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Nobel de
de papéis e IIrepleta
mesa
sobre si » atenção do mundo
a
sobre
vros,
qual está pousainteiro. No seu pais, T. S.
sóbrio
caixilho, o úlnum
do,
Eliot é, atualmente, o escritor
timo retrato de Paul Valéry.
dc maior prestigio entre aqueT. S. Eliot inscreve-se a três
les que atribuem à literatura
quartos na moldura da janela,
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árvores de Russell
Inútil procurar ua sua obra
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mim,
Quando se volta para
um testemunho no genero dos
n»
enquadrado
S. Eliot fica
testemunhos hoje tão apreciacoro»
uma
ramaria dos olmos e
dos pelos homens que tfm toemoldura-lhe a
de verdura
ledos os tempos pediram às
os loiros d»
se
fronte, como
trás esse esquartejamento da
tivessem
suttlmentc,
glória,
matéria viva, sem duvida aihomesua
a
vindo prestar-lhe
impressionante,
muito
guma
nagem.
mas tão impressionante quanOs grandes homens são simnos
to efêmero, patente
pies. Simples e modestos. T.
best seller da hora que passa.
S. Eliot. a quem peço licença
O teatro anatômico é um lugar
para me exprimir em francês,
malsão, e as peças que ..i se
receoso de não ser capaz de
exibem, quando é preciso fatraduzir em inglês os matizes di
zê-las durar, nâo há outro repoda
uma conversa que não
médio senão conservá-las em
abordar
de
problemas
deixar
álcool ou embalsamar os cadaque ficariam maltratados uuveres a que elas pertençam.
ma língua que estou pouco haNão. A obra de T. S. Elhrt
bituado a falar, diz-me, anutn»
faz parte do número das «ibras
do :
literárias que, quando chegam
Conheço suficientemente
«u
o
ao grande público, já
francês para notar oa
o
bem
autor desapareceu há muito:
com
erros
que o falo, p. como
são como as estrelas que iluesta
m i njh a
compreenderá,
minam o mundo muito tempo
seus
dos
próprios
consciência
depois de terem morrido. E
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coisas
das
é
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presenta-a, sim, mas superangarmente bem, para um indo-a. Esta me parece, aüás, a
glcs, na língua de Paul Vale*
melhor maneira de um escritor
ry, o seu emulo de além-Manrepresentar a sua época. Nos
esquecei
cha. Não devemos
seus poemas, como The Waste
Party,
do
Cocktail
que o autor
Xand (A Terra devastada) ou
Unidos,
Estados
nos
nascido
de The Hollow Men (Os- hosúdito britânico,
naturalizado
mens ocos) é o nosso tempo
espiritual
formação
uma
tem
exprimindoreflete,
que se
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do
diferente
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se T. S. Eliot sobre a marcha
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Os simbolistas, especialmente
— BERNARD NAUDIM
••O tocador de guitarra e a carava na
de de autômatos. Através dt
Laforgue, foram os seus mesduas formas características tf;
três. E falando de poesia uniexpressão — * poética e a reversai T. S. Eliot é um dos
ligiosa —, o autor de ^our
comenladores
notáveis
mais
Quartets (Quatro quartetos), a
Digo-lhe
Dante.
de
modernos
sua última obra poética, na
com
interesse
do
que li a sua
opinião de um crítico, retira— Talk on Danta
conferência
se da visão concreta da reali— realizada no Instituto Itadade para, através de uma esliano de Londres e agora pu•pécie de síntese pessoal — a
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blicada na revista The Aneltranscendência dos acidentes do
E cito-lhe o caso do nosphi.
próprio eu —, retomar, pela
Fernando Pessoa, que
so
poeta
ocre
incomparável
contemplação, o que no plano
desse
lo
da
o
autor
tradicional,
concepção muito seuma
sentido
tinha
do
expressão
gênio
A última
nos
comum
tão
real desperta a sua emocional!aeinzentado
conseçue
que
melhante àquela que ele próFamily Reunion
literário de T. S. Eliot está «o
c
Londres,
de
dade.
edifícios
velhos
quoo ambiente perfeitamente
prio expõe, a propósito do pocpeça
teatro. A sua primeira
ocre
acizentaMas T. S. Eliot náo é apenas
fachadas
nessas
decorrem
eles
um
em
ta italiano — que, para
tidiano
que
data de 1935 e foi escrita _rade
os
autor de alguns dos mais notaabrem-se
pórticos
das
símbolos
dos
nível
influencias
sá«
todas
eleve
as
ao
se
poeta,
ra ser representada durante o
dos quais," boas.
através
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veis poemas da literatura mouma
pedra
com
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que
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a
subindo
naturalidade.
influencia
a
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me
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Selected Essays (Ensaios esconos
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Cocktail
representar
te,
ver
um
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das
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Mas
Party
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maneira
drama em versão, à
pelo menos no período da (lesne os seus estudos capitais soinglesas. No átrio dc
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a
durante
foi
concedida
ra
me
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coberta da personalidade. As
dos mistérios medievais.
bre literatura, crítica, criação
Faber and Faber havia pilhas
Inglaã
viagem
sa
última
rainha
uma
1939,
que
tarde, em
primeiras influências
publicou
de pacotes de livros, üma cmpoética e algumas das figuras
T.
com
Pude
conversar
/hterra.
da
cantor
Reudiz
o
Family
recebem,
The
segunda peça
a
anuncia
solícita
que na história da literatura
pregada
S. Eliot, no seu gabinete da
e
família),
Wednes day, são como que \
de
nion
(Reunião
italiana
tondue
poinglesa, francesa
nossa presença e somos
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and
Faber
editora
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es1949,
em
apresentação do poeta a si
depois,
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The
creveu
próprio, aludindo à importai!mestres: Shakespeare, Dante,
numa pequena antccãmara do
represer
a
destinada
cia
comédia
em Oxford.
que teve para cie o conheciTinha estado
Baudelaire etc. Neste volume
segundo andar. Mas não tarde
Festival
dos versos de Latorgua
durante
o
mento
sentada
Station
Cheguei a Paddington
se emontra, igualmente, um
da que o poeta nos mande enMas há «nano.
mesmo
nesse
de
Baudelaire.
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Edinburgh,
da
noras
dos seus ensaios mais famosos,
por volta das quatro
seu
o
trar
gabinete
para
fluências que duram a vida inNenhuma destas peças o assltarde. Mr. Maekcnzie Smilh,
Tradition and individual talení,
nalou como um grande dramateira: a influência dos gra ".dei
T. S. Eliot é homem de ;;esdo British Council, quis ter a
(Tradição e talento individual),
turgo. Foi preciso que um prosenta e dois anos. Alto. elepoetas — de um Shakespeare,
amabilidade de me esperar na
suas
das
espécie de sintese
cedutor americano levasse à
de um Dante, de um flomerttj
estação. Seguimos dali para
gante, ligeiramente curvado. O
concepções literárias, entre as
sua
esta
na, em Nova Iorque,
dc um Vergílio. A leitura dai
seu perfil é conhecido. Tem
Russel! Square. O edifício onquais avulta a idéia de que o
a
última comédia, para que
suas obras requer toda uma
uma boca bem desenhada, de
de está instalada a grande catalento de um escritor, sendo
compreensão
sua
vida — a
lábios grossos, muito puros nos
sa editora de que o poeta é
por um lado, obra de uma
glória dramática o viesse coos anos.
com
vai-se obetendo
seus contornos, uma boca quaum dos diretores fica no anroar como reformador do teaprogressiva extinção da persotei
confessa
ET. S. Eliot, que
se sarcástica. Mas a firmeza
Escritas
xialidade, é, pelo outro, intetro moderno inglês.
guio norte desta linda praça,
oritexto
o
com
lido Dante
um pouco triste do seu olhar
mesmo defronte do ciclópk-o arem verso livre, tanto numa
gração numa cadeia de persoirae a concentração com que nos
ranha-céu da Universidade de
ginal de um lado e uma
nalídades em relação com as
como noutra destas peças, T.
dução do outro, dl-nos ter sié
Russell
Square
Londres.
fita, franzindo, atentauente, o
S. Eliot opera uma espécie de
quais o talento do escritor vido assim que lt>u ° nosso. (;a-v
sobrolho. adoca o sarcasmo da
uma praça no estilo dos curacvo encontra o sentido a que a
mágica transmutação da vida
uiões, um poeta que muito o
atenuado,
londrinos.
boca.
aliás
traçt
terísticos
squares
sua obra, isolada do passado,
corrente. Sem eloqüência, sem
"poesia",
(Conclui na 2.tt pàg.*y
igualmente, oela suavidade do
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Rodeiam-na fachadas de tijode modo algum pode aspirar,
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LIVRO que o sr. André

Maurois acaba de publi-

O car sobre Alain, 6 aem

dúvida o mel_pr estudo (pie
já se escreveu a respeito do
mais inteligente dos pensadodores, pois íol escrito
pelo
imais inteligente dos romanclstas. Este foi discípulo daquele e jamais se esqueceu de
que lhe deve a formação do
seu espírito.
Sob o seu verdadeiro nome
jdc Emile Chartier, Alain íol
maravilhoso
um
com efeito
Sócrates,
teve
Como
professor."d'accoucher
les intclo arte
ügences" e de mantê-las perpetuomente despertas. Escritores tão diferentes como Henrí
Massis, Jean Prévost, Pierre
Rost seguiram igualmente as
auas lições e sempre tiveram reconhecimento e admiração pelo
mestre. Mas nenhum deles,
•té hoje, falou a seu respeito
com a finura e a lucidez de
André Maurois.
Começa o autor proporclonando-nos uma biografia resumida do mestre que nunca
quis nos confiar qualquer coisa sôbrc a sua vida e que só
pretendeu ter por sua história
a das suas idéias. Filho de um
veterinário do Perche, passou
pela Escola Normal Superior e
dali saiu, mas, não se evadlu,
como tantos outros, pois foi
professor em Pontivy, em Lorien e em Rouen, antes de
cursar a aula de retórica superior em Paris, nos Liceus
Michelet e Henri IV.
Em Po..tivy, nas horas vagas, dedicava-se à pintura
à
poesia. Em Lorient, entrou
com paixão nas lutas políticas
romance é produto de
uma
audaciosa
expeO riencia humana.
Todo
romancista ilustra,
através
de
su.t obra, o "caráter" que ele
de tipos
posui como criador
ex.epcipnais. "E* sua função
íazer viver as próprias paixões
no momento em que elas se
manifestam". O romancista não
liza
ut
uma vez que
"todas metáforas,
as personagens de uma
obra de ficção são (de um certo modo) o seu autor.
Rarissimas vezes, no romance brasileiro, tem sido expioraio o axioma da inconsequência. Poucos "o
têm sido os que
romancista de
. ¦.bem que
tal modo se deve identificar
coi-i as suas personagens que
re. ja perante- elas como reagiria perante criaturas humanas.
E' inútil insistir com o romandizendo para
cl: ta brasileiro,
ele que "um romance é essencifümente um aprofundamento
do homem". Um José Lins do
Rf'30, "o por exemplo, desconhece
romancista é um noqua
mcni de ação malograda"...
Por iiso, c romancista nosso
vive se esquecendo que a sua
obra carece da faculdade atlva indispensável para dar sentico à:. coras estáticas e concretas da obra de arte. Ele se
esyjsie ciue romance é exame
de* consciência, fuga à realidade, captação surpreendente do
real. do irreal, do abstrato; do
concreto, do Kiovènte e do esk'o
tít:co Ele -e esqueço que
^nancista d;/* \r ac encontro da realidade e da própria
vida traduzida em imagens e
eentimentos". ao invés de fada reaper um simules relato
.idade e da vida. numa reprodução fiel que a arte não imigualplica. Ele se esquece, "o
roé
que
mente que
preciso
mancista tenha coragem de se
am^ua- a si mesmo e à prõpr*a verdade que sunõe podero
atlngr". a fim de alcançar
amaeo de si mesmo e da sua
nor intermédio da
verdade
•Üráásmwtaçãò que toda obra tíe
arte c-x'ge.
Estas considerações pre''mialgumas
comentando
n&r°"
Gaspar
João
de
corif^ên-iFs
Simõe~ vêm a nropósito do
de
_üin.*?~nTTito do ultimo Yvio "O
Maria d^ Trnird"' Taixelra.
Barro *e Tris teres^. livro
a. sua
eir» r-"> **op e^íitòra fr-5*^web*;*.
da
eênêrp
est-éia
ma'_ '•¦""""¦'""'i máiô honesta
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ALAIN VISTO POR
ANDRÉ' MAUROIS
ANDRÉ' DEL AC OU R
famoso
desencadeadas
pelo
caso Dreyfus.
Em Rouen, tomou parte numa campanha eleitoral e começou ,nessa ocasião, a extensa série de artigos intitulados
"Propôs", que devia continuar
trinta anos,
a escrever durante
de
no jornal "La Dépêche
Rouen". Reuniu-os e publicou-os em vários volumes.
Formam uma parte essencial
da sua obra e é nele» que devemos procurar o segredo do
seu pensamento.
Aliás, este está expresso com
toda a sua riqueza em outras
obras:
"Stendhal", "Avec Balzac",
"Commentaires" (dos poemas
"Systeme dea
de
Valery),
"Beaux-Arts", "Visite au Musicien", "Entretien au bord le
Ia mer". Todos esses trabalhos estão repletos de observaoriginais,
demonstram
ções
uma notável acuidade de inteligência; são produções de um
grande realista que, além disto, é um grande intelectual.
Ele faz distinção entre o entendimento, que pode nos levar a um idealismo perigoso, e
a razão, que está sempre _nlda às coisas e que é o reflexo
da observação e da experiência.

Mas, entendimento e razão devem se auxiliar mutuamente, t
por uma análise de sutileza
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Alain
curiosa, Alain insiste em demonstrar como os dois podem
e devem funcionar harmônica-

mente. André Maurois emparelha-o a Montaignc e chega
a declarar que, dentro de cem
anos, a sua obra terá na história literária do nosso tempo
a importância que a de Mon*
taigne teve no seu.
Mas Alain não estará mais
perto de Descartes? Sem dúvida, assemelha-se menos ao
"Que sais-je? do autor dos
"Essais" do que à "Ia table
rase", recomendada pelo autor
do "Discours de Ia Méthode".
A dúvida do primeiro é a confissão de uma impossibilidade
em nunca atingir a verdade e
a do segundo é um método
para chegar mais seguramente
a essa verdade.
Ora, Alain acredita na verdade, mas tem medo da sua
ilusão. Não quer ser enganado. Acredita no homem, mas
quer atingir a realidade do homem, sobretudo sem ultvapassâ-lo. E", como se diz, um
"terrien" e é com esse cará"Les
ter que, em livros como
"Esquis*
idées et les ages" ou
ses de rhomme", julga instituições geográficas, „ história
humana.
**
diz
André Maurois nos
que é
um
sistema
destacar
impossível

O BANCO DE TRÊS LUGARES
REYNALDO BAIRaO
gares", a romancista desprezou a sua verdade, a fim de
conhecer, ultrapassando e recriando, a verdade possível dos
seus personagens -arrancados a
vida. Milena, quase sempre,
parece ser o retrato da sua autora, no que a realidade das
coisas permite que uma personagem seja o retrato do seu
autor. Aos poucos, "a
porém, vamos desprezando
priori"
também essa idéia, já que Maria de Lourdes Teixeira absolutamente intentou a autobiografia, mas intentou, isto sim,
fazer da verdade de sua perso-

nagem central a sua própria
verdade.
Então, conforme vamos nos
aprofundando naquela personalidade de menina, descobrimos a complexidade desta personalidade de adulta. Esse poder de frequenje integração
vai-se-nos tornando, cada vez
mais, admirável e objetivo. Entretanto, súbito, já não sabemos se Milena é a romancista,
ou se a romancista é que é Milena. Uma guerra de nervos
toma o leitor de repente e já
nada existe de convencional na
psicologia empregada à crian-

ça e demais personagens que
a cercam.
Não resta a menor duvida
que a personagem de um romance é produto do meio em
que vive e em que aparece. E,
menor duvida tamnão resta a"as
bém, que
personagens dos
romances são confidentes discretos" do romancista que as
Um absoluto divórcio,
criou.
entre o criador e a personagem
vecriada, é possível e, muitas
ves até aconselhável (V. "Ulisses", de James Joyce). Em "O
Banco de Três Lugares", entretanto, semelhante integra-

Encontro com T. S. Eliot
(Conclusão da Ia pág.;
impressionou. Data essa leitura da época da sua visita a
Portugal, visita que recorda,
citando, em pormenores e com
os seus próprios nomes, os lugares c as coisas belas que viu.
Fala vagarosamente, enquanto
bebe o seu chá, e as suas palavras chegam até nós repassadas daquela volúpia de _uern
nasceu para falar de literatura
e de arte. Lamenta não conhecer Fernando Pessoa, de que
longamente, .linda
lhe falo
não leu a nova tradução de
"Os Lusíadas", que acaba de
sair nos Estados Unidos, e que
é, segundo dizem, a melhor
t.adução inglesa do poema de
Camões. E pergunta-nos se aiguma das suas peças já foi representada em Portugal. Apcnas a primeira, Murder in the
respondo-lhe, há
Cathedral,
anos, no Instituto Britânico de
Lisboa, no tempo em que uma
sociedade poética, animada pe!o meu amigo Charles David
Lcy, obrava prodígios por amor
da poesia inglesa e da poesia
portuguesa. T. S. Eliot sta
nova peça,
a escrever uma
diz-nos. Pergunto-lhe qual dar
suas obras teatrais prefere.
Mostra a sua preferência pela
última The Co:I.taü!Pa>,ív. Por
mim, tenho a franqueza de T;ie

dizer que prefiro The Family
Reunion. E chegamos a acordo.
— Quando escrevi essa peça
conhecia muito pouco a técnica teatral. E' uma peça ainda
Mas reconheço que
inábil.
tem mais beleza do que a última. A última é, porém, uma
obra mais madura do ponto de
vista dramático.
Abordamos o problema do
teatro poético. Digo-lhe de
quanto me surpreende que em
Portugal os poetas, que são
tantos, apoiados numa tão antiga tradição, a tradição que
vem do século XVI, não escrevam para o teatro, e que o
nosso teatro esteja ainda na
fase realista. T. S. Eliot falanos a sua concepção do teatro
poético — do teatro em verso.
E diz-nos que a linguagem de
uma peça e o seu tema sbo ou
devem ser inseparáveis: devem
fundir-se de tal maneira _ue o
público não se aperceba s.e ela
está escrita cm verso ou em
prosa. Por isso reprova as peças em que se associa verso
e prosa, a nbo ser quando é intenção do dramaturgo provocar transições bruscas de atmo.fera, como é o caso do L hakespeare. Como as suas idéias
sobre o assunto foram c\postas numa conferência que realizou nos Estados Unidos, ofe-

rece-me o seu trabalho, editado pela Universidade de Harvard que acaba de sair, e ainda não está á venda na Inglaterra.
São horas de me retirar. A
conversa durou três quartos de
hora. T. S. Eliot, depois de
autografar os exemplares Family Reunion e dos Collected
Poems, riscando, previamente,
com dois traços, o seu nome
impresso no frontispicio dos
livros — levanta-se e acompanha-nos até ao ascensor. O
patamar da escada está cheio
de pacotes de livros. Pede-nos
que contornemos as montanhas
de papel impresso e é ele préprio quem abre a porta do ascensor do outro lado do patamar, despedindo-se de nós com
a serena afetuosidade com que
nos recebeu. O ascensor Ireuxe-nos até ao rés-do-chão de
Faber and Faber. Passamos de
novo entre montanhas de papei
impresso, e quando chegamos
à rua, a primeira coisa que fiz
foi procurar com a vista a janela de Russell Square através da qual eu tinha visto a
gloriosa cabeça do maior poeta
vivo da Grã-Bretanha simbott
camente coroada de loiros..,

filosófico de todos os e«crítos
de Alain c evita tentar isto.
Mas sc não há com eleito,
uma verdadeira filosofia, ha
um estado de espirito que marca a sua obra inteira, e esse
estado de espirito é o do radicalismo. A esse respeito, o
seu livro mais característico e
em 1925, sob
o que publicou
"Elément
d*une Doeo título:
trine Radicale". Dá, aí, um
oi
caráter concreto a todos
sobre
os
requais
princípios
pousa a República. Procura o
meios de salvaguardar todas pnossas liberdades contra
excessos da autoridade,
q* te
fazem nascer as crises e as
Mas desconfia
de
guerras.
tudo o que não é nem prát
A sua íór
co, nem realizável.
"pensar
sujeit<\
no
é
mula
de
objeto
único
é
o
;enque
saraento**.
Esse realismo, nele, está de.
acordo com uma alta concepção da virtude cívica, tal como
a compreenderam e a praticaram os heróis da Antiguidade. E' o autor de algumas das
mais nobres palavras que, no
nosso tempo, tem sido ditas sôbre a liberdade humana, sobre
o poder da vontade, sobre *on-a
legalidade que se trata de
ciliar com o direito e sobre o
exercício da justiça, que deve
permanecer em harmonia cum
a prática da equidade.
O estudo tão inteligente e
tão caloroso de André Maurois
contribuirá para que seja melhor conhecido um dos pensamentos mais ativos e mais lúcidos deste meio-século, e para situar Alain no seu lugar,
que é entre os primeiros.
ção é que traz a marca da realização perfeita e consciente.
Milena conta a sua história
— história simples, humana,
verdadeira. Ela está abandonada num colégio interno, colégio de freiras, uma vez que
os seus pais estão viajando peIa Europa. Sofre porque está
sozinha e porque necessita do
carinho mais incompleto, mais
Milena é uma
rudimentar.
criança como todas as outras:
Precisa que a sua verdade seja respeitada integralmente, a
despeito mesmo da sua pouca
idade e da sua nenhuma compreensáo. Acontece, porém, que
ela desconhece positivamente
o que o destino lhe reservou.
Milena ignora ainda a crueldade da vida. Ainda que vivendo dessa crueldade a todo instante. Ignora que somos bonecos manejados por fios invisíveis e que vivemos satisíeitos. apesar disso. Quando ela
descobre os fios, é tarde demais. Sua mãe está praticamente morta, pois a loucura
Inutilizou os seus possíveis carinhos... e a sua vida futura.
Aliás, este halo de loucura,
perpassa todas as páginas
que "O
Banco de Três Lugade
explorado dentro de
foi
res".
uma linha poética realmente
msurpreendente. Um mistérioobra,
esta
decifravel atravessa
sentindo o leitor que e a loucura esse mistério insofismável
e trágico. Considero um grande momento da literatura braensileira contemporânea o mãe.
sua
de
e
contro de Milena
louca, percorrendo aquela infindavel parede de fotografias
antigas "temConsidero do raeinor
feito, ultimamente,
que se
aqui entre nós, toda a parte
referente à recapitulaçao doe
passado - mescla de e P«*£
eontenrealidade, desespero
Há a acrescentar que Maria
esde Lourdes Teixeira é uma <h*
melhora
estilo
critora cujo
a dia Acredito, sinceramente
eu
que num futuro proxuno
será um dos nossos prosanormais representativos podendo
figurar entre um Gracihano
u
Ramos e um Cornélio Pena¦ obra
Banco de Três Liwaref.
plenamente vinzada. é Aarreesbatamenío e edificação.
me
parece
trutura deste livro
fundada numa tradição nter°"
ae
ria iniciada por Machado »*
Assis e interrompida- ainda o°
após a nubliraç^o
oouco.
"Amamiense Belmlro", de çyro dos Anjos.

t^~
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ÓOS CrJtIClM de PrOU t
pnfer i viai COU3 O

nulor Desembaraço bóbre
UliUUl
o toripa perdido e a<«h;»0<», porque nu verdade conhecia página u pagina aquojíi compacta obra: fraturara
urna perna, Ura Mareei, por
«ridentc. F.m ccrtr.s pontas,
Ar.iiel parece Prou?t.
As deiesseir mil páginas legaüas u humanidatte como o
mais real depoimento de um
homem que ao conversava de
verdade consigo próprio, com o
seu umbigo, que procurava remédio às suas chagas, ou solicilava suas salvações, não encentradas em ninguém c cm
coisa alguma desse mundo, fazem Amiel tão prolixo como
proust. É um terrível diário
tortuoso, repetido como a própria vida quando é contada ao
pc-da-lctra.
Nesse diário Amicl reitera
confidencias sentimentais, queisas sôbre a sua saúde (nesse
ponto tão semelhante a Maine
do Biran!) suas apatias, depressões, sua incurável fraqueza de vontade, suas esquisitices
e seu caráter, lio correr desgas milhentas páginas as repelições são incontáveis. Aliás essas repetições são plenamente
seus
justificáveis por um dos
mais agudos analistas — Bouvier. Amicl acostumou-se a
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A PROPÓSITO DE DIÁRIOS
JORGE
pensar, a neuu/;r <• a represoutar suas sensações conforme
ura teor estritamente hegeliano.
Isto é, um primeiro lugar o fato local animado naturalmente
das notações pessoais do artista; depois, a totalidade com
ns suas Invenções inesperadas,
os seus achados magníficos, a
síntese c a generalização cullural e filosófica do mcmorialista; enfim o axioma que consta
da reversão ao pensamento iniciai, à conclusão com um leitinotiv angustioso, com as efusoes românticas mais poéticas
e sensuais, com o mais puro
dos idealismo», c tantas vê7.cs com a mais transparente c
lírica dedução que jamais houve.
Puro Hegel, pura progressão
hegeliana com as suas aparentes slnuosidades, e que para
rim gramático n&o treinado cm
filosofia deve ser o maior atentado ao bom gosto e às suas
regras.
Amiel iniciou o seu jornal aos
vinte e seis anos, e até aos

DE

UMA

sessenta anos de idade não o
Interrompeu. Durante os sete
riltlmos anos de sua existência,
desesperançado de viver, desuobra-se em considerações sôbre
a morte com quem andou lado
a lado durante todo esse período. :•:. como tudo houvesse
dissecado, não seria a morte
mie escaparia às suas especulações. Até próximo ã agonia, toma notas de última hora, e nos
conta coíbas sóhrc os preparativos da pré-agonia, da "fa!ta de ar que o começava a
oprimir para sempre". Tirando pai tido da morte, deixou
para os vivos realistas, um volumoso jornal de cxi>criências
e de observações como estudnute do mundo que sempre
foL E tendo sido extraordinário romântico, acaba como frio
analista do racional.
Proust havia de imitá-lo como o seu mais genial discipuIo: e realmente o imitou até na
observação de seus últimos momentos sôbre a terra. Disseram
qne Proust escrevia péssima-

mente, que era prolixo demais, e
que num tempo um que Anatole
brilhava com o estilo mais alinnado possível, mais conciso «•
mais de acordo com as regrlnhas do escritor para antologlas, Proust perdia-se em divagações, em slnuosidades e repetiçCes de autoanalista em que o
tempo se dissolvia c o espaço
freqüentemente se a panava. De
Amiel assegurava-se que escrevia francês como um alemão.
Parece que nem tanto o estilo
mas positivamente uma certa
maneira de pensar e de manifestar seu pensamento é todo
alemão.
Nomeado professor de Eslética e Literatura Francesa na
Academia de Gênova c mais
tarde para a cátedra de Filosofia Moral, Amiel levou a
maior parte de sua vida nessa
Gênova de quando a sociedade
de que êle surgiu entrava em
plena decadência da sua administração e educação.
A cultura alemã foi-lhe então nm abrigo c uma fuga, Mas

O ENIGMA -- JEANJACQUES ROUSSEAU

Guéhenno desconfia
sempre das biografias,
gênero literário fácil e
JEAN
bastardo, que antepõe a
história quando não, históxia6 — ao estudo direito da
obra e do pensamento de um
autor ou de uma geração liteJEAN-LOUIS BRUCH
rária. E, entretanto, se consiisva há íários an.,s a um longo
tradição viva, o acusador e a
aceito as ofertas de Francueil,
cinco filhos, Rousseau ter-seestudo biográfico de Jean-Jac"escritos
do seu tempo. Jean
consciência
feito seu caminho na burgueque
quês Rousseau, cujo primeiro Ia gasto nesses
conGuéhenno
uma
sia e deixado de ser
quando aí vê o efeia fome dita"; ou teria ainda
volume apareceu há mais de
dois anos e o segundo nos leva até os anos 1757-58, esses
tanos capitais em que Rousseau,
a "Nova
célebre, elabora
jjá
-Heloisa" e o "Contrato Soeiai". Mas nada, precisamente,
na vida de Rousé anedótico
"cidadão
de Genebra",
Beau,
sinceridade o
uma
mártir de
de uma pureza que quanto mais
exaltava em sua obra menos
conseguia realizar na sua existênçia concreta, visto que Rousseau nos reconduz quase sempre a Jean-Jacques; autor, ele
põe a sua dignidade em valer
apenas como homem, e isso
em um século em que a eondição de escritor estava em um
período de transformação, em
que, segundo "oa bela fórmula de
mesmo homem
Guéhenno,
tratado como
vezes
que era as
tira "valet", se julgava ao serviço de uma nova honra, ho*
mem de letras no mesmo sentido em que noutros tempos
se podia ser o homem de toga
ou um homem de armas".
Diderot, Voltaire aceitaram a
sua condição de homens de letias; aceitaram as obrigações,
ms camaradagens, as rivalidades também e as ppqueneses
da República das Letras que,
graças a eles, estava na fase
de se formar. Jean Jacques nao
consentiu nunea nesse jogo; era
um homem de letras, e quis
ganhar a vida como cortesao,
copiando música; era um escrltor de gênio, e quis ser admirado como homem, herói e
vítima de um destino exemdoravante
,plar. Decidiu viver
"vitam
—
impen«a verdade
—
situasua
a
e
vere"
dere
cão precária, seu passado ds
«boêmio e de aventureiro pobre o condenavam a perpétuas
mentiras, a um incessante tranalho de justificação. Um só
exemplo basta paia medir o
paradoxo dessa existência. Sabe-Se que Rousseau abandonou
«eus cinco filhos à Assistência
devia escrePública, quando
"Emilo", e conli
dia
um
ver
turbar as consciências por esse tratado de educação e da
pedagogia. Hipocrisia, respondem seus amigos; inconsciência. irresponsabilidade, replica
"Álbum ds Viagens ", de IBiRÉ CAMARGO
o historiador ingênuo. A ver»
Do
dade é mais singular: pai de

§
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a formação francesa r o hábito Renoves haviam de lhe
Imprimir recalques de que Jamais pôde libertarão.
DttfQ choque de culturas, sedimcutarain-se nele complexos
inexoráveis. Um excessivo pudor em assunto de publicidade
nunca permitiu que enviasse à
estampa a sua obra. i: esta
nem se pode chamar anto-cntlea. antes uma anotação continua de seus próprios pontamento*. uma introsoecçáo vecmente, nua, crua. dentro da
verdade, dentro de uma cioeumentacão que mais parecia
de homem de laboratório do
que de pretenso literato. Temeroso das realidades revólttc lona rias de sua época, d"scrcütc delas, sempre propalou
a superioridade das elites sociais e sua crença na inferiorldade das massas que achava
impotente para a ação p-in ipai da atividade humana eraa
Khia
ação do pensamento.
a preeípua ação que concebia
e que realmente o empolgou ité
á morte. Esses milhares de j aginas de auto dissecação c r io
de auto-critica documentr m
mesmo a vida do homem <íe
ipesquisas, do homem que i eStrou cm si próprio para
preitar a vida íntima das a!elhas que produziram o mel
mais amargo desse mundo.
ineto de uma necessidade "rio
razão:
rior paradoxal, tem
podia escapar a seu gênio ciea
Era mister que
si mesmo. "pai
desnaturatV'
íosse um
um «*ia
escrever
para poder
"Emile".
Assim, cada acontecimento ie
sua existência contribui a mcerrá-lo em uma monstra sa
singularidade. e em uma s< idão moral cada vez maior. Pi e-<
para-se em Jean-Jacques aqiiale interno que devia leva Io
um dia à loucura. Didí*ot co ita-nos uma cena horrível, a
que assistira em dezembro de
1757; Jean-Jacques. em br?':a
com Madame Epinay e a * 3lha Le Vasseur, agitava-se f'irioso, comtf um condenado. Diderot ainda não era o inim: r.a
irreconciliável, sua indignaria
não era fingida: "Não qu< o
tornar a ver esse homem, rscrevía ele. no entanto, a
Grünm; far-me-ia crer ros
diabos e no inferno... Seis
gritos cheeavam ao fundo do
jardim..."
No entanto, Jean-Jacques se
arvorava em Juiz e acusar" or
deste mundo, onde não tini-a,
aos ctyquenta anos. nem i , m
amigo, nem um amor. Sua ida, sua obra tornavam-se (ia'
a dia e cada vez mais um t-.itemunho sob um horizonte Mo
Apocalipse. Desde o seu p imeiro "Discurso*', deu-se a sL
mesmo como suprema refere ícia. dirigindo-se ao seu lei or
na barra le
como se estivesse
de vm
nm tribunal. "Cidadão
"membro do ne
livre",
país
berano", escreve o "Contr? to
Social". Consciência encerrada
em sua singularidade, escree
as CíConfissões" diante de
Deus, e desafiando a humaaiidade inteira: "oue a troi.ibeta do juizo final sôe quando ela quiser; eu irei, com este livro na mão. apresente rme diante do soberano Juiz.. **
Seria fácil ao psicólogo tenunciar em toda essa obra um
trabalho de compensação verbal e imaginário, em face das
decepções e das baixezas da
existência efetiva de Jean-Jacquês; seria fácil, mas injusto.
Com efeito, a obra de um escritor ocupa em sua vida um
lugar que não é o das confissoes, confidencias e aspirações
do homem ordinário. "Os livros são os atos mais autênticos de um escritor", observa'
justamente Jean Guéhenno, e
sobretudo quando eles nos provam que a sua própria retorica tem um acento capaz da
apaixonar os homens.
Compreendem-se as paixões
contraditórias suscitadas pela
vida de Jèan-Jacques. Os con(Conclui na 4a pag.)
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SENTIDO de vida, na
poesia moderna, vem de
O Louhe Alfredo Victor do
"Vigny. Bem certo andou
quando escreveu: "Quem náo vai
paia
para diante, caminha
traz". O poeta de "destinee"
Baudelaire, Rimbaud, vêm dai,
dessa lonte maravilhosa que é
a poesin-vida. Uns não querem
compreender a plenitude dessa
poesia, cheia de vida, que 6
mais uma mensagem de simplicldadc do que o orgulho do
estetismo poético. E' um anseio
pela Beleza. Poucos, ás veze.-i, o
compreendem, porque ele é um
mistério em plenitude de um
sacerdócio supremo. Dizem quo
Bocácio afirmara que poesia é
teologia. De fato, no poeta verdadeiro, desses magníficos que
formam''na fsente dessa poesia
superior, é uni angustiado que
tenta dizer o estado de alma
cm que se debate, na ânsia suprema de uma libertação incontida. Foi Haecker que disse,
estudando a poesia de Virgílio,
da
que a nota fundamental
coera
uma
virgiliana
poesia
: > qualquer coisa que se defi"FALTA"
msse como sendo
"FALTA",
Essa
que é um estado de espirito próprio, é que
dá .-jf-ntido à poesia moderna
com"ACharles Peguy, no PoemcNOITE".
to
O poeta vê nas coisas do
mundo, um mundo de coisas
que ele sente e deve dizer a seu
modo, livremente, sem preocupações de rimas, de métricas fixas. Deve dizer grandiosamente, livremente como é a vida na
sua simplicidade, sem o espartilho de certos preconceitos de
formas que atrofiam a idéia.
Simplicidade na poesia, quer
dizer quase sinceridade. Um

ANDRÉ'

Os treze contos reunidos em
"Mural" giram todos em tôrno da loucura e da morte. Em
Saldanha Coelho, entretanto, a
loucura não assume aspecto
tr;" eo — antes é o recurso
de criaturas torturaprimário
d - na ânsia de reconquistar
uma felicidade que possuíram
,e que perderam. A loucura, como anulação do tempo e fixaffto da vida em determinado
espaço psicológico. Nela a viida se condensa e torna-se es¦jsencial, despojada de clrcunstáncias. A vida se limita mas
anem por isto deixa de ser vi-

ARAÚJO
sempre essa sonhada liberdade
de que exultamos hoje, em todas as manifestações da poesia nova pela poética antiga,
mesmo na fase trovadoresca:
liberdade de compreensão nos
liberdade
tempos longínquos;
de fazer arte pela arte nos ontanhos; depois um sentido antlpoético contra a velha poesia;
depois uma espécie de desumaniznção da arte com o Urismo excessivo c doentio. Assim
se veio formando a poesia
atual, até á sua fase de vida
profunda, psicológica, doentia,
com Baudelaire ou Wilde.
Hoje essa exaltação mognifiea de beleza, de vida e de sentido novo, que é um perfeito e
profundo mergulho no mundo
interior, desprezando as fordesse
mos, na exteriorização
sentir
o
é
universo
que
grande
humano livre e puro, sem peias
no campo da poesia excelsa e
magnífica.
acima
Essas considerações
vem a respeito de dois poetas
admiráveis, que, graças a um
amigo comum,. venho de conhecom o seu
cer: Geir Campos "Rosa
dos
esplendoroso livro
Mello,
Rumos", e Thiago de"Silêncio
com o seu admirável
e Palavra", dois poetas novos
profundamente,
que pensam
com multa filosofia e eom muita liberdade. São apenas poetas libertos, livres, almas abertas para o infinito, vivendo a

te ou pela arte, com a preocupaçáo da forma, sentindo comovidamente a realidade da
vida.
Não vale a pena aqui uma
penetração na questão do valor
naquele sentido de
estético,
Futurismo,
Benedetto Crocc:
modernismo, cubismo, dadaismo, super-reallsmo, impressionismo, expressionismo. Nada
disso, por enquanto.
Certos símbolos, certos processos líricos, combinações de
sentibombásticas,
palavras
mentais, náo fazem nem exprimem o que seja a poesia.
Nisso sigo o ideal dadaista:
"Só o que se diz expontâneamente é poesia".
Náo quero penetrar no comconceito filosófico de
po do
mas
dizendo que a nova
poesia,
forma que sigo é aquela que
aconselha: palavra em liberdade ao serviço da interpretação
da vida e das coisas. Homero,
Dante, Camões, Mallarmé, Rimbaud vieram até nós, através
desse sentido de liberdade, de
reação contra o tempo e sua
época: a palavra a serviço da
liberdade; da justiça que sempre foi, na vida em fora, a poesia nas suas diversas fases de
libertação, que sempre foi o
sentido de superação com que
substituiu outro.
um mundo
Sem que haja estudado sob esae aspecto o sentido dessa poesia que todos nós vivemos, pohouve
demos asseverar
que
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autor podemos dizer —
e é dizer muito — que
DO é um escritor original,
embora não chegue a ser
revolucionário. Originalidade
náo nos temas, que estes são
¦empre os mesmos, mas no
mod0 de tratá-los.
Saldanha Coelho conse g u e
captar um pouco de emoção e
transmiti-la, valendo-se para
isto apenas do essencial e despresando o acidental, como supérfluo, incluindo como acidente a própria trama, principal
elemento do conto clássico. Os
¦eus contos não são histórias
e. se há críticos que lhe neguem entrada no gênero, então será necessário que esses
mesmos senhores descu b r a m
uma nova denominação para
estas páginas de prosa sem pé
nem cabeça mas plenas de humánidádé e beleza. .
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VIDA

E

POESIA
desespero como o daquele nolavei c infeliz que foi Lcon
Bloy; uma incompreensão percncmcntc vivida
como a de
Peguy; uma técnica e uma sensibilidade como a de Portinari;
uma loucura maravilhosa como
a de Nijinsky; u'a musica de
um Rimsky - Korsakoff, de um
Prokovieff, de um Stravinsky,
— são fontes eternas desse novo espirito da poesia contemporanea, na sua pureza de vida, do sentir, do dizer. "PauMário de Andrade, na
naquele sulicéia Desvairada",
blime "Ode ao Burguês", retrata o que todos sentem, num
estado de vida atual, naquele
desabafo puro c sincero que é
um exemplo do poesia nova.
Jorge de Lima, Raul Bopp,
Carlos Drummond de Andrade,
Pedro Dantas, Alphonsus de
Guimaraens Filho c tantos outros, encarnam esse sentimento de vida nova na poesia moclerna.
Tudo encerra, no fundo, um
movimento de libertação. Walt
Whitman na América do NorBandeira, com seu
te, e Manoel
livro "Carnaval", foram com
Mário Andrade, os que manifestaram bem essa libertação
poética. Nada de rima, de metrificaçáo, de pontuação.
Essa poesia náo tolera o academismo, não aceita bancos de
Essa poesia é uma éterescolas.
na "PRESENÇA", como emoção estética. Nao é arte de ar-
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LEDA
vida integralmente, tanto mais
Intensamente quanto mais concentrada em tomo do fato
central. E' o triunfo da vontade sobre o destino, do desejo,
que enfim se realiza no plano
da imaginação. O louco está
protegido pela própria loucura
no seu mundo exclusivo, o destino não o perturba, nem mesmo interfere, exceto quando leva a morte.
fi o caso de Beatriz, a noiva
desprezada, que fez parar os
ponteiros da sua vida nas vêsperas° do casamento e acaricia,
com as mãos enrugadas, o velho vestido de cetim branco. Ela
é feliz assim, imóvel no tempo,
sem dõr e sem prazer, vivendo
o seu instante de doce expectativa. Assim também é Venáncio, que voltou ao tempo em
que a lnfidelldade da esposa
não o havia tornado um des-

BARRETO
emguém deixará de sentir, "deramargo
notar,
sem
bora
0
rotlsmo daquela morte aporentemente tranqüila B a morte
de Joana, esta casual ou fatal. velo no momento exato,
quando só a morte resolveria
aquela existência frustrada.
Frustração — é o que impregna a obra de Saldanha
Coelho. A loucura e a> mortt
são a solução mais fáclí para
os espíritos frágeis, pobres criaturas amedrontadas pela rudeaa da vida. ,
Os contos de "Mural'' n&o
contam mas dizem alguma eolsa. E dizer é mala do que contar. Em outras palavras, oo
contos de Saldanha Coelho são

graçado. Me mesmo forçou as
portas da loucura, procurando
inconcientemente na insãnla a
chave de um mundo perdido.
Esquecer a infelicidade era uma
forma de destruí-la, e sobre o
esquecimento ele plantou a sua
esperança.
A própria morte também às
vezes se apresenta como resposta a um secreto desejo:
morre "A Bailarina", em piano bailado, num suicídio Inconciente. Ela não pensava em
morrer mas o seu corpo depositou a vida aos pés da alma,
partir paque desejava apenas
ra d mesmo "mar parado e
frio" que já levara alguém.
Aliás, se tivesse que escolher
na coletânea, este seria o meu
conto eleito. Ninguém poderá
fugir ao contagiante lirismo da
quase imaterial figurinha de
bailei' E, por outro lodo, nln-
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ESCRAVO

NORMAS, NORMAS E MAIS NORMAS
ERGUEM MURALHAS DE GELO.

HU3EPPE UNGARETTI
(Conclusão da 7* pág.)
baud: "Que comprendre h ma
".
parole?
¦I Com seu processo ou sua técfedea, síntese dinâmica de um
[(espírito inquieto até à forma,
fjüngaretti trouxe à Literatura
-Italiana novas dimensões do
iBer, novos universais, novos va•lores de sensibilidade e um
Contingente de símbolos que lhe
dá, a ela, uma força reflexiva
feltre as grandes literaturas da
Europa.

7 V PALAVRAS E MAIS PALAVRAS
CAVAM POÇOS DE SILÊNCIO.
.-¦(

¦

•"•¦¦¦'•

'¦¦

"'¦**

EIS O ESCRAVO QUE FOI REI.
7

;

"' -¦' •;>-.i

•"

;'

*"-* 7;*

,

y."f

*

E QUE A;SOMBRA DAS MURALHAS,
ENTRE POÇOS DE SILÊNCIO
SEPULTOU SUA COROA.
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IDELMA DE FARIA
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beleza da pura poesia de Rimbaud, de Apollinaire. Tenho a
impressão de que são discípulos do grande Manoel Bandcira, porque eles tentam abrir
novos rumos aos que nascem
paru o drama ou para a tragedia da poesia.
Sinto que eles não têm deliroitações, vivem para o infinito, são receptaculos das intui,
ções do Ilimitado, do Impalpável, do Sutil que há na vida dos
homens: angustias, belezas ininspiração iluminada
teriores,
coisas da vida e
as
grandes
que
da existência comunicam aos
que são poetas como Mallarmé,
Valery, Lisle. Raros são eles.
Para senti-los precisamos ter
especiais,
sermos
faculdades
dotados daquilo que alguém
chamou: ofetividode pura, como em Verlaine, Verhaeren.
compreender
quiser
Quem
homens como Manoel Bandeira, Geir Campos ou Thiago de
Mello, precisa ter antenas afeintuitivas, um grande
tivos,
fraternidade universal,
de
grau
são como enviados
eles
porque
da luz, do espaço, de qualquer
coisa impalpável, imponderável, mos que é, em verdade, a
verdadeira realidade. A lógica
dos homens cocorriqueira
entrava
muns
para eles a comatira
para fora da
preensão;
órbita humana, essas sombras
humanos da. beleza universal
que passam quase que, silenciosamente, pela vida e pela
As elegias de Geir Campos e
os poemas de Thiago de Mello
são sombras gigantescas da
terra, no grande silêncio geológico dos mundos, para a vida
transcendental de todos oe homens angustiados,
\
obra de arte — poesia num
sentido amplo — independente
da forma. Pois a narração con.
vencional, para atingir a finalidade da obra de arte, é uma
parábola, cujo sentido é a sugestão que fornece. E Saldanha Coelho dispensa os episódlos anedóticos e as caracter!«ações materiais: ele diz diretamente o que quer dizer na
única linguagem que se pode
tornar universal — a sugestão.
*—

O ENIGMA - JEAN 1A0UES
BOSSEAU
(Conclusão da 3." páff.)
temporáneos, os mais próxl->
mos, não podiam tomar partido com toda a, sua alma. Mos
compreendem-se menos as criticos que, como o próprio Rousseau, se metem a julgar como
se fossem testemunhas no Julbo Final, ou que crêem poder,
condenar absolutamente Rousmau ou seus adversários. Jean
Guéhenno é, talvez, o primeiro
que se apaixona sem transformar seu escrito em libelo, que
evitou a frialdade do historiador objetivo e a parcialidade
do cúmplice ou do acusador..
Esta biografia é a obra de um
ensaísta — ou, como se dizia
no séeulo XVTI, de um moralista — e também de um critico literário; para Guéhenno,
um homem de letras é, primeiro, uma consciência militante,)
um homem que tem a dar-nos
o seu testemunho. Eis por que,
aliás, certa afinidade o Mga ai
Rousseau, e a toda essa Ute-<
ratura militante do século
XVIII, que não se contenta,
procura apaixonar o engajar os
homens.
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LETRAS

Domingo, 5-S-1951
Largo de Cima, além
do Bazar, havia, de noNOtável, o Mercado.
Era famoso pelas más lin-nas oue ali se homiciavam.
raiava-gc mal de tudo e de todos, esquadrinhava-se a vida
do prox-mo em seus mais reconditos desvãos, a sabia-se,
com antecedência, de tudo
quanto ia acontecer na cidade.
Não se poupava nem o Presidente da Câmara e Agente
Executivo Municipal, a quem
competia arbitrar o aluguel das
lojas ocupadas por aqueles impenitentes. linguarudos. Aluguel
que, segundo o parecer da opo«•(ção, era uma ninharia, um
escândalo de filhotismo. Com
tudo isso, o Presidente não escapava aos faladores, que, à boca pequena, lhe comentavam os
namoros, não omitindo pormenores sobre certos encontros
matutinos no fundo da chácara do velho Custódio.
!•:, quanto ao Coronel Pesouclra, o mínimo que faziam
era recomendar, às pessoas que
tivessem o propósito de procurá-lo, que tomassem a precàução de abotoar, antes, os boisos. E acrescentavam a titulo
de esclarecimento:
— Olhe, é üm sujeito capaz
de ficar de. emboscada à porta dá escola, para roubar merenda aos meninos!
cm se
Exagero flagrante,
tratando de uma figura conspícua, a quem Santana do Rio
Verde tanto devia, Suspicaz e
pÒFsiinista quanto aos móveis
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Página — 5

A RT II S

MERCADO DE SANTANA
CYRO DOS ANJOS
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imágihó o gênio sem
a coragem..
NÃO
XXX
.. Pesei todos os males que me
poderiam vir ãe ceder a esse
primeiro movimento, e em seguiãa, cedi.
xxx
X faz as coisas com um ar
âominaâor. Y faz as mesmas
coisas sem êsse ar. Y é principe.
xxx
E' o meu medo que desarma
o destino. Não sou daqueles que
o provocam por jatancia. Poder-se-á crer que quando eu
curvo o âorso êle vai fulminar-me. Mas, ao contrário, êle
sente que o respeito:
xxx
Uma criatura âe tal maneira impaciente, que se impacienta pelo fato âe ver os outros
não se impacientarem. Por
exemplo: exaspera-se ao ver
que certas pessoas, quando o
garçon as faz esperar, no restaurante, não protestam,
xxx
E' aãmiràvel que a mais alta
transcendência e o mais avisado realismo aconselhem, igualmente, o perdão das injúrias,
xxx
Conto' fazer alguma coisa por
ela, mas.só fazê-la quando»for
muito tarde-

das açóes humanas, o Mercado
teimava, porém, em procurar,
no fundo delas, o egoismo e a
vaidade. No que concernia, em
especial, aos apregoados benefíclos que o município recebera
de sucessivas gerações de Pesqueiras, pensava o Mercado,
como La Kochefoucauld, que
o interesse fala todas as linguas e, na comédia da vida, é
capaz de desempenhar qualquer papel, até mesmo o de
desinteressado..
xxx
contra os
Se murmurava
correligionários políticos, nem
por isso aquele valhacoito de
maldizentes reconhecia as virtudes da oposição. Assim, de
modo algum .se deixava embair pela demagogia do diretor do "Clarim", que vivia a
dcblaterar, cm seu jornal, contra os abusos dá Câmara. As
o Mersuas verrihás, opunha
caão esta glosa: "Qual, o que
ele quer é comer! Se estivesse
dentro do queijo a cantiga seria outra..."
E, hão pertencendo àquela
malta de liriguareiros, difícilmente algum outro demolidor
de reputações — franco atirador — conseguiria a sOlidarie-

dade dela, A respeito de um
tal, e bem colocado na socledade, observava o Mercado, Implaca vel: "Está falando, mas
também aproveita quando pode. E' tudo farinha do mesmo
saco!"
Nem mesmo um modelar chefe de família prudentíssimo e
probidoso varão, de quem nunca se contaram histórias calantes ou negócios escusos, lograva passar incólume sob
aquela metralha de línguas.
Sem se exprimir com a ciee a concisão do autor
gancia "Máximas",
o Mercado
das
manifestava opiniões afins. E
gostaria de dizer, como ele, que
muitas vezes passamos por virtuosos, quando a preguiça e a
timidez é que noS mantêm na
linha do nosso dever. Ou que,
se conseguimos resistir às nossas paixões, devêmo-lo mais a
fraqueza delas do que à força
do nosso caráter.
Pudessem os murmuradores
do Mercado formular os sem
pensamentos, poli-los, condensft-los sabiamente, e vê-los-lamos cristalizar-se na linguageni daquele mestre de pcsslmistas.
Assim, nem ás obras de be-

ncmcrència de certa virtuosa
senhora lhes escapariam. Dlriam que a virtude não iria
longe se a vaidade não lhe flzesse companhia, ou que muitas vezes nos envergonhariamos de nossas belas ações se
o mundo visse os motivos que
os inspiraram...
xxx
Também era o Mercado famoso pela variedade e discrepancia dos pesos e medidas
que ali se usavam e que só se
«feriam, pelo fiscal da Camara, quando mudava a política.
Em todo o caso, havia negodantes honestos, que concediam aos fregueses um quilo de
novecentas gramas, quando poderiam reduzi-lo até oitocentas, como era de jurisprudência pacífica em toda Santana.
Aos sábados, a maledlcência
suspendia-se, por quarenta e
oito horas, a fim de dar praça
aos feiraníes, que, vindos das
roças, atulhavam o Mercado
com as suas bruacas de mantimentos.
Náo se arriscavam as damas
santanenses naquela promiscuidade e imundície. Os pais
de família é que faziam a feira,
acompanhados dé filhos

DOS CADERNOS ÍNTIMOS
DE HENRY MONTHERLANT
e as que não se respeitam. Estas
últimas são as eternas venceâoras.
xxxHá aqueles aos quais perdoamos e aqueles aos quais não
perâoamos. E' aos nossos amigos que não perâoamos

xxx
Julgar ou não os seres por
um só detalhe — É conheciãa a
história áaquele âeputaâo lace-

demônio, enviado a Corinto para ali negociar uma aliança e
que se retirou sem naâa conclulr, inâignaão por ter visto os
principais cidadãos ãa cidade
ocupados a jogar dados.
xxx
Como a Bíblia é mais bela
do que os trágicos gregos!
xxx
Finuras vulgares: em negoelos não confessar jamais que

está satisfeito; fazer crer sempre que existe um concorrente
mais generoso.
Ju JL »L

Nada vos leva a odiar mais
os franceses do que a recusa
de ãinheiro.
xxx
Acostumamo-nos a náo fiar
em ninguém; e um belo dia,
cansados dessa atitude, fiamo-

JL> JU %X/

Há pessoas que se respeitam
.*-

0 APELO DE BÂLBEC
Há algumas semanas, Paulo
Ronai, a maior autoriâaâe brasileira em assuntos ãe Balzac,
sôfoi fazer uma conferência
bre o autor ãa "Comeãia HuAchava-se
mana" nó Recife.
presente à conferência o poeta
Jorge âe Lima, que foi a Pernambuco a fim âe visitar seu
irmão, o poeta Matheus ãe Lima.
Após a conferência, Jorge de
Lima usou da palavra e fez um
apelo a Paulo Ronai no sentiâo
de dedicar a Mareei Proust a
mesma erudita paixão que o
conferencista ãeâica a Balzac.
Os círculos ão Proust Clube
do Brasil, através dos comentae
Duarte
rios de Eustaquio
Octacílio Alecrim, consideraram
esse gesto de Jorge de Lima como um "apelo de Balbec", muito menos perigoso c mais importante do que o apelo de Slomimo...
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Desenho de

YLLEN KERR

menores ou de empregados, a
quem cabia carregar, de volta
para casa, os saro* recheados
de gincros.
Havia de tudo. aos sábados,
desde os cerea-s, os legumes, o
toucinho em postas, a carne de
sol, o coro licurí. o coco azedinlio, as cheirosas frutas do
mato, até os utensílios de ceramica, as peneiras, as alpercrivo.
catas, as toalhas de
Baianos tocavam sanfona, vclhas -rendiam gengibirra, cacherros vira-Iata metiam-se,
por entre pernas e bruacas,
para abocanhar, aqui. um osso, ali um pedaço de rapadura.
bestas
Calor, pó, sujidade.
suadas, carros de boi. loias repletas de homens da roça a
qnem os comerciantes impin-a
giam brins ralos, encorpados
custa de pclvilho. cegos cantando coisas pungentes, eis o
que era. aos sábados, o Largo
de Cima. que a Câmara, em
vão. tentara ajardinar.
Mas o Mercado e sua feira
constituíam, para Santana do
Rio Verde, um titulo de glõria. só equiparavel à«y«'e!»» que
a magnitude do P.*.zar lhe propcrcio»*ava. Nenhuma d:>s ontr.-s cidadeiinhas do íiorte-mineiro podia exibir espetáculo
assim, de riqueza c de fartura.
em que o movimento de homens e alimârias. a suoerabundancia das colheitas. •*• variedade e o afã dos negócios, toda anuela des^rd>ni criadora
dava heras borbulh mtes de vida à nláejda e morna paratez
do sertão.
nos em qualquer um c nos perdemos.
xxx
Criticamos os eseriíc-rrr que
de
dão sempre a impressão
pensar na posteridade, quando
escrevem uma página. Mas. ao
contrário, nunca pensamos na
posteridade... quando escreveuma
mos uma carta. Somos
leviandade extrema ao explorar
qualquer assunto, somente para
encher algumas linhas, e essas
linhas irão testemunhar a fadurante
nós.
vor ou contra
muito tempo, mais do que os
nossos livros. Com niaior eficácia porque dáo a idéia de seenquanto,
rem mais sinceras,
o
sentida,
não
cheias de polidez
menos,
muito
são
xxx
Em lugar de me pedirem para falar do que náo conheço
/alusão aos entrevistadores dos
jornais) fariam melhor em ler
com mais atenção o que tenho
escrito sobre o que conheço,
xxx
me
Um jornal "granâes
perguntou
homens"
quais os três
haviam
influência
que meis
Respondi:
mim.
sóbre
exercido
Pirron, Anacreonte e Regulo: o
cetico, o voluptuoso c o herói.
E não imaginando um. sem 05
dois outros. O jornal, aliás, não
Deviam
inseriu minha resposta."não
era
ela
ter pensado que
séria".

RUBEM DARIO E PARIS
arquivo de Ruben Dario.
divulgado por Alberto GlüDOraldo. tradiíziinos para a
curiosidade dos nossos letores. a seguinte carta dirigida a Miguel Unamuno:
"Madrid. 16 de maio de 1899 —
Senhor D. Miguel Unam uno. Acr.bo
de ler no "Kl Sol dei Domingo", de
Buenos Aires, uma carta sua dirirígida a Camilo Munhoz, na qual sa
refere "as queixas de Rubem Dario".
porque Paris não fai- caso dos 11coníunlera tos hispano-americanos,
dindo-os com os "rastacueras". Como eu nunca disse semelhante coisa.
creio que deve haver em tal citação algum erro de memória. Suponho trata-se"Kl de um arü--o meu
Pais", a que aUidl
no
publicado
-Rogo-lhe que
"Vida
Nueva".
em
volte a ler o referido artigo. Não
me queixo, mas ao contrário. aplaudo o desdém de Paris per uns
nossos confrades medíocres da america. íUhcs legitimes dt? uma Esinpanba que não ê a que vale. a
telectualmente grand*».
Pessoalmente, não conservo senão
sentimentos de «ratidão por Paris,
representado no ces->. para mim. por
Gourmont. HcreRi-hepm.
Jean
dja'.. A iras? de sua c&ri.».. intermerlprctaiia uor certoR cr;*:co^
•* no e por
uos. pode me causar-"irisir-IUe
est?»
Isso r—> apresso eai
linhas".
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Idéias vivas, idéias mortas
ALCÂNTARA

NOGUEIRA

ERA' <rae as idéias, á se- evolução do pensamento e às
' mclhaiiça dos homens, necessidades morais
e Intelcctina tu em, envelhecem
vas
influir
que
direta
podem
)
S
morrem? Parece que
ou indiretamente nos ideais de
resposta terá de ser dada me- vida da sociedade,
diante a consideração de cer- Por outro lado, algumas das
tos aspectos, atendendo-sc
Idéias do passado que sobrevlque ela poderá ser afirmativa vem, pelo menos em parte, são,
ou negativa. exatamente, aquelas que, se
De logo, diga-se que as idél- não traduziram o
os, para sua justificação de que se ajustava às pensamento
imposições
realidade, devem possuir de— sociais dominantes (pois em
terminadas características, uma caso contrário teriam encerravez que, se inexistentes, não do sua vitalidade, quando se
passam de pseudo-idéias, espé- fixaram quadros sociais noutras
cies de sombras fantásticas da bases), tiveram a vantagem de
comum Imaginação humana, possuir conteúdo capaz de deNão se está, com efeito, a rc- senvolver-sc pela análise crítiferir, propriamente, à naturc ca do pensamento ou a
za da idéia, isto é, a conceitua bilidade de encontrar apoiopossinas
ia como forma de representa determinações de ordem cienção qualquer que esta seja, co tífica
surgiram nos difemo qualidade das coisas, se- rentes que
séculos. Exemplificandogundo o idealismo de Berkeley, se ainda com a Filosofia an
ou coisa que o valha (Isso já tes de Sócrates, pode-se enseria a definição inteleetiva do centrar idéias que não foram
problema); mas, ao seu con- as que a ordem social de então
tendo, Isto é, àquilo que é ca- permitia, uma vez quc até
paz de situá-lo como verdadei- lhes eram contrárias, mas que
ro problema e à sua significa- possuíam essas características
ção como valor para o espírito para ulterior progresso. Tais
e atividade humana. são as idéias dos
eleatas — as
Esse conceito Impõe-se, quan- primeiras que contradizem a
do se atenta que as idéias que tradição mítica helênica — vaencerram p g e u d o-problemas, cilantes, sem dúvida, cm muinao podem .|nsltficar-se como tas de suas determinações,
inMeias vivas. Sao, na verdade completas c contraditórias em
— ou. Afirmações tradutoras de vários de
seus aspectos, mas
determinado ciclo limitado às dotadas desse
poder raro de
condições do momento históri- atingirem, quando
co do pensamento, ou simples soi, nova orientação, analisadas
formas de
construções de caráter pura- afirmação lógico-raclonal
para
mente cwehral, cuja única va- ^ imporem ao conhecimento
'ue
lidade
assim é permitido em constante evolução. Comfalar) «6 pode ser entendida prova-se tal fato
como demonstração da riqueza que muitas das raízeslembrando
do eleaimaginativa da mente huma- tism0 alimentaram as idéias
de
na
e n.oatra fa,ta
Patino, as quais, por seu tur.t?,"]"^
possibilidade universal de de- no, animaram o naturismo panseiivolvimento, a fim de serem tefetico antieseolástico
de Brurenovadas, ou então, as pri- „o e culminaram, vigorosas,
em
mciras. pereceram porque tive- Spinoza.
lhes
deu,
mona
que
ram concluído seu ciclo histó- dernidade, sua melhor forma
rico; as segundas, bem não se de compreensão,
constituíram como realidade, Das idéias do medievo tamconsiderando-se que, por mais bém se
alguns conorganizados que sejam seus celtos dassalvaram
idéias do Nominaprincípios fundamentais, eles ]lsmo _ v.
a existênnao formam unidade lógica de cia das coisasg.f équeanterior
ás
existência presa à objetivida- noções gerais, — nos
Enquais
de universal.
gejs e Marx reconheceram coAssim sendo, pode-se dizer mo a primeira expressão do
que ha idéias cuja existência materialism0 naquele período,
se condiciona estritamente às Por
quanto ao Realismo
situações socio-histo r I c a s de dessa que,
mesma época, quem sedeterminada epoca, v. g., as que ra capaz de afirmar que suas
se construíram, direta, ou in- idéias estão vivas? Sim,
para
diretamente, na tradição míti- aqueles
se
comprazem
em
que
ca como, em grande parte, se trazer cadáveres
as lutas
para
pode encontrar no pensamento do pensamento do século XX.
gro.sa antigo, mormente naque- ja nos tempos modernos, as
Ia do período pré-socrátlco próprias idéias
que surgiram
(aqui se incluem as crenças re- sôbre os escombros
do mundo
lativas ao antropomoríismo,
feudal, experimentaram igual,
rcencarnação (Pitágoras),
mente desse mesmo processo
consideração do fogo, água, etc, qUe tem a faculdade
de pôr A
como principio das coisas,
prova o vivo aue contém cada
assim sucessivamente); ou uma delas. Desse modo, ao
aquelas idéias da Escolástica
dualismo Cartesiano
outro
fruto exclusivo do pensamento qualquer) a ciência e(ouo penda Igreja, o qual se encontra- samento do nosso século prova apoiado em dois elementos clamam cada vez mais a exissem qualquer possibilidade de tência universal como uma só
racionalidade, próprio de todas e mesma atividade, constituída
as religiões: fé e tradição (os de elementos sem
didogmas religiosos, a repetição ferenciação na suaqualquer
natureza,
das idéias de Aristóteles, con- por isso, todo o
existensideradas verdadeiras, porque te como realidadepoder
só no Unido estaginta, e assim, por di- vers0
pode ser compreendido,
ante, servem de exemplos). porquanto
tudo é um mesmo
Pergunte-se, então: como in- ser unificado, sem criador e
terpretar essas idéias, no que criado. De Descartes, na Filoconcerne a sua significação? sofia) ta0 somente o seu meResposta: como reflexos de es- todo resistiu à passagem dos
tadios do pensamento humano, anos> em virtude de imnor-se
quando assim o permitiu a or- como instrumento crítico de
ganização social construída so- anáiise racional às investigabre certo arcabouço que era le- ções do pensamento, elimigitima forma de dominação po- nando t>s elementos inúteis de
Htfca.
ordem tradicionalista — refnDemais, ultrapassada seme- gio principal dos diversos idelhante etapa, é normal que tais aiSt místicos, já abandonados
idéias tenham ficado soterra- peios oue reconhecem
a distindas para sempre, porquanto ca0 ejltre 0 QUe seja ficcã0 e
sna naturcja não permite aque- realidade.
Ia Já citada renovação, a fim Também, do idealismo hegede ajustá-las às crescentes con- iiano, suas. idéias propriamente
qulstas da ciência, à própria (Conclui na 8.11 página)

E 'A R T E S.

Domingo, 5-8-1951

Domingo, s-8-1951

LETRAS

E

Hà cem anos, nasce Arthur de Oliveira

Giuseppe Ungaretti

Um destino literário fracassado, mas uma vida romanesca — 0 inlel ai brasileiro amigo de Vicior Hugo, Theophile Ga ufhier e Villiers de Nsle Adam
CEM ANOS, no dia 11
de agosto de 1851, nasHAcia Artur de Oliveira.
Eis um nome que náo será familiar à maioria dos leitores.
Quando, na fundação da Academia Brasileira de Letras se
tratava de escolher os patronos
das respectivas cadeiras, Filinto de Almeida optou pelo nome de Artur de Oliveira, do
lembrara,
qual ninguem se
não
deixara
obra aipois que
guma. Dizem que Machado de
Assis se levantou muito comovido e abraçou Filinto nela
escolha. Machado
fora
um
grande amigo de Artur de Oliveira e regozijava-se imensamente em vcr-lhc o nome incluido na lista dos patronos.
Afrânio Peixoto oferece-nos
upa versão um pouco diferente do caso. Teria sido o próprlo autor do "Dom Casmurro" a insinuar a Filinto de
Almeida, o nome de Artur —
figura Inteiramente obscura —
enquanto ele, Machado, preferira ficar sob a égide de José
de Alencar. Não sabemos até
onde está com a razão a malícia de Afrânio. O fato é que
sempre causou estranheza a
muita gente essa cadeira da
Academia, patrocinada por um
escritor do qual ninguém conhecia a obra.
—- Quem foi Artur de Oliveira? Que fez ele?
A tal pergunta respondiam
alguns:
— Não deixou nenhum livro; foi um dispersivo,
mas
reunindo-se o que escreveu em
Jornais e revistas ver-se-à a
estatura do homem.
Certas vezes reclamavam mesmo, com veemência, essa compilação da obra esparsa de Artur. Chegou a haver
uma
discussão azeda entre
Osório
Duque Estrada e Francisco
Prisco por ter este perguntado
uma vez o que fizera a Academia dos versos de Artur de
Oliveira. Artur nunca escrevera versos — respondeu Osório.
Ao que retrucou,
iracundo,
Francisco Prisco, argumentando com uma citação de 'uyol
e de uma poesia de Machado
de Assis, em. que este, traçando o perfil de Artur, o classificava de "poeta enorme". Na
verdade, ninguem conhece os
versos de Artur de Oliveira e,
chamando-Ihe poeta. Machado não quis dizer, naturalmente que o amigo os escrevesse:
referia-se ao feitio do homem,
à natureza excepcional
desse
espírito fora da bitola comum,
vivendo sempre no mundo do
sonho e da fantasia.
Afinal, em 1935, apareceu
um ensaio biográfico de Luis S
Felipe Vieira Souto sobie
o
desconhecido patrono da cadeira de Filinto de Almeida c

viu-se logo que se tratava de
uma vida curiosissima, das
mais curiosas da nossa literatura capaz de oferecer palpltante modelo a qualquer romancista. No ano seguinte, a
"Dispersas" tão
publicação dos
reclamados de Artur de Oliveira — ainda aos cuidados de
Luis Felipe Vieira Souto —
veio revelar que o escritor cstava longe de ser o que muitos
afirmavam — tratando-se mesmo, no caso. de um destino literário fracassado — o homem
era, na verdade, originai r
digno de todo o interesse. Pois
"dispersos"
nesses
figurava,
igualmente, a correspondência
de Artur de Oliveira, de ;rande valor documentário e
aimano pelo qual lhe reconstruimos, em traços gerais, a existência bem característica de
uma época de boêmia, ainda
sob o influxo do romantismo.
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O caráter meio anárquico
que a literatura possuía até
certa época, entre nós, favorecia esses casos de dispersividade
esterilizante e a inibição ria
dora, de que são exemplos um
Artur de Oliveira e um Paula
Ney.
Espíritos
românticos,
sem a dose de senso prático
necessária para obterem certa
acomodação no ambiente, como se dava com outros nscritores igualmente desajustados,
acabavam por viver num mundo de sonhos, no qual "se rea-

sagrando os autores de um
"mot d'esprit" ou de um paradoxo, criavam situações pro"realizações",
pícias a tais
com as quais se contentavam
num meio onde a literatura
tinha qualquer coisa de xnar-
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Arthur de Oliveira
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Desenho de A. PACHECO

lizavam" quimericamenie %¦&
mesas de café, os salões, os
vestibulos dos teatros, todo os

recintos em que se cultivava
outrora a palestra, como um
verdadeiro gênero literário, con-

Muito jovem, quando comecava a aproximar-se dos poetas c escritores da corte, Aitur de Oliveira foi internado
pelo pai no Colégio do Caraça, em Minas. O pai náo quenum
ria vê-lo transformado
literato, o que na época queria dizer um boêmio, sem eira
nem beira. As cartas de 1868 a
1869, período em que Artur esteve no Caraça, constituem interessantissimo testemunho sobre a vida daquele colégio outróra tão famoso.
Dentro de um ano, devido a
um incidente de disciplina —•
pois Artur era essencialmente,
impulsivo e temperamental —
o jovem deixa o Caraça e vai
para o Recife, sob o pretexto
de que só ali poderá fazer os
estudos que deseja. Reprovadó, segue para a Alemanha, a
mando do pai, afim de matricular-se na Universidade que
cursara Goethe. Artur chega a
Paris. Chega, porém, a Paris nos
primeiros dias da guerra franco-prussiana e impossibilitado
de continuar a viagem, permanece na capital, onde pelo seu
temperamento expansivo, consegue relacionar-se com vários escritores. É ele, assim, um dos

"FLASH"
O
DE BLAISE CENDRARS
"O HUMOR
POET8C0: A ARTE DE DIBENTAR DE RISO EM PLENO PATÉTICO"
aqui o "flash" de
Blaise Cendrars para uma revista
REPRODUZIMOS
francesa:
1) Qual é, na sua opinião', o cúmulo
da miséria? — A confusão mental.
2) Onde gostaria mais de viver? —
Em toda parte. Ou melhor: em toda parte ao mesmo tevipo.
e O3) Seu ideal ãe felicidade terrestre?
paraíso verde dos amores infantis.
4) Quais as faltas que mais lhe merecém a indulgência — A mentira. ,
5) Quais os seus heróis ãe romance
preferidos? — Pèrcival, Robinson e Don
Quixote.
6) Seu personagem histórico favorito?
Carlos V.
7 Suas heroinas favoritas na vida
real? — As comediantes.
S) Suas herionas favoritas na jiccão?
As estrelas ãe Hollywood.
9) Seu pintor preferido? — Nenhum.
10) Qual a qualidade que mais aprecia no homem? — a simplicidade.
11) Qual a que prefere na mulher?
A simplicidade.
12) Sua virtude preferida? — A caridade.
13) Sua ocupação preferida? — Fianar, sem fazer nada.
14) Quem
o senhor ãe ser?
Ninguem. gostaria
15) O principal traço ão seu caráter?
A preguiça.

cor preferida? — O amarelo.
21) A flor que mais ama? — O jasmim.
22) De que pássaro mais gosta? —
tucano.
O
23) Seus autores favoritos na prosa? — Schopenhauer, Rabelais e os velhos cronistas.
24) Seus poetas preferidos? — Gerard ãe Nerval e os chineses.
25) Seus heróis na vida real? — O
"Idiota", de Dostoiewski.
26) Seus nomes favoritos? — Meu
pseudônimo.
27) O que mais ãestesta acima de
tudo? — Escrever por obrigação, como
meio de vida.
2ti) us caracteres mstorwos que
mais despreza? — Cortez e Marina.
29) O feito militar que mais admira? — As canções ãe marcha ãa RAF.
30) — A reforma que mais aámiraria? — A áestruiçüo do mundo pela
bomba ãe hidrogênio se ela vvtsse
31) O dom da natureza que daria
ter? — A faculdade de voar.
32) Como desejaria morrer? — Não
sei.
33) O estado presente do seu espirito? — O humor poético, que é a arte
de rebentar ãe riso em pleno patético.
34) Sua divisa? — Não a tenho, mas
"Não
poderia adotar a de Carlos V:
ainda!"
20) Sua

Blaise

Cendrars

16) A quaVtàaâs que mais aprecia no
homem? - A ial,n^
17) A quo.lmãe que mais aprecia na
mulher? - Á ívmència.
IS) O nue í»P'.s aprecia nos seus amij9 _ o coração, a alma ou o espírito.
gos'
20) Seu vT\noipal defeito —
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CARLOS BURLAMAQUI KOPKE

primeiros exemplos de Inteleclual brasileiro fazendo amizades no meio literário. Certamente, como uma curiosidade
exótica, vinda dos trópicos.
Conta-se que indo á casa de
Vietor Hugo e impedido de cntrar pelo criado, fez tamanha
algazarra que o autor dos "Miscraveis" saiu á janela procurando saber do que se tratava e acabou recebendo-o. O
"Fere de Ia foudre" te-lo-ia
chamado Vietor Hugo. Jhcophile Gautier dar-lhe-ia a antenomásia de "mon bon sauvage". Mas não se sabe, ao
certo, até que ponto tais - cscritores permitiram intimida
des com o jovem e turbulento
intelectual brasileiro. O ünlco
depoimento que temos nesse
sentido são as cartas de Artur
e este cra um exagerado, deilevar muito
xando-sc
pela
Imaginação.
Terminada a guerra, Artur
parte para Berlim, em cujo
ambiente não consegue adaptar-se, escapando de ser ffnzilado por haver dito "Viva a
França", no momento em que
desfilavam tropas prussianas
vitoriosas. Expulso da Alemãnha, sem maiores consequências, graças à intervenção diPari',
plomática, retorna a
onde passa a enfrentar ma
vida de dificuldades, porque o
pai lhe restringe a mesada e
termina cortando-a. Artur esa
mostrando-lhe
creve-lhe,
possibilidade de ganhar a .ida
em Paris, "traduzindo obras de
sucesso para o Brasil c obras
brasileiras para o francês". E'
evidentemente um sonho on
então, uma manobra para convencer o pai a mantê-lo ali
Quem iria montar em Paris o
tremendo dramalhão de Pi" História
nheiro Guimarães
de uma moça rica," que Artur
queria traduzir?
Os dias correm-lhe amargos,
a miséria aumenta, e assistimos ao quadro perfeitamente
romântico: o jovem intelectual
brasileiro, recusando-se a aceitar a generosidade de Villiers
de Tlsle Adam, que cora ele se
propõe a repartir o quarto e a
comida.
Voltando ao Rio, Artur torna-se personagem indispensável à rua do Ouvidor e ::m
ter escrito mais do que alguns
folhetins de jornais, falece em
1886 da indefectível tuberculose dos boêmios. Não deixou
obra, foi verdadeiramente ura
agrafico, mas na sua correspondência encontramos os delineamentos de um peifil humano muito vivo, por onde se
justifica a admiração e a amizade de Machado de Assis.

obsidente pesquisa das dicional e moderna, para avarelações entre a matéria liarmos a superação do primeic
desde ro...
UMAa a forma tem desido,"L'alleEm Eugênio Montalc, a mupublicação
gria" (1914-1919) — a íinali- sicalidade — (veja-se a Elegia
dade da arte de Giuseppe Un- di Pico Farnessc) — não se regaretti.
duz a "valori di construtto smEssa pesquisa se enquadra ttatico", como em Ungareiti.
numa constante valeryana, em Dai, êste pronunciar-se: "Non,
que o duelo do espirito com
sono oscuro di propósito, ft balinguagem se pode prolongar, lordo pensarlo. Mas Ia poesia
enquanto o artista não perder
come 1.intendo io, é piena d.inconsciência da arte, ou a von- tralci. di vincoli. di servitú.
tade, elaborada num processo Eccomi dietro alia sonoritá. e
preparatório de seleção esteti- mi nasce una cosa persuasiva;
ca.
ma il senso é rimasto un po'
Talvez sejam muitas as vir- sacrificato, o il ritmo..." "cosa
tualidades de Ungaretti, porFoi, em verdade, essa
que sua exigência, alusiva a es- persuasiva", expressa por aisas relações, cada vez se torna guém que soube reagir contra
mais intensa e menos satisiei- a tradição cardueciana e danta. Basta cotejarmos as pro- nunziana, numa literatura que
duções de "L'allegria" com as desconhecia, até então, a dende "Sentimento dei tempo" sidade sematológica da palavra,
(1919-1935)...
e se abismava num conceito
... foi. em
Giuseppe Ungaretti é a ex- retórico do verso,
"cosa
persuasiva"
pressão profunda da realidade verdade, essa
a
Giovanni
do ser; Giuseppe Ungaretti e
que surpreendeu
"Ritratti
italia(Vér
arte como consciência da vida Papini
são temas que não podemos ni").
dispensar no estudo de sua poe- A "leggereza" que Giuseppe
Robeitis võ em Ungaretti e
sia.
de
É o artista que sabe cumprir que outra coisa não é senão a
uma perfeita aventura, e valo- essencialidade lirica (captação
rizar a pessoa, fundamento de da essência da realidade e acotoda realidade. Dai o aspecto modação dinâmica da palavra):
ativo de sua poesia, na qual a
"Quando trovo
existência, no sentido em que
in questro mio silenzio
Heidegger conceitua o termo, se
una parola
define qual pensamento que é
scavata è nella nua vita
ação.
come un abisso"
,4Uom,o che speri senza pace,
Stanca ombra nella luce pol- faz-nos sentir em como, no
[verosa, poeta, a unidade e plenitude
L'ultimo caldo se ne andrá a psíquicas, a crise extrema üo
[momentl conhecimento, o desespero cia
linguagem que se quer iazer
E vagherai indistinto..."
concentração, as tentativas der"Sentimento
dei Tem- radeiras de abarcar o tempo
(Ombra,
—
implicam em angustia minterMondadori).
po" Pág 68
rupta de que, todavia, Ungasensibiretti extrai toda a sua glória
Harmonia, conceito,
da
tríptico
o
fermam
e permanência.
lidade
Walter Binni, secundado por
obra ungaretiana, se se leva em
conta que a inteligência sinte- êste magnífico ensaísta que c
tizadora do poeta, disciplinada Francesco Carnat ("Cinque
"ia
num processo minucioso de pes- Poeti") — compreende qúe
quisas estéticas, se assenhoreia poesia nuova in Itália... nasce
dos temas da realidade, em três m certo senso dali* assimilafases:
zione delle poetiche stanicie: il
a) — fase da contemplação, che vuol aire, però, superamenem que o pbeta procura intuir to personale, non íraitazione".
a essencialidade dasá coisas: Baudelaire, Mallarmé, Rim"M'illumino bauci, RUke, Supervielle, Valed.immenso" (Mattina). ry George, Eluard; etc,, se, as
b) — fase em que a vontade, VéZes, são processos ou planos
na p0esia italiana moderna, em
com sua mecânica psicológica
realidaungaretti se depreciam. O qne
na
psicofísica, pesquisa
pocle parecei" imitação achu-sc
de a proporção, a relação e
medida das coisas:
cie Ungaretti
"Ha una corona di freschi na particularidade
língua,
numa
ter introduzido
musicaiide
(Mattina).
inato
pensieri"
com sentido
c) — fase em que a inteli- dade sinfônica, a personalissigência, arrimada nos valores ma compreensão de uma lin.críticos de tendência personiíi- gUagem, dinamicamente, numcadora, sintetiza e depura, com ca -em que 0 monólogo interior,
leis próprias e noção purgató- 0 emprego metafórico e semãnria, as fases anteriores:
tico da palavra, a simbologia
são elementos de rüptudesta,
"1 giorni e le mottl
ra, de surpresa, mas acondiciosuonano
nam valores artísticos ou espein questi miei nenâ
cificam a zona do espirito, cie
di arpa
onde dimanam os elementos da
vivo di questa gioia
criação. (Diga-se, de passagem,
malata-di universo
que ao mesmo tato podemos
e soffro
relacionar a Espanha retórica
di non saperla
e a obra essencialissima de Raaccendere
món Jimenez...).
nelle mie
Francesco Flora que, hà pouparole" (Poesia).
co, esteve entre nós, e nem
que disse,
Essencialidade lirica, lnefabi- sempre foi feliza noausência
de
lidade, ritmos descarnados, ra- denunciando
de
talta
e a
refeitos, cincopes sintáticas: — fundo histórico
os
em
poetas
dados que caracterizam Unga- cultura clássica
itaatualidade
da
herméticos
retti, e que servem para o dise
um
de
que
tinguir dos seus contemporà- liana, esqueceu-se
tempo,
no
estáveis
neos: Eugênio Montale, Salva- outra são voz impessoal dos
tore Quaslmodo, Vincenzo Car- trazem a
do

Stoisgam.

Sereni,
^ZC^"
^
ã um
corpo
dar
"
desejamos
tÍ0^„ apenas,
««««««, confrontarmos
Bftnf«,«fa™A, do
««
Basta,
se~
este
a necessário que
os processos de Ungaretti e de "fím'^tlecundidade.
Por
Gatt^ .quanto aos valores fo- }*{„££ de gritar
como Rim°
néticos du silaba poética, den- 1S£0' tem0" ae
tro da consciência métrica tra* (Conclui na 4 pag.)
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REDUÇÕES NOS PRKÇOS DAS
PASSAGENS DURANTE A
Bl-NAL

JtKCOMKNDAÇAO AOS ARTISTAS
K INTERESSADOS
Direção
Bienal
do
de
recomenda,,
Paulo
São
A
com particular empenho,
oos artistas e demais interessados
cm
certame,
participarem do
com
urgênquo providenciem,
cia, junto á secretária da Bienal,
a sua inscrição, a fim de que
possam as secções técnicas c
artísticas dar andamento aos trabalhos relativos á divisão das
salas, á compilação do catálogo e á divulgação. Através da
imprensa
internacional e
dos
serviços fotográficos do materiai relativo quer á participação
individual, quer á das delegações oficais.
O júri de seleção iniciará os
seus trabalhos em meados do
corrente mês, cabendo á diretoria artística providenciar a colocação das obias nos primeiros
dias de setembro próximo futuro
A entrega dos trabalhos no Rio,
poderá s;r feita, à rua 1." de Março. 6, portaria, a enr^o do h&üflbu
ue Arte Moderna do Rio de Janelro, até o próximo dia 15.
A O.N.U. VAI PARTICIPAR DA
EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE
ARQUITETURA — A ADESÃO -DE
MIES VAN DER ROIIS
Recebeu a Direção da Bienal a
Adesão da ONU. Portanto mais
uma representação para ó • ertame internacional de outubro próximo; representação de tjspectal
-valor c significação,
pois e cons-

?%»ffifò«>y»oo^o)o»^!iul^

PRIMEIRA BIENAL DO MUSEU DS
ARTE MODERNA EM SÃO PAULO
tltuldo pelo conjunto de estudos,
anteprojeto'?, o pormenores, realizado por cinqüenta c dois irquitétes da Organização das Nações
Unidas para a sua nova sedo em
Nova Iorque. Já chegaram os volumes enviados pelo ONU; serão
ele; abertos nestes dias p-hi Direção A: tístlcu da Exposição InArquitetur.i, que
tcrnacloual de
considera tal contribuição' como
elemento des mais inter cantes,
digno complemento á série ponderúvel de vaiorer, da moderna arapivclados
quite tura qua serão
nos salões da Blennl.
A imprensa d03 Estados Unidoj. neatcj últlmo3 dias. não.de!xou de pôr cm evidencia tal participução, desenvolvendo comentaí ics c logiosos à iniciativa oraslloira considerada "intoligeate, Jntcrcs.antc e necessária".
re.oreã';nta
Outra
participação
também Importante fator de sucesso pnra a exposição de crquitetura: a adesão de Mies Van der
Rolie. Nome hoje considerado entre os d03 mais pujantes arqultetos do mundo, comunicou êle

PORQUE VOCÊ DEVE
ASSINAR OS LIVROS
DA COLEÇÃO SARAIVA
10 MOTIVOS
1°. — Porque ela publica o livro mais econômico que se edita no
Brasil, Cr$ 10,00, cada volume.
2°. — Porque ela distribui apenas um livro por mês — coisa que
não pesa no seu orçamento.
—
Porque ela apresenta obras dos melhores escritores nacionais
3o.
e estrangeires.
4°. — Porque 03 seus livros são impressos em papel de boa qualidade.
5°. — Porque os seus volumes são fortes e resistentes brochuras.
6o. — Porque as suas capas são em tricomia e executadas por
exímios artistas.
7o. — Porque rigorosa é a seleção das obras nela incluídas.
8°. — Porque os seus livros são sempre de bca e sã literatura, e,
ao lê-los, não só você se distrai como também se instrui.
••>
—
9°.
Porque você recebe a "COLEÇÃO SARAIVA", em seu próprio
domicilio, efetuando o pagamento contra a entrega de cada
livro.
10° — Porque é empreendimento de uma firma com 35 anos de ('
trabalho honesto e Ininterrupto pelo progresso do livro.

VOLUMES
Pedro Calmon
Paulo Setúbal
Lewis Waliace
Ondina Frrr:ira
Dostoievski
Ciro dos Anjos
Or.'genes Le^sa
Galvão Coutinho
B. de Mendonça
Menotti D3l Picchia
Lúcia Miguel Perc:ra
H. G. Wells
J. B. Melo e Sousa
Lord Lytton
José Geraldo Vieira
Edma Per ber
Afonso Schmidt
Alphonse Daudet
Zélla Kocsak
Edmund About
Ciro Vieira da Cunha
Giovanni Papni
Barbey D'AurellvlUy
Lawrence Edward Wathkins
Germaine Acremant
Cassiano Nunes
Erckmann Chatrian
Barros Ferreira
M. de Lourdes Teixeira
José de Alencar
H. Sienkiewitz

PUBLICADOS
O Rei Cavaleira
Os Irmãos Leme
Ben Hur '
Navio Ancorado
Recordações ua casa dos Mortos
O Amanueare Belmiro
O Feijão e o Sonho
Confidencias de Dona Marcolina
Emilio Menezes, o último boêmio
A Filha do Inca
Em surdina
O Alimento dos Deuses
Majuplra .
Os últimos dias de Pompéiá
A Ladeira da Memória
Cimarron
Saltimbancos y-"
Borboleta Azul
O Santo Sepulcro
—O Homehi de Orelha rasgada
No Tempo de Paula Nei
As Testemunhas da Paixão
Os ConspiradoresHoras Rovibadas
A vida que Sonhei
Noite de Natal
O Recruta de Napoleão
Serra Brava
O Banco de Três Lugares
O Tronco de IpC*
O Campo da Glória

Querendo tomar uma assinatura, remeta o cupon anexo, podendo
arslnalar com X cs números já publicados que deseja receber em
seu domicilio.
Pedidos a ALBERJANO TORRES — RUA ASSEMBLÉIA, 35 — 1"
RIO DE JANEIRO — Fone: 22-8153
NOME
RES1D.
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A Bienal a remeasa dos trabalhos
com que participará do importante certame. Por eates dias é esperada também a adeaftó de Oroplus'.
Como Já foi dito, o Japão' S2rá
representado por Sakakura, que
cm
provavelmente, compadecerá
pcecoa a fim de estabelecer contátos quer com os arquitetos cstrangeiros reunidos em São Paulo, quer com os colega* brisileiros a respeito dos quais, coníorme recente entrevista
publicada
na imprensa de Tóquio. Jormulou
os mais lisonjclrós conceitos.
Fichas de inrcrlcáo e adesões
das várias partes do mundo continuam a chegar à Secretaria da
Bienal.
CASSOU NA CHEFIA DA
DELEGAÇÃO OFICIAL
FRANCESA
O Diretor Geral da " Association
D'Actlon Artistique. comunicou à
Bienal que, chefiando a delegaçáo oficial que deixará Paris no
fim do mês, virá o conhecido critico de arte e Jornalista Jean
Cassou.
As autoridades francesas informaram ainda que pretendem euviar para o Festival Internacional
de Cinema — nessa primeira exibicão limitado a filmes -,ôbrc arte — além de uma série importante de novas películas, quatro
produções recentes e de excluí.lvldade absoluta: — "L'Affaire Wanet", "Bourdéllc",' "Le Coeur d'
Amour", "Toulouse-Lautrec".
JEAN

CHEGA

A DELEGAÇÃO
JAPONESA

Estão chegando à Secretaria da
; Bienal as obras que a comissão
artífltlca nipôclca resolveu enviar
n São Paulo e qvie integram a
delegação oficial do Japão. Eet^.o
os artistas divididos em dois toru"esido mOpos :. — num, os de
demo Japonês", e noutro, os de
"estilo ocidental moderno".
Ao primeiro pertencem : — KoToyoshiro
Fukutía.
hyo Ezaki,
Gokura, Kazukò Hieda,
Senjln
Itó,
Kaii Higashiyama, Shinsui
Eizo Kato, Kibo Kcdama, SinaiMori,
Kakuho
ko Mochinzuki,
o Takayama.
Chôu Ota, Tataú
Kenji Yoshioka,
Kyujin Yoraamoto.
Fazem parte do segundo grupo:
— Nobuya Abé, Ichiro FuKuzawa,
Iwami Furusawa, Minoru Kawabata, Yasu 0'Kazuki, Vosuintrl
Kinoshita, Zenzabuiô Kojima, as
pintoras Setsuko Mlgiabl, Satourô
Miyamoto, Ycshiro Mori, Masamari Murai, Yatcrò Ncguchi, Tatsuhiro Tukabataké, Seiji Togo, Kazu Wakite, Gari Ichiro .Inokuma.
Assim está cemposto o grupo
dos escultores : — Yoshi KihòuNakamura, Takaji
Nannrio
chi,

Shlmlzu, Takczo SiadtKi.
chi ¦Yamnmoto, Yoshltatsu
glbara.

ioyoiVann-

Desenhista, aquareli.tas c gravadores: — Un'lchl Hlratauk»,
Hldé Kakwanlslhl, Tctsu rô KoMackawa, Sh.kó
Scmpan
mai,
Muuokata, Kôshiro Onchl Kyloshl
Salto, Shlgeru Matuyama.
A "Kokusal Bunka Shlnkokal"
que se encarregou de organizar a
delegação de Tóquio acentua que
ce trata da primeira mostra de
valores modernos Japones-ís que
se apresentam após a guarva, em
manifestação Internacional de tal
repercussão. A imprensa npónica
noticiou a seleção dos artlítas, o
das obras, aludindo à' participa¦
ção Japonesa como um Uos c:ementos de maior lntcresàe para
o público*e para a crítica.'
COMO SE APRESENTARA' O
URUGUAI
A comissão Nacional de Bolai
Artes uruguaia, reuniu-se na temana passada em Montevidéu e
examinou a relação apresentada
pela Subcomissão incumbida do
à participação
estudo relativo
uruguaia á Bienal de São Paulo. A relação assim como a3 propostas feitas por Edmundo Pinte,
Adolfo Pastor e José 3un?o, íoram devidamente aprovadas.
Adotando uma participação obsolutamente qualitativa, o Uruguai | enviará também uma mostra do caráter retro-pectivo cornposta das obras de Rafael Barradas, Pedro Flgari, Joaquim Garcia, Alfredo De Simoné, Carlos A.
Castellanos, Gilberto Bellinl, Carmelo Rlvello e do escultor Antanio Pena; a maior parte dessas
obras pertencem ao patrimônio
nacional.
s
A Comissão, além disso, expediu convites a todos os aitlEtas
modernos do pais, e aos .grupou
de Jovens para que enviem ft Blenal três obras cada um deles, submetendo-as ao Jurl de Seisçào de
São Paulo.
PORTUGAL E HAITI PRETENDEM
PARTICIPAR DA BIENAL
Aa autoridades
poi tugucb^s e
as haitianas Já comunicaram a
Bienal de São Paulo que <vs recpectivos Governos tenciomvn enviar uma delegação à manifestação internacional que se reaninrá em outubro próximo. As auiorldades diplomáticas e os repvesentontes da Bienal estão lmeressados em que se ultimem os
po:menores relativos a tais patticipacõss.
Por estes dias é esperada a resposta definitiva da Alemanha.

A Diretoria Geral dos Correios
ieios tudo n.a.sii. decidiu emitir *J»
mrmoratlvos por ocasião
gnnde manifestação que reunirá em
São Paulo artistas do mundo todo.
tíurá provavelmente, uma f.Crle
de dois ou trôs tolos, entro èli-i,
um pnra uso de corrcspsudncla
aérea, que trará estampado o distico "I Bienal do Museu de Arie
Mcdcrna do São Paulo — outubro-dciscmbro de 1951, nele íigurr.udo o edifício que está iurglndo sôbre o tcr:aço do Trlaaou ue
São Paulo. Além doa sèlo3, cuja
«missão 6 aguardada com vivo intereare pelos ambientes ftlatéllcos
internacionais, será ainda útUlsado um timbra especial paru ser
aposto sôbre os selos durtnte *^s
10 primeiros dius da inauguração
da. Exposição, num gulchè capeciai que funcionará no rjcltrto da
Bienal, na Avenida Paulista. Tal
iniciativa ccn-tltul para cs coleelonadores. cem dúvida, motivo ds
grande interesse.
SELOS

COMEMORATIVOS
BIENAL

DA

Estão no momento as or^anizxçõíct competentes tstuüaivio nurmas que objetivam proporcionar
sensíveis reduções r.as viagi-.it. de
a São
passageiros que te de-tinam
-visliar a I
Paulo, com o fito de
Bienal. No recinto da Expos.ção
funcionara, de acordo com o projéto em .exame, um guiciiô .onde
todos os possuidores de ollhetea
de ida e volta com redução, vmdes de outra localidade, deve: £ o
apresentar êsse bilhete a fim de
que nele seja, aposto um carimbo
especial tornando válida a pr.sív.igem de volta.Seguindo o exemplo, das compa'
nhlas nacionais, também-as companhias estrangeiras estão tuvunciando viagens especiais com fins
turísticos, e que oferecem, em
todas as partes do mundo, condiçõe3 particularmente vantajosas.
A CIT .organizou um
plano de
divulgação propagandistica no. setor de turismo do mundo todo,
estabelecendo escritórios especUts
internacionais e
nos aeroportos
movimentando 1.20o agentes que
daquela
conta
trabalham
por
companhia nos principais ceutro=
dos diversos continentes, A própria CIT ee encarregará dos servlços de; recepção, hospedagem «
guia dos turistas que aflulrâo á
Capital Paulista naquele período,
havendo Já preparado, para tal
fim, o seu programa que compreende também transportes urbanos e trajetos especiais.
Os hotéis ds São Paulo e3tão
desde agora preparando-se i.m& cr
último trimestre do ano, ciuando
prevêem grande afluência de turi-tas, não só provenientes de oritros pontos do Brasil, como também
do estrangeiro, principalmente vindos da Itália e dos paiAssim, diversos
ses americanos.
i3ceber
a
hotéis já começaram
pedidos de reserva de aposentos.
UM NOVO PRÊMIO DE
CR$ 50.000,00
Recebeu a Pr3Sidênoia da Blenal uma carta realmente siinpática do industrial Rogério Gio.çí.
de São Paulo, comunicando ter
colocado, à disposição da Bienal,
a importância de Cr3 50.000.00
(— cinqüenta mil cruzeiros —)
destinada a um prêmio que receberá a denominação de 'Prêmio
Cotonificio Guilherme Giorgi".

Idéias vivas, idéias mortas
(Conclusão da 6.* pág.)
tíitajs não poderiam mais viver,
já que se prendem a construções intelectivas plasmadas no
mais amplo subjetivismo c raramente edificadas sôbre a objetividade universal. O íuícrúni
do pensamento de Hegel é todo êle dirigklo num sentido de
pura idealidade. Dessa maneira, as idéias de seu sistema,
como doutrina, morreram, porque incapazes de gerar qualquer forma de verdade que se
encontre definida segundo as
exigências do pensamento hodierno. Do que êle pensou resta quase que apenas o processo metodológico de investigação
(usado já por pensadores antigos. sem a sistemática, é certo, que imprimiu), que a esquerda dialética, com EngelsMarx, tirou o melhor proveito
para as pesquisas sociais e eco-

nômicas que são a grande preocupacão do mundo político de
hoje.
Eis, então, ser plausível dlzer que a pedra de toque ihdiçadora do Vivo das idéias
consiste na maior ou menor
capacidade de desenvolvimento
renovador dos problemas que a
estas são inerentes, ou melhor
ainda, a possibilidade de atualização destes problemas segundo as exigências do conhecimento, ou a sua compreensão
e interpretação dentro do piano da naturalidade, isto.
6,
afastamento por completo de
todas as cònceituações que impliquem caráter sobrenatural.
Isso significa que deve ser o
Universo o ponto central de referência para as especulações
de ordsm filosófica. Nesse â:nbito é que o pensamento «oílerá afincar-se como construtor
de idéias, as quais, eacoatran-

do fundamentos racional c experimental para a sua explicação, têm a virtude de naccerem
com a possibilidade de nunca
envelhecerem ou morrerem.
Pois fora daí é querer elevar à
categoria de verdade simples
ficções que o próprio espírito
humano vai relegando a plano
secundário, à medida que êle
se vai tornando mais capaz no
domínio da pesquisa filosófica.
Apesar da organização da sociedade atual apoiar-se, geralmente, em conceitos espirituais
destituídos desse conteúdo de
vida nas idéias, já indicado, o
qual deve ser sempre preocupação do pcns?.incato, não será
otimismo leviano cupor que as
transformações sociais que se
vêm ope r a n d o irrefr^p\velmonte, levarão o hosnçai ao
entendimento do nue uão pode
est^r sujeito a crenças ou tra-
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Domingo, 5-8-1951
— Julho — Paul
Morond regressou a PaPARIS
ris, não somente de um
outro pais, mas de uma outra
época; viajou pelo tempo tanto
quanto pelo espaço. Depois da
guerra de 1914. Paul Morand
bombardeava as livrarias com
suas novelas cosmopolitas, suas
numa
narrativas de viajens,
do
atmosfera intemacionulista"Ouhotéis:
comboios c grande*
Ia nuit",
Ia nuit", "Ferméc
vert
"Magie
"Tendres
NoiStocks",
re", "Rien que Ia terre". Mas
seria preciso uma página para
expor, como numa vitrina, todos
esses títulos. Novelas e narrativas cheias da moda da época,
com o reflexo dos trajes, doe chapéus, dos cigarros, da véloe!dade, das luzes de Bucarest, Roroa, Londres, Tokio. Morand
apaixonou-se pela época c ardeu através dos continentes,
ofegante, apressado, inquieto.
Seus personagens são cínicos,
amorais, pitorescos, elegantes.
Talvez em tudo isso faltasse um
pouco de profundidade, de autenticidado. de serenidade. Esqueceu-se Morand tão rápidamente quanto fora ele descoberto e, há mais de dez anos vive
êle na Suiça, numa absoluta
discrição. Seria injusto dizer
que sua obra perdeu o valor
com os anos; permanece ela como testemunho vivo do outro
post-guerra, tão fiel como uma
serie de filmes. Pelo seu tom,
de viseus gestos, sua maneira
"Tendres
Stode
ver os heróis
"Fermé
são
nuit"
Ia
cks" e de
típicos e verdadeiros. Semi considerar o talento de contista de
Morand, cheio de sedução e humor. Seus êxitos de . livraria
dessa época, ultrapasavam os
limites da França para atingi*
rem os países anglo-sexões, a
América Latina e a Europa Oriental. Como Cfaudel. Morand
foi embaixador da França, um
embaixador pouco católico, pouco nacionalista, mais própriamente embaixador de Paris do
nue da França.
"ADOREI OUTRORA A
VELOCIDADE"
Com sessenta e três anos, Morand retornou a Paris. Hotel
Crillon, praça da Concórdia.
Conversamos no terraço. Acaba
êle de publicar, depois desse
silêncio, um romance:
longo
"Le flagellant". E' o motivo de
sua permanência na França.
Está o senhor sempre
apressado?
Mudei muito ultimamente.
Dou-me hoje ao luxo de perder o meu tempo. Adorei outrora a velocidade; mas compreendi que ela podia ser-me
não somente um estimulante
eomo um perigoso corrosivo. A
velocidade pode destruir o homem e o universo... Minha
pressa hoje é uma legenda;
atualmente. Viajo, ainda, mas
de maneira diferente, degustando os lugares por onde passo. Faço ferro de engomar entre Vevey, Suiça e Tanger.
Passo sempre pela Espanha e
Marrocos. Em Bailen, onde Napoleão sofreu um revez, encontramos uma inscrição: "Au
rendez-Vous de írançais". Familiarizei-me muito com Goya.
Cada capitulo do meu novo 11vro traz o nome de uma obra
desse pintor. Certo dia, perguntaram a Goya porque havia
êle sucessivamente servido sob
Fernando VI, José I e Welllngton, respondeu o pintor: "Poros Bourbons eram azuis,
osó
3ue amarelo e Wellington vermelho. Essas cores formam a
bandeira da Espanha. Na realidade, meu"O romance devia inflagelante de Setitular-se
vllha"
O TEMA DA COLABORAÇÃO
Fale-me mais detalhadamente desse novo livro?
O tema é a colaboração,
de 1808 a 1813. A Espanha é
D.
«ocupada por Napoleão.
Luis, o herói do livro, è entuslasta das idéias francesas. Leu
a Enciclopédia, as obras de
Diderot e Rousseau e acredita
, 'na
Europa napoleônica:
Jo!vem, ardente, corajosa. Dom
Luis deseja a vitória dos fran,cêses (Paul Morand narra o
com fij assunto de seu livro
nura, pontuando, sublinhando,
como se contasse uma lenda,

E

ARTES

PAUL MORAND -\ O
HOMEM DE OUTRORA
"NÀO
O ETERNO "GLOBE-TROTTER" —
QUERO DEIXAR DE VIVER ANTES DE MORRER

LOUIS WIZNITZER
uma história para crianças. mulher de d. Luis detesta os
Com um pouco de mistério) franceses, mas adora c marido
Chegair a*; tropas do Impera- e acompanha-o a Madríd. Ele
Pusi lamentos,
dor.
prisões, ali faz a política da colaboraconvenae
expulsões
ção. Fino e prudente no comemassacres,
tos são os primeiros atos do ço, d. Luis será *oouco a pouGrande Exército e D. Luis fi- co. levado a cometer crimes.
ca um pouco chocado nos seus E' o mecanismo da colaborasonhos humanitários vê solda- ção. E a esposa, mesmo, moiestrangularem rerá por culpa dele. numa emdos bigodudos
mulheres e abandonar-lhes os boscada. Em torno desses porsonagens centrais que simbol)cadáveres na via pública...
zam a colaboração e a resteabre
o
Morand
Neste ponto
livro e lê uma passagem: "Os téncia, gravita a multidão dos
ciganos dançavam nas ciarei- que mudam de campe no deras perfurada» de Malaga, fa- correr dos acontecimentos, dos
zlam estalar os dedos, salta- mercenários, arrivistas e aporvam por um real, através das tunistas. A nação é dilacerada
fogueiras, onde ardiam os ta- pelos êxodos, segundo sempre
bernáculos e os harmoniuns."... o sentido das vitórias. TortuDe.ois de um silêncio, não ra-se e espiona-se em nome da
diz êle mais nada iecha o M- pátria. Mas d. Luis é punido
vro. O sol inunda o terraço do no fim do livro: condenado à
demais belo hotel de Paris. Fico prisão perpétua. Obtém,
st
entrar
licença
retoma
para
pois,
na expectativa. Morand
Dor.
a
ser
onde
convento,
Dom
Luis
passa
o fio da narrativa:
não se desencoraja. Não jul- Pablo. Cada ano. na sexta
ga c conjunto pelos detalhes, feira éle se faz flagelar como
outros irmãos aos gritos de:
nem ajuiza da revolução por . os
"Bata
mais forte". Pede asalguns abusos. Os
patriotas
espanhóis começam a resistir, sim perdão a Deus de haver
a entrar em contato com Lon- acreditado nos homens e não
dres, onde Wellington prepara ter, como Goya, feito o ioge.
o exército da libertação... A triplo".

AMIZADE COM JEAN
GIRAUDOUX
Jean Giraudox era seu
grande amigo. Falou-se. eutretanto, de uma rivalidade...
Versão alwfciu. A única
na
r:\ahdadc entrqBos era
«orrida a pé. Owaudoux me
batia, quando éramos estudantes e corríamos ao longo na
de
Munich.
Ludwigstrasi-e.
Éramos como irmãos. Sua obra
está cheia de pureza e profundidade. Situo-a no plano das
coisas que não se corrompem.
um
(Convém lembrar que
dia. como um critico
para
agradar Ginudoux declarasse
ser a obra deste último supenor a de Morand. Giraudoux
respondeu: — "Essa declaração não me agrada e não causa
nenhum aborrecimento a Morand".
Paul Morsnd conheceu muito
Mareei Proust.
Uma tarde — declara êle
— veio procurar-me um moço
muito pálido, envolvido por um
capote de peles, embora a nolte fosse tépida; espessos cabeJos negros cortados sobre a nuca a moda de 1905: afc palpebras listradas, acentuando um
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olhar aveludado, profundo... A
visito durou três horas e Proust
repetia a todo momento: "Vou
deixá-lo". Já contei cí.su vlalta. longamente, no prefácio ti
cartas de Proust por mim pu*
blicadas.
"CATEC1SMO DESESPEKADOR"
Permanecerá multo tempo
em Paris?
—• Alguns dias somente. Parto para a Espanha. Sou um
nômade, bem sabe. Para um
nômade, deixar de viajar é tão
difícil quanto para um _edcutario deixar sua terra. Escrevo
minhas memórias, memórias
longas, cm que conto tudu <iuo
vi no decurso de minha existéncia. Hão de ler-me
para
saber, no ano 2.000 como era
a Europa
galante, a Europa
destruída.
Pode-se dizer que um cetlcismo desesperador domina o
fundo de sun obra tão alegre
na superfície?
Não sei. Posso dizer-lhe ô
a
a mim mesmo
aplico
que
formula de Goya: "Náo quero
deixar de viver antes de morrcr".
—¦ Acha a nossa época muito transformada?
A velocidade perdeu o seu
encanto; passou a ser apenas
mecânica: a diversidade perdeu sua riqueza por causa das
etiquetas c das fronteiras. Com
a- renovação do nacionalismo,
A
retrogradamos um século.
as
limie
desconfiança é geral
laçóes surgem por toda parte.
Viajamos
auto-cars, em
"fcournées" emorganizadas
com
guias © horários. "Rien que
Ia terre" — escrevi éu, outrora. Sim, os tempos mudaram
muito e a famosa unidade do
comprometida
mundo estará
ainda por longo tempo. A Europa de hoje é um' escombro do
que foi antigamente: devastaram-na, queimaram-na c cercaram-na de arame farpado...
Morand tem a gentileza de
sua época, fala levemente, com
nuanças e gestos de uma gransempre
de polidez. Procura
convencer, comunicar-se profundamente com o interlocutor.
Vive sozinho, sem amigo*. íora
dar escolas e dos movimentos;
sua literatura vai com éle naJ
bagagem:
—¦ Boa viagem, sr. Paul Morand e continue a acumulai*
"tendres stocks"..,
.*-

0 PRÊMIO GRAÇA ARMtHA

Os dois prêmios literários
mais ligados ao modernismo,
isto é, o Prêmio Felipe de Oliveira e o Prêmio Graça Aranha, não têm sido distribuídos
nos últimos anos.
Sobre o Prêmio Graça Aranha, que se destina aliás a preimportantes, e
miar estréias
laureou o aparecimento literario de figuras como José Lins
do Rego, Raquel de Queiroz,
Jorge Amado, Erico Veríssimo o
. novos autores como Clarice Listemos que assinalar ser
_______¦
*9»ffl ¦ __H B
A ¦¦ __ H
I I
III' pector,
____
____^__i
____'____
___¦
_-_____*wtmm ^_____H M
AmL __________B __¦___¦ _1 j
imprescindível a regularidade
de sua distribuição. A última
vez que essa laurea foi conce'I
____!
¦___ ¦ ——-Hl
I
l^_l
______I
BI
dida foi em 1947, assinalando a
estréia, no romance, de Ledo
Ivo. Daí por diante, a FundaAranha silenciou,
ção Graça
"^™J ____. W_BT_____l ^__ _H MmM
__¦ ¦¦ _______ *
___.
embora se saiba nas rodas culintenção
turais que era sua "Psicoloconceder o Prêmio à
gia da Composição", de João
Cabral de Melo Neto, como a
novo
melhor obra de autor
aparecida em 1947.
Como estamos - em 1951, con__¦ _n___H _____ 1 Wfl ____ _f^_^___l __¦____
vém que os membros da ilustra
comissão meditem na necessidade de continuar sua tarefa,
é
concedendo esse Prêmio
• uma espécie de "Prix que
Goneourt** brasileiro.
Autores não faltam, e fatos
evidentes, como a estréia da
Geir Campos, o ano passado,
com a sua "Rosa dos Rumos",,
suficiconstituiriam estímulos "viagem
a
entes para nortear
julgadores,
maravilhosa'* dos
sempre rigorosos em suas esco^¦_____—™
. lhas, mas sempre prontos a se-,
V;'recém.''
lecionar e disttogujr os que me-.
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O acadêmico Cefu.io Vargas c a Cultura IS ras «seira
Recebido, há dias, na UniJtrsidodc do Brasil, o sr. Cietúlio Vargas pronunciou um
dos seus mais felizes discursos,
di tinindo a posição do Oovêrno om face da Cultura. O sr.
Getúlio Vargas não falou na
(Tniversldadc ánenas como homan de Estado: falou também
como homem de letras, revõluntlo-sc conhecedor agudo c
exato das relações de ordem
sociológica que ligam os ienóme: os culturais aos fcnüme/ios
pi>Jiii.*os. Membro da Academia
e estudioso da uosaa vida iiterá na, confessou o Presidente
a importância e o apreço que
dcvotii á nos:-.a literatura, de
cuja evolução se mostrou perfeito conhecedor. Bastará a
transcrição de alguns trechos
desse admirável discurso para
ressaltar a extraordinária significação que éle tem, neste
momento, para todos aqueles
que sc dcJicam, no Brasil, ao
trabalho das letras e das artes."Prestigiar
a cultura, sob tôdas os suas formas, afirmou
S. Excia., constituiu sempre
preocupação constante do meu
governo. Num dos discursos da
última campanha eleitoral, tive oportunidade de salientar
náo ter sido por acaso que a
evolução política do Brasil,
após a revolução de 1930, coincidiu com o renascimento da
sua vida intelectual e com o
surpreendente despertar do impulso criador no sentido da
brasilidade, na literatura e nas
artes. Ê que essas manifestações esplêndidas da vida popular e a orientação governamental que presidi brotaram
das mesmas fontes e se irmãnaram nas mesmas aspirações.
As forças coletivas que provocaram o movimento revolucionário do modernismo na literatura brasileira, que se iniciou com a Semana da Arte
Moderna, de 1922, em S. Paulo foram as mesmas que precipitaram, no campo social e politico, a Revolução vitoriosa de
1930. A inquietação brasileira,
fatigada do velho regime e das
velhas fórmulas, que a rotina
transformara em lugar comum,
buscava algo de novo, mais
sinceramente nosso, mais visccralinente brasileiro. Por outro lado, a evolução econômica
do mundo, o progresso técnico
e industrial a ascensão do
proletariado urbano como fôrça ponderada' na decisão dos
fatos políticos, estavam a exigir nova estruturação da sociedade e novas leis, capazes
de atender com eficiência a essas necessidades.
Uns e outros fatores se congregaram para forjar o movimento, que aos poucos se dilatou, criou raizes e, finalmente amadureceu, determinando,
de um lado, a renovação dos
valores literários e artísticos,
de outro lado a renovação dos
valores políticos e das próprias
Instituições. Na verdade, o movimento modernista, nas letras
e nas artes brasileiras, foi um
Impulso revolucionário que
cresceu e extravasou, como o
foi o movimento político causador da Revolução de 1930.
Mas, passados os primeiros
Instantes e obtidas as primeiras conquistas, um e outro se
fundiram num movimento mais
amplo, mais geral, mais complcto, simultaneamente renovador e conservador, onde foram
limitados os excessos, polidos os
extremos sempre cheios de aspereças e harmonizadas as tendências mais radicais e divergentes.
Eis porque assistimos, de
1939 para eá, a um magnífico
surto das letras brasileiras, em
qae uma,, pleiade numerosa de
valores novos trouxe a sua co. faboraçao e o seu entusiasmo
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DIOGP.NES LAERC!0
fomos todos
dido tomar o rumo que toma- do meu governo,mesmas
causas
produtos dos
ram so não tivessem encontraculinstante
d» no meu governo a slmpa- sociais e do mesmo
Fomos
tia, a compreemão, o apõlo tural da vida brasileira.
impelidos pela mesma fórquotidiano, o estimulo e a li- todosrenovadora,
que pretendia
ça
berdade, que nunca lhes ncnovo como
Brasil
o
reconstruir
gucl.
no
d0
fé
progresso
afirmação
Intelectuais e estadistas, hono
mens públicos, escritores e ar- c fie respeito á tradição,
dubom
e
de
esta
possui
tiatas, trabalhadores das in- que
de 1930
dástrias c trabalhadores do cs- radouro. A Revolução revolução
uma
foi,
repito,
não
—
caminhámos juntos,
pirito,
através de três lustros, diver- meramente política: represenuma era decisiva na vi»
gindo algumas vezes, sem clã- tou
foi uma revolunacional,
da
idéias
e
das
vida, no conteúdo
cultura brasida
própria
ção
dos
na orientação
programas,
leira, em busca de novas forporque a divergência é ineren- mas
da expressão.
te á dialética do espirito c é
Escolhi êste recinto e esta
através de ensaios e erros que
tudo sc constrói na civilização; atmosfera de atividade cspirltual c patriótica para dizermas, no fundo, todos tínhamos
vos,
estudantes e professores,
a convicção de que estávamos
do patrimônio cultusímbolos
servindo, cada qual, no seu senas urnas eleida
Nação:
ral
tor peculiar, ás necessidades do
como na marde
1950,
torais
povo brasileiro e à grandeza da
de 1930, nao
renovadora
cha
Pátria".
magissuprema
trazido
á
fui
afirmou
o
E, terminando,
meu
do
tratara
país para déacadêmico Getúlio Vargas, com
de
interesses
fender
conlucidez,
a sua
grupos, pafirmeza e
ra satisfazer postulados de
fiança nos valores da inteligência e do espírito, nestas partidos, nem para realizar
ambições pessoais. Fostes vós,
memoráveis:
palavras
"Sempre feriram bem funpovo brasileiro, vós, as gerado a minha sensibilidade essas ções moças e as gerações que
manifestações da inteligência e orientam a juventude eom a
do espírito criador da nossa experiência de trabalhos árraça. Disse-vos, há pouco, que duos e sacrifícios: fostes vós
as gerações moças e os homens que me apontastes o rumo das

criador o renovador a todos os
departamentos da cultura. O
romance, o conto, n x»otiula, a
pintura, a escultura, a música,
o teatro, as ciências sociais, as
disciplinas físicas c biológicas
—- sc enriqueceram com preciosas contribui ções. Pode-se
dizer que nunca foi tão pujante a vida intelectual*- do
Brasi, e cm nenhum período
da nossa história sc tornaram
tão difundidas c apreciadas no
estrangeiro através de traduçóèS, exposições e críticas, as
obras dos nossos escritores, dos
nossos artistas c dos nossos clelitistas.
Não podia o meu governo
desligar-se de tão intensas e
expressivas manifestações da
cultura nacional; no pouco poderão estas ser explicadas independentemente dele. Os fenômenos sociais, culturais e
políticos formam um todo inseparávcl e cada qual só se compreende em função do conjunto.
Fossem outras as condições
culturais e intelectuais do Brasil, entre 1930 c 1945, e teria
sido outra Inevitavelmente, a
orientação do meu governo.
Mas a recíproca c também verdadeira. As expansões criadoras do sentimento e da intcllgência brasileira não teriam po-

CASCALHO
WELLY LEWIN,
¦ jx ST A é a segunda e defl»
li. nitiva edição de um ro»
•*—¦ mance que •— pode-se
bem dizer — fez época ao ser
publicado há pouco mais de
seis anos. Era êle então, mats
ão que uma estréia auspiciosa,
segundo o "clichê" dos registros literários; era uma autén»
tica revelação âe fiecionista jo»
vem, praticamente desconheci»
do e vivendo na sua região na»
tal, do interior da Bahia, onde
aliás, decorre esta história densa e invulgarmente complexa
ãe mineradores ãe diamantes.
Falamos em complexidade e
consideramos o
termo justo.
Pois embora se trate de uma
obra a enquadrar-se no setor
ocupado, entre nós, pelo cha»
mado "Romance do Nordeste",
de características preâominantemente sociológicas, o fato éque

"Cascalho" se ergue (de modo
particular, agora, que foi mato
do que refundido -~ reescrito t
recomposto) como uma cons»
trução de numerosos e ricos
ângulos, inclusive os que dizem
respeito ao delineamento hu»
mano de seus tipos e ao lado
obra de- arte, que de maneira
tão considerável o afasta do
simples documentário comum
ao gênero, mesmo quando excelentamente realizado.
Ressalvadas as devidas pro»
porções e também ae diferencas de estilo, tratamento ou
mesmo
tendências,
haveria
aqui algo a aproximar, pelo
menos como sugestão, ao oaso
William Faulkner, nos Estados
Unidos. Com isto nio deseja»
mos dizer outra coisa senão
que o /icoioniata americano, fi»
xando-se também num cenário
regional § assim contribuindo,

sem dúvida, para a construção
de um quadro sociológico de in»
terésse extra-Uterário, universaUsa-se, entretanto, pela utiliza»
ção precipua de complexidades
muito maiores: aquelas que
pertencem como que de um
modo intrínseco d própria ela»
boraçâo romanesca digna dês»
se nome.
Acentue-se mais uma vez que
na hipótese de "Cascalho" não
existem apenas riquezas de
"observação"
de. acúmulo, de
"material", noou sentido
comum
que se empresta ao termo. Há
aqui, a rigor e sobretudo, elaboração estética, a despeito de
uma certa substância ponha»
mos "bárbara", trazida por ventos de aparente criação impe»
tuosa. "Cascalho" é, sem dúvida, um belo marco de'moderno
romanct-mZQsüeiro.

vossas esperanças c que linpbsestee ao meu -o governo, oncompromts*
tem como agora,
du
conservar
para os vos.
ko
sos descendentes éusc natrimonio de cultura, de ideais e tradiçóen, que representa a nossa Pátria comum.
Jamais trai, nem trair-?! a
vossa confiança. Jamais fugi,
nem fugirei à missão que me
delegastes, ou que aluda possais delegar-me. Governei
sempre convosco e ao vosso ludo continuo, auscultando os
vossos desejos, procurando compveender e sentir as vossas aspirações e colaborando couvosco para a grandeza do Brasil".
Cumpre notar que o sr. Getúlio Vargas foi o primeiro
Chefe do Estado, no Brasil, que
dedicou mm grande discurso exefusivamente aos problemas da
Cultura, falando a linguagem
de um autêntico intelectual.
As mulheres e a Academia
O apaixonante assunto — a
admissão de mulheres na Academia — que o sr. Oswaldo
Orieo colocou no cartaz da Casa de Machado de Assis, teve
seu desfecho, de modo rápido
e Inesperado, na ultima sessão,
com a aprovação quase miânlme de uma preliminar levantoda pelo sr. Aloysio de Cas.
tro: a de que a proposta envolvia reforma nâo apenas de
Regimento, no próprio. Estatuto, qae todos julgavam, num
acordo unânime, intocável. Mas
antes de chegar-se â votação
da preliminar submetida ao
plenário pelo Presidente, houve um vivo e palpitante debate. Alguém propôs uma fórmula eonciliatória: os académieos qae desejassem a companhia acadêmica das anilhea
res que se candidatassem
Letras.
Academia Feminina de
O sr. Ataulfo, citado pelo sr.,
Orieo esmo um dos que aplaudirara alguns nomes de possí*
vels candidatas â Academia,
explicou num -gesto humanista:
Aplaudi todas elas...
Outro, que, citado como •
d'Artagnan da eleição de muBôeres, se excusou delicadamente, foi • sr. Roquette Pin-'
to, o qual acrescentou: ¦
$6 com a condição de fluma pegurar no Regimento
"serão
admlquena restrição:
maiomulheres
tidas apenas
45
anos"...
res de
E assim, entre comentários
- amenos e inconseqüentes, encerrou-se a questão, revelando o
episódio a prudêneia e a flrmeza com que as acadêmicos
sabem preservar a soa tranqullldade...

Homenagem ao acadêmico
Barbosa Lima Sobrinho

Stt ges5 (

Uma frase de Mim. Scudery
m Mms. Scudery, a autora da "Le grand
Cyrus" e"CleUe" costumava criticar suas oonfreiras de letras, dizendo: "A maior parte das
mulheres fala bem e escreve mal. S escrevem
elos mal porque querem escrever muito bem".
Uma opinião sobra Victor Hugo
* Maravilhado com o entusiasmo de seus admoradores — escreveu Albalat — Victor Hugo
julgava fazer obra semelhante à de Shakespeare
porque punha com0 este, nas suas peças, envenenamontos, assassinatos, duelos, enormidades.
O gênio de Shakespeare. na sua profundidade
humana, escapava ao talento dramático de
Victor Hugo, que não possuía senão o dom da
poesia.

|$

A malícia de Gonçalves Dias

Referindo-se certa vez aos irmãos CastiS o — Antônio Feliciano e José Feliciano —
ambos escritoras e o primeiro, cego, desde a infancia. Gonçalves Dias •— contou-nos Josué
Montelo, no seu livro sobre o poeta—que tinha
espirito e sabia julgai', definir numa pilhéria
a distancia que ia de um para o outro em materia de talento:
— Dos Costàhos, disse êle, o cego t o único
quo enxerga.
A intuielo c as mumeres
m Definição colhida numa velha carta do
romancista americano Ambrose Bíerce. carta
somente agora divulgada: "Intuição: um estranho sentimento que convence as mulheres de
que elas têm raaão... quando elas não a têm".

Os promotores -do Congresso
Nacional de Estudantes elegeram o sr. Barbosa lima Sobrinho seu Presidente de Honra. O sr. Peregrine Júnior
chamou a atenção da Academia para a significação e importância dessa escolha, pedindo um voto de congratulacies com o ilustre acadêmico,
qae agradeceu.

Centenário6de Orville"
Derby
Faz o sr. Roquette Pinto o
elogie, sóbrio, exato e brilhante, de Orvttle Derby, cujo centenário se comemora êste ano,
e foi calorosamente aplaudido.
índice cultural do Rio de
janeiro
O sr. Peregrino Júnior ofereceu à Casa alguns exemplares do "índice Cultural do Rio
de Janeiro", fasendo o eiogjo
do plano de difusão cultural rio
Prefeito João Carlos Vital e d*
obra admirável do diretor de
Educação de Adultos, .sr. Ce*r
so Kelly.

LETRAS
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Romance

de

Lygia
Tellet

Uai
Lygla Fagundes Tellw, vim
mais expressivos valores da moderna
ficção brasllelm, esta ultlmundo, nu'iflsl
***** A'
**¦' 4^ÀT
'^B******i ma fazenda
do interior paulista, novo
-íflB
^^
BflflflB/'-'
romanco que recebera o
Uvro — um
flW'% --«fl^SSISw VflflflflT
K ^mW M mv titulo de "A Idade perigosa". A Jovem
e laureada autora do "O Cacto Vermelbo" pretende publicar seu novo
livro no Inicie do próximo uno.
¦K*.

!**^^ *^^H
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***a ¦...¦''.

JB

"Jornal de Poesia*
sob a direção Ue GeDeverá circular brevemente,
"Jornal de Poesia". Divulgou-sr?
raldo Pinto Rodrigues, o
Jo;e
por
inicialmente que esse Jornal seria dirigidocontinuar
a
Escobar ÍParla. Este preferiu no entanto
Clubt
Cultural
do
Intercâmbio
de
frente da Comissão
de Poesia de S. Paulo.

Um grande romance europeu
"Etzel Andergast", de Jacob Wassermaun, vai ser
A Noite. Tra«m dos próximos lançamentos da Editora
do sécu o
europeus
romances
ta-se de um dos maiores
Octavlo
de
tradução
em
lançada
será
obra
XX e essa
Senlse.
Lima
de Parla e Maria"O Helena Amoroso
"Golovin"
processo Maurizius". no Brasil, J»"e
Autor de
-Cristóvão Colombo", livros Já traduzidos
escrito entre os
cob Wassermann pode ter o seu nome
nosso
publico tanto
pelo
Stores estrangeiros preferidoscitados se acham
esgotados.
aBsün que os livros acima

o Brasil este
Ferreira de Castro não visitará
ano
de: Castro
A visita do escrito rportuguês Ferreira mais
uma
fica
anunciada,
ao nosso país. tantas vezes
vem
«Selva»,
muito
há
de
que
Tez adiada. O autor de
vir
nao
poderá
figado,
«ofrendo de uma moléstia do
onde
Paris,
em
Ste ano ao Brasil, pois permanecerá
a uma
atualmente sfencôntra, ffim de submeter-se
operação cirúrgica.

"Atualidade1'
revista de 11. Está circulando em Sa"ntos bemintitulada
t^^
Atualldagerais,
teratura, arte e assuntos
Bahia.
de". Dirige-a Juarez

Festival de Dança

Clássica

na Itália, um
Realizar-se-á este mês, em Sorrento,
siandes
Festival de Dança Clássica de que participarão
do
artistas italianos. Entre os números de maior atração
Mario VitaFestival figura a fábula do poeta e escritor
eoreole. "A Olepsidra", com música de Otello Calbl e
grafia de Valeria Lombardi.

Novo livro de Domingos Carvalho da Silva
Domingos Carvalho da Silva, pretende publicar, ainda no ano corren"O
''«í
»§§oÍRy? •''•*§v*:''"*i:''•'•*
\< te, em edição de cem exemplares,
Livro de Lourdes". E em edição am"O Inimigo do Mundo", Uvro
pin,
com o qual encerrará o atual ciclo de,
sua produção poética. Sua intenção é
dedicar-se depois a outros gêneros de
literatura.
B :,*&K8t flV^S
SjR&v.
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CORRESPONDÊNCIA
SR. GUMERCINDO A. UE
ARAÚJO — Pedra Azul (E. ãe
Minas) — Os subscritores ãas
edições HIPOCAMPO obrigamse, -apenas a adquirir, ao preço
êe cem cruzeiros, as obras que
Há os assinantes
reservarem.
beneméritos, que reservam, ãe
Para
uma vez, cinco edições.
maiores esclarecimentos ãirl»
ja-se ao poeta Thiago âe Melto, um ãos ãiretores das edições HIPOCAMPO, à rua Sã
Ferreira 120 — Ap. 305 — Rio
áe Janeiro.
Quanto à revista
humorística, a que o senhor se
refere, cabe-nos informar que
já não circula mais.
SILVIO CAMPAGNÃ — Pirassununga \E. de São Paulo)
"Compreensão fenomenolófica das emoções", de João de
Souza Ferraz, poãe ser pedido
à Caixa Postal, 109 — Limeira.
r HEITOR SAMPAIO BESSA
Caçador (E. de Santa Catarina) — O poema "Jucá Mulafo" é âe autoria do poeta pauAcademia
da
msta, membro
•Brasileira ãe Letras,
Menotti
\Del Picchia e foi incluído em
publicado pela
proso volume
Editora A Noite sob o titulo ge»
ral áe "POEMAS"*

"urso

Fagundes

ABC

das Catástrofes", de Anibal

,Y

Novo livro de Luigi Fiorentino

de História da Arte

O prof. Flávlo de Aquino esta realizando um curso
de História da Arte, com projeções luminosas, para o
Instituto Municipal de Belas Artes. As aulas têm lugar
todas as terças-feiras, às 17,30 horas, na sede do Instituto. ao lado do Cinema Plaza, e, pela atluência semanai registrada, já constituem, hoje, um êxito surpreendente. Ê de salientar, nessa iniciativa, que vem
preencher a alta finalidade de divulgar a evolução da
Arte, até'os nossos dias, o esclarecido apoio e colaboraçâo que está merecendo do diretor da aludida
entidade, Henrique Sàlvlo, e de Celso Kelly, Diretor
do Departamento de Educação de Adultos da Prefeitura.
.«

Machado

As Edições Hipocampo anunciam, para multo brevr.
o "ABC das Catástrofes", de Anibal Machado. Trata-se
de uma coletânea de poemas, alguns em prosa, e nos
quais o grande escritor brasileiro apresenta mais uma
face de sua personalidade artística.

Sartre não pensa, por ora, em vir ao Brasil
De há muito se vem anunciando a vinda ue Sartre ao Brasil. Viajando para o Peru, a fim tíe tomar
parte no congrssso de filosofia de Lima, visitaria êle
o nosso pais. pronunciando conferência no Rio e em
São Paulo. Estamos autorizados, pelo nosso correspondente em Paris, sr. Louis Wiznitzer, a desmentir
essa notícia. Sartre não irá a Lima e nem pensa por
ora visitar o Brasil. Quem com toda certeza nos visitara é Gabriel Mareei.

Cinqüentenário do mais leve que o ar
Em outubro próximo o domínio d03 ares por Santos
Dumont completará 50 anos. No ensejo dessa eomemolança o Uvro de Renato Sêneco
ração, a Melhoramentos
Pleury. intitulado "Santos Dumont".

Antologia da Poesia Brasileira Contemporânea
O Clube de Poesia está planejando a publicação a*
uma Antologia da Poesia Brasileira Contemporânea (19221947), incluindo cerca de cinqüenta poetas, assim dlstrlbuldos: a) modernistas de 22; b) modernistas de 30; c)
post-modernistas; d) geração de 45.
"Crivello", de
junho
Da Itália nos chega mais um número, o 3.°, referen"Crite ao mês de Junho, da revista de literatura e arte
vello", que se edita em Nápoles, sob a direção do eceritor
Stefano Capone.

é hoje. ÍndiaLuigi Fiorentino
cutlvelmente, uma das maiores voara
líricas da moderna poe.ia italiana.
Autor do nu miro a obra, seu numa
s.jsa, presentemente, de grande presuglo nos circulo» cultur.ws da pcmnsula. Em 1M8, seu volume de versos
./
4
"Scalata nl clelo" obteve o Prêmio
\Jrrf r*
V««í**—
isoiu clElba. Em 19;0 o poeta"E íoi
CHI
contemplado, por seu poema
Uominl Cammlnuno", com o Promlo
mais importante
San Pellegrino, a
laurea poética italiana. Agcra teunlnLuigi Fiorentino
do vários poemas.
prefácio de
acaba de publicar, pela Editora Mala, com
"Ha. alto
doi tuo
Francisco Flcra, novo Uvro de versos,
ó
Fiorentino
apresentação
gráfica.
excelente
corpo", em "Ansonla",
reuma das mais importantes
diretor de
vistas italianas de arte e literatura*

1 Poetas brasileiros em inglês
O poeta Loonnrd 8. Downes está traduzindo para o
inglês uma série de poemas que a Revista do Museu de
Arte de S. Paulo publicará, brevemente. Entrarão nessa
coletânea os seguintes autores brasileiros: Alphonsiu» üe
Guimaraens Filho, Bueno de Rlvera, Rossíne Camargo
fie
Quarnlerl, Antônio Rangel Bandeira, João Cabral
Ledo
Ivo,
GeSilva,
da
Carvalho
Domingos
Melo Neto,
raldo Vidlgal, Péricles Eugênio da Silva Ramos, José
Paulo Moreira da Fonseca, José Tavares de Miranda o
Cyro Pimentel.

Coleção

"Revista Branca" nos Estados Unidos
Encontra-se nos Estados Unido? o jornalista Renato
onde deverá ficar algum tempo, representando a
Jobim,
"Revista Branca" e de lá remetendo colaboraçoe... entrevistas, etc. da atualidade literária norte-americana.

"Futebol, Centauros & Outros Bichos"
Já foram entregues à Editora Pongetti osnovaorlginaÍ3
tátira
"Futebol,
Centauros & Outros Bichos", a
de
autor
O
publiPassos.
Já
de Vital Pacífico
versifleada
escara "Zebueida", poema herót-cõmlco, rapidamente
da
unanimidade
cotado, e recebido com louvores pela
trará
"Futebol,
Bichos"
Outros
&
Centauros
crítica
Ilustrações de diversos artistas, entre os quais nosso
companheiro Appe, de quem é a capa.

"DellPedro Luiz Masl, que estreou em 1948 com
rios", publicará, ainda este ano, seu segundo livro de
"Cantiga Boêmia", que reúne trapoemas, intitulado
balhos dos últimos anos. Pedro Luiz Masl é um dos bons
valores da nova geração de poetas.

Uma

1

"Escada"
"Escada",
Já está no prelo o primeiro número de
órgão do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia
do Instituto Lafayette. Nesse número virão colaborações
de nomes de ressonância nacional, como Tasso da Silnovos
veira, Afranlo Coutinho, Clovls Monteiro, e de
Recomo Ferro do Lago, Clovis Ramos, Jones Rocha,
nato Rocha, Walter Mariani e outros.
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Uma das últimas frases de Alain
Alain,
m Uma das últimas frases do filósofo
um
a
Mistler
jornal
Jean
foi
reportada
por
que
"É, freqüentemente, uma grande
parisiense:
sabedoria desejarmos aquilo que queremos".

O último livro de Claudel
m "L*
Uvro de
exegese
resumo

Evangile d' Isaie" é o titulo do último
Paul Olaudel. Náo se trata de uma
do pensamento do profeta, mas de um
das Idéias que afluiram ao espirito de

mensagem de Benedctto
Croce

Em mensagem recentemente, cnvlada à Universidade de S. Marcos,
de Linea, Benedetto Croce escreveu:
'Quem aqui vos fala é um velho que
está para retirar-se das pelejas ma3
que não consegue resignar-se com o
que
'-c'n samento das danificaçõe^
coisas
por
as
todas
atingir
podem
a
desde
poesia á
elè mesmo amadas,
ciência, deade a dignidade humana á
bondade-

CORREIO DE
m Gabriel Chevalier, o autor de
le" o romance bufo, que tanto êxito alcançou
em sua adaptação cinematográfica e cênica
que se intitulará
anuncia um novo romance
"Le Petit General", "Presume-se que se trate
de uma obra mais ou menos no gênero de
"Clochemerle".

Marins

Uma das mais queridas coleções da Melhoramento!
é a de autoria de Francisco Marins, que agora publlcs
"Nas terras do rei café", instrutiva e alegre história as
nos^a rubiácea e de seus cultlvadore*.

Novo livro de Pedro Luix Masi

Novo romance de Gabriel Chevalier
"Clochemer-

Claudel, relendo e meditando Isaias. É um ]
alentado volume-cheio de seiva e profundidade.

Tradução francesa de um romance
americano
m Tem obtido êxito na tradução francesa o
famoso romance do escritor americano Henry
Morton Robinson, aparecido em Nova Iorque,
no ano passado: "Le Cardinal". O livro propõe
o problema dos deveres do sacerdote ante os
obstáculos da vida contemporânea.

Dante na Sorbonno
£ Louis Liard defendeu há pouco duas teses
na Sorbonne, ambas sobre Dante. Muita gente
talvez estranhe que ainda' se possa dizer algo
de novo sobre o autor da "Divina Comedia".
Pois foi o que Louis Liard conseguiu fazer nesses
dois trabalhos notáveis pela erudição e o esforço de pesquisa.

COMO FO! CHORÂOO
ALVARES DE AZEVÊEO
âo escritor
Felix
âa Cunha,
gancho
PERORAÇÃO
morte de
ocasião
ãa
por
Alvares de Azeveâo:
"Que saudades tristes nos
deixou!... £ o peito de um y.ai
que rala âe angustias, que segreâáva um futuro tão cheio de
encantos e luzimento nessa
"fronte
engrinalâaâa pelo talento, abrilhantaâa
gênio,
pelo
aformoseaâa pela esperança âo
amanhã!... E a âesolaãa mãe
que crava beijos âe fogo em lãbios frios, que estreita um ca»
àáver em angustia âo transe,
peâinâo viâa a uma palpebra
chumbaâa, falanâo embalde e
sempre a um corpo exanime...
enregelado... quedo...
Pobres! — Não há conforto
aqui na terra que serene esse
vulcão âe suspiros, que segue a
fonte em vosso amor! Chorai...
chorai um sol que se apagou,
um lirio murcho, um presente
sem viâa. uma vida sem futu»
roi _ chorai!... pregados á
cruz da vossa aflição e desespero como Madalena abraçada
Deus
no Golgota, e olhai porá
—
basta!
até que éle vos diga:
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O PENSAMENTO DOS ARTISTAS
ÍEAN ANTOINE WATTEAU
—
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I. A. Watteau — Desenho de SANTA ROSA
wt:: ¦

WATTEAU, pintor e gravador, nasceu em Valcnct htnes. 0 seu estilo elegante e maneiroso, fê-lo o pinior de cenas cam pes tr cs e das festas galantes.
Como desenhista a sua linha primorosa fix ou os motivos da sua época, frivolos mas poéticos.
S. R.
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Carta ao Sr. de Julienne
Senhor!
Estou vos devolvendo o primeiro tomo dos escritos
de Leonardo da Vinci e ao mesmo tempo agradecendovos sinceramente.
Quanto aos manuscritos das cartas de Rubens, ainda
os guardarei comigo, se não vos molesta, pcis não terminei a sua leitura!
Continuo com o lado esquerdo da cabeça dolorido,
o que nâo me tem permitido dormir desde terça-feira e
Mariotti aconselhou-ma purgar-me amanhã .cedo, o que
resultará bem, dado o calor que faz; se vierdes visitar-me
domingo mostrar-vos-ei algumas bagatelas tais como as
paisagens de Mogent.
Não tenho realizado o que desejo porque a pedra
«*
gris" e a pedra sangüínea são muito duras e não posso
obter outras.
E3»Bi

AO MESMO
cSenhor!

Por Marin que regressou trazendo-me a caça que
me enviastes esta manha, envio-vos a tela na qual pintei
a cabeça de javali e a cabeça da raposa negra, que podereis remeter ao senhor Losmenil, uma vez que estão terminados. Não posso ocultá-lo o quanto esta tela me agrada e espero que o mesmo aconteça convosco e madame
de Julienne que tão profundamente aprecia como eu, esses
motivos de caça.
Seria necessário que Cersaint me mandasse La Serre
para ampliar a tela. na qual compus os cavalos debaixo
das árvores.
Penso retomá-la segunda-feira h tarde, pois pela manhã esboço meus pensamentos em sangüínea.
Peço-vos saudar madame de julienne, a quem beijo
as mãos.

