recanto "remoto e sossegado, aonde o tumulto do mundo lhe arrojava — últimas e trêmulas rugas de ondas que morrem aos
pés de uma criança na praia
— algumas folhas do Rio e de
São Paulo": mas foi também,
e principalmente, como Saint-Odile para Hipólito Taine, ou
como
Sion-Vaudemont
para
Maurício Barres, "a mansão
deliciosa de soledade, de silêncio e de espaço", "a colina
inspirada", onde a sua inteligência se expandiu no estudo
e na meditação e onde o seu
estro se aprimorou no sentimento da Arte e da Beleza.
A expressiva herma, que Capivarí Inaugura neste momento e neste local, para memória e consagração do seu preclaro filho, ficara como testemunho vivo e eloqüente a recordar, às gerações provindouras, na perenidade do bronze
em que foi vasada, a inteligência e a bondade, a energia
e o caráter, a atividade e o
esplendor desse Homem de escol que, no livro, na tribuna
e na imprensa, traçou páginas
luminosas de literatura, de moral e de patriotismo.
E' que, em verdade. Amadeu nio foi somente o poeta
encantador
de " Urzes'', de
"Nevoa",
de "Espumas" e de
"Limpada
foi
Antiga", nio
somente o escritor aplaudido
de "Elogio da Mediocridade",
de "Memorial de um passagelro de bonde", de "Paginas F16ridas", não foi somente o orador magnífico de "Cuidar das
Crianças" e das conferências

sobre Dante e sobre Camões;
não foi somente o pesquisador
arguto e paciente do Folclore
e do Dialeto Caipira. Êle foi
também — e, direi mesmo, éle
loi sobretudo — o cidadão e o
patriota esclarecido que, em
meio às preocupações abstirventes de uma existência Iabsriosa, jamais descurou os
problemas superiores de sua
terra e de sua gtnte.
Animava-lhe o coração aquele incoercivel amor à gleba natal,
Lavedan
que Henrique
considerava como "a escola
primária do patriotismo" e qua
o Altíssimo Poeta já havia
equiparado à mais fulgida e à
mais operosa das virtudes "la
caritá dei natio loco".
Porque queria o Brasil forte
e grande, prestigiosa e prósAmadeu Amaral tinha
pero.
as suas vistas constantemente
voltadas para as próprias fontes da nacionalidade; para as
infância e para a juventude,
para o amparo de uma e para
a educação de outra.
Destaca-se entre os seus trabalhos esta página vibrante da
apostclar eloqüência, tão percuciente e tão vivida, que parece ter sido compesta adrede
para 03 tempos desordenados
e tormentosos que vão decorrendo:
"Consoante um dito de Spencer, não é decente que, numa
sociedade onde se gastam fortunas para introduzir melrioramentos em raças pecuárias,
nada se faça, nada se tente,
nada se deseje, ao menos, fazer
deveras, em prol do .melhoramento do homem. Menos decente, porém, é ainda que, numa sociedade onde se esgotam
ri03 de dinheiro em mil coisas
inúteis e mil doidices nocivas,
haja serezinhos humanos, sem
culpa de terem sido chamados
à vida, que se tornam mofinos e tristes e têm todas as
possibilidades felizes do seu
futuro comprometidas, não raro irremediavelmente, apenas
por falta de uma alimentação
regular e sadia e por falta de
alguns cuidados higiênicos elementares.
Aqui ji não hi dificuldades
a resolver, não há compiexidades a deslindar, não há oposição a combater, não há senão unicamente, com toda a
sua esbagachada insolência, o
egoismo cego e surdo ao sofrimento alheio.
Fundem-se em ignóbeis licenciosidaües carnavalescas, todos os anos, para infligir a
nossos filhos uma lição colossal de insensatez, de imoralidade e de mau gosto, fortunas que dariam para se fundar e custear, em cada uma
das nossas capitais, um estabelecimento grandioso e modelar de puericultura integral
com edifícios próprios, com
jardins, com campos, com termás, com leiteria, com farmácia, com laboratórios, com creches, com escolas, com batalhões de médicos, de enfermeiros, de mestres e de empregados".
E' noutro tema de profunda clarividência, acrescentava:
"As vantagens do alfabeto
disseminado consistem princlpalmente em pôr-se a populaÇão nativa, se não em pé de
igualdade com o que vem de
fora, ao menes em condições
que não sejam, como até aqui,
de absoluta inferioridade. Trata-se de não permitir que a
continue a ser
nossa
gente
submergida e esmagada pelas
ondas de povos mais fortes,
mais enérgicos, mais afiados
para a luta, cheios de Justas
ambições de bem estar e de
justificáveis ideais que lhes
são próprios, a desaguarem nas
várias porções do território nacional. A unidade e a coesío

brasileiras dependem das forcas latentes na massa do anuga população Indígena, e essas forças nunca poderão desenvolver-se convenientemente
sobre o regime de ooscuramismo em que ela tem vivido. A
luta contra o analfabetismo e,
pois, antes de tudo e sobretuuo, uma questão de urgente
interesse nacional.
E, sendo
acima de tudo uma questão
de interesse nacional, este é
que deve predominar em todas
as soluções que se proponham;
e assim tôda^ as soluções razcáveis hão de receber dele,
e não de outra parte, as determinantes especiais da sua
opertunidade, extensão, forma
e maneiras".
Não fora, ademais, a participação entusiistlca e eficiente que teve Amadeu Amaral na
fundação e nas atividades da
Liga Nacionalista e da Liga
de Defesa Nacional, e bastariam esses
textos candentes
para demonstrar o interesse, o
empenho que lhe merecia a taref a, entre todas relevante, de
asstgurar i Nação "a eontlnuidade da vida e de espirito"
— essencial a toda civilização
que assalte sobre o conceito
basilar de que, para 0 Indiduo como para a sociedade, a
"luta
pelo dinheiro" importa
menor do que a "luta pela supremacia do saber".
Situa-se precisamente neste
lance fugidio da carreira de
Amadeu Amaral a única encruzilhada em que as suas letrás se encontram com a politica. Mas, vede bem, com a
política de bom quilate; com
a politica sadia que obedece
à razão e prática moral; com
a política de mãos limpas e de
consciência inquebrantável, cujo
objetivo precipuo é a paz e
cuja lei suprema é o trabalho
pelo bem comum.
Foi a essa política sem ambicões e sem partidos, sem
ódios ' e sem prevenções,
que
Amadeu Amaral não se de dignou de prestar a sua lúcida cooperação. Mas fê-lo, a exempio de Lamartine por dever sociai, por injunção de solida"como todo
riedade
cívica,
passageiro que, nas heras de
tormenta, há de colaborar forçosamente com a equipagem,
galgando as vergas, amarrando
os rizes, amainando ou desfraldando as velas".
Fê-lo (relevai-me que o repita) de vereda, abstrato, quace displicente e — por defender-se do espinho e do pó da
estrada — embuçado todo .
numa túnica ideal de soalvejante.
Se por essas planícies requeimadas éle passou... passou a passo lesto, na passagem
célere e distante de pássaro
das alturas, que perpassa rumo da cordilheira.
"triste e só sem fazer nenhum mal a ninguém..."
Em "Letras Floridas" por
duas vezes citou Amadeu Amaral, da secular
Comédia de
Bristo, a desalentada senten"poetas são tudo flores,
ça:
pelo fruto nio esperels".
nhos

Clama aos céus a mentira
concento.
inveterada
desse
Contra ela protestam, na mais
alta e vigorante das contraditas, a conduta e a ação de
Amadeu Amaral: vida familiar
de labor e de honestidade, de
esposo dedicado e de homem
de letras que fez sistemáticamente da poesia, do verbo e da
pena as armas Impolutas e Infrangiveis com que batalhou e
venceu as mais renhidas e mala
brilhante campanhas pela Arte, pelo Bem e pela Pátria.
Por isso, foram esplendoro-

sos os seus trlunfos, como seri
inacessível a sua glória. Mas,
na paráfrase
harmoniosa de
Guilherme de Almeida.
"... este
glorioso não acredl(tou na glória.
Julgou ser entre os homens,
sobre a terra,
monge vagando
em corredor
escuro
alheio aos ecos da comunidade.
ou ser "na escuridão do mundo o paradigma
da renúncia e da paz, uma
some-ra de um enigma,
perpassando sem ruido a caminhe. do Além».
Não lh'o consentiram, porém,
os contemporrãneos.
Não lh*o consentirá a Posteridade.
Não lh'o consentiria jamais Capivari — a sua
generosa e nobre terra natal.
Afirma e comprova-o o monumento que à nossa frente se
levanta e em cujos moldes o
escopro perito de Vitor
Brecheret retratou, com Impressionante fidelidade, as feições
plácidas e distintas do Poeta.
Erguida bem no âmago da
"terriala tão clara, tão singela, tão pequena", a sua casa,
o jardim, o teatro, a escola";
esta herma — como uma dessas lâmpadas votivas que, nos
cemitérios
antigos, conservavam a flama da lembrança dos
mortos queridos — aqui ficará
para sempre, confiada à guarda e ao culto perenes do povo
de Capivari.
Ao redor dela, nas lindas
manhãs tranqüilas, inundadas
de claridade e acalentadas de
sol, "uma imensa guirlanda de
crianças esbeltas, rosadas e
gentis, prestes a entrar para
o palco da vida, em rodas joviais, na euritmia da graça e
da saúde, encherá o ar de múfica inefável de suas vozes e
de seus risos". E à hora nostálgica do crepúsculo, quando
o badalar do "Angelus" vier
compassando lentos intervalos
para a oração e para a saúdade —- à semelhança do que,
nas lendas da Grécia, acontecia com o mármore inerte de
Memnon — é bem possível
que, misteriosamente vocalizaressoem no
das pela
brisa,
bronze sonoro desta efígie as
estrofes magníficas:
Gênios mansos da tarde, escutai minha prece,
Sínto-vos deslizar por estes
ares. Pondes
Um véu de seda azul no ombro nú da colina,
Entre as moitas, o rio em silêncio o adormece.
E sobe, lento e lento, entre os
cimos ca /rondes,
Da fadiga da terra o sonho da
neblina...
Permiti que minha alma, ao
peito da represa
Que se abriu e inundou as regiões convízinhas,
Por tudo se derrame, arrastada, envolvida
Por esta alma abismai das coisas, ampla e bela,
E também se desmanche em
sombras e em murmúrio,
E palpite com a fronde e soluce com o rio
Deixai-me corre/ar comigo atguma coisa
Deste infante felii de beleza
e verdade,
De plenitude e pai, áe sonho
e ie infinito".
Terminado o discurso do Sr.
Dr. Altino Arantes, coroado
com vibrante salva de palmas,
assomou a tribuna o representante da Academia Brasileira
de Letras, pronunciando a seguinte oraçio:
ORAÇÃO DO SR. MUCIO
LEÃO
"Aquele suave e encantador
poeta, aquele prosador másculo e seguro, que foi Amadeu

Amaral, deu-nos a fórmula do
seu esirlto, quando escreveu, no
fecho do soneto "Voz Interior",
estes dois versos incomparáveis:
... alguém que assistiu às lutas
da existência
Triste e só, sem fazer nenhum
mal a ninguém.
Ao contrário do comum dos
brasileiros, que pecam pelo excesso, Amaral pecava sempre
pela parcimônia. Aí mesmo,
nesses dois belos versos, que
tão belamente resumem o alto
e puro ser moral que êle foi,
encontramos a parcimônia, a
medida, a preocupação de dizer menos do que pode ser
dito... Vede que Amaral não
escreve alguma coisa afirmativa, come, por exemplo —' fazendo o bem aos outros; o que
êle escreve é alguma coisa restritiva ou mesmo negativa —
sem fazer nenhum mal...
E, entretanto, Amaral passou pela vida fazendo o bem.
E o fez por todos os meies ao
seu alcance.
E* fazer um bem à humanidade ser-se poeta, amar-se a
poesia, o caminho certo que
leva ao coração de Deus. E' fazer-se um bem à humanidade,
dedicar-se à profissão das ietrás e do jornalismo, na altura em que o fez Amadeu Amaral.
Se 1103 detivermos uns momentos na análise de sua obra,
iremos ver que tudo e que nela
é um contínuo
transparece
hausto de simpatia e de ternura, um continuo testemunho
de amor pelos homens.
Olhai-o, por exemplo, num
dos seus exercícios diletos, no
exercício que êle teve no terreno da crítica, terreno em que
é tio fácil a um homem tropecar nos escolhos da intolerância, da perfídia, da excessiva e inconfortàvel vaidade.
Olhai-o e vede como êle ali se
Não percebeis que
conduz.
Amaral é o crítico de expressão sempre medida e indulgente, que êle mais procurou
estimular os que possuem Iegítimos dons literários do que
sorrir da infeliz multidão dos
que se iludiram com o seu próprio talento, e que se fizeram
poetas ou prosadores falhados,
quando a vida os criara para
excelentes guarda-livros, para
ótimos operadores, para perfeitos marceneiros? Amaral sabia que errar não é uma coisa
de todo imperdoável. E aprendera no livro dos livros que
mesmo ao mais orgulhoso e entonado dos gênios é possível
endereçarmos a inflexível observação de Jesus — aquele
que estiver sem pecado atire a
primeira pedra. Vivendo dentro desse clima espiritual de
tolerância e mesmo de caridade, foi que éle encontrou o
caminho de sua crítica, nunca
pretensiosa ou fitua, humana
sempre, conselheira, acolhedora e serena.
Foi esse Ideal de amor pelos
homens que o levou a outras
formas de atividade de pensamento e de criação literária;
ao conto e à novela, onde é licito ao
escritor
demonstrar
que o homem tem em si reservas desconhecidas de energia, que o podem conduzir ao
maior aperfeiçoamento intimo.
E foi êle, também, aquele formoso ideal de amor, que o conduziu as suas queridas pesqulsas de folclore, terreno em que
o seu espirito, a sua paciente
faculdade
de análise, o seu
senso de crítico sutil, capaz de
discernir entre nuanças, todos
aqueles raros e preciosos atributos que lhe formavam o ser.
prestou a São Paulo e ao Bra-.
sil serviços inestimáveis.
O terreno, porém, em que
Amadeu Amaral revelou mais
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longamente o doe? amor que
o ligou ã humanidade foi mesmo o da poesia.
Êle pertenceu ã última geração parnasiana, é um epígono de Alberto
de Oliveira, ds Raimundo Corrêa e cie Olavo
Bilac.
Aos
olhos cie um critico que dssejasse analisar-lhe a obra, poderia aparecer aparentado com
esses três grandes poetas. Em
cemum cem Alberto de Oliveira, possui certa imponência
grave e certa frieza marmórea na construção do verso;
em
comum com
Raimundo
Corrêa, possui a filosofia, embebida em triste desencanto,
em descrença, em pessimismo,
em dor, Com Olavo Bilac seus
laços são mais misteriosos e
mais íntimos. O alto poeta,
que, como um Deus, abriu no
céu de nossa poesia a esteira de
"Via-Lactea",
oure
da
foi,
creio, o primeiro mestre, o primeiro modelo de Amaral.
E
mais tarde, quando, realizando
um voto que fôra um movimento generalizado nos meios
espirituais paulistas, a Acauemia chamou Amaral ao seu
seic, para preencher a vaga
de Bilae, levou, com esse ato
de justiça literária, o mais puro e explicável orgulho ao coração do poeta de "Nevoa".
Se eu quisesse levar mais
longe essa relação de parentescos que acabo de esboçar,
iria mostrar-vos que as aproximaçôes de Amaral são muito mais íntima com Raimundo
Corrêa do que com Olavo Bilac.
Aquele clima de melancolia perene em que ele vive
e respira, aquele amor à névoa e à neblina, em que a sua
musa se transfigura tanta vez
em visão de paraíso, aquela
pureza de intenção amorosa,
mercê da qual em nenhum de
seus versos se insinua jamais
a claridade de um seio de mulher, aquele fugir sempre para
as regiões do pensamento decepcienado de si mesmo, de

idealidade e de sonho, embora
um sonho amargo, uma idealidade dolorida... aquilo tudo
e muito mais um dom do desconhecido poeta de "Horóscopo" e de "Harmonias de uma
noite de verão", dc que do
poeta ardente e aniorcso de
todas as sensações humanas e
carnais que escreveu a "Ten"In
tação de Xenocrates" e
Extremis".
Outra manifestação do amor
que Amadeu Amaral dedicou a
teda a humanidade transpaE'
rece no seu jornalismo.
p.mar a espécie humana o estar sempre com ela preocupado, procurando corrigi-la nos
erros que apresente, precurando consertar os males que a
afligem.
Amaral muita vez
dava a essa manifestação do
seu amor forma graciosa e humorística, como o vemos em
tantos e tantos de seus artigos
de jornal.
Creio, de resto, que é essa
— a do jornalista — a feição
literária mais acentuada, emre
quantas possuiu o poeta de
"Névoa", o contista de "Pulseira de Ferro", o crítico de
"Elogio da Mediocridade", o
pesquisador incansável de tantos segredos do folclore paulista e brasileiro. Em sua atividade de homem de jornal, não
podemos deixar de vê-lo integrado por toda a vida no "Estado de S. Paulo", êle que
para ali entrou desde 0s dias
épicos do movimento civilisca e
que ali ficou, fiel e constante,
até falecer. Acrescente-se que
ao entrar em 1910 para o cor"valente
órpo de redação do
gão em que Júlio Mesquita
defendia, personificada em Ruy
Barbosa, a própria dignidade
da alma brasileira, Amaral já
vinha de outras brilhantes atividades jornalísticas.
Tinha
sido, ainda na adolescência, colaberador de "O Popular", a
folha que seu pai editava em
São Carlos do Pinhal; tinha

sido redator do "Correio Paulístano", redator do "São Paulo", redator do "Correio de S.
Caries", redator do "Comércio
de São Paulo", fundador e re*
dator da "Farpa". Paulo Duar.e, que com tão desvelado
carinho reconstituiu cs lances
principais da cidade de Amadeu Amaral, mostra-nos o t:scritor perdido nas colunas jornalísticas, multiplicando a sua
atividade em vários pseudóni
mos e em várias siglas, sendo
ora Maneco, ora Felício Trancoso, ora Carlos Pinto, ora Yorick, cia A., cia AA., ora Y.
Quanto a mim, confesso, se
íixo, em conjunto, a figura literáría de Amadeu Amaral, é
para a sua manifestação jornalistica que tenho maior carinho. Como jornalista, dentro
de um jornal, é que tive a honra de me aproximar dele. Foi
ísto na efêmera fase em que
Laudelino Freire tomou a si a
direção de "Gazeta de TTotícias".
Para lá conreguiu levar. cumo o seu braço direito
Amadeu Amaral, que era o seEntre os
cretáiio da folho.
escolheu para
operários que
comporem sua redação, para
irem trabalhar ao seu lado e a^
lado de João Ribeiro, mestre
dileto de todos nós, Laudelino
Freire incluiu, o meu nome,
dando-me a responsabilidade
da coluna de critica literária.
Foi então que me aproximei
durante algumas semanas daquele hemem plácido, cismativo e generoso. Aifo e magro,
louro, com o seu rosto vincaa sua mansidão
do de rugas
discreta, a sua delicadeza, a
sua inalterável doçura, Amaral
fei desde logo um dos cempr.nheires mais queridos a todes
Infelizmente, a direção
nós.
de Laudelino Freire no velho
órgão que Ferreira de Araújo
revolucionou a imprensa brasileira, foi curtíssima.
Mas o amor
que Amadeu
Amaral dedicava à humanida-

de não teve apanas aquelas
literárias
manifestações
que
acabei de indicar. Ele não se
limitou a dar aos homens a
sua generosidade de poeta, de
crítico, de jornalista. Não soube
ama-los
principalmente
como um ser humano. Seus
biógrafos são unânimes em
mostrá-lo afeituoso e acolheder para todos os que procuruvam, e citam-se casos — como,
por exemplo, o desse outro maravilhoso filho de Capivari, que
é Rodrigues de Abreu — de
Escritores e de poetas que Amaral amparou e estimulou, protegende-os, arranjando-lhes empregos e editores, levando-os
ã fama e até à glória.
Tal é o perfil realmente puro
"Lâmpada
e alto, do poeta de
Capivari, a cidade,
Antiga".
que ele proclamou sempre sti
á sua cidade, a terra do seu
coração e do seu espírito,"tem
motives para testemunhar-lhe
esse apreço, esse afeto, esse
amer, de que sentimos impregnada a bela festa de hoje. Esse
apreço, esse afeto, esse amor,
é apenas um ato de retribuiAmaral adorava estas
cão.
paisagens, e não sei de cidade
paulista que tenha merecido a
um seu poeta um soneto tão
comovido quanto este:
na minha velha ter
reola,
Tão clara, tão singela, tão peQüena!
Revivo a meninice. E' a mesma cena:
¦minha casa, o jardim, o teatro,
a escala.
Tcão o passado se me desenrola
em tomo, e tuâo, como foi, se
ordena
Sorrio, infante tíe rmdariu
gola,
de cabelo âoirado e alma serena.
se o tempo
Mas, quem sabe
que suponho
morto, ainda é presente? se a
Eis-me

amargujy,
de o sentir findo nâo ê mais
que um sobIio?
E, absorto, petiso ouvir, pela
janela.
a voz de minha mãe que mt:
procura,
para saber se estou bem pertb
dela..,
Tal foi, meus senhores, com:
poeta, como homem de letras,
como cidaõão. o nos-o doce o
A
grande Amadeu Amaral.
Academia Brasüeira de Letras
teve a felicidade de contá-lt,
no seu quadro, a felicidade de
vê-lo meditar e trabalhar, "excedendo a medida cemum dos
acadêmicos", como dizia um
dos maiores espíritos que nahonravam a
quele memento
nessa casa.
Para seu representante na
cerimônia de hoje, designouE incumme a instituiçãa.
traduzir
biu-me de
aqui a.s
lembranças e as saudades que
ainda censerva do meigo poeta, do moãelar prosador,'cuja
magestosa feição
agora aqui
vemos reproduzida no admiravel bronze de Brecheret.
Em
nomt. pois da Academia Brasileira de Letras eu me congratulo com os filhos de Capivari,
que souberam prestar ao seu
poeta esta alta e significativa
homenagem. Cem uma cerimôràa como a de hoje, eles procismam ã geração presente e
às gerações futuras que os filhos
da terra paulista, os filhos c!:i
terra por excelência criadora
aa fortuna, sabem que acima
das magníficas conquistas materiais estão as conquistas desnteressadas do espirito. São
Paulo é grande — proclamanos eles, com uma cerimônia
como a de hoje — porque possul o seu extraordinário parque industrial, mas é maior
ainda porque possui um Vicente de Carvalho e um Martins
Pontes, um Rodrigues de.Abreu
e um Amadeu Amaral".
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A Lua

Apareceu, recentemente, um
Dilermando
livro do escritor
Cox — A Fiscalização do Conlado
seu
e
sumo
o
pitoresco.
Pertencendo à classe dos fiscais de consumo, fixou Dtlermando Cox, nas pitorescas páglnas que escreveu, as mais
destacadas figuras dos seus colegas, entre os quais se contam
membros
da Academia
dois
Brasileira de Letras, deputados
federais, escritores de renome
nacional.
Damos a seguir dois dos mais
interessantes flagrantes que se
encerram no livro de Dilermando Cox — os retratos des escritores Viana Moog e José Lins
do Rego.
VIANA MOOO
Clodomir Viana Mog é um
gaúcho alto, claro, de olhos
azuis sonhadores. Quem o ve
de perto, belo, atolrado, o ar
perdido de quem está pensandistantes, não
do em coisas
sabe o irresistível Don Juan
esta,
sob superior inque ali
diferença olímpica. £', também, o gaúcho mais pacifico
que já me foi dado conhecer
.Nele tudo é calmaria, suavidade... E' um espírito de veludo perdido no meio das arestas da profissão que escolheu.
Escolheu? Eis af a dúvida. O
lado material estava resolvido
com a sua nomeação para o
cargo de agente fiscal do imposto de consumo, como êle
próprio confessaria mais tarde: — "Se as graças não haviam acudido com mirra e incenso e cornucópias de ouro
ao lar em que nasci; se tudo
até então havia sido contratempos e embaraços
para o
desdobramento
normal
dos
meus pendores, agora eu estava ali com apenas vinte e um
anos e já estava com o problema da subsistência,
que
mais
as naturezas
perturba
harmoniosas, influindo-lhes no
julgamento, inteiramente resoivido.
Estava ali, e já era Príncipe
da República!
Mas, teria êle escolhido, realmente, esse meio de vida?
Embora esse Príncipe seja
um burocrata honesto e cumpridor dos seus deveres funcionais, é o espírito de escol,
o escritor brilhante, o membro mais moço da Academia
Brasileira de Letras, avesso às
questões fiscais que lhe provocam mais
arrepios n'alma
que, aos ouvidos causam, um
discurso do senhor Pascoal
Raniéri Mazzili.
ÊSse autor de vários livros
de valor, nâo suporta, não compreende, não assimila os reConstitui
gulamentos fiscais.
para êss-j espírito de artista,
afeito à literatura, um tormento a interpretação das leis,
artigos e parágrafos que dizem
respeito à sua profissão.
Uma tarde entrava eu, ás
duas horas, no grande salão
da S. F. quando se me deparou o nosso Moog, em atitude
extática, numa das grande-- janelas da seção. Aproximei-me,
perguntando-lhe:
Então, alguma loira nn
pensamento?
Muito pior!.. respondeu
contristado, colocando a mão
direita sobre o meu ombro: —
E' mais fácil meter-se cálculo
diferencial no cérebro de um
tupiníquim do que o regulamento do imposto de consumo
no meu.
Voltou à posição primitiva e
continuou
absorto, de olhos
azuis perdidos na distância...
JOSE' LINS DO REGO
José Lins do Rego, ou simplesmente Zé Lins, é o romancfsta vigoroso que o Brasil conhece. O notável criador do
ciclo da cana de açúcar, com a
sua aparência de egresso do
cangaço e a su'alma de crianca grande, é também fiscal do
imposto de consumo.
Paralbano de nascimento, estudou
Direito em Recife e foi nomea-
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A máscara mortuárla iluminada,
A lua é o rosto de uma imagem pia,
O rosto branco da melancolia,
No santuário da glória amortalhada.
A chaga viva de uma punhalada
Em cada estrela a flâmula irradia.
Arde nos céus a dolorosa via,
A procissão da luz crucificada.
A Lua é uma cabeça decepada:
A legenda de dòr do austero Asceta
Fulge na salva de oiro ensangüentada.
E à alta ampliação erma das noites, quando
O anjo da morte o pensamento inquieta,
Passa a princesa Salomé dançando.

O Mar
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Dilermando Cox
do fiscal do Imposto de consumo para o interior do Estado de Alagoas, onde escreveu
e publicou o seu primeiro e famoso romance, "Menino de EnTransferido
depois
genho".
para o Estado do Rio de Janeíro, tem servido em vários
Municípios
daquele
Estado,
sendo que um dos seus grandes livros, "Água Mãe", tem
como cenário a lagoa de Araruama.
Esse colega ilustre, figura
destacada na sua classe pela
pujança do seu formoso talento literário é, como funcionário fiscal, do tipo do seu
colega Moog.
Muito se tem
esforçado para progredir entre
o cipcal cerrado dos artigos e
parágrafos dus regulamentos;
mas, não há jeito. Todo o seu
esforço redunda
em nada.
Prefere escrever dez romances,
matar todas as Eurídices que
apareesm na sua mente criadora a lavrar um auto de infração ou uma simples notificação.
Há uns cinco anos mais ou
menos, servia esse nosso colega em Cabo Frio.
O coletor, depois de acurado
conclusão
chegou à
estudo,
inabalável de que certa firma
comercial estava sonegando à
larga. Chamou o flscal-romancista, pondo-o ao par do que

CÂNDIDO
Faleceu, ha dias, no Recife, o
dr. Cândido Duarte, figura que
tanto respeito e tanto apreço
mereceu sempre dos pernambucanos.
Cândido Gomes Duarte nascera no Rio Grande do Norte,
mas fêz toda a sua vida no Recife. Pormcu-se ali em Direito,
em 1900, e desde cedo descobriu
a sua verdadeira vocação — que
foi a de educador.
Tornou-se desde logo conheeido o ssu Instituto Ginasial
Pernambucano, o exffelente educandário per êle mantido na
rua da Aurora. Era aquele um
tempo «m que o Recife mantinha a liderança do Nordeste no
ensino secundário, e via multiplicarem-se os estabelecimentos
do gênero: o Colégio de Carlos
Porto Carreiro, o Instituto Alres Gama, de Alfredo Gama: o
Instituto Carneiro Leão, o Colégio Pestalozzi.
Entre esses educantíários —
todos aliás excelentes, reunindo
um magnífico corpo de profes-

se passava; este, alarmado com
a possibilidade de ter de lavrar um auto de infração, apavorou-se, e, em pânico, procurou socorro Junto & experiéncia de Barros Carvalho, que
tudo lhe explicou minuciosamente, redigindo por fim, o
próprio auto de infração.
Restituido à calma, o nosso
colega regressou no dia seguinte pelo primeiro trem à circunscrição, levando na pasta,
o auto e as instruções ministradas na véspera pelo colega
prestimoso.
Chegou à localidade, saltou
na Estação, meteu-se num taxi, e rumou para o estabelecimento
comercial,
levando
n'alma mais audácia que os
caçadores de tigres nos jun- .
cais da índia misteriosa.
O comerciante, entretanto,
era devoto de Ogún, santo forte e bom protetor...
Quando o nosso Zé, procurou
a pasta sob o braço, verificou
com espanto, qus a esquecera,
não no taxi, mas no próprio
trem!
Regressou, às oressas,
â estação, onde o Chefe solícito, transmitiu vários telegramas aos colegas das" outras
estações. Tudo em vão! Para
felicidade do comerciante a
pasta fatídica não foi encontrada.
Ogún quando protege...

DUARTE
sores — destacava-se, pela disciplina dos métodos e o rendimento do ensino, o Instituto
Ginasial Pernambucano. AU diplomaram-se brilhantes rapazes, que hoje ocupam excelentes
posições no Brasil, como o desembargador Adelmar Tavares,
o governador Barbosa Lima Sobrinho e Múcio Leão (todos da
Academia Brasileira de Letras),
Oliveira e Silva e Edmundo
Jordão, conspícuos juizes, tantos professores, tantos magistrados, tantes intelectuais pernambucanos e nordestinos.
Cândido Duarte acaba de ialecer, com cerca de 80 anos de
idade. Era, ultimamente, diretor da Escola Normal do Recife,
e ali continuava no exercício
do seu apaixonado sacerdócio de
educador.
Seu enterro constituiu uma
apoteose, e nele o coração dos
antigos e dos atuais alunos de
Cândido Duarte revelou o quanto fielmente amava o velho e
nobre educador.

A MUCIO LEÃO
Os espetros do mar, as vozes cavas,
Levantam-se no pélago remoto:
Cratera imensa a desfazer-se em lavas,
Lavas de prata de vulcão ignoto.
Com a imprecação de um malsinado voto,
Boja, nas ondas lúbricas escravas
Que, ao negro peito do rochedo imoto,
Os corpos rasgam, nuas e almi-flavas.
O mar é o grande náufrago perdido!
E' o naufrágio de um deus incompreendido,
Despedaçando o sen eterno arcano.
Nos vãos abismos e longínquos ermos,
O mar é um mar de cérebros enfermos!
Rola no mar o desespero humano!

Ouvindo o príncipe dos poetas brasileiros
{Continuação da pág. 152)
dos nossos simbolistas, quem o
4? Será o autor das "Canções
da Decadência" ? Sou insuspeito para pensar assim de Medelros, Insuspeito e talvez ingrato, porque êle, falando em mim,
sempre tem sido multo lisonJeiro.
Esti vendo, pois, o Sr. Aioerto, qus o caso Cruz e SousaSilvio Romero só ganhou real
importância por sua causa. Porque o Sr. Alberto è Principe e
um dos chefes do parnasianasmo no Brasil. E feio, nessas
condições, vir atacar um morto
como o Poeta Negro.
É feio, mas compreende-se
que certos atos estão acima da
nossa vontade. Sobretudo, da
vontade dos poetas, a quem no
íntimo só a glória importa, e
portanto só importam os adversérios que, apesar, acaso, de tôdas as suas vitórias exteriores,
os morttfiquem surdamente sem
cessar.
Assim, não foi por maldade
que eu lhe vim à máo: foi porque seria imbecil quem, amigo
de Cruz e Sousa como eu fui e
andando envolvido na tal pilheria, deixasse de levemente arrefiar-lhe a cabeleira, ainda que
ora finalmente branca e venexá vel, a propósito deste seu ges+o, tão antipático, se não fosse
tâo infantil. — Nestor Vitor".
III
REPUTAÇÃO DE TOMAS
DELFINO
Também Tomás Delfino. em
p.rtigo estampado n'"0 País",
mostrou-ss rpssentido, a propõsito das palavras com que Alberto de OHvefra se referia ao
ilustre poeta de Algas e Musrjos. Alberto respondeu-lhe, pelo
"O País" de 29 de março de
1927, com a seguinte carta:
"Icaraí, 27 de março de 1927.
¦Exm.0
Sr. Dr. Tomás Delfino:
Sinto em sua carta, mágua
ou ressentimento por algumas
palavras minhas, acerca de Algas e Musgos, reproduzidas em
página do "Jornal do Brasi!",
com que fui honrado. Refletindo
sobre esta opinião e sobre o que
por mais de uma vez lhe disse
quanto a publicação desse prime'ro volume dos sonetos de
Luís Delfino, reconhecerá que
não fz senão repetir Jufao meu
qu» Já conhecia. Não devia. pois.
estranhar-me.
Em minha lnterlocucão com
Gonçalo Jorge, autor daquela
página do "Jornal do Brasil",

não me pude, infelizmente,
alongar sobre o grande poeta,
de que me ufano de haver merecido a amizade, por desvios
de nossa conversação para outros assuntos. Não fosse isso ou
dispusesse de mais tempo, e teria mostrado até onde vai a
minha admiração e vai o meu
culto, culto e admiração que
datam de tantos anos, pelo autor de alguns dos mais belos
sonetos que sei de cor, do CoropíSo, e tantos outros formosos poemas.
Parla também ver e melhor
ao meu Ilustre interlocutor e
amigo que só ao digno filho de
Luís Delfino, não se querendo
demover do propósito de, sem
nenhuma seleção, estampar tudo o que achou escrito dst -siáo
paterna, se deve a impressão
desagradável produzida em alguns espirite por várias das páPinas de Aísras e Musgos, porque esta é a verdade, meu caro
Dr. Tomás Delfino, doa-lhe emljora dizer-lh'0, o senhor é culpado de não termos, desde logo,
r.a publicação dos versos do
grande poeta, um livro em tudo admirável e em tudo digno
dele. Êle escrevia com hábito
Ininterrupto, escrevia séíníJre e
ao senhor mesmo ouvi que nao
emendava os seus cantos: "odiava o pó que deixa a lima" como
dos seus dizia Alvares de Azevedo. Natural é, pois, tivesse às
vezes horas menos felizes de
inspiração; de onde haver em
seu acervo poético composições
inferiores, frouxas, descuidadas,
e até de mau gosto de idéia e
expressão, ao lado de muitas,
em grande número, ótimas, excelentes. maravilhosas. Tíveíse
Delfino, êle mesmo, em vida, de
dar-nos um volume de suas produções e. certo, não o fizera sem
escrupulosa seleção. A publicação, infelizmente, veio póstuma
<? veio como não devia vir, sem
discrime, alto e maio, com grandes belezas, de par com graves
incorreções, com muitos primores e também muitas extravaPíincias. Lamentável. Faço justica aos seus sentimentos de veneração por memória tão alta,
rp.spe!tando tudo quanto seu
ilustre pai escreveu, mas em
deixa'* de parte algumas composições ou em escolhê-las para
as enfeixar em volume, penso
não iria quebra desse respeito.
Não me abra mão de sua simritift. nela franqueza com que
lhe falo.
O senhor, como filho, podia
ouerer ma's a Luís Delfino, mas
nfio o admira mais do que eu".
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Verbetes para o Dicionário Bio bibliogránco Brasileiro

I

ABREU, BEITO E JOÃO INACIO DE —
Acham-ss, sob seu nome, segundo Velho Sobrinho, os seguintes trabalhos:
— Das utilidades que se
podem tirar do Estado do Grão
Pará, sob a escravatura, 1777 —
Cópia fcl de 5 fols no Instituío Histórico Brasileiro.
— Mapa geométrico (sic)
do curso dos três rios Guaiara,
Joona e Caité, com todos os
Sítios estabelecidos (sic) na.ribeira desses rios. Partem do
Caminho dirigido da Vila de
Ourem, para Maranhã, e Camínho inteiro da dita Vila até
à Vila de Bragança. Com as
plantas iconográficos de ambas
as Vilas. Feitas na diligência
de
do snr... em Meze
(sic)
augto no Ano MDCCLVIII
Cm,920
O,m4S0, orginal a
aquarela
nome do au-

tou sua cooperação, já como
yí dator, jã como simples colaborador e numerosas folhas,
coma o Gíobo, a Gazeta de
Notícias, a Semana, a Revista
Brasileira, o Jornal do Comercio, o Kosmos.

tor.
ABREU, CÂNDIDA, ISOLINA
DE —
Nasceu em Porto Alegre (ou
em Pelotas?) em 1862. Colaborou no Partenon Literário e

cristã", c:mo lhe chamou Gonçalves Dias. Foi famosa, no
seu tempo, pelo seu talento de
repentista.
Caspitrano teve os segiuutes
filhos: D. Honorina de Abreu,
que se fêz freira e é hoje a
Soror Maria José de Jesus,
prioresa do Convento de feanta Tensa, nesta cidade; Adriano de Abreu, jornalista e ivmancista, funcionário do Ministérío da Viaçâo; Fernando
que faüeceu na epidemia da
gripe; Henrique e D. Matilde
Abreu Nogueira, esposa do dr.
Aprígio Nogueira, médico em
Minas Gerais.
Dos filhos de Capistrano cie
Abreu, um — D. Honorina —
herdou o estro poético que
tair.o fulgira em sua avó. D.
Percebemos
Adélia
Fonseca.
nela uma poetisa de doce e
-emboprofunda seneibilidadje,
ra peuco tenha dado de sua
inspiração aos leitores.

em outras
revistas
literárias
gaúchas, como a Arena Litcrária.
ABKEU,
CAPISTRANO
DE
JOÃO —
Nasceu em Maranguape,
Ceará, e era filho do major
Jeronimo Honório de Abreu e
de sua esposa D. Antonia de
Abreu. O major viveu até 1913,
e D. Antonia até 1922. CapTitrano viu a luz do sol a 23 de
outubro de 1853.
Fêz as primeiras letras e os
estudos secundários no Colégio
dos Educandos, que era dirigido pelo padre Nogueira Bravesa, no Ateneu Cearense e no
No
Seminário
de
Fortaleza.
segundo desses estabelecimentos teve a felicidade de encontrar o menino Guilherme studart, mais tarde barão de Studart, que ia ser seu amigo
através de toda a existência e
que é uma figura de real destaque no quadro dos estudos
históricos brasileiros. O Ceará naquele momento, possuía
uma brilhante elite intelectual,
e os principais nomes do momento s£o talvez o de um Rocha Lima — grande espírito,
tão cedo desaparecido —; o de
um Araripe Júnior, que veio a
ter tão predominante situação
no Brasil mental dos fins do
século passado e do começo
íoi
deste
século.
Capistrano
uma das grandes figuras daespiquela curiosa organização
ritual de Fortaleza que se batisara a si mesma de "AcadeJá
naquele
mia .Francesa".
tempo apresentava as qualiúadss básicas de seu espirito; a
seriedade nos estudos, a segurança firme
das opiniões, o
sarcasmo agreste,
a soberana
ironia na critica.
Em 1869 parte para o Rccife, e ali se d*emora pelo espaço de cinco anos. Também no
encontra
um
Recife
grande
ambiente Intelectual, pois c
ríodo em que ali esteve foi
aquele em que talvez mais se
acentuou o predomínio de Tobias; foi o período em que Silvio fêz o seu notável concurso
da Faculdade de Direito, o periodo da "Morte da Mstafísica". Caspistrano encontra na
ótimos
capital
pernambucana
estímulos para o trabalho intelectual, e principalmente para
o trabalho jornalístico,
Em 25 de abril de 1875 chega
ao Rio de Janeiro. Por decreto de 9 de agosto de 1879 e
nomeado para o cargo de oflciai da Biblioteca Nacional.
Já do Norte trazia um maduro e longo tirocínio de imprensa — da época em que
"Haranguaventrabalhara no
se', na Constituição e na Fra—

terniiaie, do Ceará: e nas Iolhas recifenses. Chegando ao
Rio, continuou a exercer atividades jornalísticas.

Na Biblioteca Nacional ficou
Deixou
cinco
anos.
apenas
aquele cargo em 1883, quando,
depois de brilhantíssimo concurso, f:v. nomeado professor de
Cofografia e História do Brasil do Colégio Pedro II, cargo
cm que, em 1903, íoi posto em
disponibilidade.
Pouco antes — em 1881 —
havia casado com D. Maria
José de Castro Forneça, filha
do almirante
Inácio Joaquim
de
Fonseca de D.
Adélia J.
Castro Fonseca. Sua sogra era
uma figura feminina de raro
valor e raro encanto, a poetisa
dos Ecos de Alma, a "Safo

escritor faleceu nesta Cidade, vitimado por ataque dc
pneumonia gripai. Teve penosa agonia, que se estendeu nos
dias 12 e 13 de agosto de 1927.
Expirou na madrugada desse
último dia. Foi inhumado no
cemitério de S. João Batista,
sendo o seu enterro conduzido
numerosos
seus
a
pé
pelos
amigos. Patrono da Academia
Cearense de Letras.
escreveu:
(principais trabalhos).
— Perfis juvenis. 1. Casemiro de Abreu.
No
II — Junqueira Freire.
No Maranguapense de junho,
julho e agosto de 1874.
— Raimundo José da Rocha Lima. E' uma introdução
ã Critica e Literatura, Maranhão, 1878.
— O Brasil no século XVI
Rio — 1860.
— Fernan Cardim — Rio,
1381.
— Descobrimento ão Brasil e seu desenvolvimento no
século XVI. Tese de Concurso
Rir, — 1883.
— J. E. Wappeus. A geografia física no Brasil (edição
—
— Tradução
condensada)
Rio — 1884.
— Materiais e achegas para
a história e geografia do Brasil. — Rio 1836.
— Frei Vicente do Salvador. Livros I e II da História
tio Brasil — Rio, 1887.
— Do Rio de Janeiro o
Cuiabá, viagem ão naturalista
Tradução —
Herbert
Smith.
Rio — 1887.
10 — A. W. Sellin. Oeografia Geral do Brasil — Tradução — Rio — 1889.
11 — Notas sobre a Paraíba(Prefácio ao livro de Irineu
Jo/lily — Rio — 1892.
12 — Sophus Rupe. — Cristóvão
Colombo e Vasco
da
Gama. Tradução.
13 — Dr. Paulo Ehrenreich
Divisão e distribuição das
tribus do Brasil. Tradução —
Rio — 18S2.
14 — Monografias Brasileiras. Os Mamíferos no Brasil,

d,s Emílio

Goeldi

—

Rio

—

15 — As aves no Brasil, de
Emílio Qoeldi — Rio — 1894.
16 — Os Bacaoys. — Rio —
189C-.
17 — Sobre uma história do
Ceará. —¦ 1899.
18 — História topográfica e
lêlica da Nova Colônia do Sacramento do Rio da Prata. —
Rio — 1900.
19 — Sobre a Colônia ão Sacramento. — Rio —1900.
20 —
O descobrimento do
Brasil. Memória publicada no
Livro do Centenário — Rio —
1900.
21 — Diálogo das Grandezas
do Brasil. — 1900.
22 — Os primeiros descobrimentos de Minas. — 1901.
23 — Tricentenárío do Ceará. Rio e Fortaleza — 1904.
24 - - História Pátria — Artipos no Kosmos. — Rio, 1905.
25 — Capítulos da História
Colonial. — Rio — 1907 — 2."
edição em 1903.
26 — Ra-txauni-kui Gramatica. texto e vocabulário Caxin<tuà. — Rio — 1914.
27 — Francisco Ramos Paz.
Rio — 1928.
28 — Cam inhos antigos e
povoamento ão Brasil — Rio
1932.
30 — Primeira visitação do
Santo Oficio às Partes do Brasil pelo licenciado Heitor Furtado de Mendonça (Confissões
da Bahia, 1591-1592) — Rio —
1932.
31 — Ensaios e Estudos (Critica e História) — l.a série —
Edição da seciedade Capistrano de Abreu — Rio — 1931.
32 — Ensaios e Estudos —
(Critica e História) — ?.a serie — Edição da Sociedade Capis-'.rano de Aoreu — Rio —
1933.
33 —
Ensaios e Esindos —
(Crítica e História] — 3.a série — Índice:
/ — história: João Cointa.
Senhor de Boles; Clérigos e
Leigos; Ceará e Rio Grande;
Sobre a Colônia ão Sacramcnto; Fases do Segundo Império;
O Brasil no século XIX;
II

—

NOTAS

BIBLIOGRÁFICAS:

História Pátria; Noticias atrazadas; Livros novos; Para a
História.
34 — /// — lingüística F
ploclore: Os Bacaeris; Os Caxinauás; a Lingua dos Caxinauâs — 369 — páginas — Edição
186.591 — o8-87 — Wanderley
de
da
Sociedade
Capistrano
Rio — 1938.
35 — Carta a José Verissi7no
Revista da Academio Brasileira de Letras n.° 119.
36 — Gramática, textos e vocabulários Caxinauâs. — EdiCapistrano
ção da Sociedade
de Abreu — Rio, — D. Federal — 1941 — 650 páginas.
Fontes sobre Capistrano de
Abreu:

ALENCAR, MARIO DE —
Capistrano de Abreu, Almanaque Gamier para 1901, página 358 — (com retrato de C.
de A.)
ALVES, CONSTANCIO:
Capistrano de Abreu — Revista da Academia Brasileira
de Letras, n.° 84.
AUTORES E LIVROS — vol.
6 — n.° 5 — (6-2-1944).
Encerra:
Notícia sobre Capistrano
de Abreu.
Bibliografia de Capistrano de Abreu.
Estudos sobre Capistrano
de Abreu, de João Ribeiro:
— O Descobrimento
do
Brasil.

II — Ensaios e Estudos.
III — Cartas de Capistrano.
IV — A morte de Capistrano.
Capistrano de Abreu, humorlsta, de Afrãnio Peixoto.
Capistrano, de Afonso Arinos de Melo Franco.

— Correspondência de EsJoaquim
Carta
de
critores.
Serra a Machado de Assis.
O Descobrimento do Brasil, de Capistrano de Abreu.
História Pátria, de Caplstrano de Abreu.
Raul Pompeéia, de Caplstrano de Abreu.
Adélia Fonseca, de A. A.
Capistrano de Abreu, de
Humberto de Campos.
Capistrano de Abreu, de
João Pandiá Calogeras.
Um autógrafo de Capistrano de Abreu.
A meu Pai (soneto) — de
Honorina de Abreu.
—
BLAKE,
SACRAMENTO
Dicionário — 3.° vol., pag.
381.

CAMPOS, UMBERTO DE
Palavras na Academia — Revista da Academia Brasileira
de Letra n.° 71.
CARMO, J. A. PINTO
DO —
Bibliografia de Capistrano de
Abreu — 130 páginas de texto,
10 de gravuras. Instituto Nacional do Livro, Rio — 1943.
CELSO, AFONSO — Palavras na Academia — Revista da Academia Brasileira de
Letras número 70.
-COELHO NETO — Palavras na Academia — Redimido —
(artigo transcrito
do
Jornal do Brasil de 21 de agôsto tle 1929) — Revista da Acadmia Brasileira de Letras número 70.
EUCL17DES —
(revista)
n.° 1 — págs. 83, 115, 138 —
n.° 2 — pág. 101 — (bibliográfia de Capistrano de Abreu).
GALERIA NACIONAL —
vol. 2 — página 166.
GAMA, DOM1CIO DA —
Capistrano de Abreu — Revista da Academia Brasileira
de Letras n.° 101.
GUIMARÃES, ARGEU —
Dicionário
bibliográfico,
pág.
14.
INSTITUTO DO CEARA
Fortaleza — 1942 — n,° ti
2.° semestre — Capistrano
de Abreu.
OTÁVIO RODRIGO —
Palavras na Academia. Revista da Academia Brasileira número 70.
PEIXOTO — AFRÃNIO
-- Capistrano e Von Martius
—- Revista da Academia Brasileira de Letras n° 71.
PERDIGÃO, HENRIQUE
Dicionário Universal de Literatura — pág. 454.
RIBEIRO, JOÃO — Palavras na Academia — Revista
da Academia Brasileira de .Letrás n.° 71.
VERÍSSIMO, — JOSÉ1 —
O Descobrimento do Brasil pe"Estudos da
los portugueses.
— 3."
Literatura
Brasileira"
série, Sobre a Colônia do Sacramento. Idem, idem.
ABREU EDUARDO AUGUSTO PEREIRA DE
Nasceu nesta cidade em 1833
e era
filho
do Comendador
Plácido
Antônio
Pereira
de
Abreu e de D. Ana Senuorlnha Pereira de Abreu. Doutorou-se em Medicina pela Faculdade do Rio
de
Janeiro.
Foi médico da
antiga
Junta
Central de Higiene Pública e
Vereador da Câmara Municipai. Era fidalgo da Casa lmperial, Cavaleiro da Ordem da
Rosa, sócio correspondente da
Academia Ral das Ciências de
Lisboa,
membro do Instituto
Nacional de Medicina, da Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional,
da
Sociedade
Amante da Instrução.
escreveu:
1 — Das causas da menstruação. Diagnóstico ia prenhes
composta. Calor animal. Elefantiases dos árabes, suas causas e tratamento. Tese de doutoramento na
Faculdade
de
Medicina do Rio de Janeiro
Rio — 1855.

— Utilidade do emprego
larhtgoscópio nas moléstias
garganta. — Rio — 1864.
— Memórias sobre as causas gerais e especiais ão escorbuto — Rio — 1867.
— Estudo higiênico sobre
a educação física, moral e inlectual do soldado — Rio —
1867.
— Considerações higiênicas
e filosóficas sobre o recrutamento do Exército — Rio —
1868.
ão
da

— A fisicatura-mor e o cirurgião mor dos Exércitos do
Reino de Portugal c Estados do
Brasil (1886) — Rev. do Inst.
Deixou várias outras memòHistórico. LXIII.
rias, além de necrológios, pareceres, etc.
Abreu, Fernando de
Nasceu na cidade de Abre
Campo, Minas Gerais, a 5 de
dezembro de 1884, e era filho
de Francisco de Assis Pereira
Júnior e D. Jovita de Abreu
e Silva. Diplomou-se em íarmacia pela Faculdade do Rio
de Janeiro, em 1904. Jornalista, redigiu O Cachoeirano, de
Cachoeiro do Itapemirim (Espinto Santo). Fez-se comereiante nessa cidade, tendo feito
da f irmã
Fernandes,
parte
Abreu e Cia., estabelecida com
uma farmácia. Lutou, politicamente,
contra
a
família
Monteiro e, por isso, em 19U8,
se viu forçado a deixar o K°pirito Santo. Voltou a viver no
Estado, antes de ser anistiado (1916). Em 1923, foi eleito
Deputado Estadual, sendo reeleito para mais duas legislatinas. Em 1934, fêi, parte da
representação espirito-santense
à Constituinte Federal, sendo
o leader de sua bancada.
escreveu:
— Farrapos... Brigiet editores — Rio — 1929.
—
Uvi livro como
os.
mais...
— Vergastar.
Luiz
Abreu, Ferreira de
Visconde
de
Ferreira
de
Abreu:
Nasceu no Rio de Janeiro, e
era filho de Francisco Ferreira de Abreu, Barão de Terezó|.oiis. Fêz a carreira diplomatica, tendo sido ministro em
ván.i3 capitais.
Aposentou-se
em 1014 e faleceu e:n:
ESCRKVKU:

— A verdade sabre reconheumento da RepiWca pcli
Espanha — Petróoo!:s _
1902.
- Cario aherta «o senlu.r
i "'co du Rio Bran-j — Petro}.-;.« ¦ ¦ 1909.

— A verdade sò i*- • j rtm
Jii-Tiiwnto da Repúotit :'ln
:?

y..íi hn, contendo uma carta
J')aa>-*sa ao Barão Jo Riaa íí'"i:í: • cuja publicação 'o; rtc &?.
¦í'
"Jornal
do comércio
pelo
¦ um nigo ao sem.Ji*
Ar.t'.,¦">
"Notliorge. tublicado
njii
cia", Rio, 1914.
NOTA
Autores e Livros continua r»
sistematizada
dos
publicação
verbetes da letra A do Dicioimrio Bio-Bibliográfico Brasileiro,

elaborado pelo seu diretor. Estamos perfeitamente ecr-sci-entes das grandes falhai e das
grandes insuficiências do nosso
dicionário, elaborado com os
medíocres recursos qn? o ambiente espiritual do Brasil atorece a obras de tal vulto. Per
isso, o autor desse trabalho
pede encarecidamente aos seus
leitores de bôa vontade que cooperem com êle, enviando-lhe,
à margem de cada verbete, os
reparos que lograrem fazer, no
sentido de completar cu corrigír as noticias biográficas. As
emendas e as correções assim
feitas serio aproveitadas ua
edição em livro que a obra venha a ter.
X,

Veja Autores e Livros,
pags. 71, 83, 91.
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Saneho de Barros PimentelA T,MIDEZ DE RJ" BARB0SA
Luis Viana, em 1041, estudou
a vida de Rui Barbosa num livro
evocar, em valiosos depoimentos tisara Martinho
Campos), eram
digno
de todos os encômlos, num
pessoais, os momentos gloriosos
Rui Barbosa (Qrey), Nabuco
livro em que, a par da mais node sua moeidade — os tempos
ÍOarrison)... Barros Pimentel,
nesta
documentação, encontrafulgidos e felizes em que esRodolfo Dantas, Gusmão Lobo,
mos um espirito de critica semtivera em contato permanente
complementavam o grupo e
pre alerta, uma fina e penecom tais homens.
eram Clarkson, Chatham, Wlltrante faculdade de análise.
Fizera em s. Paulo a pribsrforce, Bruxton... Isso ocorEra, pois, com uma curiosidade
primara parte do seu curso de
ria pelo ano de 1884.
plenamente
Justificada que os
Direito e ali assistira aos priSete anos passaram e esse Inúmeros estudiosos de Rui
meiroò maravilhosos triunfos de
mesmo
grupo
está
aguardavam
de
novo
reua conferência em
Castro Alves. Poi, depôs, para
nido. E' agora para fundar o que o brilhante deputado ia sinPernambuco, em cuja Paculteu "Jornal do Brasil" que Rotetizar, agora, o panorama rutllo
fade de Direito se formou, tendolfo Dantas congrega, em 1891, e maravilhoso das atividades
do sido ccUga de turma de Naa luzida coorte de Intelectuais jornalísticas de Rui Barbosa
buco, de José Mariano, de Meira
que, havia alguns anos, se tinha
A curiosidade simpAtica Jusde Vasconcelos. O destino ia constituído
a brigada de defesa tificou-se plenamente.
No dia 16 de outubro de 1894
sorrir-lhe, e êle foi parlamende
seu
Luís Viana resumiu e analipai. Acham-se êles de
lar. foi presidente das provinnascia, na Bahia, Saneho de
nuvo juntos para a criação do sou, em uma hora que rápida
cias de Pernambuco e do PaBarros Pimentel, uma criança
transcorreu, o que foi a atuai0,
jornal
representar
lima
que
de
tornar-se
um
dos
havia
raná. Liberal dos mais entuque
vitória «o fulgida, acham-se ção Jornalística do grande bravalores brasileiros mais repreCustas, fez parte daquele grupo
ceng-egados em torno do entu- sileiro. desde os albores, quando
sentativos do seu tempo, um
de escritores que, durante o
siasmo e da
de Rui, ainda estudante, nas colujornalista, um jurista, um pogebinete Dantas, freqüentavam Rodolfo Dantas.generosidade
Ao lado de nas do "Diário da Bahia", lanlítico de eminentes qualidades
as colunas do "Jornal do CoJoaquim Nabuco, de Saneho de cava setas aceradas contra um
Companhiero de Castro Alves,
mércio" para a defesa dessa s'.Barres Pmentel, de Gusmão Lo- presidente da província com t>
de Rui Barbosa e de Joaquim
tuação. Esses rapazes (os inbo, encontram-se mais Ulisses qual se achava em lutas o Dr.
Nabuco, êle teve ocasião de
gleses do Dantas, como os baViana, Constando Alves, José João Barbosa, seu ilustre pai.
Partindo dai. analisou êle as
Veríssimo, tantos outros...
Barros Pimentel fo, pois, um demais etapas da existênêcla
dcí. nossos operários da hora Jornalística de Rui: a estréia
de Luis
Inaugural, um daqueles que mais em São Paulo, ao lado
"Diário da
contribuíram para o primeiro Gama; o trabalho no
Baha", o órgão de que, aos 24
A França perdeu recenteMarcella, Claude-Salvy. E puprestigio, para o primeiro es- anos de idade, êle foi redatormente um dos seus escritores
seram-se os três a conversar,
plendor desta folha.
chefe; no "Diário de Noticias",
louvando a anfitriã e Claudemas característicos: Edmond
Recordamô-lo hoje, no ano de a folha em que fez a doutrinaJaloux.Era um homem de 71
Salvy a agilidade e a rigeza de
seu centenário — que é o mesmo ção
pela Federação das ProvinJaloux. Em certo momento, êle
anos de itfade, tendo nascido a
ano dos centenários dos seus cios, doutrinação
que resultou
18 de Junho de 1878 em Marse volve para Salvy e pede nodois grandes amigos Rui e Na- na propaganda da República;
selha. Fundara aos 20 anos a
ticias do amigo comum Frederic
buco — como se levássemos um no "Jornal do Brasil**, em que
Lefevre. Foi a sua última paRevista Mediterrânea, e fora
preito de simpatia e de saudade lutou contra a ditadura de Piodesde a fundação das Nouvelles
lavra. Antes de receber a res*
a alguém que pertence à nossa riano; na "Imprensa", enfim,
Utteraires critico desse jornal.
posta, tinha caído da cadeira
família espiritual...
em que fêz a campanha pela reDeixou numerosa obra de roque ocupava, fulminado por uma
hemorragia cerebral.
mancista, de ensaísta, de critico. Sua vasta colaboração
Jaloux fora mais de uma vez
como crítico das Nouvelles Litpremiado pela Academia Franteraires ficou reunida nos vocesa, e acabara por fazer parte
Os meios intelectuais brasi- da Bahia, em 1926. Foi mèüilumes intitulados O Espírito dos
da associação, na vaga de Paul
leiros
foram
dolorosamente
Livros. Jaloux definia-se a si
Bourget, escritor de quem, de
co alienista do Hospital Sio
surpreendidos, no último
dia
mesmo como crítico, quando
João de Deus, na capital dacorto, êle diferia essencialmente.
deste
més,
com
a
noticia
do
efeito,
não
com
dizia que um crítico, é um poeta
Sua obra,
quele Estado (1927): médicofalecimento do professor Arlegisla do Instituto Nina Roapresenta as mesmas caracteque não logrou realizar-se.
tur Ramos. Achava-se êle em drigues
da
mesma
cidade
risticas de construção maclssa
Morreu êle em Lausanne, na
Paris, integrando a represenFixando-se no Rio,
(1928).
e sólida do seu antecessor; e
Suiça, cidade em que morava
tação científica do nosso Pais foi chefe do Serviço de Orioantes leve, amena accessivel a
desde a guerra. E seu falecina Cidade Luz, onde foi escofrenia e Higiene Mental do
um leitor mais ligeiro ou demento ocorreu em condições eslhido para chefe do departa- Departamento de Educação do
satento.
peciais.
mento
de
Ciências
Sociais
da
Distrito Federal (1934).
Mas o prestigio e perdurabiNa tarde de segunda-feira, 22
UNESCO.
Seu
falecimento
Foi, além disso, livre docenlidade das instituições do gêde agosto, fora êle à casa de
ocorreu
de
maneira
inesperada
te de Clinica Psiquiátrica da
nero da Academia Francesa
sua amiga Rosa-Marcela Courfulminante,
e
vitimado
Faculdade
de Medicina
da
por
a
(como, aliás, ocorre com
vois'er, colaboradora da Gazeta
uma sincope cardíaca, às 8 ho- Bahia, professor de Psicologia
nossa) assentam um pouco nade Lausanne. Subira, lépido, as
ras,
no
Hotel
Pierre,
onde
esD.
na
Universidade
do
Social
escadas, desprezando o elevador.
quilo que poderíamos chamar a tava hospedado com sua especatedràtico
Federal professor
harmonia dos contrastes...
Lá encontrara, além de Rosasa, d. Luiza de Araújo Ramosde Antropologia da UniversiEra o professor Artur Radade do Brasil. Era membro
mos um dos mais legítimos ti- da Sociedade de Medicina Letulos de orgulho da Inteligên- gal. Criminologia e Psiquiatria
cia e da cultura nacional. Reda Bahia; da Sociedade Bralativamente moço .fizera em sileira de Neurologia e PsiquiaAcha-se em vésperas de ser Faculdade de Filosofia da Unitria da Liga Brasileira de HI46 anos), era uma autojulho
fundada no Rio de Janeiro, a versidade do Brasil.
ridade incontestável, em tudo glene Mental e de diversos
Em torno dela estão congreSociedade Shakespeare, que se
relacionasse com os centros culturais e científicos
se
o
que
destinará ao estudo e a tratíu- gados Antônio Carneiro Leão, estudos da sociologia, da etno- de outros países.
Alceu Amorozo Lima, Manuel
ção da obra do maior dos poeEra casado com D. Luiza de
grafia, da antropologia, em
tas ingleses. E' ela uma velha Bandeira, Mucio Leão, Onestaldo nossa terra. Fixara para si tal Araújo Ramos.
de Penafort, Abgar Renault, posição, mediante a publicação
aspiração de quantos no BraColaborou nos "Arquivos do
numerosos outros escritores, e de obras que figuram no mes- Instituto Nina Rodrigues" (Basil amam a obra shatespereana, aspiração, entretanto, ate poetas e professores. Oportu- mo nivel das melhores produ- hia), no "Boletim de Ariei"
namente teremos ocasião de ções de um Nina Rodrigues, de
agora não realizada. O princi(Rio), na "Revista Brasileira"
pai espírito de animação da comunicar ao leitor os Estatu- um Roquete-Pinto. Era, con(Rio), na "Revista do Arquivo
!os da Sociedade Shakespeare, vem frisar, um inexcedível co- Municipal" (São Paulo), em
nova Sociedade é Miss Hull, a
em
"Pensamento
agora
se
acham
os
tanta
ilustre mestra que com
quais
América"
da
nhecedor dos problemas
que
proficiência ensina inglês na elaboração.
(Rio), na revista "Cultura"
se prendem às correntes afrl(Rio), etc.
canas que vieram plasmar um
Deixou as seguintes obras:
pouco da alma do Brasil.
Primitivo c Loucura —
Ao seu delicado e profundo
Tese de Psiquiatria — Bahia
espírito de cientista juntava
1926.
Artur Ramos apreciáveis qua— A sordicie dos alienados
lídades literárias, sendo um esPropriedade de MECIO CARNEIRO IEAO
Bahia — 1928.
critor elegante e polido.
Estudos de Psicanálise —
ASSINATURAS
Há pouco tempo foi designaLivraria
Científica — Bahia —
representar o
do
CrS 45,00 dentepara UNESCO num presiAssinatura anual com registro
1921.
Conda
Os
horizontes míticos do
gresso de Sociologia, realizado
FASC1CULOS AVULSOS:
em Oslo, capital da Noruega, negro na Bahia — Bahia —
CrS 50,00
Dos volumes da 1." fase (I a VIII)
1932.
muito
no qual teve atuação
Eé um extrato dos "Arquidestacada. Tudo isso o sagraInstituto Nina Rodri5,00 va como um dos espíritos ver- vos do
CrS
Do volume IX
nosgues".
dadeiramente de elite do
A pocessão fetíchlsta na
so País, e seu falecimento vem
— Bahia — 1932.
4,00 abrir em nosso mundo espirl- Bahia
CrS
Do volume X
E' um extrato dos "Arquivos
tual um claro difícil de preCr$ 100,00
Brochura do volume IX
do Instituto Nina Rodrigues".
encher.
Freud, Adiar, Jung — EdiEndereço:
tora Guanabara — Rio —
1933.
PeAraújo
Rua Fernando Mendes, 7 — 12.° and. — 37-9527 Artur Ramos emde Pilar,
Educação e Psicanálise —
Alagoas,
reira nasceu
Cia. Editora Nacional — sao
a 7 de julho de 1903, e era IIRIO DE JANEIRO — BRASIL
lho do Or. Manuel Ramos de Paulo — 1934.
Psiquiatria e Psicanálise
Doutorou-se
Araújo Pereira.
IMPRESSO NAS OFICINAS DA IMPRENSA NACIONAl
Rio — 1934.
em Medicina pela Faculdade

A 16 do corrente, transcorreu
a data centenária de um eminente vulto brasileiro — Sancno
do Barros Pimentel — um dos
que, ao lado de Rodolfo Dantas
fundae de Joaqu.m Nabuco,
"Jornal do
ram. em 1891, o
Brasil". Evocando a figura do
antigo e ilustre jornalista, o
•¦jornal do Brasil" dedicou a
Saneho de Barros Pimentel um
dos seus grifos, que pedimos licença para aqui transcrever:
UM FUNDADOR DO "JORNAL
DO BRASIL"

Edmond

Jaloux
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publicanizaçfto da república
(como era a sua própria fôrmula) e em que combateu, com
tanto calor e tanta eloqüência,
Campos Sales.
E' claro que a essas etapas
poderia êle ter acrescentado
outras, igualmente dignas de
apreciação: a fase do exílio em
Londres, em que para o "Jornal
do Comércio" Rui escreveu es
suas incomparáveis Cartas de
Inglaterra; a fase do segundo
"Di&rto de Noticias",
Ji pálida
decerto, mas ainda assim digna
de referência e de análise, como
tudo o que se prende ao nosso
grande homem.
Custa a crer que aquele espirlto que nos parece Imbuído
de tanta audácia, irradiando
uma coragem tao Indomita,
tenha sido, como o fotografa
Luiz Viana, um vacilante e um
tímido. Realmente, em conformidade com documentos íntimos
de Rui — as cartas a Tobias
Monteiro, por exemplo — o conferenclsta mostrava-nos Rui recalc.trando de todas as maneiras para aceitar a direção do
"Jornal do Brasil" e só assumindo a incumbênêcia relevantíssima por Imposição da revoluclonária Maria Augusta (como
âle próprio se expressa).
Eis ai uma tese curtosíssima.
merecedora de agudas meditações dos psicólogos — a tese da
timidez de Rui Barbosa. A conferêncla de Luiz Viana serve
como um ótimo ponto de partida para tal estudo.
(21-10-49).

Rjâjvcos
O JVesrro Brasileiro — Biblioteca de Divulgação CientíBrasileira
fica — Civilização
S. A. — Rio — 1934.
Este livro foi traduzido para
o inglês pelo Sr, RIchard Patee e lançado em Washington
pela "The Associated Publishers Inc." sob o titulo "The
Negro in Brazil".
— A Familia e a Escola —
Rio 1935 — 46 páginas.
O Folclore negro do Brasil — IV volume da Biblioteca
de Divulgação Cientifica — Civilização Brasileira S. A. —
Rio — 1935.
Introdução e Psicologia
Social — Liv. José Olímpio —
—
1936.
Rio
Loucura e Crime — Prefâeio de Josué de Castro — Llvraria do Globo — Porto Alegre — 1937 — 204 páginas.
As culturas negras do Novo Mundo — Civilização Brasileira S. A. — Rio — 1937 —
A criança problema —
Cia. Edit. Nacional — São
Paulo — 1939 — 425 páginas.
Introdução à Antropologia
Brasileira — 1.° volume (As
culturas não européias). Coleção Estudos Brasileiro'; da Editora da Casa dos Estudantes
do Brasil — Rio — 1948.
Entre os artigos que estampou em Boleti mdc Ariel, convem mencionar os seguintes:
A influência africana no
português do Brasil (Ano III,
pagina 39).
O folclore nacional no
BrasilL Idem, idem página 208O nesrro na Américas —
Idem, Ano IV, página 46.
Na "Revista do Arquivo Municipal de São Paulo", estampou:
As culturas .negras no.
Brasil (Julho de 1938, páginas
113-118). — Na "Revista Brasileira".
Dofinfção e limites do Foiclore (N.° 5, março de 1948).
Em "Pensamento da Amêrlca":
O Negro das Américas,
volume 1° (1942), pagina 155.
Na revista "Cultura" (do
Ministério da Educação) publicava êle, ultimamente, um ensaio sobre a arte negra no
Brasil.
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EM NOME DE MIRA-CELI
Jorge de Lima
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Em nome de Mira-Celi,
levantai-vos soldados caídos para sempre na luta desde Abel
[até hoje.
Não deveis vos quedar sob os humos das mesonotamlas, é
tempo de despertardes!
De acordar-vos de vosso sono milenar nos outeiros sagrados.
Em nome de Mira-Celi acordai soldados caídos nas guerras:
t tempo de abandonardes este imensos campos cobertos de
[cruzes
ou as valas anônimas em que misturais vossos ossos; é tempo
de afastar os eternos gelos em que haveis mergulhado lu[tando,
é tempo de estraçalhar brancas mortalhas de neve
em que aliviais as queimaduras da pólvora;
«os vossos cavalos cegos ou mutilados vêem alta noite relin[char dentro das ventanias:
acalmai vossos corcéis.
vinde com eles que é tempo de despertar.'
Em nome de Mira-Celi, regressai soldados desaparecidos nos
[êxodos

oa refugiados na morte, aviltados pelas deserções, fuzilados
como traidores ou espiões:

é tempo de levantar vossas frontes enegrecidas;
regressai soldados covardes ou fugitivos
ou de peitos arrombados pelas metralhas
ou enforcados ou martirizados ou arremessados de
aviões
de paraquedas,
.
c tempo de despertar [e
do solo de vossas pátrias,
h£TCÍS t0™bad0 en> milhares de
guerras que
aJtSJI
memória do homem já esqueceu
ou das guerras que a história não registou
ou que nunca foram encontrados no mar
ou desapareceram na voragem dos bombardeios,
soldados ¦ desmemoriados, loucos ou concientes
que aben[coaram eu amaldiçoaram a guerra,
soldados que vos suicidastes, é tempo de desertar.
Em nome de Mira-Celi, vinde soldados tombados em todas
[as guerras!
£ tempo de desertar;
e com a fôrça dos milhões e milhões que representais
arrazar na superfície da terra ou no ar,
ou no fogo ou na água aquilo que é precise arrasar.
(Dos Poemas de Mira-Celi, IV)

