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obra de Hsehad» d> As-
sis tem os seu* recun-
tos, senão desagradável»,
pouco freqüentado», e

am deles é a Seção de crôni-
can em quadras, "Gazeta de
Holanda", à qual já me reíe-
ti em outro artigo, a propósito
de Zacarias de Góis e Vaseon-
celos. Saiu, na "Gazeta de No-
ttcias", sob numeração pro-
gresslva, de 1 de novembro de
1886 a 84 de fevereiro de 1888,
invariavelmente eom a epl-
grafe:
"Voilà et que Ton dit de mol
Dans Ia "Gazette de Hollan-

[de".
Era visivelmente de Ir»--pira •

ção francesa aquela cm; ís-
•Ima seção. Já no século XVTI
circulava em França uma "Ga-
sette d'Amsterdam", a exem-
pio de todas as "Gazetas le
Holanda", dessa e de épocas
subsequentes, destinada a te-
mear a confusão e a intriga,
resguardada pelo anonimato.

Quando João Ribeiro, na In-
trodução i sua obra "A Lín-
gua Nacional", quis caracteri-
r-ar a embaraçosa tela de reta-
Ilações criada pelas interminá-
vcis discórdias nesse setor,
ocorreu-lhe compará-la àquele
tipo de publicação obscura e
Indesejável: "Somos um povo;
vimos de festejar um séoul»
de Independência e não temos
mais que uma Gazeta de lio*.
landa cheia de calúnias e meu»
tiras lingüísticas".

Por que teve Machado de
Assis a Idéia de emprestar *
sua seção ura título tão pouce
recomendável? Nessa altura, .ja
tinha pago de sobejo o natural
tributo à banalidade do humo-
rismo fácil. Havia mesmo mais
de vinte anos oue abusara dês-
se humorismo de gosto duvido-
so com as crônicas do I)r. Se-
mana, algumas tão irrisórias
que, mesmo levando em conta
o esnír"to e as preferências da
é!?oca, é lícito duvidar da sua
autenticidade. Em 13SG. quau-
Co iniciou a "Gazeta de Ho-
landa", já era o admirável ro-
mancista de "Brás CuW e
estava a caminho de produzir
"Púbicas Borba". IrciT.nVa-sc
enfim como um escritor insu-
perávcl. Mas já tive o ensejo
de evidenciar que Machado de
Assis nunca pôde refugir com-
pletamente àqueles sestros e
extravagâncias que lhe pare-
eiam indispensáveis à arte do
cronista. E o cronista nête
predominava francamente até
sobre o romancista. Por conse-
quência, a "Gazeta de Holan-
da" é um de seus pontos fra-
cos. mas em que se acentuam
certos aspectos, cujo conheci-
mento é imprescindível a uma
compreensão mais extensa do
espírito do criador de "D. Cas-
murro". Êsse poderá revelar-
se plenamente, para o geral,
através de suas grandes pági-
nas. que as antolorias recolhe-
ram, mas é preciso não esque-
cer que Machado de Assis ti-
nha, por confissão própria. •
gosto "de catar o mínimo e o
escondido". Justamente por ês-
¦e. lado, e conjunto de suas
crônicas em quadras é digno
de' estudo e observação. Ainda
melhor que em outras crônicas,
• .trabalho ai do espírito
atraído por certas mlnudências
6 sempre uma operação pe-
cuUar e arguta, especialmente
através de alguns jogos e com-
binaçôes verbais.

Como era fatal, nessas crô-
áleas, ecoam seguidamente
Idéias e expressões de que •
escritor se utilizara em outros
lugares. A primeira define,
aliás, o espírito que Influiu sô-
We as demais, espírito em que
te entremeavam o vulgar ou o
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MACHADO OE ASSIS E A"GAZETA DS HOLANDA"

prosaico e o cu!to. O vulgar,
nesta apresentação do cronis-
ta, disfarçado no pseudônimo
de Malvólio:

"Um doutor de mula ruça,
Caolho, eexo e planeta,
É o homem que se embuçá
No papel desta gazeta".

O culto, no jogo de palavras
que, pela sutileza o reabil*ta do
grotesco banal daquela intro-
dução:

"E vem, como é de ciência.
Entre muletas segura,
A muleta da inocência,
E a muleta da loucura. &,

-Adiante, ainda é mais sea-
sível a presença do legítimo
Machado de Assis:

"Pangloss, o doutor profundo.
Mostra que há grande harmo*

[ma
Entre an coisas dêste mundo,
Entre um dia e outro dia;

Que os narizes foram dados
Para os óculos; portanto,
Trazem óculos pousados...
Pangloss i o meu padre-san-

[to".

Colhe-se, nessas duas qua-
dras, mais uma evidência de
Impregnação voltaireana, do-
comentada, aliás, no meu po-
queno estudo "Voltaire e Ma-
chado de Assis", que está ae
volume "Prata de Casa"

Outro e não menos lamenta-
vel tributo h vulgaridade ps-
gavs o cronista em sua segun-
da "gazeta", eom a seguinte
quadra:"Então lembrsi-me ds um bur-

[re,
Sujeito <te algum valor,
Nem grosseiro nem easmurro,
Menos burro aue s senhor".

Nessa crônica, a propósito é&
proteção aos animais, sucedem-
se os trocadMhos Inspirado» em
várias expressões ligadas á a*

EUGÊNIO GOMES

reino zoológico, tão irnprudeu-
temente como um esfuziar de
foguetinhos saJlitantes nuna
sala fechada: onça espanhola,
gatos-pingados, gaios na testa,
a burra d? Balão, vaca fria, a
cabra de AmaHéia, o leão de
Ner.iéia, biches caretas, a bes-
ta do Apocalipse, o cisne de
Leda, o borle expiatório, o ca-
valo de Tróia e o boi de Apis.

Na terceira crônica, fala. de
Buenos Aires, onde ameaçava
a população, o Cólera Morbüs," sendo curioso observar .jue
Machado atribui.» êsse flagê-
Io o mesmo e melancólico sen-
timento do passado que deixa-
va transparecer eonstantemen-
te em sw* evocações de velho
Rio:

"Saudade, tenho saudade
De outrora. Há mais de frfn-

[ta anos
Que andei por essa cidade
Com grandes passos ufanos.

Mudou tudo? Existe atada
O teatro Provisório f
Onde está Lagrua, a linda,
Que teve um lapso amat&rie?

0 gordo Tattif s magans
Ferranti? a Charton divina?
Vive ainda o João Caetanet
Vive ainda a Ludovinat

A loja do Paulo Brito
Mudou de dono ou de praemt
Parankos, - grave s bonito,
Vivs aindat Vive s Graçmf

Seguem-se outras indagações,
até que o Cólera Morou» u
conclui eom uma protness» ea-
temecida:

"Vou vê-los iodos, s fura
Em honra aos dias paasãd&t,
Qua, aa mau golpe espero «

iduro
Serão poupados, poupados*"

Coavertend» • flagelo «sa
tofttrumento eventual de suas
Idéias e remlniseênH*». esque-
eera-se Mse_*do de u_s a Ce»

lera nâo seria menos •tndife-
rcute às virtudes tío sujeito"
do que o cancro que matara »
mãe de Brás Cubas...

Entretanto, aintía a propósi-
to do Cólera Slorbcs, na sexta
crônica, pintava Mr.chado u_ia
visão téíriea que. denunciando
sua tendência »à fixação de
morlidezas, torna inevitàv*!-
mente lembrado o delírio de
Brás Cubas:
"Calcule os pássaros feios.
De asas longas, longas pernas,
Qxie enckem por tod^s os

t meios
As frias noites eternas;

Calcule aa meias idéias
Feitas de meias lembranças,
E a meia htz das candeias,
E a meia flor de esperanças;

E as gargalhadas sem bocas,
Ouvidas perpètuamente.
Ora claras, ora roucas,
E as conversações sem gemia.
Farrapos de consciinoim.
Cozidos pelo delírio,
E uma enorme concorrência
De patuseada e martírio.

Calcule^ agora essa vida
De doidos enclausurados.
De repente interrompida,
E os corpos amortalhadosJ*

A tn-zfia que Machado és
Asais tinha eom «a Indivíduos
derramado», tradsx-se na finai
de uma quadra da décima "ga-
seta'*, quando tá enumera «o
•eu» desejos:
"Pouso calo*, poucm chmvm.
Nenhuma peste que assole.
Algum vinha feito de uva,
E menos gente que amola".

Caos» seria de esperar, ter» •
cronista aa soas dificuldade»
par» encontrar » rima conv«-
niente c troando isso ocorria,
desapertav» par» a esquerda*
como cesta paisagem:
"E, to*%e*d* « libsrdadé
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Ds U chamar D. Amélia,
(ô rima! 6 necessidadel)
Bulgária, escolha • atingré-

ltalm

Apesar de todo» os seu* ex-
traordinários recursos, não era
Machado de Assis um "vir»uo-
so" em poesia, dès»es quo,
com o mínimo de Idéia oa pen-
samento. jogam irdegamento
eom as rimas, sem dar a un*»
pressa» de qualquer esforço o*
fadiga. Faltava-lhe quase tem-
pre espontaneidade. indi.«-prn-
sâvel » êsse gênero de rersifl-
cação. Sente-se o esforço qas
empregava, sobretudo na "ca-»
ceta** n* 15. cujas dexoite qua»
dras apresentam as mesmas
rimas.

Da poka, a que se referiu
vária» vetes em suas crônicas
em prosa, especialmente, eon»
sagrou Malvólio a maior parte
de sua» quadras sob o náme-
ro 11, detendo-se por fim » en*>
siaar a dança frenética da
moda:

"Ê simples, quatro compassoa,
E muito saracoteio.
Cinturas presas nos braços,
Gravatas cheirando o seio".

O sisudo cronista encerra of
seus versos eom» nue possa ido
também do frenesi qae arre-»
batava o» pares:
"DesmoacAo, desmancha htd»,
Desmancha, se a vida empaca.
Desmancha, flor de veludo,
Desmancha, aba de casaca!9

Há, aliás, na terceira quadra
dessa "gazeta", ama locnrã»"alto e maio" qne merece ce-
mentário especial:
"Dizem até que. não tenda
Firme a personalidade,
Vdmos tudo recebendo
Alto e mulo. va verdade."

Numa crônica publicada na•"Diário do Rio", em janeiro
de 1862, já Machado de Assix
tinha emnrcçadi a merma lo--
ci:rão n^sta passagem: "ê bem
nuc a direção das coisas pni •
b'icas anrer,r*nte êste asp™-:tr»
de ninharias e ridleularidadea
a fim de estabelecer o alto »
maio das coisas humanas .
Deixo au3 filósofos a di-.cus-;":.*>
desse diío". Nâo a in"lu?o loão
Rifceiro entre as "frases fei-
tas". mas no trecho de Filin-
to Elísio à página 277 da "SJe-
leta Clássica" lEd. Franci-vo
Alves, 1905). encontra-se es*^.
locução, bem como anterior-
mente nnma nota (130- a ad •
vertência de que "artemala".
deparável em Frei Luiz de Soo-
sa. é um erro tipográfico » ser
corrigido para alto e mak>".
significando: agrado e mau
grado, isto é. sem escolher, a
olho". Ainda há alguns anoa,
na Bahia oa mais proprianiea-
te em Salvador, não era rir»
ouvir-se. no seio do povo. »
eom mais freqüência a vende-
dores de frotas, aquele dito ir»
eaico, remanescente da fas*
colonial, ligeiramente modift-
cado: -alto e mao". mas com
o mesmo significado originário.
Esse dito seria também usual
n» Corte, porque, em regra, oa
arcatsmac em Machado de A»-
•ia eram sem-pre colhidos as
vivo, e não em alfarrábkw.

Uma neta imprevista é a ia
nma quadrinha da gazeta a.*
Z9 em qae Malvólio ridicular*-
aa • estilo de gz\o. defeito d»
v^se foi acusado • d» escritor:
mH_á passado, hão carcomiao;
Hão, hão, hão hão posto em

ttuda,
Hão, hão, hão, hão recolhi-
_ .. M»-".Estua ds tartamudo."

E não fica nisto; um ponc»
(CONCLUI NA _• PAGiNAJ
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UM POEMA DE JOÃO
CABRAL DE MELO

T ENTEMOS hoje a aná-
lise do seguinte poe-
ma de João Cabral
de Melo:

"Não a forma encontrada
como ama concha, forma
nos frouxos arcais como

cabelos;

nfto a forma obtida
em lance sanfo ou raro,
tiro nas lebres de vidro

do invisível;

não a forma aplicada
como nm copo que servisse
a repetida espuma aflorando

em sen tempo,

mas a forma atingida
como a ponta do novelo
que a atenção, lenta,

desenrola,

aranha; como o mais ex-
[tremo

desse fio frágil, que se rompe
ao peso, sempre, das mãos

enormes."
I

Focalizemos, de Início, os
caracteres externos. O autor
divide o poema em cinco es-
trofes de quatro versos, nas
quais o último é sempre me-
nor. e os restantes via de
regra hexassílabos ou hep-
tassilabos. O empenho de
construção é evidente não
mais se tratando, a rigor, de
verso livre, porém de uma
forma mista que tenta con-
certar a metrificarão trodi-
cional com a liberdnde. for-
ma essa amplamerte ntili-
íada pela "geração de 45".

Na construção, poderemos
deslindar um outro caracter
imrr,f\T>te: 0 ]^ror0 emnrêgo
do "enjambement" (vidro /

E} 
o terceiro cafézi-
nho daquele sujei-
to de terno mar-

ron. Na mesa do canto, o
homem entroncado, de ca-
misa de meia, está beben-
do a segunda cerveja. Não
sei como se suporta cerve-
ja gelada num tempo co-
mo este. O aguaceiro di-
minuiu mas ainda não pos-
bo sair. Não trouxe guar-
da-chuva e já ando meio
gripado. Basta mais um
pingo para eu arrear na
cama. O sábio então colo-
cou uma pétala de rosa sô-
bre a água do vaso, tão
cheio que mais uma gota
o faria transbordar; e a
pétala, depositada com a
máxima suavidade, ficou
flutuando.

O garçon de olho envie-
sado fila mais um níquel.
O freguês pede um café,
depois paga, o garçon apa-
nha as moedas, encami-
nha-se para outro freguês,
tranqüilamente: «pode pe-
dir». Na verdade, não ar-
ticula as sílabas; esfrega
o pano sujo no mármore e
rosna «Hhrrmm...», olhan-
do de viés.

Detesto esses dias de
chuva. Fazem lembrar os
dias em que eu andava de
sapato tênis pelas ruas en-
laureadas. Era o diabo.
Quando regressava, os pés
estavam pretos, tinha !e
lavá-los, pôr o par de tênis
a secar em cima do fogão
e calcava-o logo mais ain-
da muito úmido. 0 diabo.'-— Garçon! Nada, não.
Deixe...

Já virou dois cafezinhos.
Requentados, deix ando
uma gosma na boca. O ho-
ínem entroncado vai sair,
com chuva e tudo. A cai-
Xa dispara e os núnuàroa

JOSP PAULO MOREIRA DA FONSECA

do Invisível, mãos / enormes,
etc..,. > que fixa o ritmo do
poema, forçando as pausas,
afastando qualquer íluéncla
maior do canto. O poeta evi-
dencla-nos que não deseja
embalar ninguém com sua
música, antes, o que pro-
cura. é manter sempre isen-
ta a atenção- Nesse ponto
a forma e o meaning do
poema se conjugam irre-
preensivelmente Tal exigcn-
cia de atenção, é imperativo
que poeta Impõe ao seu pró-
prio trabalho. Aqui o tema
principal da peça. que se
Irá desenvolver mediante
uma tríplice negativa, cir-
cunstanciada nas estrofes
Iniciais, contrastando com as
afirmações dos dois últimos
grupos de versos.

Vejamos a primeira das"negações"

Não a forma encontrada
como uma concha, forma
nos frouxos areais como

cabelos;

para constatar que nela o
poeta se recusa a aceitar o
achado rápido, o que se con-
firma na estrofe subsequen-
te, na qua) nos cumpre res-
saltar o valor da Imagem:
tiro nas lebres de vidro doinvisível, profissão de fé an-ti-iluminlsta. vago repúdio
da Inspiração. Mas êle não
apenas se desinteressa pelocélere clarão, a rotina e afórmula também o desa-
Não a forma ajplicaé* *,»'

como um copo, que servisse
a repetida espuma, aflorando

cm sen tempo,

Por fim, a solução — ' ;

a forma atingida
como a ponta de um novelo
que a atenção, lenta,

desenrola..,

Reflitamos sobre esses ver-
aos. Preliminarmente, uma
pergunta: que significa"forma" para o nosso .^oe-
ta? U)

Trata-se da estrutura so-
nora do verso, ou abrange
mais, incluindo o significa-
do, inseparável da mencío-
nada estrutura ? No presen-te caso esta indagação é de
mor importância, eis queJoão Oabral no livro do qualretiramos o poema sob aná-
lise - "PSICOLOGIA DA
COMPOSIÇÃO com a PA-
BULA DE ANFION e AN-
TIODE" instaura como ner-
vo de sua cogitação o pro-tolema em tela.

Procuremos, assim, escla-
recimento do mesmo nas
demais peças que integrara
o volume.

Ler-se-á no segmento Ida "Psicologia":

"Talvea alguma concha
dessa, oa pássaro, lembre,
côncavo, o corpo do gestoantigo, que o ar já nreen-

fcheu;ê ainda no segmento VII damesma série:

"São minerais
as flores e as plantas,
as frutas, os bichos
quando em estado de pa-

[lavras.

£ minera!
a linha do horizonte,
nossos nomes, essas coisas
feitas de palavras".

Finalmente, na admirável"Fábula de Anfion" escuta-
remos o poeta dizer:
"No deserto, entre a
paisagem de seu
vocabulário 

No deserto... ,
...há dez dias
da última erva
que ainda o tentou
acompanhar, Anfion..."

Essas "confissões" levam-
me a concluir que João Ca-
bral não entende a forma
somente no ser tido estrito,
porém do mesmo modo náo
o será na acepção de sim-
pies amálgama da expres-
são e do expressado me-
diante a pura mimese. antes,
apresenta um entendimento
extremamente sutil — a for-
ma seria uma redução da
existência aó estado de pa-lavra, rdução essa que não
Importaria, apenas numa
significação de dita exis*ên-
cia (caso comum) mas na
fundação de um novo orbe,
irdertnv,'-,'*Tife p q1J<s rto ..re-

presentado", do "objeto"

h
CHOVE
Conto des ADERALDO BEZERRA

aparecem. Pouco. Seu Júlio
me dizia que, para almoçar
bem, tinha que beber an-
tes pelo menos duas cer-
vejas. Lorota ! Na festa
de dona Lia, ficou bambo
com três cervejinhas ao

longo da janta. Em com-
pensação, beijei uma por-
ção de vezes a Geraldina.
A dança rodava na sala, e
nós dois atracados no
quarto do corredor. Não
teve^muita graça, pois ela

estava meio tonta, quase
dormindo no meu ombro.
Quando passava alguém,
eu disfarçava. Depois, as
mãos regressavam, sofre-
gas, aos gomos das nade-
gas, machucavam-lhe os

RODOLFO MONDOLFO
VISITA A SUA PÁTRIA

t

DSSDS 
quando apor-

tou na Argentina,
vitima do fascismo,
no auge da domina-

ção mussohniea, o mestre
italiano Rodolfo Mondolfo
vem sendo para as letras
filosóficas americanas uma
preciosidade de inestimável
valor cultural. Sua produção
tem sido constante e pro-
funda e o seu nome já
constitui um patrimônio
para os que, nas Américas,
prezam a excelência do es-
pírito.

O nome desse grande vul-
to do pensamento consti-
tui, faz dezenas de anos,
um dos pontos mais altos,
senão o maior, nesse domi-
nio importante da inteli-
gência, que é a história da
Filosofia. Mondolfo, de fa-to, não ê apenas o maior
historiador vivo da Filoso-
fia, o que seria o suficiente
para definir o seu talento
de pesquisador; vias um
autêntico pensador da His-
tória da Filosofia, cuja
grandeza mentab tem sido
comprovada através de um
número considerável de
obras conhecidas e admira-
das em todo o mundo civi-
lizado, muitas delas já tra-duzidas para vários idiomas.

Rodolfo Mondolfo é, pormuitas razões, um espirito
privilegiado: mestre sem

igual na análise e interpre-
tação do pensamento gre-
go da antigüidade, em es-
pecial, onde utiliza método
próprio de investigação, pe-Ia técnica que criou, sua
atenção tem-se voltado,
com agudeza reconhecida,
para questões de natureza
social, resultando disso a
publicação de obras funda-mentais.

Como resultado da pri-meira atuação, podem serindicados, entre outros tra-balhos, "Moralistas gregos","O pensamento antigo —
história da filosofia greco-romana", "O gênio helêni-
co", "Interpretações de He-ráclito", "O infinito no pen-samento da antigüidade
clássica", etc; e da sua se-
gunda atividade, também
entre outras obras, "A filo-sofia da história de Lassai-
le", "Fuerbach e Marx", "O
materlalismo histórico em"F. Engels", "Rousseau e aconsciência moderna", etcPara breve, deverá sair alume outro trabalho seu —"A compreensão do sujei-to humano na cultura anti-
ga". São, enfim, cerca de
quatrocentos livros, opus-culos e artiaos, editados emvaries países e línguas ver-sando sobre filosofia, sócio-logia, ética, pedagogia, psi-sologia e, sobretudo, histó-

ria da filosofia antiga emoderna.
Que mestre extraordmá-

rio este, cuja sabedoria vemespalhando na sua imensa
obm escrita, iniciada em1902, em diversas Universi-
dades da Itália, como a dePádua, Turim e princiml-mente na de Bolonha, nes-ta, de 1914 a 1938, quandoo fascismo o obrigou a exi-lar-se, continuando em tô-das as Universidades da Ar-
gentina, na de Montevidéu
e na de Santiago do Chile... Rodolfo Mondolfo, nestesúltimos mês?s, visitou a sua
pátria, tendo oportunidade
de ensinar em Roma e nasua nunca esquecida Uni-
versidade de Bolonha. Re-cebeii a consagração quemerecia: mestres e discípu-
los reunidos glorificaramum de seus valores mais
legítimos.

As homenagens expressí-
vas e comovedoras aue. navelha Itália, foram tributa-
das ao mestre, não tiveram
apenas o significado de re-
presentantes de uma eleva-
da cultura recepcionarem
um de seus sábios, mas tra-duziram a reverência da
própria civilização eurovéiaa quem ofereceu, cem âni-mo ferte, seu gênio esve-culaiivo e critico para dig-nificar a sabedoria humana.

I
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guarda apenaa um teaüg»"Talvez alguma concha /
^SSQí, ou pássaro, lembre, /
côncavo, o corpo do gesto /
antigo..." O mundo das pa-
lavras será pois um mundo
semi vazio, um mundo ml*
neral — "São minerais / aa
flores .. quando em estado
de palavras". "Ê mineral / %
Unha do horizonte..." —
porém um mundo em si.

Desfarte, não mais deve
palpitar a vida como d'an-
tes. a paisagem do vocabu»
lúrio é um deserto, as últl-
mas ervas já se distancia
há longo tempo, o poeta
assim o quer, assim acon-
selha {

»
"Ali, não há de por vo«sa

Ltrlsteaa,
como a um livro
na estante". ^fv45

A forma vivida será a mb»
síância desse universo poe-
tico, composto pelo homem,
porém isento, no máximo
porsível, da impureza da
vida comum, livre da paixão,
e desvinculado de qualouer
significação demasiada de
real. Malgrado as virtudes
plásticas da poesia que co-
montamos, a atitude do poe-
ta sugere a do músico, em
seu empenho de fundar nm.
novo mundo, fundação diíi-
cil eis que exige a invenção
de um "concerto", e não,
como dissemos, mimese fiel
do c^mos, por isso a forma
há de ser encontrada
"como a ponta do novelo •
que a atenção, lenta, ^
desenrola." Jttâ

O poeta espanhol Jorge
GuiPén escreveu — a aten-
ção é um êxtase" — e neste-1
(CONCLUI NA IO.» PAGINA).

seios muito rijos. Quando'
lhe sugava as axilas sua-
das, Geraldina se contor-
cia: «Aí não, faz coce-
gas...»

A chuva engrossou, fi
agora um pé-dágua. Não
vou sair daqui tão cedo.

Pára um taxi à calçada!
do botequim, sai um casaL

, A capa de matéria plásti-
ca transparente, com o ca-
puz levantado, dá um qua-
se efeito de «maiüot" ao
corpo da moça. Parece-se
um pouquinho, pelo menos
o tipo, com Reginalda. Re-
ginalda, daquele pic-nic do
capitão Bertoldo, quando a
filha áêle fêz anos.

Quer me ceder um
instantinho o jornal ? Só
a página de esporte. j

Pode *evar. Já li oi;
jornal todo. Pode levar, ij

Depois que o moço car*
rega o jornal é que mo
lembro de não ter lido ain-
da o suplemento e os anún-
cios de emprego. O pior ê
que, se o toro não parar,
perco também o meu
«guarda-chuva». Tomara
que êle" me devolva o jor-
nal. Já está enfiado numa
notícia qualquer, nem pos»
so fazer-lhe um sinal amis-
toso. Talvez devolva. Essa
gente sempre devolve. «

«Droga ! Piorou !», grf-
ta o rapaz que está engo-
lindo o quarto café. Ma-
gro, de teriio marrom De
terno marron, ain^a mais
fino me parece; uma ave
aquática. Contempla os
pingos de chuva com infi-
nita ferocidade, desejaria
enxugá-los um a um, sera
dó. Como eu, decerto nada
tem para fazer; mas a
inércia forçada irrita-nos,
a êle e a mim. O garçon
que surruoia os níoueis
(CONCLUI NA 10,* PAGINA), ]
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mu i que munu-
«ele oa poeto* roman"
ticos encontra, logo
de saída, um sistema

és colocação Ue pronomes
qu* hoje se diria sul gmieris,
Depois de um longo período,
durante o qual tais desloca-
«tentos eram considerados
glmplesracrttc errôneos, acen-
4ua-»e a convicção de quo
bourt uma espécie du retro*
aesso na evolução de nossa
ttntaxe dentro desse campo.
Ae batalhas travados por ai-
tfuns gramáticos com o Intui-
So de criar leis ditas de "atra-
f&o" lograram êxito. Até
meamo à linguagem cotidia-
eu conseguiram lmpôr seus
ditames, poi ta» sorte quehjoje am dia nos soam estro-
tihaa certas ènclises român-
$caa. Be o modernismo nâo
fcouvease inc.uido na suo

ruta 
de subversão também

liberdade de colocação dos
pronomes átonos, e se os mo-
elernos estudos lingüísticos e
estilísticos não determinas-

revisão completa dos
filológlcos, a estas

>rai os românticos se nos
afigurariam envoltos nas tre-
yas da barbárie... E' bem
pecentt a noção de que a lin-
f ua ê om organismo vivo e
9ta© ama. estrutura fossiliza-
4a. daí não sendo de admirar
• vêao — delirantemente
exacerbado pelos autores da
SUpllca e da Tréplica — de
Invocar a caduca onipotên-
(Sia doa clássicos para dirimir
dúvidas suscitadas quatro-
«Bentos anos depois.

Segundo aprendi em João
Ribeiro, foi um gramático do
Funchal, Ferreira Júnior, o
primeiro a levantar a lebre,
Saco em 1850, quando enga-
{Unhavam os nossos primei-
Bos românticos. Magalhães e
Gonçalves Dias haviam tra-
balhado seus versos, indife-
gentes às leis futuras do des-
fecamento. Um exemplo: Na
edição de 1836, o cantor dos
^amoios havia escrito, no
$oeraa "Invocação á Saúda
ãe" — Que as entranhas lhe
Éaw*. Na edição seguinte,
alterou o verso para Que la-
*ra-lh* as entranhas, "Tal-
*es Magalhães, (diz o prof.
Boosa da Silveira) o tenha
alterado com o fim de evitar

ZETRAS E ARTES P6<yfa* — |

SOUSANDRADE Ê A COLOCAÇÃO
DK PKONOMhS NO ROMANTISMO

o encontro de th e l em lhelavra" (1) Ao próprio autor
dos Suspiros poéticos e Sau-
dades, que tinha os ouças
multo dura* ivide a nota sô-
bre cánlco cauerna, que êle
apresenta como criação poe-tico, pouco se lhe dando do
íeroz cacófato) (1), importo-
va muito móis a eufonla do
que a posição do pronome re-
gímen.

Coube ao médico portuguêsCândido de Figueiredo dirigir
a vitoriosa campanha de
submissão da sintaxe brasi-
lelra à tradição lusitana, Des-
de o conflito Castllho-Alen-
car, parecia que os espíritos
de visão estreita, cá e lá
hovlam concertado que, nos
casos de divergência entre
sintaxe brasileira e portu-
guêsa seria esta a correta e
única. O que fêz Said Ali
ponderar: "De raciocínio em
raciocínio chegaríamos ao
absurdo de considerar extra-
ordinário conhecedor da nos-
sa língua, e mais profundo
do que o mais culto brasilei-
ro, o camponês analfabeto
que, tendo tido a fortuna de
nascer na Beira ou Trás-os
Montes, pronuncia átonos os
pronomes e, conseqüente-
mente, os coloca bem à por-
tuguêsa". (2)

Paulino de Brito saiu à 11-
ça contra Figueiredo. Êste,
num grosso volume dedicado
à questão, alinhou uma sé-
rie de argumentos idiotas,
abroquelados tão só no seu
gênio onisciente. Na parte
documental, estribou-se ex-
clusivamente em Machado e
Rui Barbosa, com pequena
concessão a José de Alencar,
no que êste lhe convinha. Os
mais autores invocados são
clássicos portugueses, são os
mestres de Rui e de Macha-
do. Ninguém nega autorida-
de a Herculano e Castilho,
Vieira e Bernardes. Mas essa
autoridade se restringe ao seu

FAUSTO CUNHA

tempo g uu seu melo. No Bra-
mí. nao funciona.

Temos, no entanto, que ad-
uutir o triunfo de Cândido de
Figueiredo quando vemos,
até este ano da graça, o bi-
cho de sete cabeças em quetransformam a colocação
pronominal, a qual pode de-
cldir do ganho-pao de multo
pai de família, conforme erre
ou acerte nos concursos pú-blicos e privados

João Ribeiro, na sua gra-mática foi dos primeiros a
codificar as leia da atração
pronominal, se bem que mo-
derada e cautelosamente. Êle
nos ensina que. depois de"cujo", "onde", "ninguém",
"tudo", etc., em geral há pró-
clise. Não passou desperce-
bida a Cândido de Flgueire-
do a lição do mestre de Pá-
ginas de Estética, e êle de-
pressinha a invocou em so-
corro Nessa altura, o sem-
pre esclarecido Silva Ramos
trouxe contribuição até hoje
cias mais importantes, reeor-
dando inclusive Fillnto Eli-
slo. onde há frases que se inl-
ciam pelo pronome átono.
Mas João Ribeiro não subs-
creve os exemplos "São ex-
pressões continuadas (dls*êle>. talhos de periodos e não
períodos diferentes" (3) Sem
querer, o mestre fechava a
porta a uma conquista dos
românticos — e fornecia aos
modernistas o seu carro-che-
fe sintático

Não faltaram vozes pon-
deradas E falando da "atra-
ção". mestre Said Ali, nas
Dificuldades da Língua Por-
tuguêsa. lembrava: "Trata-
se de uma metáfora, porque
em todo o vocabulário da lin-
gua não existe uma única
palavra dotada de força ima-
nente que determine a apro-
xlmacão de outras palavras".
(2) Mas êsse termo "traiçoei-
ramente sugestivo" recebeu o
calor dos rpsraços gramaticais

e, quando Herbert Parente*
Fortes, num concurso a cate-
dra de português do Colégio
Pedro II, apresentou sua tese
de língua brasileira, na qual
derrubava as máscaras afi-
veladas por Ernesto Carnei-
ro Ribeiro e Rui Barbosa,
mostrando que a pretensa"eufonla" não passava, em
ambos, de macaqueamento
da sintaxe clássica portu-
guêsa (*> — caminhava, em
consciência, para o suicídio.
E tem sabor de escândalo a
conduta de Antenor Nascen-
tes no Linguajar carioca, on-
de, além de ressituar o pro-
blema da topologia pronoml-
nai, chega ao cúmulo de —
êle próprio — começar um
período com o pronome áto-
no! Assim, em plena era ato-
mica, ainda é possível fazer
revoluções por meio de parti-
cuias... pronominais!

A vitória dos "colocaüores
de pronomes" foi tanto maior
quando se lhe vê a sombra
pairando por cima das anto-
logiaa e edições criticas De
um lado, Manuel Bandeira,
na Antologia dos poetas bra-
sileiros da fase romântica, se
sente atraído a ressaltar:"Foi aqui o luqar onde eclip-
sou-se... — Abre esta poesia
com um retumbante exemplo
de pronome oblíquo enclíti-
co apesar do relativo Nume-
rosos outros vão aparecer em
todos os românticos, e até nos
que melhor conheciam a lin-
gua, como Gonçalves Dias e
Junqueira Freire Isso mostra
que o ouvido brasileiro sem-
pre aceitou essa sintaxe".
(5) Da outra banda, o Prof.
Sousa da Silveira, taxativo:"Onde eclipsou-se. — Ho-
Je dizemos: Onde se eclip-
sou" E passa adiante Mais
generoso, porém, se mostrou
um ano depois, criticando a
poesia de Casimiro de Abreu:"Não vi-a. — Na fase român-
tica de nossa literatura a co-

locaikw au wuwmmí uiocwa
era nu&a ma* utty Co qut
hoje. Atualmente ninguém,
me parece, usaria a êneliso
depois da negação. Mas Cosi-
miro podia fazê-lo, pois no
seu tempo isso era permiti-do". (6) Nesse trecho. rodo
êle no condicional e no im-
perfeito, é difícil discernir
onde começa a desculpa e
termina a explicação — am-
bas escusadas. Não há dúvl-
da que o modernismo lihe-
rou a questão. Mnrlo de An-
drade a frente. Por má for-
tuna, todo o esforço se per-
deu na generalização de es-
crever mal. As desordens pro-nominais foram de cambu-
lhada com as recendas es-
tropladas, as concordâncias
precárias, a sinonlmia dls-
paratada, o prlmarismo de
construção dos periodos o
empobrecimento do discurso,
a Ignorância dos recursos
mais comezlnhos da lin<?ua— do que resultou contarmos
hoje. entre os nossos molho-
res talentos. Indivíduos nou-
co mais que alfabetizndos.
Na reação que se processoucontra êsse modus faciendl
do modernismo, os escrito-
res que não pretendiam aco-
bertar solecismos soo o len-
çol remendado das sed!rôns
gramaticais, viram-se obrl-
gados a retomar as lições
postergadas, pois entre nós
escrever bem )á se tornou
sinônimo de saber colocar os
pronomes.

Enquanto isso, nas esco-
las prossegue o holocausto
dos brasileiros, tropeçando a
cada passo nos lusitanismos
dos compêndios. Impossiblll-
tados de orientar-se pelo ins-
tinto caboclo, condenados a
ouvido pátrio - isto é. sem
poderem usar nunca da prer-rogativa da euíoina. esta con-
vertida em simples eco re-
tardado de sintaxes por vê-
zes obsoletas.

*
Em matéria de subversão

da linguagem — do ponto de
vista gramatical, — uma das
maiores audáclas do moder-
nismo, senão a maior, foi a
abertura do discurso com o
pronome complemento. Dos
erros palmares era êsse o
mais anatematlzado. sem em-
(CONTTWTA NA 9.» PAGINA)
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Vimieta á* SANTA ROSA

*

AFONSO DE ALBUQUERQUE
QUANDO ESTA ESCREVO A VOSSA ALTEZA
ÜSTOU COM UM SOLUÇO QUE É SINAL DE MORTE.
MORRO À VISTA DE GOA, A FORTALEZA
QUE DEIXO À ÍNDIA A DEFENDER-LHE A SORTE.

MORRO DE MAL COM TODOS QUE SERVI,
PORQUE EU SERVI O REI E O POVO TODO.
MORRO QUASE SEM MANCHA, QUE NÃO VI
^ÜLMA SEM MANCHA À TONA DESTE LODO.

DE OESTE A LESTE A ÍNDIA FICA VOSSA;
DE OESTE A LESTE O VENTO DA TRAIÇÃO
SOPRA COM FORCA PARA QUE NÃO POSSA

REI DE PORTUGAL TÊ-LA NA MÃO.

EM DEUS E EM MIM O IMPÉRIO TEM RAÍZES
QUE NEM UM FURACÃO PODE ARRANCAR...
SM DEUS E FM MTM, OUE TEMOS CICATRIZES
fiA MESMA LANÇA QUE NOS FÊZ LUTAR.

EM MAIS NINGUÉM, SENHOR, EM MAIS NINGUÉM
O MEU SONHO CRESCEU E AVASSALOU
A SEMENTE DANINHA QUE DE ALÉM
A TUA MÃO, SENHOR, LHE SEMEOU.

POR ISSO A ÍNDIA HÁ-DE ACABAR EM FUMO
NESSES DOIRADOS PAÇOS DE LISBOA;
POR ISSO A PÁTRIA HÁ-DE PERDER O RUMO
DAS MURALHAS DE GOA.

POR ISSO O NILO HÁ-DE CORRER NO EGITO
E MECA HÁ-DE GUARDAR O MUÇULMANO
CORPO DUM MOIRO QUE GEROU MEU GRITO
DE CRISTÃO LUSITANO.

POR ISSO MELHOR É QUE CHEGUE A HORA
E OUTRA VIDA COMECE NESTE FIM...
DO QUE FIZ E Não FTZ NÃO CTTTOO AGORAj
A ÍNDIA INTEIRA FALARÁ POR MIM.

MIGUEL TORGA
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OM a publicação de
leu numero trinta

A completa "Revltfft
Branca" seu sexto

ano de circulação, sendo.
ij.ui uno, a mais antiga re-
vista literária que se publi*
ca entre nus. O lançamento
desse número será feito com
solenidade ro saguão da Bi-
blioteca Nacional, às 16 no-
ras do próximo dia 20. es-
tando convidados inúmeros
escritores, diplomatas e in-
telectnais.

Durante essa exposição
comemorativa, os diretores
da revista dlstrbulrão entre
os convidados especiais
exemplares da revista em
cinco idiomas e do livro"Modernismo — Estudos
Críticos", que, além de in-
clulr trabalhos sôbre escri-
tores e obras do Movimento
Modernista, traz a primeira
bibliografia do Movimento,
pesquisada pelo grupo de"Revista Branca". As vltri--
nas da Biblioteca Nacional
mostrarão aos convidados e
ao público as atividades da
revista fundada e dirigida
por Saldanha Coelho e Bráu-
lio do Nascimento, dnrante
os seis anos em que «está
•circulando.

Mas, passemos a ouvir os
diretores da conceituada re-
vista literária, cuja reper-
eussão hoje alcança, inclu-
«ive. países da Europa e da
América do Norte.

"REVISTA BRANCA"
PLURILINGUE

Bráulio do Nascimento,
que agora ultima seu livro
de estréia "Introdução à
Crítica Literária", falou-nos
Inicialmente sôbre "Revista
Branca" ra sua fase atual,
cm cinco idiomas.

— Essa idéia de lançar"Revista Branca" em emeo
Idiomas nos veio tío desejo de
divulgar no exterior a obra
de nossos escritores, qua-se totalmente desconhecida.
Não se conhece lá fora a li-
teratura brasileira, salvo nos
centros especializados, mas
apenas o escritor Fulano oa
Beltrano. Procuraremos, pau-latinamente, ir preparando
para o leitor estrangeiro de
todas as categorias o pano-rama de nossa atividade in-
telectual. Em cada número,
como neste que será dLsiri-
buído dentro de alguns dias,
publicamos em tradução
para o inglês, francês, espa-
nhol e italiano, poemas, en-
saios, contos ou trechos de
romance de autor brasileiro.
Além do texto, incluímos
também reproduções de qua-dros e esculturas de artis-
tas nossos com o mesmo ob-tivo de torná-los conhecidos
em outros países. Esse nú-
mero SO contém trabalhos
traduzidos de José Lins doRego, Carlos Drummond de
Andrade, Manuel Bandeira,
Augusto Frederico Schnüdt,
Henriqueta Lisboa, Jorge deLima e outros. Para o por-tuguês vertemos T. S- Eliot,
Grover Smith, Gordon
Erown etc. As reproduções
de obras plásticas são deCeschiatti, Ivan Serpa. Sér-
gio de Camargo, Sorensen,
Osval, Bruno Giorgi, VictorBrecheret, Marcello Grass-man, Mário Cravo ResteisJosip, Jacques Villon.
O AUXÍLIO DO MiN!STRO

ANTÔNIO BÀLB.NO
Por se tratar de uma re-vista de excelente apresen-tação gráfica, com duzentas

e vinte páginas, em três
qualidades de papel, paratexto, reproduções e atum-cios. tivemos curiosidade emsaber como os diretores tíe"Revista Branca" consegui-ram meios para editá-la
Saldanha Coelho, o jovemautor de dois livros de con-tos. que tiveram grande re-
percussão entre nós. expli-cou-uos em poucas palavras.— S^m o auxilio do ex-ministro Antônio Balbino
nossa revista estaria airdasó em português e o planode edição em cinco idiomas
tstaria aguardando oportu-
nidade de realização, s.
Excia., em face de um pe-dido que lhe íizemoa dire-
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DE "REVISTA BRANCA"
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Solenidade na IHhlioteta Nacional — lançamento da revista em cinca
idianuta —¦- Oa escritor** braaileiroa iradtutUloa nêãto número coou-

mortúivo — O que fe% 
"Revista Rranca" etn $el$ unoê

Brtulio tio Nascimento e Saldanha Coelho, quando eram entrevistados.
tamente, autorizou fosse a
revista feita na Imprensa
Nacional, sem ônus para nós.
O melhor agradecimento quelhe podemos dar é presen-teá-lo com um exemplar da
revista. Esperamos que o ex-
ministro Balbino se veja re-
compensado em sua boa
vontade pelo esforço que fi-zemos para o lançamento darevista plurilingue. Ao queestou informado, aliás, "Re-
vista Branca" é a primeirarevista de literatura que seedita em todo o mundo emcinco idiomas, tste fato ésuficiente para que nos re-levem as falhas porventuraapresentadas nesta estréiainternacional.

E acrescentando, com arotimista, frisou Saldanha
Coelho:

— Aspiramos, agora, queesse numero já está pronto,a obter idêntico apoio doministro Edgard Santos, quesoubemos ser um excelentehomem. Afinal, o lucro quetemos com o término deum numero desses é a sa-tisfação de termos feito ai-guma coisa pela divulgaçãoda cultura de nosso paísE grato sabermos que o Bra-su Já possui uma revista decultura que pode, além deadmirada pelo aspecto grá-nco, ser lida nas diferenteslínguas dos países civiliza-aos. Temos doravante o quemostrar ao estrangeiro malinformado que ainda pensasermos uns rudes colonos decafé.
BALANÇO DE SEIS ANOSSe há uma revista lite-rána em nosso país quetanías e tão Importantesiniciativas culturais tenhareahzado, esta é sem dúvi-da a "Revista Branea" Me-

Jhor do oue as palavras fa»to. ©s fatos que todos nos

acompanhamos e que são
dados aqui por Saldanha
Coelho e Bráulio do Nasci-
mento.

LIVROS EDITADOS: (de
autores brasileiros): "Anto-
logia de Contos de Escrito-
res Novos do Brasil", orga-
nizada por Saldanha Coelho
em 1949; "Vigília da Noite",
novela, Raymundo Souza
Dantas, 1949; "Machado,
Poe e Dostoievski", ensaios,
Constan tino Paleólogo, 1950;"Pnoustiana Brasileria", en-
saios de diversos autores, co-ligidos por Saldanha Coe-lho, 1950; "Mural", contosSaldartha Coelho, 19E1; "O
Beco", novela, Renard QPerez, 1952; "Cravo BemTemperado", poesia, Oswal-dino Marques, 1952; "O Pri-meiro Mistério", poesia, E.C Caldas, 1952; "Rosaqua-
^".Poesia, Élcio Xavier,1953; "O Parque e OutrosPoemas", poesia, Alberto daCosta e Silva, 1951; "Ori-

?^ poesia, E. C. Caldas,1953; "O Pátio", contos, Sal-danha Coelho, 1953; "Moder-
,5nismo — Estudos Críticos",ensaios, organizado por Sal-danha Coelho, 1954.

TRADUÇÕES: — "O Li-vro dos Grotescos", contos,Sherwood Anderson, trad deConstantino Paleólogo, 1952;"As Melhores Histórias dêJack London", contos, tradde Lygia Rodrigues AutranPereira, 1953; "Pioneiros"
romance, Willa Cather, trad.
?(?«J°ÍP Card°so Ayres,1953; 'O Ovo da Serpente',romance, David Duncan,trad. de Constantino Paleó-logo, 1953; "Liberdade e Cul-tura", ensaio, John Dewey,
™" *,de Bastáquio Duarte,1953; "Walden e Outros Es-critos", ensaios, H. D. Tiio-rean, dois volumes, trad. de
& C. Caldas, 1953 • "Auto-

biografie de Henry Adams",
memórias, dois volumes, tra-
dução de Dalmo Jeunon,
1954; "Homens e Movimen-
tos na Filosofia Americana",
ensaios, Joseph Blau, dois
volumes, trad. de Walte.-nsir
utra e E. C. Caldas; "A Épo-
ca de Melville e Whitmar",
ensaios, Van Wyck Brooc.cs,
trad. de Alberto da Costa e
Silva e Carlos Nascimento
Silva, 1954.

NÚMEROS ESPECIAIS: —"Revista Branca" lançou os
seguintes números especiais,
sendo dois deles com auxí-
lio do Ministério da Educa-
ão e Cultura: dedicado aMareei Proust, por ocasião
do seu vigésimo-quinto ani-versário de morte (n.° 4 de-zembro de 1948); homena-
gem a Ruy Barbosa, na pas-sagem do centenário de seunascimento (n.° 9, outubro
de 1949); homenagem a Joa-
quim Nabn.co, na passagemdo centenário de nascimento
(n.° 10, janeiro de 1950); de-dicado ao 30.° aniversário
do Modernismo, em dois vo-lumes (ns. 22 e 23, abril-maio de 1952); homenagsm
a Jones Rocha, do grupo de"Revista Branca", pela suamorte n.° 28, abril de 1953)*e homenagem a Jorge dêLima, pela sua morte (n °
29, dezembro de 1953).

RESUMO
Neste sexto aniversário de"Revista Branca", deve-se

acentuar que sua orientação
desde o primeiro rúmero
continua até hoje, ressaj-
tando-se o espírito de in-
dependência, incômodo àsvezes, mas pelo qual sempre
se pautaram os seus edito-
riais e artigos. Basta rever omaterial de redação para seconcluir sobre suas reações
diante do aue d^em e es-
crevean os intelectuais brasi-

Jelros. Pur tudo loto,
ta Branca" m tornou
das mais lídimas vnks da
renovação literária do pai;.
Todos os seus empreendi-
mentes encontram eco é
suas atividades repercutam
no mundo intelectual O"Manifesto do Humanismo
Universitário", assinado por
todos os seus redatores, levo
o apoio dos meios aeadftrnl-
cos, reconhecendo a impor-
tánnla do problema nos dias
dc hoje. O que se publica a
seguir é um resumo estatis-
tico da posição de "Revista
Branca" em nosso panorama
cultural

TIRAGEM: — 5.000 exem-
plares. Estados onde tem re-
presentantes: Amazonas,
Alagoas, Bahia, Ceará. Ma-
ranhão. Mato Grosso. Mi-
nas Gerais, Pará. Paraíba,
Pernambuco. Rio Grande do
Norte, Rio Grande do ftn].
Santa Catarina, 8ao Paulo,
Sergipe e Espirito Santo Ex-
terior: Argentina, Bolívia,
Estados Unidos. França, Por-
tugal, Chile. Panamá, Ale-
manha. Itália. Número do
diferentes colaboradores des-
de seu primeiro número:
205. Assinantes: 1487. Ar-
tigos assinados (em arquivo),
aparecidos na imprensa sô-
bre "Revista Branca'» e suas
edições: 256. Jornais e re-
vistas brasileiros e estran-
geiros que comentaram o
aparecimento dos números
de "Revista Branca" ou suasedições: Pernambuco, 8: São
Paulo, 12; Minas Gerais. 9;
Bahia. 6; Rio de Janeiro 29;
Piauí 1; Rio Grande do Nor-
te, 4; Paraíba. 3; Alagoas,
3; Ceará, 4: Mato Grosso,
4; Esnírito Santo. 3; Santa
Catarina, 2; Paraná, 3* Rio
Grande do Sul, 6; Estado
do R*o. 4; Pará. 3; Portugal,
6: Palia. 2; Suíça, 2; Esta-
dos Unidos. 3; Argentina l.Número de notícias pubM-cp.das na Imprensa do Bra-
sil e do estrangeiro (em ar-
quivo). sôbre "Revista Bran-ca": 734. Escritores brasi-leiros nue, de público, fize-r*.m êlogVosas referências a"Revista Branca" ou á «ma
posição no desenvolvimento
cultural do nosso pais (emarquivo): 135.

DE ASSIS E A"G4ZETA DE HOL/HiDA"
<f£NmmÃfi da i> PAoyatuante surge outra quadraque é nova carapuça para opróprio autor, tão Inclinadasemnre a repisar os seus «ditosou temas:
"Mas mar de uma maneirmAte reduzi-la no fio,Nao é estilo, é eanseira;Nao da sabor, dá fastio."

Numa quadra da -gaseía"
"• *0* o cronista volta-se..•malmente contra si mesmo,aífrjríindo «ne a vulgaridade •dominava nessa seção:
"Que sou vulgar canto um
De botequim, — como um ho*
Oue, perdendo ontem na mdf.Narra as dorea que o conaol

[mem...m
Nessa mesmo crônica, mete àfcwlha a nacionalidade da lin-/?ua a todíí o transe, sero trairos princípios one defendera ncfamoso estado "Instinto d*Nacionalidade":

"Nacionalizemos isto.Oueres citar? Cita, citaNome cá nascido e visto:Deixa o Pitt; cita Q Pito/*
Em certa altara, na rasei»n:° 39, Malvólio despede-e,mas para reaparecer em sentí-da: ^"

'Adeus, versos duros, fnm
Sem. inspiração nem graça?*Obra destes dias coxos,furtados e s*m chalaça."

Ai está um exemplo de trma auto-ciitíea em Maehade deAssis podia às vezes se dar fé=rias, mas estas «ram tã© rápS-das oue as incursões do eserl-tor pela vu'«rardade n&e ta».«unes muití? ionge,,,
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prüu. ü-o, escritores o»,
crjloifn rhti unrrciros nvisitar 9 Brasil forara
rraQorsrs; Kvarbdo Par-

»r a Perditiand Dente. Man #
primeiro a referir-hc à nos_>a
Uteratura foi o romanelsta es-
panhoi Juiui Valera que :i-uí
•xerceu o cargo ds legttQ&O. em
18SL Besldiu no Itio duranto
dois anos, e ao regressar * Ma»
drL, em 18ÍÍ5, publicou suas im-
pressfies sôlire niwso país. i»or
essas páginas vemos o (manto
lhe entusiasmou a nossa nutti-
rezo, embora, não tendo saído
do Rio, náo haja podido contar
eolsa ai ruma, "sino dc oidas"
das magmflcunciaH que ente-
¦oura o Brasil na vastidão de
seu interior. Lamenta não ter
visto a cachoeira de Paul.»
Afonso, nem o rio São Fran-
cisco, nem "el lapo de Ias per-
Ias", no distrito dos diamantes,
eomo também outros prodígio,
estranhos "cosas más estupen-
Aa* de los qne vieron y nota-

HA 

uma dezena de anos
atrás, Sartre anuncia-
va, ao fim do "Eure et
le Neant", sua inten-

ção de consagrar um pruxi-
mo trabalho aos problemas
morais que sua descrição do
aer e das condutas do ho-
mem estabelecia sem resol-
ver. Mas esta moral supõe
o que Sartre denomina uma
••conversão radical" permi-
tlndo definir como inautên-
ticas as condutas de amor e
de ódio descritas no "L'Etre
et le Neant".

Ora, desde há mnitos anos,
Sartre vem abordando, cada
vez. mais precisamente, os
problemas morais no seu tea-
tro, como nos seus ensaios li-
terários e políticos, mas sem
ter elucidado o fundamento
desta moral nem sua relação
som a sua ontologia.

Entretanto, Sartre conti-
nua sendo essencialmente
um moralista, no melhor sen-
tido da palavra, e sua influ-
ência filosófica se exerce
principalmente ne^se rumo.
Compreender e julgar a con-
duta do homem para tentar
promovê-la tal parece ser o
motivo fundamental do hu-
manismo sartriano.

Esta atitude parece ainda
mais nítida num filósofo
mais jovem e seu discípulo
em grau bem avançado,
Francis Jeanson, que cens**-
grára sua primeira obra ao
estudo do problema moral e
do pensamento ãe Sartre (1)
e que, depois, no seu ens:io
sobre o riso (2) e sobre a fe-
nomenologia (3), apresenta
como um modo de ação prá-
tica do homem sobre si mes*
mo êste método fenomenolo-
gico cuja utilização continuai-
va sendo para Husserl pu-
ramente especulativo.

O pensamento morai de
Jeanson foi durante muito
tempo marcado por um mo-
ralismo exigente mas am
pouco elevado, como dá pro-
vas seu ensaio sobre a "Re;

criminação", publicado ( ha
cerca de seis anos em "L?s

Temps Modernes" e -reedita-**
do no fim de sua recente
obra "A verdadeira verdade",
na qual êle aborda o proble-
ma da mentira, esboçando-
lhe uma reabilitação atenua-
da e onde orienta sua refle-
xão moral rumo a poslço?s
mais humanas e menos rígj-
das do que as dos seus pri-
meiros trabalhos.

Êste livro, do mesmo modo
que os de Sartre, náo preci-
sa a articulação da moral
com a ontologia fenomenolo-
gica. Jeanson admite sim-
plesmente, neste particular,
que o homem, por um movi-
mento espontâneo, tende a
renunciar à sua existência
para ser, isto é, para se alie-
nar em uma natureza huma-
na, mas que o seu dever fun-
damental é o de assumir sua
condição de existente, de se
exprimir e de se ultrapassar
por sua acóes, de promover
concretamente sua própria
liberdade e a dos outros.

As morais tradicionais do
»*er" e do "ter" Jeanson da
como substituta, a do "fazer"«
Substituí o círculo vicioso da
4ommaçã* «• da servidão peto

ESCRITORES ESTRAN-
GEIROS NO BRASIL

I *«¦

ran Fernan Mcndcx Pinto ybimbad el Mariiiu". Percebe-se
que Valera tinha uma vlflão umtanto fcárica do nosso nais;
permanecendo no Mo. ante ocenário das montanhas e o rs-
plcndor da mata tropical, fa--Ia uma idéia al.<o fantasista
da terra fabulosa que se eston*
dia lá para o Interior.

Exaltando as belezas naturais
do flío. não se refere à serie-
dade fluminense, que naquela
época era brilhante, possuindoa corte alguns salões cleçan-
tisslmos como o do Marquês de
Abrantcs, onde se reunia nma

fíRITO BROCA

elite de primeira ordem. Mu
Valera vinha da corte de Ma-
dri, era homem de maneiras
aristocratas e fiTande fldalguia,
nada, decerto, poderia tateies-
sá-lo em nosso ambiente poli-
tico e social. Não se limitou,
apesar disso, a admirar a na-
tureza. Cm 1851 o diplomata e
escritor espanhol notou uma
coisa que muita gente que pas-
sou pelo Brasil, nessa epaca t
ainda bem depois, não notara:
tínhamos uma literatura, uma
literatura Incipiente, sem dúvl-
da, mas «m todo o caso digna
de ser conhecida. Foi a poesia

que, de tpreferêneta, Iht Inte-
ressou. o que facilmente se
compreende, noüsa prsea. «o-
bretudo a ficção, ainda estava
multo mirrada na época Mo
ensaio MI)e Ia poesia en el Bra-
sil". Incluído hoje aa» «uai
obras completas. Valera pro-
cura informar seus computrio-
tas sobre o desenvolvimento e
a cvlução desse gênero entre
nós. O estudo não encerra
grande novidade, mas se nos
lembrarmos de que nessa ora-
sláo náo possuíamos história II-
tcrárla, nem elementos slste-
matizados para realizá-la, dc-

PERSPECTIVAS MORAIS DA
FILOSOFIA EXISTENCIALISTA

ponto de vista bem hegellano
de um reconhecimento reci-
proco universal do homem
pelo homem. Esta conduta é
por êle designada muito jus-
tamente com uma velha pa-
lavra cartesiana, a "gênero-
sidade", e dela faz uma aná-
Use muito precisa mas que
eu desejaria mais aprofun-
dada segundo o mandamen-
to evangélico fundamental
do amor ao próximo.

JEAN-LOVIS BRUCH

É, pois, em torno da men-
tira e da fidelidade que Jean-
son opõe a moral da ação á
moral tradicional do ser e do
aperfeiçoamento interior.
Para uma moral do ser, a ve-
racidade tem um valor abso-
luto. Dizer a verdade é dizer"o que é". Quando esta moral
é intransigente, como aconte-
ce em Kant, a mentira fica
absolutamente proscrita;
quando ela é mais elástica, o

direito de "mentir por huma-
nidade" é reconhecido em
certos casos excepcionais.

Jeanson, ao contrario, ad-
mite inicialmente que "men-
tir não é em si nem bom nem
mau", porquanto a verdade
não tem valor absoluto, in-
dependente das circunstân-
cias em que é expressa, e"não vale — Isto é. não é ver-
dadelra — senão conforme o
contexto em que a fazemos

Vinheta de SANTA ROSA

MEU REINO
ÊSTE REINO DO MEDO, DESTE MECÂNICO MEDO,
ONDE SOU REI, É UM VASTO MAR VAZIO
QUE SE AVOLUMA EM ANGÚSTIAS E QUIMERAS
QUE FICARÃO SENTADAS SEM MEMÓRIA,
INCONCEBÍVEIS E TRISTES, NOS PORTOS QUE VEJO
QUANDO SEM QUERER ABRO A JANELA,

NESTE REINADO SEM HISTÓRIA SÔ TENHO INIMIGOS
E AS MINHAS POSSESSÕES NÃO SÃO MINHAS,
EU É QUE PERTENÇO A ELAS E NELAS CHORO.
QUANDO NO MEU PALÁCIO HÁ FESTAS SÓ EU ESTOU,
E MINHAS SONATAS NINGUÉM AS OUVIU
PORQUE SÓ TENHO INIMIGOS NESTE REINADO SEM HISTÓRIA.

SE FAÇO UMA ESTRADA, QUEM NELA ANDARÁ?,
QUEM SE BANHARÁ NO RIO QUE EU FIZER?
POR ISSO NO MEU REINO SÓ HÁ EU.
NÃO HÁ MANHÃS NEM NOITES, SÓ CREPÚSCULOS,
E NESTES CREPÚSCULOS ESTÁ MEU CALENDÁRIO,
QUE NÃO MARCA NADA PORQUE "NÃO HÁ O TEMPO.

ÀS VEZES CHEGO A AMAR MEU REINO
E PENSO EM ACHAR UM SUCES 50R QUE SONHE,
MAS SE NINGUÉM O VÊ, QUEM CHAMAREI-
É NESTE REINO SÓ E SEM HISTÓRIA
QUE VIVO E MORRO E CHORO E SANGRO
I NÃO TENHO AMIGOS» É NESTE REINO-

MARIO VIEIRA

admirar • tmtirtm. a mm
vontade «• a »m>j».»iu dessx <m-
trau.eb-». ferrado, i«m rcua»
conto quande coit~ider* f*t»rie
Alegre "ma* grande oue Gon»
cal ves Dias". Valera ainda tea
multo.

Ji bem diferente tora a fm«
eressao de Hcrrc I.oli. que vim
no Brasil apenas a nitureta,
mas uma natureta de tipo con*
vencional.

Tinira dezoito anos quando ne
navlo-escola "Jean liar!" de-
aembarrava na Bahia, era nmie
de 1870. I.ogo depois passaria
novamente pela Bahia. Era
1871. a bordo do **Vandn«ur
tocaria no Rio de Janeiro; era
1872. no "Flora", alnd» Ust-
taria nossa Capital. Seria de
estranhar, portanto, qur era
sua vasta obra em que l;â tra-
pressões de tantas terraí e po-
vos. não existisse uma '•á1:'»'»»
sobre o Brasil, onde mesmo do
passagem, esteve quatro vezes,
(CONCLUI NA 8.» PAGINA)

valer "Mas, por que menti-
mos? — indaga Jeanson em
páginas que se incluem entro
as melhores do seu livro.

Èle distribui em dois gru-
pos os principais casos de
mentira: — a mentira por
prazer — a mentira como
talento social ou arte de fa-
zer relações — e a mentira
como defesa, como recusa de
se deixar julgar por um fato
único que parece desmentir
ou caricaturar nossas in.en-
ções. Num e noutro caso. a
mentira pode ser valiosa ou
condenável: — podemos pro-
curar ser agradáveis para re-
confortar ou para hsonjear;
podemos defender-nos para
tornar cada vez mais sulida

cada vez mais verdadeira
uma ação, ou, melhor, pa-

ra sustentar um equiv co
que nes seja proveitoso. Em
outras palavras, para julgar
a mentira sob o ponto de vis-
ta moral, Jeanson sugere que
distinguamos nela uma for-
ma conservadora, que d?la
faz uma solução de facil.da-
de, que nos coloca numa dis-
simulação ou uma hipocrisia
cômoda — e uma forma pro-
gressista, na qual mentimos
a titulo provisório "para con-
tornar momentaneamente
um problema que não esta-
mos ainda em condiçõ2s de
solucionar, para tomar-mos
fôlego, para não termos que
enfrentar tudo de uma vez".

A mentira não seria, pois,
um mal que se condenaria
com ou sem exceções, mas
uma conduta humana que
não podemos qualificar mo-
ralmente sem a relacionar-
mos com o seu contexto con-
creto, porque ela pode mani-
íestar muito bem tanto a fu-
ga do indivíduo diante de
nma situação como um mo-
vimento de contorno que lhe
permitirá assumir melhor
sua responsabilidade.

E* então legitimo conduzir
assim toda apreciação moral
da mentira a uma espécie do
casuística? Creio que não, e
Jeanson mesmo reconhece
que mentir a alguém é enga-
nar a sua confiança, é fazer
dele seu joguete e arrogar-
se uma superioridade ilegítl-
ma. "Por mais valiosos que
sejam meus- fins quando
minto, há nisso ura aspecto
de mentira que não saberia
dissociar deles e que me de-
vem torná-los insuportá-
veis". Mas se é assim, che-
gamos de novo á idéia tra-
dicional de que a mentira,
mesmo legitima, é um mal
que não podomos jamrús
aceitar sem sofrimento e ver-
gonha.

O estudo da mentira con-
duz ao da iníidelidaàe;
ass.m como a "verdadeira
verdade" se afirma além das
mentiras provisórias sobre
as quais se apoia, — do mes-
mo modo a constância pela
qual o homem realiza seus
desígnios não deveria ser con-
íundida com a fidelidade %
si mesmo, a seus compromts-
sos ou a ou trem. "O compro-
misso de fidelidade a ai-
guém — transforma esta fi-
delidade ao próprio compro*
mi3so: tira-lhe assim toda*,
significação concret*»". Pode
{CONCLia ff£ iô> PÀGINAV



,..,« :S5*í 1

Púalr* _ 6 TK Â 3 8 A K T K S Terça-feira, 17-8-1954
¦'IIMII i»i «»»c««.« » ?¦, -«.»...... ms0O&s*s*Â

O TRÁGICO
E O TRISTE

MAX SCUELER

1"^ 
) certo que todo trági-

< co é trute de algum
-J modo, e trisie em um

sentido notável. Como
dt stino, como acontecimento
é por êle mesmo envolvido
pila qualidade d) do triste,— tal como se pode encon-
tr.i-la também em uma pai-st gem por exemplo, ou em
Ui.i rosto; por outra parte,e.\cita a tristeza no coração
do homem: torna a alma
ti iste.

Mus não é menos eviden-
te que tudo que é triste e
que predispõe à tristeza não
tem um caráter trágico. To-
da morte é, em si mesma,
triste e entristece, por vezes,
os sobreviventes; é seguro,
r.o entanto, que cada morte
r^o é trágica. Façamos abs-
tração de toda tristeza quenes toma independentemente
c;as percepções de valores —
de todo estado afetivo pro-
priamente dito, — pensemosna "tristeza a propósito de
alguma coisa", o que enten-
do como aquilo que nos é
dado em nm movimento da
alma, que experimentamos
como "exigido" pelo conteú-
do do acontecimento e que,ao mesmo tempo, não nos
parece relativo a nossos de-
sejes e a nossos desígnios in-
di/iduais, mais parecendo ser
un:a exigência emanente do
pui o valor objetivo: a triste-
!za trágica permanece ainda
caracterizada por dois tra-
ços que têm seus princípiosneles próprios e em seu obje-
to.

Esta tristeza é, em princi-
pio, particularmente pura dc
toda "emoção", de toda "in-
dignação", de toda "censura",
mesmo de toda recordação
concomiíantemente ("bem
poderia ser diferente"); ela
caracteriza-se por uma gran-deza calma e silenciosa, uma
espécie de paz e de resigna-
ção.

Enquanto nossa atividade
voluntária é estimulada pe-'Io acontecimento, e este —
se atingiu seu objetivo e con-
duziu a uma catástrofe —
deixa entrever retrosnectiva-
mente a simples possibilidadede uma intervenção em ai-
gum ponto, de um esforço
visando a desviar a. catástro-
fe, a tristeza trágica, com
bus. aparência específica, não
pede manifestar-se.

Por ©onseguinte, ela se ca-
iracteriza também por uma
certa frieza que a distingue
de toda tristeza especifica-
roeu te pessoal, isto. é, de tô-
da "aflição" experimentada
como tendo sua fonte emmim. E' vinda de fora porassim dizer que ela se díssol-ve em nossa alma, comanda-
da pelas personagens e pelosiacontecimentos, que são"trágicos". As tragédias deEsquilo apresentam bem emsua pureza quase única estaaparência de tristeza.

Estes dois aspectos do queé triste tragicamente se ex-
plicam por um duplo traçoíundamental do trágico, do<\ual é necessário ainda fa-lar.: l;°) o fato que o aconte-cimento triste, considerado
nele mesmo, ilustra um traçoessencial de nosso mundo o2.°-) a fatalidade, Imediata-mente manifestada, da dimi-miiçáo de valores, que todotrágico envolve.

De todo fato verdadeira-mente trágico, nosso olharalem do próprio aconteci-mento que assim nos apare-ce percebe confusamente osfatores, as relações, as fôr-cas — ligadas à essência domundo, — oue tornam possí-vel "semelhante coisa" (2).Deste modo, nós nos contra-

dizemos no acontecimento
í unes to — e isto ue maneira
Imediata, sem reflexão, sem
interpretação conceptual ou
outra qualquer — a uma pro-
priedade constitutiva d o
mundo: esta propriedade,
que revelamos por intuição
no próprio acontecimenio. e
não remontando logicamente
a suas causas, a suas razões,
prevemos que ela não é liga-
da senão momentaneamente
a este acontecimento, que é
independente de suas fases
reais e de suas causas, como
de todo encontro contingen-
te de coisas e fatos.

A tristeza — entendo esta
tristeza objetiva, que flutua
em volta do próprio aconte-
cimento trágico — tem uma
profundidade intrínseca
("profundidade" compreen-
dida em um sentido análogo
ao da profundidade do espa-
ço) e uma amplitude por on-
de se distingue visivelmente
de toda tristeza ligada a
acontecimentos determinados
e limitados. Esta "profundi-
dade" vem de que "o objeto"
do trágico é sempre duplo: é
o fato que se produz diante
de nós, mas, também, a cons-
tltuição essencial do mundo,
que não faz senão ilustrar, e
da qual é um "exemplo" 

pre-sente a nossos olhos. A tris-
teza ultrapassa, deste modo,
o acontecimento e espalha-se
em um longínquo indefinido
e, por assim dizer, sem horl-
zonte. Não se trata de uma
constituição do mundo de-
terminável por conceitos, ge-ral, e que se revelaria a mes-
ma em presença de todos os
acontecimentos trágicos, mas
sempre de uma constituição
particular, individual, singu-
lar e que» entretanto, perten-ce ao próprio mundo. O obje-
to do trágico é sempre o"mundo", o próprio mundo,
pensado como unidade, o"mundo", no qual semelhan-
te coisa é possível". E este"mundo" aparece, por seu
turno, banhado na sombria
atmosfera do que é triste eé somente sobre o fundo des-ta insondável obscuridade
das próprias coisas que se
opõe a nós, no trágico, quevemos destacarem-se, mais
visivelmente, os destinos •os acontecimentos partícula-res.

Assim, o acontecimento
trágico aparece-nos como
fundado sempre na constí-
tuição do mundo; malgrado
a particularidade destas cau-«as, malgrado a contingen-
cia das séries causais que, ao«e entrecruzarem, o suscita-
ram e que — como tais —
não estão compreendidas naconstituição do mundo, esteacontecimento tende sempre
a produzir, de novo, aconte-
cimentes "semelhantes": ésob este aspecto que ela é,também, pressentida pela in-tuição; eis porque o segundocaráter essencial do aconte-
cimento trágico, a fatalidade,
Já está dada pelo próprioacontecimento.

E' necessário falar aindado sentido desta fatalidade.
Interessamo-nos pela apa-rência que, no trágico, elaconfere ao "triste". Existe tô-da uma série de sentimentos
e emoções necessariamente
ligados à destruição de va-lores, os quais são,' por essên-cia, evitáveis e dados, tam-bem, como tais (pouco im-
porta se em tal caso deter-minado era ou não possívelevitar estas destruições):
quaisquer que possam ser ês«tes sentimentos, horror, in-dignaçao, terror, etc. têm,em comum, o caráter de irri-
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magra, pequena, es-
cura. Tinha a extrema
humildade dos que vi-
vem longos anos «ob o

céu destruidor, sem pensar ao
jnenos em resistir à sorte, com
a passividade inerte da folha
que o vento rola pelos cami-
nhos. Era assim m i r r a d a,
seca e sombria, como se ti-
vesse perdido a seiva ao ardor
dos estios, como se guardasse
das noites sem estrelas o ne-
grume cada vez mais denso.

Era louca, porque só tinha
uma idéia, e a criatura hu-
mana pode não ler idéias, mas
não pode ter só uma. A sua
era o angustioso desassossego
das maternidades mallogra-
das. Perdera uin filho e o
procurava. Andava pelos ca-
minhos para buscá-lo e só ie-
vantava a voz para chama-
Io, ansiosamente, carinhosa-
mente: "Luciano! Meu fi-
lho!...** E escutava longo
tempo por trás das cercas, no
aceiro dos matos, à entrada
dos terreiros das fazendas,
nos desertos e nos povoados,onde quer que a levasse a
sua dolorosa esperança. Aqne-
Ia figura miserável, toda feita
num gesto indagador, com a
mão abrigando os olhos, à es-
preita, ou levantando o xale
que lhe encobria a cabeça decabelos hirtos, para ouvir me-lhor a resposta ideal, aquela
encarnação de um desejo
sempre iludido enturvava oesplendor do mais rádios omeio-dia.

Gente eompassiva, donas decasa a quem se apertava ocoração ouvindo ecoar pelasestradas o seu reclamo deso-lador, quiseram retê-la, dar-lhe amparo e agasalhos:"Aonde vai, Sinhã Maria ? Fi-
que com a gente, mulher! Porestes sóis que matam, assim
ao desabrigo do tempo, o queia uma criatura de Deus ?Descanse uns dias e vá en-tão..." Mas a louca se es-cusava resolutamente: "Não
tenho tempo, minha senhora.Vou ao encontro do meu Lu-eiano, que me disse que haviade voltar. Como não tenhomais casa, preciso de estar nocaminho. Não vá êle passarenquanto aqui estou...n E se
precipitava para fora exalan-
Meu filho!...»»

E Maria Sem Tempo não era«ma lição, nem um castigo,nem um exemplo. Se algumacoisa ela provava, era que hásofrimentos que nada provam• ene nada justifica, que são,pela razão obscura daquilo
que tem de ser. A sua misé-na nem mesmo era trágica,porque não exclamava, nãolutava, nao indagava. O ce»moroso era-Ihe como um sc-nhor ernel, qne a pobre es-crava nao entendia e sobcujos golpes se encolhia ape-«as. Vivera para ser mãe: so-iria-disso, como disso outras
Jubilam.

j,J*!!!lm .* encM»trava pelos«eseitos, longe de todo o am-paro, as horas tristes do lia,pensava logo cora piedade nasolidão da sua alma Mas seiam fa!ar-lhe, ela se não mos-trava agradecida à sociedade
que lhe queriam dar: recaía
Jogo no sen silêncio absorto,tao ocupada pelo seu senti-mento.

O meu Luciano í dizer estaspa avras, era para ela o mos-mo eme sentir-se viva f>i-m-as alto, gritando, claman-«o, enchendo as gro+as e osrecantos das ftoresías com oseu alarido rte aranonga lou-ca; diria..as b^fr,*™ s„ST>i-*ando, fundindo o coraçãoB,,fn afcelbamento de or^eena prostração sunrema do su-premo amor. E às vezes ca-Biwhando horas ao lonço <iapraia, cora os cabelos sacudi-«os nelo vento do Iar»ro. r*ri-
SUSSU01"6 * afei*branf* *toffrme <rse entontece. «ia•Mim ao mag «a íúria *
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OUttlbro v ...... . r.ítl^lt uu mu ae janeiro rw (IM 8 de novembro <!,¦ m»v"; V"' maiwa <E. Rio)
pondenteda "Gazeta de Notícias", ali conhecendo Rio BranTo de L,l Esleve m Port» «roo lwn,colaboradores Ocupou altos cargos na vida Amàtica, ,ncíusweZ'T° ", Ser um *» "w* £brasileira em Washington. Eleito para a Acaderrl Brasieira^í SK*** *ab"«> «• tnS33 cujo patrono é Raul Pompéia. Domicio da 3*o será talve ,?,/," ' Sen"lr-Se « PoltroZn»diplomacia Depois dos «Contos a meia tinta" (X, , aos "HistórZ SW d° escTitor "b^rvldTpXem Uvro. Sílvio Romero, que com tanto entusiasme^ saZaraoTvaZolT ll9°"- ""* "-* %&£Pompéia, nao lhe perdoou a «estrangeirúação" Jsada püaatSe^l ftUanàtH' <"> tod° * «SSa maneira pela qual José Veríssimo se refere a nhmicio da CaZ oi ^'omní,ca Du mai, elogiosas tou dois volumes. Pode ser considerado o primeira escritor brasileiro l V, f,°ül medUo' míer^ Vara umparte pelo silencio depois de 1901, em parte pela Ln da de de sem Jf. r QUe ,ot a^enas contista. Em

quase um esquecido. Contista de altos e baixos^ana Sem TcmvTé 
l™ros' »omi™ da Gama é hojetempo, um dos melhores de nossa literatura. — P 
seu melhor Coalho e, ao mesmo

canção monòtonamente subli-
me da sua pena sem fim.

Eles eram dois humildes e
mansos e os soberbos e vio-
lentos lá de longe fizeram
uma guerra para mal deles,
uma guerra de tantos anos
durando já que os cabelos da
mulata tiveram tempo de em-
branquecer. E o seu Luciano
sempre por lá, longe da sua
velha, que só tinha a êle no
mundo, e que não puderaopor-se a que êle partisse,
porque com o poder de ho-
mens, quo o vieram buscar

subjugaram o seu filho
amarraram. Ela conhecia i
dos homens, o que tinha e
trado primeiro: de Joelhos,
como tinha ficado diante
santa, arrastou-se aos
dele: — "Seu Capitão,
me tire o meu filho, que n

im
n-
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cometeu crime. Tenha ph-ra-de de uma pobre mãe.. " O
Capitão, meio embaraçado,
sem convicção, resmuii'liii
umas frases, falou em ddwft
da pátria, em honra mtm-
nal ofendida, dever de tcHo
brasileiro e não sei que mm.

instante um fuzil cegou-a e oestampido imediato de ura»trovao derrubou-a por terraQuando tornou a si, eslavasozinha no meio da noite es-cura Parece que esta lhe en-trou deveras pela mente, tlhe apagou as últimas clari-dades que lá luziam. Ela sedesinteressou de tudo o queocupa as vidas mais humil-«es, desprendeu-se por umainatenção absoluta dos fatos
que podem servir de marcaaos dias, perdeu a noção dotempo, perdeu as suas afei-

ela sacudiu a cabeça, incré-aula. A força da idéia fixavenceu-lhe a timides naturale lhe tirou todos os escrúpulosrece*09 que a pudessem de-ter no cumprimento do seufadano. Na abstração poéticaassim um caráter heróico.Os sinais físicos de loucuraestavam nos seus olhos per-didos eomo os de um cão decaça, desatentos ou muitoatentos, mas sem simpatia, enos cabelos hirtos, erriçados,como num perene arrepio deP*vor. O resto mãos • pés do
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naquela noite, tinha-se Jtm-tado todo o poder celeste, es-trondando numa trovoada dearrasar e mundo. Quandochegaram os homens maldi-tos, ela estava com o filho re-zando o Magnificat, à clari-«ade da vela benta acesa emfrente ao registro da advo-ffada contra o raio A vozdele tinha uma toada gravee cneia de fervor, que lhe que-orava a ela a friúra do melono coração. Ai! não era dosraios e coriscos do céu quea pobre mulata devia recear «
«um silencio entre dois refe-goes de vento, bateram de re-pente à porta. Luc:ano foiabrir e logo um homem en-trando, antes de dizer umapalavra, lhe foi deitando amao. O rapaz deu um pulo,esquivando-se, mas o outrogritou e a casa se enchen de

Sento &MEUSV&1, soldados, que

Mas a mulher não
ouvidos; viu que lhe ,„.
o filho para a matança
campos do Sul c desatina
todo, a pedir, a suplicar, ^rastos pelo ehão, beijando
pés e abraçando pelos joos seus carrascos, semv^.
mrris chegar ao filho das Wentranhas. O Capitão ;?coní.
çou a se incomodar j||m ;t
cona e deu ordem de||ar^
apesar da tempestade no sfejauge. Então Maria se Cpdirei.
tou, arquejanté sobre üê jot,íhes, e viu, enquadrado| pa,
porta aberta sobre a noite m.
grra cortada de relâmpágo^o
seu belo rapaz, que, sem e
pén. de roupas rotas most|*v
do • peito nu, levantava
eia as mãos algemadas,
gesto de adeus, e ih
com voz trêmula e sen."Não se deseonsole, M
assüa tem á© veUa3»«4
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ções menores, enclá^rou-se,1!
absorveu-se no seu único sen-
timento transformado em cul-
to, endoideceu.

Como sempre fora uma po-
bre inteligência, a sua lou-
cura não se caracterizou se-
não por uma teimosia es])C-
ciai, passiva, mas inflexível,
uma recusa absoluta a cerlcr
aos argumentos dos qne l«e
riam convencê-la de que o
filho não andava por aque-
Ias bandas e que não era gri-
tando pelos caminhos mie e?a
havia de o recuperar Êle lhe
dissera, que havia de voltar..,
Essa promessa lhe não dei-
xava lugar no espírito nem
para a Meia da moríe. Q.-zn-
do lhe disseram que Luciano
morrera num combate, oue
um voluntário, que voltava fe-

!do, • tinha visto cair ao seu
.lado no campo e ao sei la-"©
«uoraear so iiosnísal á@ §&»$¦¦•-.

nômade selvagem, miséria
profunda do corpo despreza-
ílo, fizera-o o ascetismo in-
consciente da sua existência
errante. A voz cantante, plan-
jeente antes, arrastava-se
smoiando demais em certas
sâlabas, como quem chama.>'E falando baixo tinha umas

. inflexões escuras, vindas mais', de dentro, o tom reflexivo de
quem pensa em voz alta.

Sonhava muito, quando
dormia, e prolongava o seu
sonho, sempre o mesmo, pela
vígíüa. Era com o dia da volta
ciêle que sonhava, com a hora
em que, avistando-o, lhe dis-
sesse: — "Bendito seja Deus,
meu filho, .que te torno a
ver!" Êle abaixaria os olhos
diante do seu olhar carinhoso,
com os seus modos tão boni-
tos de bom filho e depois lhe
contaria o oue tinha vW*> ne-
ias tems íoages, s aistéi^ àa

sua ausência, as grandezas do

podia imaginar que tosse,tudo evocaria o «om da Hu2
»<% 

cuja lembrança bastavapara lhe encher a ela os olhosdr lagrimas. E voltariam alevanur a casa arruinada, oninho velho donde a má sorte
«ntiga, humilde e pobre, quecia nao trocaria pela de umarainha, com Luciano .Sonha, e procurava • seusonho, correndo as estradas.

Vi ?ao.*e afastava dos si-tios familiares, algumas ie-«uas de circuito, três muni-
Çipios, a pátria. Mais longe
Ja parece que a lingua muüa-va ou pelo menos mudaram oscostumes. Eram mais durospara a pobre mãe. como seeia pudesse fazer mal, ou nãoentendiam-na e desconfia-vam. Ura dia chegou ao péde uma cidade muito bonita:as casas tinham vidros quefaiscavam ao sol; nas ruaspassava muita gente, todacalçada de botinas, os ho-mens de gravata ao pescoço,as mulheres de chapéus cora«ores, todos muito soberbos*carros e cavaleiros passavama toda a pressa, fazendo mui-to barulho nas pedras da cal-cada. Apareceram uns solda-dos e a pobre Maria fugiu es-pavorida. Era ali sem dúvida

que moravam os que lhe ti-nnam arrancado o seu Lu-eiano. Disseram-lhe mais tar-de que ela quase tinha estadona Praia Grande, que era paraonde iam os designados parao recrutamento militar, mas
que nao era ali que eles ba-talhavam.

O invencível terror do des-conhecido a impediu de irprocurar o filho aos camposdo Sul. O Sul sabia ela ondeera. De Ia vinham as pioresborrascas. E os tiros de ca-nhao, que diziam de gala nacidade, para ela eram bata-lhas mais perto, a guerra quese aproximava. Se com a
juerra lhe aparecesse um diaue repente Luciano! Quandoo ar estava pesado, o tempoue oraça, ela escutava estre-mecendo • troar surdo doscanhões que salvavam no Rio,avaliando a aproximação daguerra pela sonoridade mais«Iara dos tiros, que lufadasde aragem quente e banzeiratraziam.

üm dia de verão, depois domeio dia, ela vinha subindoda restmga do mar para awu-ra firme. Não passava nin-guem pelas estradas. O solde fogo retorcia a folha dasarvores e fazia ferver o mioloda doida vagabunda. No gran-de silencio da calma acabru-niiante so se ouvia o zumbidodo enxame de mutücas impor-tunas, que acompanham agente pelos caminhos à beirados charcos, e o canto dosgaios longe. O chão escaldava*a doida movia rápida os ma-gros pes descalços e cami-nhava de braços levantados,sustentando o xale acima dacabeça. Mas de instante a ins-tante parava, com um gestode impaciência, e se abaixa-?a para atirar uma pedradaou um punhado de areia aoscameleões cinzentos, que vi-nham pôr-se à beira do ca-minho, debaixo dos gravai ásde folhas de serra e flor ver-melha, e lhe faziam sinaizi-nhos brejeiros com a cabeça,
quando ela passava. Sobre aponte do Paracatu parou paraver uma cobra verde, que <?e
lavava no macro fio daçua
que ainda corria. Depois en-trou na sombra do caminho
estreito, com árvores dos doislados, um desfsladeiro entre
a lagoa e a barranca de ummorro a pique, e se deteve acolher os cachinhos de jati-tás verdes para refrescar aboca sequiosa. Passou um ca-
VsVro ie?a estrada e no on-
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DIREMOS, 
Inicialmente,

que um filme nao tuma 30mu de ima-
gens, mais uma formatemporal E* o momento doretomar a famosa experién-

cia de Poudovkine que põeem evidência a unidade me-lodica do filme. Poudovkine
tomou ura dia um grande
plano de Mosjoukine impas-
eivei, e o projetou prescedidode um prato de sopa, em se-
guida dc uma jovem morta
em seu ataúde e, enfim, deum garoto brincando. Perce-
bia-se que Mosjoukine pa-recla olhar o prato, a joveme o garoto e, em seguida,
que olhava o prato com ar
pensativo, a jovem com dor,
o garoto com luminoso sor-
riso, embora, era realidade,
a mesma vista houvesse, ser-i vido três vezes e que ela era,
remarcàvelmente, inexpres-
siva. O sentido de uma ima-
gem depende, então, das quea prescedem no filme e sua
sucessão uma realidade no-
va que não cria a simplea
soma dos elementos empre-
gados. R. Leenhardt, fazia
notar, em excelente artigo
publicado na revista Esprit,
que era necessário fazer in-
tervir a duração de cada
imagem: uma duração curta
convém ao sorriso, uma du-
ração média ao rosto indi-
íerente, uma duração longa àexpressão dolorosa. Daí Lee-
nhardt tira esta definição d*
ritmo cinematográfico: "Uma
ordem de vistas tal é, paracada uma destas vistas ou
planos, uma duração tal queo conjunto produza a im-
pressão procurada com o má-
ximo de efeito". Há, todavia,
uma verdadeira métrica ci-nematográfica cuja exigência
é muito precisa e muito im-
periosa. "Vendo um filme,
tente adivinhar o instante
em que uma imagem, tendo
atingido seu climax, vai, poisdever terminar, ser substi-
tuída (seja mudança de ân-
guio, de distância ou de cam-
po). O observador aprenderá
a conhecer esta opressão do
peito que produz uma vistamuito longa que "íreia" omovimento ou a deliciosa
aquiescência íntima quandoum plano "passa" exatamen-
te"... (Leenhardt).. Como háno filme, além da seleção devistas 'planos), de sua or-dem e de sua duração, queconstitui a montagem, umaseleção de cenas ou 3eqüên-
cias, com sua ordem ou du-ração, que constitui a de-coupage, o filme aparece co-mo uma forma extremam en-te complexa no interior da
qual as ações e as reações
extremamente numerosas seexercem a cada momento,
cujas leia permanecem pordescobrir, e não têm sido atéaqui senão adivinhadas pelaperspicácia ou o tato do en-cenador que maneja a lin-
guagem cinematográfica co-mo o homem, falando, ma-neja a sintaxe, sem nela pen-sar expressamente, e sem tersempre em mente formulai'
as regras que observa espon-tâneamente.

O que vimos de dizer a re»~
peito d« filme visual aplica-se, também, ao filme sonoro,
que não é uma soma de pa-lavras e ruídos, mas, umaforma. Há o ritmo do sorocomo o ritmo da imagem.Ha uma montagem dos rui-dos e dos sons, da qual Lee-nhardt encontra um exem-Pio no velho filme sonoroEroadway Melody. "Dois ato-ie» estão em cena, Do aJt©
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das galerias, sabe-se que do»clamuiu. uepoxü, imediata-mente, clusc-up, percebe-atuma palavra que trocam eravoz baixa..." A força expres-
siva desta montagem consis-
te em que nos faz senlir aco-cxLsicnciu, a simultanei-
dade de vidas no mesmo
mundo, os atores para nos e
para êlcs mesmos -- como atôda hora a montagem visual
de Poudovkine ligava o ho-mem e seu olhar ao espeta-culo que se desenrolava di-ante dele. Com o filme visual
não é a simples fotografia
em movimento de um drama
e como a escolha e a reunião
das imagens constituem parao cinema um meio de expres-são original, do mesmo modoo som no cinema não é asimples reprodução cinema-tografica de ruídos e de pa-lavras, mas comporta umacerta organização interna
que o criador do filme deveinventar, o verdadeiro an-cestral do som cinematográ-
fico não é o fonógrafo, masa montagem radiofônica.

Não é tudo, porém. Vlmoe
de considerar a imagem o osom, lado a lado. Mas, emrealidade, a reunião destes
dois elementos perfaz um to-do novo e irredutível aos ele-mentos que entram em suacomposição, üm filme sonoro
não é um filme mudo au-mentado de sons e palavras
que só seriam destinados acomplementar a ilusão cino-matográfica. O liame entre osom e a imagem é muito malaestrito e a imagem é trana-formada pela vizinhança do•som. Apercebemo-nos bemdurante a projeção de umfilme dublado onde se fas fs»-lar magros com vozeâ de gor-dos, jovens com vozes de vo-lhos, grandes com vozes do

pequenos, ó que é um absur-do pois como dissemos, a voaa silhueta e o caráter íor-mam um todo indecomponf-
vel. Mas, a união do som oda imagem não se faz so**mente em cada personagem,mas no filme todo. Não é aoazar que, em determinado
momento, as personagens socalam e em outro moment©falam. A alternância de pa-lavras e silêncio é manejadano sentido do maior efeitbda imagem. Como diziaMalraux (Verve, 1940) hatrês espécies de diálogos' Em

principio, o diálogo de í^xpo»siçao, destinado a fazer co-nhecer as circunstância» daação dramática. O romanc®e o cinema evitam- no; o diá-logo de tom, que nos dá acaracterística de cada perso-nagem, e que domina, noaexemplo, em Proust, cujaspersonagens se vêem muitomal e, o contrário, são reco-nhecidas admiràvelmente apartir do momento em quecomeçam a falar. A prodigali-dade ou a avareza de pala-vras, sua plenitude ou vazio,sua exatidão ou afetação fa-zem sentir a essência de umapersonagem mais securamen-
te que muitas descrições. Nãohá, praticamente, diálogo detom em cinema; a presençavisível do autor com seucomportamento próprio sóraramente se presta para talespécie de diálogo. Final-mente, há um diálogo de co-nas, que nos apresenta o do-bate e confronto das persc«nagens, é o principal diálo-

go no cinema. Mo teatro, fa-Ia-se sem cessar, mas, não*no cinema. "Nos últimos fli-mes. Hf7?n -v/r-v,,,.,^ n djretc_
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REUNIU-SE 

na capital
puuhsu, de D a h dj
corrente, o Congresso
Internacional de Escri*

tores organizado pela Socie*»
dade Paulista de Escritores,
sob os auspícios da Ccmissão
Promotora dos festejos co**
meinoruUvos do IV Cm.ena-
rio de São Paulo. A solenlda-
de inaugural do certame rca-
lizou-se no dia 9 deste mês,
às 20 noras, na Biblioteca
Municipal de São Paulo, sob
a presidência do escrltcr Pau-
Io Duarte, tendo sido aberta
com um discurso do governa-
dor do Estado, professor Lu-
cas Nogueira Garccz.

A Diretoria do Congresso
Internacional de Escriiores
se constituiu dos escritores
Paulo Duarte, oresldeníe:
Paul Rivet, William. Paulk-
ner, Rodolfo de Mattci e Moi-
sé3 Vcllinho, vlce-presiden-
tes: Antônio D'Elia. secreta-
rio-geral: Lygia Fagundes
Telles, Costa Pimpâo. Ader-
bal Jurema, Marques Rebelo
9 Osmar Pimentel, selretárlos.

ESCRITORES
PRESENTES

r Participaram do Congresso
Internacional de Escritores
as seguintes delegações: Es-
tados Unidos: William Faulk-
ner e Morton Zabel: Fran-
ça: Paul Rivet e Jacques Ha-
?et; Itália: Rodolfo de Mat-
tei e Guido Piovene: Porin-
gal: Miguel Torga, Adolfo
Casais Monteiro, Álvaro J.
da Cesta PimpLo, Rodrigues
Lapa e Andrée Rccha; Mè-
xico: Leopoldo Zea; Brasil:
Afranio Coutinho. Afcnso
Ávila, Rubem Brag*-, M?.rques
Rebelo, Paulo Mendes de Al-
meida, Edgard Bra^a, Paulo
Duarte, Dulce CarnsTO. Di-
nah Silveira de Queircz, He-
lena Silveira, Gustavo Doria,
Eueno de Rivera. Domm**cs
Carvalho da Silva, Lúcia Mi-
guel Pereira, Otávio Tarem-
nio de Souza, Almeida F!s-
cher, Edgard Cavalheiro, Ly-
gia Fagundes Telles, Drc!o
de Almeida Prado, Mario He-
me, Cassiano Nunes, D:*.rií*2s
Mota, Cyro Pimentel, Moa-
cyr Felix de 01ive;ra, Pedro
de Oliveira N:to. Paulo Ra-
nai. Almeida S^lrs, Péricles
Eugênio da Silva Ramcs,

|CO*fCLfJSÃO DA **.• PAGINAI
passa ao diálogo depois de
grandas partes cie nmdj, cj-
mo o romancista passa ao
diálogo depois de grandes
partes de descrição". A re-
partição dos silencies e do
diálogo constitui, per isüo,
para além da métrica visual
e da métrica senora, uma
métrica mais complexa que
superpõe suas exigências às
das duas primeiras. Necessi-
ta-se, ainda, para ser-se
completo, analisar o papei da
música no interior deste con-
junto. Diremos somente que
ela deve incorporar-se a êsie
conjunto e, não, simplesmen-
te, justapor-se a êle. Não de-
verá, todavia, ssrvir para fe-
char os buraces soneres, nzin
para comentar de modo exte-
rior os sentimentos e as ima-
gens, como se vê em tantos
filmes onde a tormenia da
cólera dos couros e ende a
música imita laboriosamente
um barulho de pr.sso ou s*f
queda de uma mc*da ao so-
Io. A música intervirá paramarcar uma mudan?a de es-
tilo do filme, por exemplo, a
passagem de uma cena ds
ação "ao interior" da persa-nagem, a um chamamento de
cenas anteriores ou à des-
crição da uma paisagem: de
um modo geral, acompanha
e contribui para realizai- co-mo dizia Jaubert íEs'>ri?,
1936), uma "ratara do equi-líbrio sensorial". Eruim, nâoé necessário que seja um ou-tro meio de expressão justa-posto á expressão visual, mas
que "por meios rigoresamen-
te musicais — ritmo, forma.Instrumentação, uma matériasonora, por uma misteriosa
alquimia de correspondeu-
«ias, que deveria ser o pró-prlo fundamento da aíivi-dade do coaaposltor de f'tme;
que mis torne, finalmente, li-

CONGRESSO INTERNA-
CIONAL DE ESCRITORES

ESCRITORES BRASILEIROS E ESTRANGEIROS PRESENTES AO
GRANDE CERTAME — ENCONTROS INTELECTUAIS E RECEF-
ÇCES — WILLIAM FAULKNER MAIS INTERESSADO NO CAFÉ fí

NO NEGRO DO QUE NA LITERATURA

A.vizsa q~c presidiu à inauguração do Congrès so, vendo-se, da esquerda para a direita, AntônioD'Elía, Paulo Duarte, o governador Lucas N.pgu eira Garcez, Paulo Rivet, Caldeira Filho e Mar-
quês Rebelo

Cristiano Martins, André
Carneiro, Saldanha (Joemo,
Antônio Soares Araora, Mario
tia Silva Erlto, João Cabral
de Melo Neto, Jcsé Paulo Mo-
reira da Fonseca, Amando
Fontes, Emílio Moura, José
Conde, João Ccndé, Paulo
Orlando, Wilson Martins, Te-
mistocles Linhares, Aderbal

Jurema, Alphonsus Guima-
raens Filho, José Geraldo
Vieira, Augusto Lopes Gon-
çalves, Lourival Gomes Ma-
chado, Paulo Emílio Salles
Gomes, Eduardo D'OUveira
França, Marques Rebelo, Jo-
sé Renato, Eugênio ' Sette,
Cornelio Duarte, Maria José
Dupré, Jaime Cortesão, Otto

Bandeira Duarte Filho, João
Cruz Costa, João de Souza
Ferraz, Alfred Eonzcn. José
Rolmes Barbosa, Otávio Cos-
ta Eduardo, Geir Campos,
João Francisco Ferreira, Fio-
restan Fernandes, Alfredo
Ibarra, João Carvalhal Ribas.
Agostinho da Silva, Roberto
Pinto de Souza, José Vaiada-

PSICOLOGIA BO RITMO CINEMATOGRÁFICO
sicamente sensível o ritmo
interno da imagem, sem, pa-
ra isto, traduzir o conteúdo
sentimental dramático ou
poético" (Jaubert). A pala-
vra, no cinema, não se des-
tina a juntar idéias às ima-
gens; nem a aproximar a
música dos sentimentos.

O conjunto nos diz alguma
coisa de muito preciso que
não é nem um pensamento,
nem um chamamento dos
sentimentos da vida.

Que significa, que quer dl-
zer então, o filme? Cada fil-
me conta uma história, quer
dizer, um certo número de
acontecimentos que ordenam
tomadas de personagens e
que podem também ser con-
tadas em prosa, como se ve-
rifica, efetivamente, no ce-

nário, segundo o qual é feito
o filme. O cinema falado,
com seu diálogo nãò raro in-
vasor, completa nossa ilu-
são. Concebe-se freqüente-
mente o filme como a re-
presentação visual e sonora,
a reprodução tão fiel quan-to possível de um drama que
a literatura só poderia evo-
car com palavras e que o cl-
nema, afortunadamente, po-de fotografar. O que susten-
ta o equívoco é que há, cora
efeito, um realismo funda-
mental do cinema: os atores
devem representar natural-
mente, a encenação deve ser,
também, tão verossímel
quanto possível, porque "a
potência de realidade quetressanda da tela, diz Le-
nhardt, é tal que, à menor
estilizarão, detona. "Mas is-

to não quer dizer que o filme
seja destinado a nos fazer
ver e entender o que veria-
mos e entenderíamos se as-
sistíssemes, na vida, à his-
tória que nos conta, nem, poroutro lado, a nos sugerir, co-
mo uma história edificante,
alguma concepção geral da
vida. O problema com o qualnos defrontamos agora, já a
estética encontrou a propó-sito da poesia e do romance.
Há, sempre, num poema, alu-são a coisas ou a idéiais En-
tretanto, o romance puro, a
poesia pura não têm por fun-
ção mostrar-nos estes fatos,estas idéias ou estas coisas,
porque, então, o poema po-deria traduzir-se exatamente
em prosa e o romance não
perderia nada ao ser resu-mido.

m José D'Aparecida o GUtt-
de vinecnt. além de multas
MUNI

ATIVIDADES
\ DO CONORESSO

Durante a realização do
Congresso Internacional dt
Escritores foram debatidas
numerosas teses do maior In-
terèsse, e aprovadas moções*
votos e comunicações A De»
legação portuguesa paritci**
pou ativamente de todos os
trabalhos do Congresso ofe*
recendo boas contribuições
aos temas constam es do pro-
grama do certame. A mar*
gem das atividades especifl**
cas do Congresso, realizaram-
se recepções sociais das mais
concorridas e animadas e vi-
sitas a autoridades e insti-
tuições. William Faulkner o
grande romancista norte •
americano, esteve prática*»
mente ausente do Congresso,
interessado mais nos pron e*>
mas do homem brasileiro. es*>
peclalmente do negro, e nos
ligados às suas atividades de
fazendeiro, demonstrando de-
sejo de saber tudo a respeito
da cultura do café e da cria-
ção de cavalos.

Se outros beneficies não tt-
vessem resultado do Coniires**
so Internacional de Escrito*-
res. bastaria o de haver pro*»
porcionado maior aproxima»
ção entre os escritores brasl»
leiros dos diversos Estado». •
entre estes e as representa-
ções estrangeiras oue nos vi-
sitaram. para justificar os es-
forços despendidos em sua
organização.

QUEM FOI
GUILHERME
DO PRADO ?

¦•-»

N

iC^STOÜES ESTI
(ONCXTTSAO DA 5.* PAG.)

Essa rágina existe, está no li-
vro "Flcur d"ennui", publicado
em 18S3, e aparece traduzida
ntrma crônica "Lcti e o Bra-
sU", na cbra de Afranio Pel-
xot3 "Ramo de Louro". O cs-
criíor francês começa assim:"Tinha en dezoito anos quands
Ti pe!a primeira vez o Brasil",
o que não nos deixa dúvida a
irs^eito do recanto de nosso
país, cuja impressão nos trans-
núle na referida página Tra-
tava-se da Bahia, embora não
haja alusão ao nome do lugar.
Para Loa o Brasil sena tudo
uma caisa só. Mas que estra-
nha Bahia «na de Loti: O cs-
criter declara ter chejado à«no.ts num sítio, quase deserto,
tmde a única coisa a lhe cha-
Joar a atenção era o esplendor
ti» natureza tropical. Depois
de ser a-ollúno na casa de um
favrader, end* lhe oferecera*»

O terceiro volume de
seu "Dicionário", pa-
gina cento e noventa
e nove, declara, a

respeito de Guilherme do
,! Prado, o geralmente bem

informado Sacramento Bla-
cke: "Só conheço este au-
tor pelas seguintes obras' que publicou". E refere, en-
tâo, "Trechos dos autores
clássicos" (adotados pelo ;Governo para os exames
gerais de preparatórios de
1887/ e "Princípios de com-
posição. Descrições, narra-

; ções, cartas, etc." Mas quem
era, efetivamente, Guilher-

; me do Prado? Um dos pseu-
dônimos de Francisco Al-
ves de Oliveira —. o livreiro', \ que deu nome à antigo Li-
vraria Clássica, fundada,

) por seu tio Nioolau Antônio
Alves, aos quinze de agôs-
to de 1854, na rua dos La-
toeiros (hoje Gonçalves
Dias). E' a Livraria Fran-
cisco Alves, agora na rua
do Ouvidor. Assinando F de
Oliveira, adaptou o método
de F. Ahn para o ensino de
francês, inglês e italiano
além de estampar (em co-

;; laboração com J. Monteiro,!
aliás Júlio Monteiro Ail

\ laud, seu sócio em Paris, e!J. Benoliel) o "Dicionário,
prático Francês-Português}*'"".
Como F. de O. apresentou,
aumentada, a celebra "Gra-
mática da lingjtiá portuguê

/
J

almoço, não se conteve mais,
saiu rumo ao campo. Não lhe
foi necessário andar muito pa-
ra encor-trar o que êle chama"a floresta sonhada", da qual
nes dá o flagrante mais fanta-
slsía que se pode Imaginar.
Basia dizer que enquanto está
c o n t cmplando a "compacta
abóbora, alguma coisa desliza
nas folhas secas, alguma coisa
longa e que se torce..." Os lei-
tores já adivinharam de que
se trata. Mas vejamos a pró-
pr;a frase de Loti: "Oh! a be-
Ia serpente que passa perto de
mim, assustada de me ter vis*
to!...'» Afranio Peixoto obser»
va ainda a estranheza do es-
critor falar em mogno e éLano
n» Brasil, julgando ter identi-
ficado f* floresta brasileira com
aa francesas, como a de Fo».
talnebleau e Saint Germabx

Ora, o que essa página d»
y*otl expsimef de oaineím &sw4*>

to típica, é o prisma românti-
co através do qual os escrito-
res europeus, sobretudo france-
ses, sob a influência d» Cha-teaubriand, Insistiram durante
muito tempo era ver a Améri-
ca, inclusive, naturalmente, oBrasil, nosso país. Loti, umdescendente direto do autor de"Atala", conservou do Bra-.il
apenas essa Imagem idealista
de uma floresta de sonho, mui.
to longe de assemelhai'-se a
barbárie de nossas florestas
tropicais. Quase todo escritor
europeu vinha ao Brasil cora
os clichês românticos já £m-
pressos no espirito. Vinha rer
matas virgens, serpentes, nor-
boletas, um» natureza feérica,
quando náe trazia o propósitode conhecer de perto os índios.
Sob tal sugestão, era natural
que surpreendessem logo *spcc-
tos como os OagrAates fea|*~eteta» ú* Lotfc

sa" de Pacplisoo 'Júnior 
e

, Lameir^at Andrade. Ainda ',
lançovi, em cooperação com
J. Mipnteiro, uma série de *
AtMs de Gzografia; ai as
sinfrva F. de Oliveira. Ad- fmirhidor de Gonçalves Dias.
ia promover-lhe a ereção da
estátua em nossa capital
btfm como a impressão de
sííiíís poesias comvletas, com
prefácio, anotações e revi-
são ::de Bilac — o qual, de ',
resto, chegou a principiaro trabalho de cotejar edi-
ções.

Outras atividades cultu-rais teve esse "Guilherrúe
do Prado", que Blacke des-
conhecia... Evocando-lhe a
personalidade, homenagea-
mos os cem anos, em quinzede agosto de 1954, da casa
que êle solidificou: LivrariaFrancisco Alves.

B. PROBNÇA
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AUk&AÇAO 

fihnboilstô
•o parctalmentt dea-
cobriu a import&ncia
da obra de Arthur Rim-

baud. Convcnccmo-nos dis-
ao relendo as apreciações
criticas da época, sendo que
os poemas de Rimbaud eram,
antes de tudo, considerados
como curiosidades pelos cs-
critores contemporâneos do
poeta. O próprio Stéphane
Mallarmé, muito embora a
sua penetração genial, so
consagrou ao autor da "Sal-
son en Enfer", páginas mui-
to breves, e que nos parecem
Insuficientes, na sua célebre
compilação, "Divagations".
fiem dúvida, o motivo dessa
desatenção geral reside no
fato de que Rimbaud quase
nada publicara antes de de-
«aparecer, e que além disso
O seu caso pessoal, que nos
parece hoje inseparável da
sua obra era em grande parte
desconhecido daqueles que só
se aperceberam do poeta por
ocasião.das suas breves in-
cursões nos meios literários
do Segundo Império. E' cer-
to, por outro lado, que a obra
de Rimbaud, que devia pro-vocar os mais importantes
movimentos poéticos do sé-
eulo XX, e marcar profunda-
mente com o seu cunho ho-
mens tão diferentes como
Paul Claudei e André Bre-
ton, André Gide e François
Mauriac, estava muito adi-
ante das descobertas e da
sensibilidade da sua época
para que os lugares-tenentes
desta última pudessem se
aproveitar, por antecipação,
dos seus germens fecundan-
tes. Parece que o próprio
Paul Verlaine, que foi o pri-
meiro. a publicar as poesias
do seu companheiro de ínfor-
túnio e a decantar-lhs as be-
lezas, não descobriu todos os
recônditos profundos que já
nes fascinam. Foi só depois
da primeira guerra mundial
que a angústia de Rimbaud,

(CONTINUAÇÃO DA 3.» PAG.)
bargo des precedentes clássi-
cos. Outra que lhe tomaria
as lampas — a ênclise depois
do futuro ou do condicional
— não chegou a ser pratica-
da. Neste particular, o exem-
pio de D. Dinis, Camões e Al-
vares de Azevedo ficou sem
seguidores. João Alphonsus,
v. g., usa e abusa da prócli-
se inicial, mas não se atreve
à ênclise naqueles casos.

No próprio romantismo, a
anteposição à frase do pro-
nome átono é rara. Apenas
um romântico a empregou
abertamente, e com fre-
qüência: Joaquim de Sousa
Andrade, ou Sousa-Andrade,
ou ainda Sousandrade — o
Sousandrade dos maranhen-
ses.

Deixarei para outra ocasião
nm estudo mais demorado
desse poeta, quase totalmen-
te desconhecido, a despeito
de suá tremenda importância
histórica. Sousandrade foi
um dos primeiros modernis-
tas do mundo e, a certos ti-
tulos, precursor do parnasia-
nismo e do simbolismo entre
nós; precursor em extensão,
não apenas em soluções e
passagens, como Álvares de
Azevedo e Castro Alves. Como
modernista, penso que só
Walt Whitman o precedeu
As Folhas de erva saíram, a
primeira vez, em 1855 e o
Gwesa errante começou a ser
composto, calculo eu, em
1357-58. Como Sousandrade
viveu nes Estados Unidos, é
possível tivesse sofrido a in-
fluêneia whitmaniana. Con-
tudo, a influência preponde-
rante foi, claramente, a de
Byron, cujo Childe Harold
lhe forneceu o modelo do
Guesa. As obras de Joaquim
Sbnsandrade são dificílimas
de encontrar e aoui só utili-
zarei o primeiro volume das
Obras Poéticas (Nova York.
1874) que inclui: os quatro
primeiros cantos do Guesa
errante. Eólias e Harvas sei-
vagens. (7) Note-se isto:
Eouf.TYKlrade afirma que re-
fundiu seus trabalhos de
eonformidade cem al?um?s
ériticás recebidas. Fareje que

CONTROVÉRSIAS EM
TORNO DE RIMBAUD

ROLAISD DE REMVILLE
sua revolta contra aa nossasconvenções, seu ardor emdesvendar e fazer aparecer
através das formas literárias
um outro lado da literatura
e reforçar o sentido das pa-lavras, apareceram cm acòr-
do com o estado de espirito eas ambições para as letras,
como já o fazia com a vida.Depois de um quarto de
século, inumeráveis cstudOB
muitas vozes contraditórios
uns em relação aos outros,
apareceram sobre o poeta
que nos foi apresentado ai-
ternativamente com aspectos
de um vidente, de um crls-
tão e de um revolucionário.
Poderíamos acreditar que,com o tempo, o envelheci-
mento e a dispersão do gruposurrealista que tão império-
samente se apropriou de
Rimbaud. e foi o principalartífice da sua glória póstu-ma, a emoção provocada por
qualquer outra nova hipóte-
se emitida a propósito da
obra rímbaudiana, só podiase atenuar. Dois aconteci-
mentos recentes nos prova-ram que nada mais existe
dela.

Em maio de 1949, as edições
do "Mercure de France" pu-
blicaram sob o título "La
Chasse spirituelle" uma obra
que o Sr. Pascal Pia apre-
sentava, num prefácio, como
a que Rimbaud escreveu com
esta denominação em 1872,
c cujo manuscrito foi per-
dido por Verlaine. Logo se
apoderou dos meies literários
uma viva efervescência. An-
dré Breton foi o primeiro a
denunciar nesta obra uma
falsificação grosseira e a se

indignar com a impostura
praticada para com a me-mórla do poeta. Jean Pau-

. . 
s

Rimbaitd, num desenno de-
Verlaine (1872)

lham e o signatário destas
linhas uniram suas vezes à
de Breton. Logo depois uma
atriz, Melle Akakia e um ator,
o Sr. Mataille, confessaram

que eram os autores daquele
plágio impudente. Entretan-
to críticos do porte de Mau-
rlcc Nadeau, Maurice Sallct,
e bem entendido o próprioPascal Pia, persistiram em
sustentar que o texto recen-
temente publicado era de Ar-
tur Rimbaud, deixando en-
tender que o fraco nível men-
tal e a cultura Incerta dos
dois comediantes, incapacl-
tava-os para escrever uma
falsificação daquela natureza.
Sob o título "Flagram dclit"
publicado pela edições Thé-
nos dar um pequeno livro no
qual ataca com vivacidade
os Srs. Nadeau, Saillet e Pia
e avança argumentos que pa-recem pôr finalmente fora
do combate os partidários da
autenticidade de "La Chás-
ae spirituelle". Nenhuma re-
ação da parte destes apare-
ecu por enquanto.

O segundo acontecimento
que agitou recentemente os
admiradores de Rimbaud foi
o aparecimento da tese do
Br. de Bouillane de Lacoste,
edições do "Mercure de Fran-
ce", professor da Faculdade
de Bordeaux. Segundo este
senhor, a análise da letra dos
manuscritos rimbaudianos
demonstra que, contraria-
mente à opinião corrente, as"Uluminations" foram com-
postas pelo poeta depois da"Saiscn an Enfer". Esta opi-
nião, baseada em constata-
ções aparentemente cientí-
ficas, foi de' natureza a pôrem causa a nessa concenção
da obra e da vida de Rim-
baud, se nenhum argumento
pudesse se lhe opor. Com
efeito, não teríamos podido

SOUSANDRADE E Ã COLOCip BI PIÜDMES M ROMANTISMO
ninguém estranhou a colo-
cação dos pronomes...

São numerosos os exem-
pios; limitar-me-ei a alguns.

1. O verbo embalar-se
provoca três expressivos ca-
sos de próciise inicial. Os
dois primeiros se sucedem no
Canto IV do Guesa (págs,
85-86):

Pelo arredor os gaios já can-
[tavam,

Quando os sons, como esfo-
Uham-se violetas,

Perderam-se da orquestra.
[Se embalavam

Aq em torno da luz as bor-
íletas.

Se embalavam as redes na
[varanda

Alvas, unãòsas, ao clarão da
[lua

Que merencória olhava a
[miseranda

Casa e a veiga dos tesoiros
[nua.

Como se vê, estabelece-se
a anáfora por intermédio de
Se embalavam. Saberia Soji-
sândrade que estava fazendo
anáfora? Tudo indica. Do
contrário, nada justificava o

segundo Se embalavam, per-feitamente substituível porEmbalavam-se. Veja-se mais:
como esfolham-se e quan-do... perderam-se. Em Sc
embalavam as redes na va-
randa caberia, mesmo, uma
achega sociológico-psicológi -
ca: a próciise dá muito mais
a sugestão do movimento in-
dolente das rodes, ao passo
que Embalavam-se indicaria
apenas um fato. No Brasil,
só descobriríamos isto com
Macunaíma.

2. O terceiro caso mostra
como a sensibilidade do poe-

IfellÉiB

1BERÈ CAMARGO — Inaugurar-se-â no dia 19 dêste mês, no Instituto Brasil - Esta-
dos Unidos, sob o patrocínio dêste e áó "Jornal de Letras", a exposição do pintor Iberê
Camargo. Sem favor um dos maiores artistas brasileiros do momento, Iberê Camargo
passou alguns anos na Europa, sendo esta <t primeira exposição desde seu regresso. Acima,"Fmagem. ete 8Qnt& T&wta", um âon tpuKfroa tia mostra.

conitnutur a cum . ua a "Sar
aon en Enfer" como um adtiM
k literatura c o próprio sen-
tido da titperlAnett rimoau-
dianu teria s.du profunda-
menu- modificada. Nào pare-
co todavia que ua cousas poa-
aam licar nisto. Fora da re-
serva com que se deve rece-
ber aa conclusões de um exa-
me de letra, cujas Incertezas
e os possíveis enganos oa e8«
peclalistas conhecem muito
bem, náo deve ser esquecido
que apenas possuímos os ma-
nuscritoa definitivos de "Illu-
minationa" e não os seus ras-
cunhos, Esses manuscritos
definitivos foram recoplados
por Rimbaud e mesmo em
parte pelo seu amigo Ger-
main Nouveau, dos rascunhos
perdidos ou destruídos. Podo
ser que esta transcrição, de
caráter definitivo, se situo
depois de 1373, data da "Sai-
son en Enfer". Mas a data
da transcrição das "IHumi-
nations" não poderia aer
confundida com a data da
sua composição, O simples
bom senso indica que não é
de todo impossível que Rim-
baud tenha recopiado os poe-
mas das "Illuminations" ai»
guns meses ou anos depois de
tê-los composto. De sorte que
a tese em causa nos parece
contar a este respeito uma
lacuna que lhe compromete
por antecipação as discutíveis
conclusões. O sentido inter-
no da obra de Rimbaud, e no-
tadamente o das páginas in-
tituladas "L'Alchimie lu Ver-
be" nas quais o poeta passa
em revista as diferentes fa-
ses da sua obra e particular-
mente a em que êle escreveu
poemas em presas, dje que ei-
ta fragmentos mais ou me-
nos do fei tio das "IHumina-
tiens", parece indicar que
contrariamente à opinião do
Sr. de Bouillanf de Lacoste, a"Saison en Enfer" foi a últi-
ma contribuição de Rimbaud
see, André Breton acaba de
para a poesia francesa,

ta ê guia mais seguro do que
a "euionia" dos donos dos
ouvidos da lingua; Está no
poema "Limbos", nas Eólias6
(pág. 18):

Se embala, se embala
Tão leve, tão leve,
Quem berços não teve
No colo do amor!

De que maneira poderia
Sousánarade conseguir a du-
pia epizôuxis "sem ferir as"leis" da colocação pronomi»
nai? Se o poeta maranhense
tivesse tido o problema da
sintaxe, bastar-lhe-ia inver-
ter os dois versos; como no
priníéíro Se embalavam seria
suficiente um e expletivo pa-
ra eliminar o "barbarismo

ismtático". E' claro que Sou»
sândrade nao iria sacrificar
a beleza rítmica dos dois ver-
sos iniciais pelos belos olhos
de Antônio Feliciano de Cas-
tilho, se me perdoam a atro-
cidade da expressão.

3. Outro exemplo, este
muito caro ao modernismo,
que nos deu o verbo te amar.
ReLiro-o ainda das Eólias
(pág. 30):

Te amava eu, do amor puro
Que a terra deve a seu Deus:
Como do vento o murmuro
Da onda a canção saudosa, )Como a harmonia formosa
Que emana dos lábios teus.'

4. Nas Harpas Selvagens
há dois cases unde a delibe-
ração é mais do que eviden-
te; vêm na poesia Madalena
(pág. 52):

— Se lhe desmaiam
No alvo semblante as impres-

[soes divinasDos outros dias. Lhe tranaiut
[apenasA coroa de lírios, recordandoDa virgem bela a hora formi-

[dáveiDo rosco sacrifício.,.

5. Nas Harpas o fenômeno
é frequante: citem-se os queocorrem m,s poema* "A ma-
nhã" (pág. 3), "Te Deum lau-
damus" (pág. 10), "Emeras
Rocion" ipág. 32), "O Inver-
lio" (pág. 30), iòidem pág 31,"'Lendn. crisíiã" 'pág. 35).
<CONCLUi NA J0-* !sAtilKA)
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(CONClUrfAO I>A 7.» PAtilNA)
VillO l.. . .. ...r tt f. ...... .:í UO
ueie çalcpe aeompanhaincn-
to da toada favorita de Lu-
r ano. qtmndo falqpejaya «o
mato:

Os olhos de Joana a
São pretos como carvão ..
Fora ela que lha ensinara,

em pequenino. Vinha de lâo
longe a eanüga :'o Mineiro da
serra! Vinha de vites das
Instcros dela Cerron-sc-
Ih* •» -srg-nta e retomou a
estrada.

Já ia pondo a mão à can-

(CONCLUSÃO DA S.» PAGINA)
passou por perto novamen-
te e me olhou como se eu
estivesse ocupando lugar
demais; quem está de pé,
está porque quer, há me-
sas sobrando. Um dos ca-
dernos do meu jornal cai
no chão, e o .apaz apa-
nha-o desajeitadamente,
com um sorriso para o
dono.

— Tira 25 em 5 1
O pernalta decidiu-se.

Enfrentará o temporal.
Deve estar acostumado.
Pode passai entre duas gô-
tas sem molhar-se. Enrola-
se ainda mais no paletó
marron e corre de cabeça
baixa, lembrando um soco.

Alcança um bonde e com
agilidade — um vôo, se-
iihor ! — empolga o ba-
laustre.

Só eu não tenho capa, só
eu não *rouxe guarda-chu-
va. Abriranvse as catara-
tas do céu, e foi água que
Deus dava. Meu .professor
de história dizia que o di-
lúvio realmente ocorreu,
mas não como a Bíblia con-
ta. O fato é que essas chu-
vas torrenciais atrapalham
sempre a minha vida. O
ano passndo, num sábado
chuvoso, eu ia a uma fes-
ta de formatura, entrei
num botequim para espe-
rar que estiasse, pedi uma
lapada. O tempo não me-
lhorou, e pedi outra. Quan-
do dei conta de mim, esta-
va em casa, deitado na ca-
ma, mais nu do que vesti-
do, minha mãe e minha ir-
mã a friecionar-me o cor-
po entre recriminações, o
chão todo vomitado r-eeu
a grunhir pateticamente:
«Deixe eu morrer ! Deixe
«u me rebentar...»

Aliás, a chuva é minha
cruz. Torna-me neurastê-
nico. Dá-me sensação de
morte, de luto, de velhice,
Quando nasci, chovia cani-
vete, a casa ficou toda ala-
gada, tirava-se água aos
baldes. Durante grande
parte de minha infância,
os meus apelidavam-se-de
«seu Noé», em memória do
evento. Quando fui fazer a
primeirr comunhão, noite
de Natal, chovia a canta-
ros, «cada gota enchia um
pote*, na expressão do
Ba^ino, E foi-se textual-
mente por água abaixo a
festa ao ar livre. Roemos
Of, nossos bolinhos dentro
da saia, eucaristicamente
anuiados Quando encon-
trei o primeiro emprego,
chovia. Eu estava de sapa-
to tênis. Era o cúmulo. Al-
guns dias depois, a borra-
cha lascava-se e eu anda-
va pisando o chão com os
dedos nus, sem meias. Bo-
tei um papelão por dentro,
mas o bicho escorregava,

LETRAS E A E T E S

MARIA SEU Wm.PÜ
cela do campo do capitão
Ito&a, quanto um tiro de ea-
nhâo «troou os ares; depois
outro e outro r em seguida
um estrondo prolongado,
eomo o de unia casa desa-
liando.

Maria Sem Tempo pensou
na guerra. Chegara enfim ! A
•\r«Mb'»r*a <'es*r,*Ia as erns^as
muralhai da casa da fazen-
lia. Só lhe aünvrava aquMc
silêncio depois da catástrofe
Deu a vnPa para Ir espreitar

CHOVE
empastado de lama, e ter-
minei conformando-me
com a sorte. Mas chover
mesmo foi na noite em que
Lindaura me disse até lo-
go. As bátegas desciam co-
mo troncos. O tempo esta-
va friozinho, bom mesmo
para a gente se encostar
um no outro e ficar espe-
rando que a noite arru-
masse a trouxa das horas.-
Ah ! perdôo todas as chu-
vas, perdôo a de quando
embarquei para o Sul, nin- I
guóm veio despedir-se de
mim porque o céu despe-
java defantes. Perdôo a
chuva dr dia em que de-
sembarquei e fui procurar
pensão barata. Perdôo até
a chuva do encontro com
Adalnira, Adalnira que
nunca mais vi, Adalnira
que não pôde aparecer, na-
quêle aguaceiro de fim do
mundo. Perdôo todas as
chuvas, assim como nós
perdoamos aos nossos de-
vedores. Mas a chuva de
Lindaura eu não perdôo.

pela outra cancela, e não en-
tendeu mais nada. quando viu
a Cima em pe. o gado no cam-
po t na lombada do morro
do Cantagato o elto de esrra-
vos no trabalho, manejando
as enxadas, em que o sol fais-
;%ava. Ali estava tudo em paz;
no céu nem uma nuvem nuc-
brava a dureza do azul Im-
placável: donde vinha então
aquele troar de canhões?

A doida aproximou-se da
fazenda, mas salram-lhe cães

Ela me traiu, ela me tirou
Lindaura justamente
quando me parecia mais
alcoviteira. Foi aquela
chuva que virou a cabeça
de Lindaura, numa noite
em que íamos finalmente
chegar a uma conclusão.
Trouxe um presságio de
desabrigo, um cantochão
de mau agouro, um medo
nebuloso — que descontro-
laram a moça. Estragou
tudo, aquela água escor-
rendo, molhando a alma,
esfriando

Escurece cada vez mais.
No botequim, o dono, o
garçon e eu.

Esta chuva não cederá.
Choverá o domingo intei-
ro, e amanhã e depois, tal-
vez semanas. Ela vem de
longe, tem muita nuvem
por cima, não há vento
para afastá-la.

0 homem de olhar en-
viesado pára diante de
mim. Ergo a mão à altura
do rosto e faço um gesto.
Êle compreende.

O TRÁGICO E 0 TRISTE
tvuNCLUSAO DA 6» PAG.)
tação que se apresenta à
idéia de que alguém teria po-
dido agir e querer de outro
modo. O homem, como ser
prático e mesmo somente co-
mo sujeito possível de ação,
não pode, absolutamente, es-
capar a esta irritação.

Esta só desaparece quando,
na impossibilidade de mudar
e de desviar a destruição de
valores, vemos uma impossl-
bilidade eidética. Sem que a
tristeza deixe de ser tristeza,
perde, então, o caracter istl-
co de insatisfação, de irrita-
ção, de dor entendidos no
sentido restrito onde estes se
fundam em sensações corpo-
rais concomitantes, de opres-
são. angústia, horror etc.

A tristeza trágica é uma
tristeza pura, independente
de impressões corporais,
isenta de irritação e à qual
se associa uma certa satis-
facão.

Todo desejo, toda aspira-
ção. todo anelo relativo a
uma Inexistência de aconte-
cimentos, que conduziu &
destruição dos valores, estão
como sufocados pela com-
preensão desta fatalidade es-
sencial.

Como o elemento «de triste-
za nos parece ter sua origem
última em relações ontoló-
gicas essenciais do própriomundo e como toda respen-
sabilidade, que se localizaria
de modo diferente em outras
circunstâncias, aparece aqui
lançada sobre a essência do
mundo e sobre a constitui-
ção de todo "universo" pos-sível, produz-se uma espécie
de reconciliação com a <?xis-
tência e o conteúdo do
acontecimento particular no
qual estas relações ontológi-
cas e eidáticas tornam-se evi-
dentes e palpáveis: esta re-
conciliação nas enche de paze calma e d? uma esnécie de
resignação na qual são apa-
gados e dissolvidos, até em
sua prssibilidade, toda fra-
queza, como toda dor quesuscitaria a renúncia a "um
mundo mais bem feito", se
êste fôsse somente imposto
pelas contingências da vida.

Em resumo: a tristeza es-
pecífica do trágico é um ca-
racterístico objetivo do pró-
prio acontecimento — não
depende do conjunto da ex-
periência individual da tes-
temunha deste acontecimen-
to. Ela é isenta de tudo que
poderia causar irritação, in-
dignação, vitupério; é fria,
silenciosa, grave; tem pro-
fundidade e amplitude: é in-
dependente de impressões
corporais e de tudo o que se
pode qualificar de "doloro-
so" (schmerzvoll); enfim,
comporta resignação, satis-
facão e uma espécie de re-
conciliação com tudo que
existe de maneira contin-
gente.

(1) A qualidade do triste
não é simplesmente um"sentimento"; ela não se
reduz ao efeito de uma"projeção afetiva".

(2) "Semelhante coisa" no
sentido de um determi-
nado estado de valor.

QUADMHTE DA POESIA
(CONCLUSÃO DA 2.» PAGINA)
sentido ela explica esplên-
didamente o conselho da"Psicologia da Composição",
pois João Cabral não faz. a
rigor, uma poesia intimista,
um relatório de sentimentos,
há em sua obra uma ten-
dência para o "objetivo",
ocorrendo tão somente queno livro comer tado tal "ob-
jetivo" não é o mundo real,
a sua salida ruma a um orbe
diverso, inexistente até quea forma o construa, vizinho
porém das paisagens povoa-das pelos irrepreensíveis teo-
remas matemáticos ou das
cidades feitas com os sons
de uma fuga, um país terri-
velmente delicado."fio frágil, que se rompe
ao peso, sempre, das mãos
enormes".

bravos ao encontro e cia re-
grestOU do melo da ladeira
Deu então volta ao morro pelo
lado do brejo, psra enirar
pelo engenho. Mas ao passar
pelo campinho dc dentro,
onde se soltavam os animais
de sela e as lavadelras eslen-
dlam a roupa a còrar pare-
ceu-lhe que ouvia deveras a
cantiga do Mineiro da serra,
a cantiga da saudade, que the
entrava pc!"s ouvidos, em ve*
de ressoar-lhe apenas na me-
mórla esvaída. Transpôs, a
cerca de bambus em moitas
Bussurrantes e encontrou um
cavouqne:ro. dos que ali an-
davam a arrebentar pedra
para construção, que descia
da pedreira e vinha jantar.
Maria perguntou-lhe ansiosa-
mente: "O meu filho ? e o
meu Luciano quem está can-
tando ?" O homem respon-
deu: "£ o Luciano. sim: mas
não vá para lá agora, que êle
vai pegar fogo à mina". A
doida não lhe deu mais aten-
ção e embarafustou nelos ca-
fezais acima. Chegando à ea-
trada da pedreira, viu nm
rapaz meio pendurado de uma
corda de nós. que acabava de
arraniar os estopins e punha
fogo à mina. Ela gritou: "Meu
íslho ? És tu. meu Luciano ?"
O Chico Macaé, que já ia ma-
rinhando pela corda acima,
voltou-se espavorido: — "Meu
Deus! que faz aí, Sinhá Ma-
ria ? Fuja, que ai vai pedra !
Corra, suma-se depressa, mu-
lher!" E como ela estacasse
atônita, êle lançou mão de
i«ma nedra para afugentá-la.
A mãê louca viu o gesto e,
pondo as mãos na cabeça,
despenhou-se pelo cafczal da

SGUSANORAOE E A GOLO-
GAÇÃO OE PRONOMES SO

ROMANTISMO
(CONCLUSÃO DA 9.» PAG.)
Nalguns casos, poderia caber
a justificativa de exigência
métrica. Noutros, o que há é
pura Uberdade sintática.

Conclui-se que Joaquim de
Sousandrade, além de pre-cursor do modernismo em
vários sentidos, o foi Inclusi-
ve na trincheira de arame
farpado do pronome átono.
Esta prioridade fica assina-
lada. As outras — exigentes
de exame bem mais difícil —
penso fazê-las objeto de tra-
balhos futuros. Se a tanto...

(1) Obras completas de D. J. G.
de Magalhães, Volume II. Suipi-
roa poéticos c Saudades. Min da
Educação, 1939, págs. 263 e 297.
A nota sobre "canica «Terna*
acompanha as edições.
(2) M. Snid Ali. Dificuldades da
Língua Portuguesa, 4.* edição,
Livr. Acadêmica, Rio, 1950
(3) João Ribeiro, Gramática Po*.
tuguêsa, 3.» ano, 15.* ed., F. Alves,
1909. O gramático português I.Xavier Fernandes, nas suas
Questões de língua pátria, fui-
mina João Ribeiro por sua to-
lerancia para com os "brasilcl-
rismos" de colocação de prono-mes em A Kngua nacional.
(4) Antenor Nascentes, O Nm-
guajar carioca, 2* ed, Organt-
zacãn Simões, Rio, 1953
(5) Manuel Bandeira, Antologia
de poetas brasileiros da fase
romântica, I. N. L, 1910. pág.365.
(6) Obras de Casimiro de Abreu,
Cia. Editora Nacional, 1940, pág.183. Sousa da Silveira, nos Tre-
chos seletos e nas Lições de Por-• togues, não aceita a pecha de"africanismo" 

para a sintaxebrasileira (nos casos de diver-
gència), bem escudada nos elas-
sicos.
'7) Ohras poéticas de J. de Soa-
sa-Andrade, Primeiro Toluraa.
New York, 1874. ^

(1) Os juizos aqui formula-
doa referem-se A primeirafase da poesia dc João
Cabral, notando-se em"Cão sem plumas" uma
tendência para • emlèsm^

(*) "Muito mais espantoso é ofato de autores como Rui Bar-bosa e E. Carneiro Ribeiro, es-
pantados com o vulto dos pró-
prios erros em colocação de pro-nomes, complementos depois
que cada um dòles os fo! caçar,
propositadamente, nos livros do
outro, — nenhum desconfiar de
alguma coisa estranha a eles.
Pois como é que teria sido nos-
sível tanto <*rro de modo tão des-
percebido?" fHerbert Parentes
Fortes, Contrihniçno para o es-
tado da crise didática no ensino
da língua materna (Ensaio da
epistcmolo.íia lingüística) — Te-
se de concurso (Colégio Pedra
ü) — Rio, 1949K

Terra feira, 1? 8-1954
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grota. Alguns segundo mais t
a mina rebentava « Maria
«sentia eair-lhe em torno uma
ehuva de pedras miúdas. n-
qnento ao longo da pedreira
a? grandes bscas desabavam
irafiorosamente.

Maria Sem Tempo caiu ex-
teimada sob uma grande man-
gueira no meio do campo. Va
perturbação da «"noção pro-
funda tôdrH a* Idéias se lhe
confundiram e o desvario
completo entrou-lhe na
mente.

Era aquilo a guerra e era
o seu filho que a fazia contra
ela. O homem dissera que era
êle e a cantiga a não enga-
nara. Para se encontraram
daquele modo vivera da tão
longos anos, penando pelos
caminhos ! A Idéia de que pu-
dera ter morrido aos golpes
do filho estremecido um ca-
Ia frio sacudiu-a toda convul-
sivamente e por fim as ner-
nas se lhe Inteiriçaram Ue-
pois. a necessidade de ahan-
donar toda a esperança que-
brou-lhe as derradeiras fôr-
ças Uma toalha de gelo *«-
premeu-lhe o coração num
grito de agonia infinita •
Maria Sem Tempo morreu.

Almmas horas depois for»
mava-se uma trovoada e nm
raio caía sobre a árvore nus
abrigava o cadáver A tem-
pestade passou e os escravos
que, voltando da roça. foram
ver o tronco lascado desço-
brirnm a morta. Os respingos
da ehuva lhe tinham coberto
o rosto -de terra e os olhos
eççaseados já pareciam olhar
do fundo da senulttira. Fm
dos escravos se ahaixou para
lhos fechar, dizendo: — "Cni-
tada de Sinhá Maria ! Vá nus
ela agora descance de pro-
curar • filho t . .H E outro,
velho, resmungou, sem saber
oue tão bem dizia: — "Esta
morren de ser mãe...*

Dezembro de 1890,

PERSPECTIVAS MORAIS DA
FILOSOFIA EXISTE»-

CIALISTA
(CONCLUSÃO DA 5.» PAG.)
mesmo torná-la absurda e
imoral, se o ser ao qual dsse-
jamos continuar fiéis abdi-
cou os seus desígnios, se a
causa á qual nos identifica-
mos perdeu sua razão de ser
ou foi pervertida.

A verdadeira constância se
recusaria po*s a qualquer
compromisso. O verdadeiro
amoroso, por exemplo, não
prestaria um compromisso de
amor. A constância conjugai
autêntica se tornaria uma
constância de fato, que não
estaria garantida por ne-
tüuüiia obrigação.

Compreende-se facilmente
a intenção de Jeanson; mas
chegará êle a dar uma íei-
ção universal a sua experi-
ência pessoal de uma cons-
tância sem obrigação? Des-
cartes, recusando-se de ma*
neira integral a alienar sua
própria liberdade por qua!»
quer compromisso não desa-
provava, todavia, as leis que
permitem íb.zqt votos ou coa-
tratos rso sentido de "reme-
diar a inconstância dos es-
piritos fracos"

Dir-se-á que essa é uma
posição de aristocrata. Del-
xaria de ser se reconhecesse-
mos que nós todos nos acha-
mos. em certo grau e em cer-
tos momentos, na condição
desses "espíritos fracos" ..
E temo que a recusa brutal
de toda fidelidade formal
revele o defeito secreto da
moral existencialista de Je-
anson. o de ser uma moral
de intelectuais. Imprópria de
ser difundida; o de ser, en-
fim. uma moral aristocrática.

(1) — "Le problème morai
et ia pensée de Sartre",
Ed. du Myrte, Paris. 1947.

(2) — "Signification humai-
ne du rire". Ed. du SeuiL
Paris, 1950.

(3) — "La phénomènologie-,
Ed. Téqui, Paris, 1952.

li) — "La vraie vérité", se-
gulda de "Recrimina-
tion", Ed. du Seuil Pa»
zk}r 1951

k



Tidftê-Uhê, 17-8-1954 IBTR AS B ARTES Pàgln» - II

As poesias completas de Deoiindo Tavares
Ja se acham em segundas provas as poeauu, doDeoiindo Tavares, cuja edição foi confiada a Fausto

Cunha. O livro será dividido eravárias partes, de eunformidado
com os originais existentes, auten-
ticados ou não. manuscritos o ras-
cunhos. Um* das pnrtcs so compo-
ra de trabalhos aparecidos na Im-
prensa durante a vida do poeta. O
ciclo do Willy Mompou será, tam-
bém, disposto em separado. Serão
incorporados ao volume alguns
«pregões» do Recife, poemas foi-
."lórlcos que o poeta havia escrito
para o composltoi Wnldemar Hen-
riqueseu crande amigo, musical.
A edição tem apresentado enormes
dificuldades, poip Deolfndo Tava-

res, morrendo por a.*sim dizer em viagem, (faleceu
so desembarcar no Rio), não de!xou uma obra or-
denada. Sua Irmã. a Sra. Judith Tavares, colidiu to-
dos os papéis encontrados — pelos quais Pausto
Cunha orientou as notas críticas de variantes. A
edição foi confiada aos Irmãos Pongetti e será fl-
nanciada pela mãe do poeta. Sra. Eliza Tavares da
Silva, devendo snir nlndn este nno.
"O soldado de ronda", de Aluizio Furtado

dc Mendonça
Perdido na província, e numa província como

o Rio Grande do Norte, onde a vida literária é uma
permanente agonia, Aluizio Furtado de Mendonça
edita seu segundo livro de contos. Em 1P52, a «Re-
fista de Letras» nos dava «O silêncio das horas»,
Coletânea onde se liam alguns trabalhos excelentes.
Agora. Alu?zio Furtado de Mendonça, com «O sol-
dade de ronda», confirm» as qualidades da estréia:
confirma-as e desenvolve-ns. 15 um contista novo
para o qual gostaríamos de chamar a atenção de
todos E's uma vocação indiscutível, que a provín-
cia não conseTiie esmagar.

Edições de "Afluente" ' '¦***"«

O grupo «Afluente», dirigido pelo poeta Lago
Burnett, cont*'nua em grandes atividades. Já nos deu,
há pouco, três cadernos de poesia, de excelente fei-
ção gráfica: «Os elementos do mito» (terceiro livro
de poemas de Lago Burnett), «O Iceberg», de Ma-
cedo Neto. e «Voz na solidão», de Manuel Lopes.
Outras edições estão programadas, incluindo poesia,
ticção, teatro, en^a'0 e foVlore.

"O átomo", de Fritz Kahn i'%9

A energia atômica é a grande moda do século.
Mas são poucos os que conhecem de perto (ou mes-
mo de longe) os segredos do átomo, suas relações com
a vida humana. Para esses, escreveu o Dr. Frita
Kahn o livro "O Átomo", que a Melhoramentos aca-
ha de lançar, em tradução conjugada de Humberto
Rohden e Francisco J. Buecken. A apresentação grá*
fica (em eouché) é esmeradissima. A obra está enri-
quecida de gráficos e ilustrações, que tornam o as-
Fim+o acessível ao leigo, ao leitor menos eulto. Obra
de interesse geral, m?»s sempre honesta é utilissima,
como todas de Fritz Kahn.

Esgotada a primeira edição de "Flagelo",

de Armlndo Pereira
Encontra-se praticamente esgo-

tada a primeira edição de «Flage-
Io», romance com que estreou Ar-
mindo Pereira. Êsse livro, lança-
do pela Organização Simões, teve
boa recepção crítica, e o ensaísta
Adonias Filho foi dos que lhe real-
çaram as qualidades. Obra que se
situa, dentro das modernas cor-
rentes criadoras, numa linha de
articulação do humano com a pai-
sagem. «Flagelo» bem mereceu a
acolhida do público, nesta época
de vfcns magras de nossa ficção-
romancf
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Carlos Burlamaqui Kopke nas comemorações
euclidianas

O escritor Carlos Burlamaqui Kopke recebeu um
convite da Casa de Euclldoa da Cunha, do São Josódo Rio Pardo, para assistir, como hóspede daquula
entidade, às comemorações euclidianas quo sc catão
realizando naquela cidade, e que se iniciaram no dia
9 do corrente. A «Semana Euclides da Cunha» encer-
rar-se-a no próximo dia 15. O autor de «Frontoiros
estranhas» foi também convidado para julgar a ma-
ratona poética das comomoraçõss euclidianas.

Exposição na Biblotcca Nacional: a cari-
catura no Brasil

Promovida pelo seu diretor, o ensaísta Eugênio
Gomes, e organizada pelo escritor Horman Lima,
está aberta, no «hall» da Biblioteca Nacional, uma ex-
posição dedicada á evolução da caricatura no Brasil.
Além da excelente distribuição da mataria, há a des-
tacar o volume e a qualidade da documentação obti-
da. Todos os grandes caricaturistas brasileiros ali se
encontram representados, bem como revistas de vá-
rias épocas onde st praticava a sátira ilustrada. Ân-
gelo Agostini, J. Carlos, Belmonte, Raul Pederneiras
e outros, aparecem nessa mostra retrospectiva.

Romano Giiar»
Cerca de 25 anos atrás, com a tradução para o

francês, feita por Robert d'Harcourt, de «O espirito
dá liturgia», o nome de Romano Guardini ficou co-
nhecldo no mundo Inteiro. Sua obra, orlginàriamen-
te escrita em alemão, tem recebido o bafejo da acci-
tação geral pois, embora se trate dc um pensador
católico, não apresenta as limitações do pro:ie:itis-
mo religioso. Guardini é italiano, nasceu em Verona
em 1885, maa cedo foi para Mogúncia, na Alemanha,

onde seu pai era cônsul. A Ale-
manha ficou sendo sua pátria es-
pirituál. Abraçou o saccrdòVo,
professou teologia em Bonn e pas-
sou a ocupar, na Universidade de
Berlim, uma cadeira cspecialmcn-
te criada para ele, na qual expu-
nha sua concepção católica do uni-
verso o regime hitierista veio de-
pô-lo, e Romano Guardini teve do
refugiar-se numa aldeia da Swá-
nia. Finda a guerra, voltou ao en-
sino universitário, agora em Tue-
bingen, donde passou para Munich.
Dentre seus livros se destacam «O
fim dos tempos modernos» e, por
fim, «O Poder» (La Puissance),
lançado há pouco.

p Nova coleção da Editora Saraiva *

A editora Saraiva lançará, em breve, uma nova
coleção intitulada «Documentos Humanos». Nela se
incluirão depoimentos, memórias, diários, etc. «Um
médico na tempestade», de Eduardo Adami.

"Fundamentos da Sociologia"
O nome de A, Carneiro Leão, como sociólogo e

pedagogo, é conhecido no pala e no exterior. Seu
último livro "Fundamentos da Sociologia'', lançado
na Biblioteca de Educação da Melhoramentos, ve n
mais uma vez projetar seu nome no campo socioló-
gico, através de um estudo aprofundado da matéria.

Semana Euclides da Cunha em São José do
Rio Pardo

••
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Franklin Távora e "O Cabeleira
Com prefácio de Paulo Dantas, a Melhoramentos,

na sua Coleção "Ficção NaconaL" n.« 6), lança o ro-
mance famoso de Franklin Tavora "O Cabeleira".
Essa obra é um dos marcos da romanentica brasilei-
ra, e até hoje não perdeu o seu interesse, quer como
leitura geral, quer como livro de informação históvi-
ca. Pois Franklin Távora, antes de fmeionista, foi
um historiador. Sua saida para a cria'-,*.) se originou
do desejo de lançar os fundamentos de um romance
nacional. Lúcia Miguel Pereira foi muito reverá no
julgamento de "O Cabeleira". As sucessivas edições
esgotadas mostram que o leitor brasileiro rão se de-
smteressou da produção de Franklin Távora,

Está-so realizando, em São Jocé
do Rio Pardo, a semana Euclides
da Cunha, iniciada no dia 9 do
corrente. Desde 1012, rende S.
José do Rio Pardo homenagem no
tutoi dos «Sertões», que ali res)-
Uu de 1893 a 1001, e ali escreveu

o seu livro Imortal. Constam doa
.'estejos diversas inaugurações, In-
clusive da «Exposição Euclidla-
na», desfiles, conferências, compo-
tiçõOü olímpicas, exibição de dnn-
cas folclóricas, etc. A conferência
oficial da «Semana Euclidiana do
IV Centenário» será proferida, no
dia 14. nelo prof. Mário Cnsasan-

ta, da Universidade de M:nas Gerais. Também em
Lorena estão sendo prestadas homenagens ao gran**
de escritor. J

Palestra de Domingos Carvalho da Silva ]
O poeta Domingos Carvalho da Silva pronunciou,

em Igarapava, no aia 18 de julho, pelo microfone da
rádio-emissora local, uma palestra sobre a situação
atual da poesia no Bras!l e no mundo, detendo-se par-
ticularmente no estudo da figura de Garcia Lorca, do
quem se comemorava, naquele dia, o 18.* aniversário
da morte.

"Sangue de Rosaura" em impressão í

O livro de contos «Sangue de Rosaura», de Lu!*J
Canabrava, com o qual o jovem contista levantou o
Prêmio Fáb'o Prado de Contos deste ano, está sen-
do editado pela José Olympio O volume conterá
Ilustrações do autor — por s'nal excelentes. Ê pro-
vável que o lançamento de «Sangue de Hosaura» M
dê antes do fim do ano. /

"Província e Academia", discursos
acadêmicos N

O poeta Mauro Viota e o escritor Nilo Pereira;
deram em plaquete, «Província c Academia», discur-
sos acadêmicos. De Nilo Pereira saiu, ainda, o «Elo-
gio do Poeta», evocação de Austro-Costa, lírico per»;
nambucano falecido o ano passado.

Memórias de Oswaldo Orico
«Da Forja à Academia» è o livro com que o aca*

dêmico Osvaldo Orico dá a lum. suas memórias O
título é uma referencia ao pai do escritor, que erai j
ferreiro. A edição foi feita pela José Olympio.

"A arte de traduzir", de Breno Silveira I
Pela "Melhoramentos", o romancista Breno SU-

veira acaba de tirar a sua «Artte de Traduzir», livro
em que compedia uma experiência de vários anos
nesse árduo mister de que, entre nós, se fizeram
expoentes Godofredo Rangel José Geraldo Vieira.
«A arte de traduzir» é desses livros cuja utilidade so
mede pelos diversos públicos que os podem ler com
igual proveito. j;

"Onda boiadeifa", de Edilberto Coutinho j
Sob uma bonita capa «concretista» de AloisiO

Magalhães e contendo ilustrações esplêndidas do
Reir"'"-: Fonseca, lança Edilberto Coutinho o Beu

livro de estréia «Onda boiadeira o
.jjjÇrv&Qw^ outros contos» (Edições Região,
f".¦¦ >Jt-4ítK, Pernambuco), A apresentação do

novo contista foi feita por Aníbal
Machado, que diz, muito saborosa-
mente, possuir Edilberto Coutinho
«a melhor pinta de um criador do
valores poéticos e humanos». O.
volume já inclui observações criti- |
cas altamente encomiásticaa do jSérgio Milliet, Olívio Montenegro. I
Gilberto Freire, Tibério Barreto o I
Nilton Combre. Como estréia, a do.
iüdilbcrtc Coutinho é som dúvida
uma das mais promissoras de 1954)

"Caminho de areia"
i Este é o nome do livro de es-
tréia da poetisa paulista Odete
Gonçalves de Aquino, que a Edi-
tora Euclidiana lançará no cor-
rente trimestre. O volume con-
terá ilustrações de Darcy Pen-
teado.

Nova página literána
Mais uma página literária

acaba de aparecer: a do ves-
pertino "Ultima Hora", dirigi-
da pelo escritor Marques Ke-
belo e tendo coi.io principal ele-
mento contista Mauritônio Mel-
ra. Noto a registar é o rodapé de
critica, confiado a Reinaldo Dias.

"A miragem do Sul", de J.
Rafael de Menezes

Jone riaíaeJ de Meneses, cujo
primeiro romance "Êxodo", goõ-
periou ínvuigar atenção pe-
ia sua aiuaiidadc na focaliza-
ção do problema dos "paus-cie-
arara", acaba de trazer sua se-
gunda contribuição ao estudo
do problema, com 

"o romance
"A miragem do Sul", onde leva
e .ante o lema dos retinuiteí»
nordestino.

t

TEATRO COiMPLETO
DE MARTINS PENA

D

{

ENTRE os próximos
uiHçamenios do Ins-
titulo Nacional do
Livro, um dos mais

importantes será sem dúvi-
da o do Teatro Completo
de Martins Pena. Concreíi-
zar-se-d, dessa maneira, um
dos maiores desideratos da
cultura brasileira que é o de
ver coligido o acervo desse
que continua sendo a prin-
cipal figura de nossa arte
cênica.

A edição critica das peças
de Martins Pena foi confia-
úa ao poeta e ensaísta Dar-
cy Damasceno, que iâ conta,
entre seus estudos, com um
dedicado ao teatro do au-
tor de "O judas em sábado
de aleluia". Desse trabalho,
aliás, já haviam sido en-
carregados dois outros es-
critores.

O Teatro Completo de
Martins Pena constará da
mais de vinte peças. Não
será a edição pura e sim-
pies das mesmas, senão um
trabalho crítico de longo
fôlego. Serão cotejadas edi-
ções anteriores, manuscritos
autógrafos, cópias manus-
critas corrigidas pelo autor,
fragmentos diversos, etc.

A amplitude do cov::ti-
mento inclui pesquisas para
localização d e primeiras
edições, colação e estabsle-
cimento de textos, anota-
Ções, atualização ortográii-
ca, pontuação e préfações.
Peças há onde se cotejara
quatro ou cinco textos di-
ferentes, e onde a quanti-
dade de páginas de varian-
tes suplanta a de páginas
do texto peniano própria-

mente dito. Muitas vezes a
leitura do mdnuòcuuo se
torna quase impraticável,
quer pelo tipo de letra, quer
pela pressa na redação e
ainda pelas emendas do au-
tor, nem sempre inteligíveis.

É, assim, por todos os ti-
tulos digna de louvor a ini-
ciativa do Instituto Nacio-]
nal do Livro de apresentar,
com todo o aparato crítico,
o conjunto dc obra de Mar-
Uns Pena. Merece ainda
elogio a escolha de um es-
cri tor jovem como Darcy
Dtimasf^no. de irrmnnã-.
universitária e habitu"do a
lidar com textos — c, so-
bretuão, que s? entrega ac
seu labor com a paixão que
só os espíritos interessidos
na cultura são capazes de
possuir.

I

"Donos do orvallio", <f$
Jacques Roumain

Na série "Romance do Povo"-dirigieTa por Jorge Amado aca-ba de aourecer o romance doJacquas Roumain "Donos do or-valho". O c-ertor haitiano des"creve, nesse livro, o drama dostraba hadores do campo na suaterra: trata-re de uma obra jávertida para diyprsòs idiomas,

Aiwfa Diacqi .
Todos ainda se lembram danovela radiofônica" qu? se for-mou em torno do casamento daíndia Dktcui com o sertanista

Ayres Câmara Cunha. Infeiis-
rríente a ín^ia morreu, deixandouma filk''nha. A?mra Ayrrsi
Câmara, Cunha reúne, em "En-
tre os-Wn^ios do Xinçu", do-
cnmeutos (*n m?*nr intrêsse pa-ra o estndo das oooiüaçóetl
aborígenes, e naturalmente si-
K<a n seu "caso" de maneira
definitiva. ,•
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Livro« • eorrespoTKfônef» _ TtéM
eorreMponflínri» destinada • "L*tr»«
e \rte(i" devt »«¦» dirigida Jt AlntriúA
Figrli?» . JSdlfiria "A MOITE"—»
Priç» Maoa, 1, ». » aMtia*. JUe és
Janeue,
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S O
fliatMfife de SANTA ROM

T O
EU PAI PERDT NO TFMPO E GANHO EM SONHO.

SE A NOITE ME ATRIBUI PODER DE FUGA,
SINTO LOGO MEU PAI E NftLE PONHO
O OLHAR. LENDO-LHE A FACE. RUGA A RUGA

ESTA. MORTO, QUE IMPORTA? INDA MADRUGA
E SEU ROSTO, NEM TRISTE NEM RISONHO,
E O ROSTO ANTIGO. O MESMO. E NÃO ENXUGA
SUOR ALGUM. NA CALMA DE MEU SONHO,

O MEU PAI ARQUITETO E FAZENDEIRO!
FAZ CASAS DE SILÊNCIO, E SUAS ROÇAS
DE CINZA ESTÀO MADURAS. ORVALHADAS

POR UM RIO QUE CORRE O TEMPO INTEIRO,
E CORRE ALÉM DO TEMPO, ENQUANTO AS NOSSAS
MURCHAM NUM SOPRO FONTES REPRESADAS.

CARLOS DRÜMMOND DE ANDRADE
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