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NOTAS PARA UM PERFIL DE CLOVIS
BEVILÁQUA

Povina Cavalcanti

Ensaísta, crítico, jurista e filósofo, Clóvis Beviláqua é
uma das mais completas e admiráveis forças da inteligência
especulativa, literária e criadora do Brasil. Não se limitou
o mestre qualificado da velha Escola de Recife a debater
com espírito cientificista os problemas da nossa cultura ge-
ral; abordou-os de um ângulo de gosto estético; transcenden-
talizou-os à luz de uma crítica equilibrada e saudável e, co-
roando sua obra de pensador, estruturou *o organismo da
nossa construção jurídico-civil. Foi, portanto, uma figura
excepcional que deu ao país de nível cultural ainda tão defi-
citário, por isso que é privilégio de elites o domínio dos co-
nhecimentos literários e científicos, um exemplo de ação in-
telectual variada, produtiva e construtora. O fato de ter sido
um renovador influenciado pela corrente do evolucionismo
científico marcou o seu caráter, mas ao contrário dos outros
companheiros, sua iniciativa revolucionária distinguiu-se
sempre por uma linha de conduta serena e convincente.

A famosa Escola de Recife não registra impulsos agres-
sivos, como num Tobias ou num Sílvio Romero, nesse des-
bravador de caminhos eriçados de preconceitos racionalistas
e entraves reacionários de toda natureza. A crônica daquela
fecunda e bela fase do pensamento nacional consigna a pre-
sença de um trabalhador beneditino, silencioso, embora avan-
çado nas idéias e emparelhado com os mais polêmicos e
pugnazes.
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Se Tobias era a flama, o raio, o incêndio, Clóvis era o
fogo lento, a luz que não fustiga. Tobias, a pompa das fio-
radas; Clóvis, o modesto trabalho das raízes. Se o genialdemolidor sergipano deu à Escola de Recife o seu fulgor
espetacular, o magnífico construtor cearense lhe transmitiu
a sua flama interior.

Já se tem apontado Clóvis como chefe do memorável
movimento de Recife. Não foi tal. Chefe, na verdade, foi
Tobias, em quem sobravam qualidades de comando. Mas,
na sua modéstia e no seu retraimento, na sua quase timidez,'
com que Clóvis Beviláqua parecia desculpar-se de sua auto-
ridade, êle semeou no terreno revolvido pelo gênio de Tobias.

O ESCRITOR

O homem de letras e o jurisconsulto, o literato e o ju-rista filósofo coexistiram na poderosa organização mentaldo famoso mestre. Foi mesmo pelo cultivo das belas-letras
que ele encontrou o caminho do direito e as seduções da filo-sofia. No fundo de sua mentalidade, o esteta parecia, ape-nas, adormecido.

Quando no ano de 1935 foi rever o Ceará, pronunciouem For aleza uma conferência, em que há passagens de finogosto. A evocação que fêz de sua distinta Viçosa, uma mo-desta cadadezmha perdida no interior, onde havia nascidoha setenta e seis anos, tem o colorido e a graça de umaagua-forte^Por sua posição, Viçosa lembra a cidade, Znos pmta Fenelon, batie, sur un rocher comme un nidsurlehaut dun arbre La no cimo da montanha, meio ador-mecida entre as brumas hibernais, que a envolvem, sorridescmdosa ac, sol, que ascende no horizonte e procura veralem dos sertões, que se aplainam e azulam na distância oparamos sem fim do oceano, que vem atroar seu rugMo'„a
oe2(7/em°ta- 

P°rém> P°rmaÍS ^ se •*» sobre o largo
ela f ca ÍLL™ 

m0ntanha' ° m" "» **» Sem^ à «•**»* s;.'^sempre embuçada -«»
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A ciência dominou o seu espírito, mas o amor das belas
letras, primeira manifestação de sua inteligência, acompa-
nhou-a pela vida inteira. O jurista era senhor de uma lin-
guagem límpida e concisa. Ao contrário de Buffon, entre-
tanto, a sua ciência ganhou com o vocação do literato, o que
não teria acontecido ao naturalista, na opinião dos censores
mais credenciados.

Sua obra literária, de conjunto, iniciada ainda na ado-
lescência, não tem, na verdade, a importância de sua obra
jurídica. Explica-se: Os horizontes da ciência eram tão am-
pios e a raiz dos seus conhecimento tão profunda que o
mestre do direito se deixou empolgar pelo estudo, relegando
a plano secundário quaisquer outras preocupações intelec-
tuais, que não se relacionassem com o fenômeno jurídico
ou a sua filosofia.

Aliás, o gênero literário da predileção de Clóvis Bevi-
laqua era o ensaio, já de si mesmo uma alta expressão de
pensamento crítico. Sílvio Romero chegou mesmo a afir-
mar: "Crítico, filósofo e jurista, não sei se os haverá supe-
riores em nossa terra." Há exagero no conceito, menos no
que se refere ao jurista. Este, sim, era impar. E com poucas
excepções, o próprio crítico sempre achava nos seus assuntos
um meio de adequar as teses às soluções de sua orientação
filosófica.

Esta observação, contudo, em nada diminui a figura do
escritor, propriamente dito. Eleito para a Academia Bra-
sileira no mesmo dia da fundação da ilustre Companhia (28
de janeiro de 1897), êle se tornou um crítico sagaz e auto-
rizado do patrono de sua cadeira: Franklin Távora. Teria
sido sua a escolha do patrono? Se o foi, compreende-se o

gosto da preferência pelo atilamento e vocação crítica de
Távora, condizentes com o seu próprio espírito.

Como é, então, que, sendo indiscutivelmente um artista
literário, de forma concisa e elegante, o ante-projeto do
Código Civil, de sua autoria, tivesse sofrido a acerba revisão
vernácula de Rui Barbosa?

Não há peça literária que escape à crítica de um cen-
sor gramatical de má vontade. Ora, Rui, ao ter notícia da
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escolha de Clóvis, pretendeu fulminá-la antecipando que fal-tava ao escolhido "a ciência da sua lingua, a vernaculidade,
a casta correção do escrever".

Rui Barbosa praticou uma grave injustiça. Mesmo ad-mitindo que o saber jurídico do acatado professor não revés-tisse uma forma gramatical escorreita, isto não seria motivo
para se lhe recusar a autoridade de notável civilista, que iálhe era atribuída.

Parece, entretanto, que a advertência e a censura de Ruialertaram o espírito literário de Clovis, Tudo quanto escre-
yeu 

dai por diante o admirável jurisconsulto tem a marcade uma clareza e de uma elegância de um autêntico homemde letras. Nao é possível apontar o jurista sem lhe realçar asvirtudes do escritor. Não há ciência, que exija uma liu-guagem mais límpida de que a do direito. Não só a cor-
bom0;uSZleH 

en'e: m7 " Clare2a é C0ndi«â0 essencial "obom jurista. Ha casos de escritores de forma gramaticalcorreta mxpecável, que não são accessiveis. Outfotanto seE£^r0".?flr ri-0*ainda *ue ™*£L"asseiados. 0 estilo de Euclides da Cunha, por exemplo nãosena nunca a forma ideal para um jurista. Art Tteráriae estílo de jurista não são incompatíveis, mas é prec o7Úeo modelo artístico se vase em moldes clássicos ?Clovis foi neste sentido, um escritor exemplar Se suaconsagração- hterária não é maior deve-se à Csorção de
lüu To c,de,d: hrrde letras »eia ^Twconsulto, do civilista, do homem do direito.

0 PROFESSOR E 0 JURISTA
Na obra de Clóvis Beviláqua salienta-se a feição did*tíca É uma característica de sua mentalidade'o espTrito do"professor que ê.e foi, e dos mais completos Merte Prin

va, que era bem o instrumento necessário, quantuni sa-
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tis, de transmissão do seu pensamento. Ajudava-o muito
neste sentido o teor clássico de sua linguagem, o correntio
e o aprazível de seus textos, com precisão e justeza vo-
cabular.

Da velha Escola de Recife, foi o remanescente mais fe-
cundo. A circunstância de ter sido um corifeu de idéias no-
vas deu-lhe à inteligência o máximo de permeabilidade.
O clima de cultura, quaisquer que fossem as suas influên-
cias, estimulava a sua mentalidade. Imprimiu por isso na
sua obra o selo de um espírito tolerante e compreensivo,
sem contudo se afastar das diretivas de seu pensamento filo-
sófico. Neste particular, foi de uma coerência exemplar,
marcante da personalidade do jurista — didata que, desde
os primeiros tempos do evolucionismo até as recentes defi-
nições da filosofia, foi sempre um guia constante e fiel de
suas convicções culturais.

Por ter cultivado o direito, "como uma religião austera
e grave'*, os seus livros são obras de consulta para alunos
e mestres. Não há, porém, nenhum estudante da ciência

jurídica que possa ignorá-las. É inesgotável a fonte do seu

Em "nota preliminar" à primeira edição do seu "Direito

das Sucessões" (1898), escreveu Clóvis:
"Quanto mais me interno por esta densa floresta do

direito mais me sinto apoucado e tímido, digo-o sem cons-

trangimento. Não é que tenha visto marchar sobre mim,

como Dante Alighieri,

Una louza leggiera e presta molto,
Che ãi pel maculata era coperta.

Como o excelso poeta florentino em seu atribulado

transe, o que tenho encontrado são jurisperitos, a cada um

dos quais digo reverente, quando me curvo sobre um pro-
alemã da ciência, que eles cultivam com muito amor e

honra:

Vaglimi'1 lungo stuãio él grande amore
Che m'han fatto cercar lo tuo volume.
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E, se a floresta é densa e vasta, sobre ela derrama-seabundante e fúlgida luz do sol, luz que se insinua pelas cia-reiras, que a rasgam e pelos caminhos, que a sulcam emtodas as direções.
Porém é que o estudo do direito não é uma simples vo-lupia da mente; é antes a religião austera e grave do justocujos bonzos somos nós outros os juristas. E, para divul-

gar as verdades deste evangelho, cujas folhas de aco bru-mdo a humanidade caldeou na forja das lutas sociais, é
TlóbHa™ 

PenSament° daro e forte e uma Palavra límpida

Aí está no trecho transcrito uma definição do espíritoaposolar do jurista. Foi com esse amor por assim dizerntual a cencia, que Clóvis difundiu em obras o seu pensa-mento educativo. 0 mestre prevaleceu sobre todos os outrosdomínios intelectuais.
"Se com este livro (*), escreve, conseguir que outrosmais competentes do que eu, volvam a atenção pai" este departamento do direito, sentir-me-ei feliz; mas, It ^que me d.„J0 e sim aos jovens, que vêm nos Cursos Júri-cucos receber os instrumentos do trabalho intelecTal e aorientação da vida na sociedade." nte*ectual e a

A idéia de ser útil à juventude, à inteligência moca doBras.1 fo, uma constante de sua poderosa mentelida^

0 FILÓSOFO

_ 
de Slmples escoIar' ^nto lhe servia para traçar

(*) direito Internacional Privado" - Prólogo da L. edição
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as linhas mestras de suas lições, como para exercitar a mão
caligráfica da netinha. Difícil a aproximação de atitudes
tão contraditórias. Ao seu estilo de vida deve-se atribuir
a desconfiança de muita gente do legítimo valor de sua no-
toriedade. Ouvi muitas vezes, de pessoas relativamente cul-
tas, apenas não familiarizadas com os assuntos da filosofia
do direito e do direito em si mesmo, que não achavam pos-
sível conciliar as manifestações simplórias de Clóvis Bevi-
laqua, na paisagem de sua vida cotidiana, com a sua fama
de mestre consagrado. Estava nisto, neste contraste, o se-
gredo do seu gênio.

O exemplo dos escritores e artistas boêmios, que cons-
troem a sua obra ao deus-dará das aventuras, não é o caso
de Clóvis Beviláqua. Não se trata de um boêmio, no sentido
correntio do termo; mas de um "ausente" às contingências
materiais da vida. No quadro de suas necessidades corri-
queiras, êle foi um permanente evadido. Não tomava co-
nhecimento normal do seu mundo em derredor; vivia uma
vida dúplice, como todo homem de espírito. Mas, ao con-
trário da regra geral, só as coisas do espírito lhe mereciam
a atenção. Para tudo mais, era um desatento incorrigível.
Vivia em função da inteligência, mas num plano superior,
indiferente aos problemas morais ou materiais de sua órbita
doméstica. Tal atitude, verdadeiramente espantosa, num ho-
mem de saber, deu-lhe uma auréola de bondade e um espí-
rito de renúncia, que desde logo lhe atribuíram, sem nenhum
exagero, as virtudes de um santo. Quando foi de sua morte,
vulgarizou-se nos sentidos e numerosos necrológios, o ex-
cepcional conceito.

Há muito que examinar e definir na complexa persona-
lidade de Clóvis Beviláqua. O seu biógrafo e crítico mais
autorizado terá que rebuscar na intimidade de sua alma a
fonte de segredo de suas aparentes contradições, ou a ra-
zão de ser de seu domínio intelectual sobre o terra-a-terra
das contingências cotidianas.

Morreu pobre esse milionário do saber. Tão pobre que
o governo amparou sua família com uma pensão vitalícia.
No entanto, a sua obra científica e didática representa uma
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construção monumental que, sob outras influências clima-
ticas de cultura, lhe garantiriam faustosa independência.

Êle próprio foi responsável por essa situação, devido à
preponderância de seu espírito especulativo sobre o sentido
prático da vida. São Clóvis, disseram deles ardentes pane-
giristas. Prefiro chamá-lo — o filósofo Clóvis. Se a sua
capacidade de evasão tinha qualquer coisa de superior ao
tipo padrão do homem tolerante, modesto, generoso, des-
prendido, não resta a menor dúvida de que êle era assim
naturalmente, mas com uma influência decisiva de normas
disciplinadoras do espírito.

A propósito de Joaquim Caetano da Silva (1810-1873),escreveu Sílvio Romero: "Foi o tipo do cientista, do sabe-
dor mais modesto, mais alheio a qualquer gênero de pose
que temos possuído. No recolhimento, na despreocupação,
na indiferença aos aplausos da platéia, só conhecemos quese lhe possa equiparar em toda a história espiritual brasi-leira o grande jurista nacional — Clóvis Beviláqua. (*)Pois esse espírito arredio, refratário às claques nummeio tao fértil em igrejolas e compadrios, foi o mais extra-ordinário construir do nosso direito.

A sua obra não foi puramente intelectual ou teórica:Sua obra foi objetivista e prática, como um monumento deímperecível e excelsa grandeza. A glória de Clóvis Bevila-
qua, transpondo os limites geográficos do Brasil, dominouo continente e atingiu o mundo. Onde quer que haja umespirito idealista, que ame o direito e sirva à justiça, ai es-tara perene e luminosa a lembrança de seu nome'

aume2daSílVTÍo0moET,7ág~i;3HÍStÓrÍa da LÍteratUra Bra8Íleira"- »•' •**>



FILINTO DE ALMEIDA

(Anotações biográficas)

Raul Machado

Filinto de Almeida (Francisco Filinto de Almeida) nas-
ceu em Portugal, na cidade do Porto, em 4 de dezembro
de 1857. Era filho de Francisco de Almeida e Margarida
Gonçalves de Almeida.

Aos dez anos de idade, incompletos, navegou para o
Brasil, num barco à vela denominado "Oceania", tendo
chegado ao Rio de Janeiro em abril de 1867.

Vinha — como êle dizia mais tarde em palestra amiga,
— "consignado" ao seu primo, o negociante José Joaquim
Corrêa de Moraes.

Hospedou-se na casa deste, a única então existente na
Lagoa Rodrigo de Freitas, no mesmo local onde hoje se
encontra o "Solar de Monjope".

Porque sofresse de asma, seu primo resolveu mandá-lo,
em busca de melhoras, a Tamanduá, hoje Itapecirica, no
Estado de Minas Gerais,

Seguiu Filinto de Almeida a cavalo, improvisado em
"desbravador", sertão a dentro, numa longa viagem que du-
rou nada menos de vinte e seis dias, em companhia de vá-
rios tropeiros do primo negociante.

Chegado a Tamanduá, aí permaneceu algum tempo,
em plena liberdade de campo, mas sentindo qualquer coisa

que lhe dava a idéia de cativeiro. Era o desejo incontido
de retornar à Corte...
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Regressando, afina], ao Rio, empregou-se numa casa decalçados, emprego que não tardou a trocar por outro na pa-pelaria e livraria "Livro de Ouro", de propriedade de HeitorRibeiro, onde, em ambiente propício, começou, sem prof es-sores, a estudar e a ler, num alvoroço alegre de quem des-cobre o caminho do seu destino...
Passou a abeberar-se nos livros, que "são tomadas decorrente do pensamento".
E tamanha foi a aquisição de conhecimentos gerais queem pouco tempo granjeou, e tão vivo se revelou o seu gostopelas belas-letras, apurado na escolha instintiva dos bonsautores que, dentro em breve, se fazia, também êle, um es-critor de mérito. '

JÈ assim que já em 1885 aparecia, juntamente com Va-enüm Magalhães, na «Semana», dando à publieidade deimprensa memoráveis páginas em prosa e verso, sob os psen-donimos de "Filindal" e de "Chico Férula"

cia ^ÍTm 
C°mentados' com Julgar brilho de inteligên-cia e de forma, e nao raro com ironia aguda os fatos m^implantes da vida poiitica, literária AoeiZÍ%Te

Dessa carta de alfinetes de ouro, por vezes envenena-dos, nao escapava sequer a figura do Imperador

n„ «n«ra "a "Semana"' elaborou, ainda, no «Domingo",
no Diário do Comércio", no "Diário de Santo," ™ «r
-tinha», no «Combate», de Lopes Trovão! n «Mosaui.o»"
de Ferrem, de Araújo, no «Jornal da Noite» em «A Nntf'Hm «A 35M V"/™" "° '™"^°"
*ôuLsts :* :%:^:ittPT?s dêsses pe-

lelecttí. 
"** ^^ " ^^ * ™ «de in-

game^.f do^emmT 
* "* ^^ Einstó— de alon-

ílmenía0 foi LIIZJS?£ "^ ^ *
bôr intenso se f«i„ 

metodlAc<>- Por isso mesmo, seu la-ntenso se fazia com aparência de pequeno esforço, a
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ponto de Valenlim Magalhães dizer dele, uma feita; "Nunca

vi preguiçoso que trabalhasse tanto"...
Promulgada a Constituição Republicana de 1891, pas-

sou Filinto de Almeida a considerar-se cidadão brasileiro,
mercê do processo de naturalização tácita consignado na-
quela Carta política.

E logo após, graças ao seu renome de escritor e às suas
manifestas idéias republicanas, tantas vezes reveladas em
escritos, logrou ser eleito deputado à Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo.

Foi esse o único traço marcante, e ainda assim efêmero,
das suas atividades políticas, pois toda a sua vocação se
orientava decididamente para o setor iluminado das letras.

Na verdade, Filinto de Almeida era, antes de tudo, um
místico da Inteligência, um acendedor de velas votivas ao
santuário da Beleza e da Idéia.

E tinha, principalmente, paixão pela Poesia. Escrevi-a,
com acendrado amor e constância igual, sendo extensa a sua
obra no gênero. Já em 1884, publicava 

"Líricas", o primeiro
de seus volumes, ao qual se seguiram "0 Defunto", "0 Beijo",
"Cantos e Cantigas", "D. Julia", e, juntamente com Valentim
Magalhães, "O Gran galiotto", traduzido.

Em prosa, deixou "Colunas da Noite" e "Casa Verde",
este em colaboração com D. Julia Lopes de Almeida.

. E no seu espólio intelectual há ainda matéria para outros
volumes que a família e os amigos pretendem dar, em breve,
à publicidade.

Afora esses trabalhos, existem vários poemas inacaba-
dos, porque, conforme dizia, "na minha gaveta, como na
minha alma, há sempre um vago sussurro de versos que es-

peram impacientem ente a última demão do rimador"...
Seus versos, sabia-os quase todos de cór e recitava-os

com o calor de uma emoção verdadeiramente sentida.
Era um prazer de espírito ouvi-lo declamar aquelas es-

trofes de ouro, que êle polira e repolira, num trabalho de

joalheiro de idéias e onde fulgia sempre uma pedra preciosa
de sentimento...
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Mas nem somente as suas poesias é que sabia de cór.
Outras, de várias línguas, principalmente o italiano e o fran-
cês, eram por êle declamadas com igual entusiasmo e
carinho.

Lírico por excelência, como todos os que versejam em
português, tinha que ser, por isso mesmo, forçosamente ro-
mântico.

Não obstante, mostrava-se torturado da fôrma e do
apuro da língua, preferindo, ainda, concretizar as suas con-
cepções no molde angustiado do soneto, que por si só, nafrase de Boileau, vale, quando perfeito, pelo mais lon«o
poema. °

Fê-los e cada vez mais belos, durante toda a existência
larga.

Tinha como mestre a Camões. E o culto ao poeta má-ximo da nossa língua, êle o conservou até aos últimos diasda sua vida, e dele dão testemunho alto os 13 sonetos mn-
gistrais que integram a sua "Camoneana", recentemente pu-bhcada e da qual extraímos, como de um cofre salomônico,as seguintes gemas de preço:

A SUA SOMBRA

Este é o Mestre, este é o Guia, este é o que ensina.Tomou-me pela mão na adolescência, .
Deu-me os primeiros lumes da consciência,
Fêz-se a luz que ainda agora me ilumina;

Juiou-me pela estrada diamantina,
Transmitiu-me os avisos da experiência;
Abriu-me ao ar e ao sol a inteligência,
Mostrou-me a fôrma e a idéia peregrina.

Vulto humilde - segui-o a vida inteira:
Luz clara - Êle o meu norte determina;
Soberba nau solar, vou-lhe na esteira;

E quando escrevo surge, repentina,
A sua augusta sombra sobranceira,- Que ainda é o Mestre, ainda é o Guia, ainda é o que ensina.
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O AMOR EM CAMÕES

De amor escrevo, de amor trato e vivo

Camões — Sonetos.

Além do mar, da guerra e da procela,
Foste o Poeta do amor e da aventura,
Amor que homens e deuses transfigura,
E que o teu gênio sideral estrela.

Nos teus poemas o amor irrompe, e aquela
Palpitação fremente de ternura
Que adoça, amassa e estende a rocha dura,
Como a do "grande cabo" nos revela.

Sempre o Amor em teus versos de tal geito
Escorre •— como olímpico licor —

Que o coração inunda em cada peito.

Até na boca alvar do Adamastor
A garganta de pedra de que é feito
Canta Amor, ruge Amor, soluça Amor!

O MAR DEIXOU SALVAR OS LUSÍADAS

Imenso Mar, oceano misterioso,
Que escondes a Procela adormecida,
Por quem se entrega o marinheiro à lida
Para o perigo e a morte, ou para o gozo.

Um dia viste sobre ti caída
A figura de um náufrago ansioso,
Que tentava salvar, mais do que a vida,
Preso aos dentes, um rolo volumoso.

Tu, potência maior da Natureza,
O deixaste vencer as águas bravas,
Aplacando das ondas a braveza...

É que, se o não sabias, suspeitavas
Que era a glória da gente Portuguesa
E a tua própria glória que salvavas!

Se Camões foi o seu grande guia no apuro da lingua^

gem e na perfeição técnica do verso, a sua Musa gloriosa e
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imortal foi, sem dúvida, a companheira de todos os seus
dias, mesmo depois de morta, D. Julia Lopes de Almeida.

Com ela compôs romances e novelas, folhetis e peças
de teatro e para ela escreveu, na sublimação de um amar
como nunca mulher alguma inspirou maior e mais puro, as
mais lindas estrofes da poesia brasileira.

Leia-se, para exemplo, este soneto sem par:

EXCELRA

Quando penso que és minha, eu estremeço
De grande e íntimo orgulho e de alegria!
Sei que tu és um bem que não mereço
Mas nenhum homem te mereceria!

Porque me coube um prêmio de tal preço
A mim tão imperfeito e sem valia?
Benigna sorte, dadivosa e pia,
Magnânima fortuna, eu te agradeço!

Luz de bondade, fonte cristalina
De virtude e do bem, que o bem sugeres!
Alma que em tudo é rara e peregrina,

Bemdita sejas tu, que bem me queres,
Pelo tempo dos tempos, ó divina,
ó única mulher entre as mulheres!

Há um sentido de ofertório eucarístico nestes versos.
E essa paixão de mulher ajudou-o a construir o lar,

qual se construíssem, numa conjugação de forças espirituais,
uma verdadeira obra de arte.

O ambiente familial se transformou numa espécie de
santuário de afetos, onde todos comungavam a hóstia dos
mesmos sentimentos e se possuíam do mesmo encantamento
pela beleza em si.

Afonso Lopes de Almeida fêz-se grande poeta, a exem-
pio do próprio pai; Margarida tornou-se a comovente voz
interpretativa de todos os sentimentos humanos glorifica-dos em verso, e plasmou, com as suas lindas mãos admira-



FILINTO DE ALMEIDA 17

veis, trabalhos esculturais, não menos admiráveis; Albano
revelou-se pintor de mérito; e Lúcia deu curso largo à sua
torrente de vocação para a música...

Por último, já agora, Fernanda Lopes de Almeida, for-
mosa netinha de Filinto, com dezeseis anos de idade, ape-
nas, surpreende a admiração dos íntimos com os seus con-
tos cheios de naturalidade, de estranha argúcia psicológica
e notável vigor de fôrma.

A sementeira do gosto artístico proliferou, assim, numa
floração de primavera, no terreno propício daquele lar.

Morta D. Julia Lopes de Almeida, acendeu-se, no cora-
ção de Filinto e na alma de seus filhos, uma lâmpada de
saudade que nunca mais se extinguiu, antes se tornou mais
viva desafiando a força obliterante do tempo.

E, desde então, Filinto jamais se referiu ao seu nome,
sem uma oferenda de lágrimas...

Mas essas crises de sentimentalismo não lhe traduziam
fraqueza de ânimo. Porque êle era um homem forte de es-
pírito e de caráter inamolgável.

Toda a sua vida se afirma como uma revelação de ener-

gia em marcha para vitórias, um "sacudir de juba do leão
da Vontade"...

Sozinho e desarmado de outros recursos que não fôs-
sem os da própria coragem e dos merecimentos próprios,
conseguiu, emergindo da pobreza e do anonimato, abrir os
caminhos difíceis para o bem-estar e pai-a a glória.

Quanto ao caráter, nunca renegou uma idéia, que hou-
vesse perfilhado como verdadeira; nunca transigiu nos pon-
tos de vista que reputava certos; jamais flexibilizou a sua
linha de conduta moral, retamente cristã, mau grado não

possuísse por agnosticismo aquela fé religiosa, que é uma
"certeza sem provas", de que nos fala Amiel. Livre pensa-
dor, desde os primeiros momentos das suas inquietações
filosóficas, morreu isento de temores do além-túmulo, em

perfeita lucidez de espírito e na plena paz de consciência
dos homens sem ódios nem deslises.

Acompanhei-o, com piedade filial, durante o longo pe-
ríodo de dez meses da sua moléstia insidiosa e cruel.
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Jamais o vi combalido de alma. Nos intervalos de aces-
sos compungentes de dispnéia, palestrava com brilho, fa-
zendo frases de espírito; narrava fatos interessantes com
riqueza de pormenores; e recitava versos, mercê de uma
memória que se conservou prodigiosa até os últimos Iam-
pejos. E revelava sempre grande cabedal de resistência de
espírito.

Cônscio da gravidade de seu mal, esperava tranqüilo a
morte, sem compreender a piedade dos amigos que procura-
vam incutir-lhe a idéia de uma próxima convalescência...

Minha idade, dizia êle, é a doença mais grave, a única
doença de que ninguém convalesce...

"Esperança de cura? Ingenuidade... A única esperança
dos velhos... é a morte...

"E enquanto não se me apagar essa luz tibia de inteli-
gência, ninguém me convencerá de melhoras no meu estado
de saúde. Nem os médicos, nem os amigos...

"Cada hora que passa, sinto que vai morrendo alguma
coisa em mim mesmo... E como é horrível, meu Raul, a
gente morrer aos poucos... A morte, porém, não me atemo-
riza; o sofrimento é que é bárbaro...

"Seja como fôr, sinto-me fraco... mas nunca vi fra-
queza de tanta força!"

Outra grande paixão de Filinto de Almeida era a Aca-
demia de Letras. Jamais a ela se referia sem os mais altos
encômios e a visão clara das suas erguidas finalidades.

Interessava-se vivamente por tudo que lhe dissesse
respeito.

E não poude nunca compreender o gesto de alguns aca-
dêmicos, afastando-se da Companhia Ilustre.

Nas eleições, não assumia compromissos nem revelava
seu voto. O compromisso em tais casos afigurava-se-lhe in-
conveniente à Academia e podia, ainda, importar em ato
de injustiça com relação a candidatos de maior mérito. E a
revelação de voto era, ao seu ver, além de violação de deve-
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res regimentais, uma atitude pouco compatível com a aus-

teridade acadêmica.
De uma feita, um candidato à Academia pediu-lhe o

voto, alegando, entre outros motivos menos modestos, que
fora o primeiro a inscrever-se à vaga.

— "Queira desculpar, meu amigo", disse-lhe Filinto,
"mas eu não sei ainda qual será o último, e, às vezes, na

Academia, como no reino do céu, "os últimos são os pri-
meiros"...

A casa de Filinto de Almeida, quando ainda vivia D. Ju-

lia, era uma Academia doméstica. Reuniam-se ali, em ter-

túlias amigas, quase todas as noites, escritores e poetas, desde

os consagrados e de justo renome, até os tímidos província-
nos que chegavam ao Rio com a cabeça cheia de sonhos e o

coração rumorejante de versos...
Nem a morte de D. Julia fêz que naqueles salões se

interrompessem, por muito tempo, o intercâmbio do pensa-
mento e a riqueza das luminosidades verbais.

E Filinto, que era excelente "causeur", pontificava na-

quelas assembléias de arte, realizando o desejo insatisfeito de

Keiserlyng: "ser um regente de orquestras da inteligência .

Um dia adoeceu gravemente. Pois, durante a moléstia

que foi longa, não houve semana em que não reunisse ami-

gos em palestra espiritual na qual, com muito brilho, sem-

pre tomava parte. _.__.*„
Como era doloroso vê-lo fisicamente abatido, ofegante

nas crises contínuas de dispnéia, lento nos gestos e nas

palavras! , , , ~ ,„„?„
Mas, isso não obstante, que delícia era ouvi-lo! Quanta

narração colorida de fatos e de viagens! Quanto juízo cri-

tico aprofundado, sereno e justo! Quanta harmonia de estro-

fes e graça imprevista de frase!
Uma vez, na intimidade, disse-me êle: - "Na verdade,

eu fui um homem feliz. Sempre confessei isso em meus ver-

sos. E, ainda agora, me reputo feliz. Pois não e uma felici-
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dade, morrer assim, no aconchego de amigos, depois de os
haver perdido às dezenas pelos caminhos da vida, ao cabo
de 87 anos arrastados, de idade? A velhice é quase sempre
uma marcha pelo deserto... A minha, porém, não conhece
os horrores da solidão..."

Um dos fatos mais curiosos da atividade intelectual de
Filinto de Almeida é o vigor de pensamento e expressão,
que alcançou nos últimos tempos de sua vida. Teve um cre-
púsculo de incêndio. Seus versos ganharam sensivelmente em
harmonia, em beleza de imagens e em profundeza de con-
ceitos. A própria técnica se ajustou melhor ao sentido hu-
mano de concretização das idéias. Os 13 sonetos da "Ca-
moneana" são uma prova eloqüente dessa escalada final à
perfeição.

Veja-se ainda, essa obra prima de estado dalma que
êle denominou

CANSAÇO

A Baul Machado

A velhice é cansaço... e esse cansaço
Não nos vem de trabalho ou movimento:
O que ora faço é demorado e lento
E acho mal feito o pouco que ainda faço...

Tudo me cança, até o pensamento!
Já pouquíssimo ando e arrasto o passo...
Quase sempre dorminte ou sonolento,
Vivo uma triste vida de madraço...

Nunca fui mandrião nem calaceiro;
Nem também muito ativo, é bem que o diga,
Mas domei sempre a inércia, sobraneeiro.

Agora a própria inércia me castiga!
Pois se acaso repouso um dia inteiro,
Esse mesmo repouso me fatiga!
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Filinto de Almeida, extinguindo-se, foi, como já disse

alguém, de outro vulto, "uma luz humana que se apagou..."
& 

Mas o brilho da sua flama de inteligência resta palpi-
tante e vivo em seus versos, como os raios remanescentes de

um astro morto.
E na acústica da nossa sensibilidade, longa e docemente

soará, rediviva, a música da sua voz no concerto orfeônico

dos seus poemas.



MARIO DE ANDRADE//v
Cândido Motta Filho

I

Mario de Andrade precisou morrer para que sua obra
fosse compreendida. Repetiu-se com êle o que acontece ge-
ralmente com outros escritores e isto porque a morte é uma
melancólica fixadora da personalidade humana. Quando põe
o inexorável ponto final num destino, assinala e define esse
destino. Enquanto a vida vive, tudo é imprevisto e contra-
ditório. O homem está envolvido pelos acontecimentos, mo-
dificado por eles. E, desse modo, se torna suspeito. A coexis-
tência apaga os rumos da existência e coloca esta no clima
fugidio do imprevisto. Nessas circunstâncias, todas as dispu-
tas em torno de um vivo são, em sua maioria, injustas te
excessivas, porque giram em volta de alguma coisa que não
é permanente, que não é fixo, que não é nem pode ser
definitivo.

Machado de Assis que, no desencanto da "Mosca Azul",
andava a procura da essência fundamental do ser, achou
que o único remédio para solucionar o problema seria es-
crever o romance de um morto e não de um vivo e, por isso,
escreveu as "Memórias Póstumas de Braz Cubas".

Só depois da morte é que Braz Cubas se torna compreen-
sível e razoável, emancipado das múltiplas correntes que
fazem a vida um perpétuo vir a ser. Só depois de morto que
efetivamente se torna visível.

A regra é geral, porque a vida, por mais humilde e ca-
lada que seja, é paradoxal e surpreendente. Porém, esse
aspecto toma realce inesperado, quando se aplica a um ho-
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mem de sensibilidade e pensamento, homem que teve, por
isso mesmo, sua vida mais atrapalhada e incompreensível.

Quando morre um escritor, seus escritos espalhados em

várias formas, como expressões mutiladas de sua alma, se

reúnem num só título. Seu destino, misterioso e incom-

preendido, clareia-se inesperadamente. Deixou a contingen-

cia e se libertou. Não mais faz parte da floresta. É uma

árvore vista tão só como árvore. Com isso êle tem uma força

atuadora muito maior. Não existe e está existindo. Nao

pensa e está pensando. Não age e está agindo. Longe dos

nossos olhos, está perto de nós, na energia espiritual da obra

que construiu. Como acontece agora com Mario de Andrade.

Sua obra renovadora, petulantemente revolucionaria, ta-

zia dele um escritor combatido e admirado. Principalmente

porque surgiu para trilhar caminhos diferentes, para repu-

diar, para ser, muitas vezes, antipático, para conquistar nova

posição literária para a cultura nacional.
Agora que êle silenciou, está realmente falando. Fala

com os que, como eu, estão emocionados com sua morte.

Falará com outros mais tarde, quando tiverem contato com

seus livros. E essa conversa continuará através dos tempos,

com altos e baixos, uma espécie de diálogo socratico, que

êle iniciou vivendo e prosseguiu morrendo, ..

II

Estou com os seus livros abertos diante de mim. Abro

suas primeiras poesias. Êle ainda não era; êle. Nao encontra

repercussão no que diz. O verso não esta a seu ge to e e

enfraauece O parnasianismo não era para sua sensibili

dadeqNem o simbolismo. Mario de Andrade não era um

poeta para estrear dentro das polidas colunas parnasianas.

Z um desassossegado. O mundo em que estava—ando

não era um mundo de soluções, mas um mundo ,mquieto

e trêfego de problemas e inconformidades.
Mario de Andrade sente que a nova poes.a escolhe as

oaisalens herméticas c irreveladas. 0 necessário é d.zer o que

nã fo di Te êle viveu num povo interessanüss.mo, che.o
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de pobrezas e obscuridades e que não sabe dizer as coisas,
nem sabe bem o que sente.

"Não é tempo, escreveu êle, ainda de compreender a
alma-brasil por síntese." Mesmo que isso não fosse verdade,
êle assim o compreenderia por índole temperamental. A sín-
tese é afinal uma forma dogmática. E Mario de Andrade
era dogmaticamente um antidogmático. Não faria sínteses
de coisa alguma. Na sua vocação musical havia essa rebel-
dia constante. Na música não procurava melodias. Mas va-
lores. Queria achar as coisas autênticas ou as notas es-
pecíf icas.

Daí uma certa malquerença para com todos os afirma-
tivos, um certo nojo diante das coisas conhecidas, das con-
venções e dos convencionalismos, uma reação vivíssima con-
tra a pobreza típica de nossa civilização importada, com uma
estrutura social provisória, com uma religião que, para êle,
não era uma religião. Teimava nessa confusão em achar
valores. Olhava o negro, com gosto e paciência, como ne-
gro. E quando andava pela Amazônia, por entre as tribos
dos Pacaás, queria o índio como índio. O folclore era, para
sua irreprimível curiosidade, um confessionário. Era a redu-
ção das coisas complicadas a coisas simples. Os grandes ho-
mens, os grandes poetas, os grandes músicos tinham essa in-
vejável função de reduzir as complicações de uma humani-
dade inexpressiva e confusa.

Quando escreveu "Paulicéia Desvairada" o poeta acer-
tou com o poeta. Mario de Andrade objetivava a sua pre-ocupação expressional. Quando dizia: —"S. Paulo, minha noiva, teus amores são feitos de ori-
ginal", na verdade, reagia contra a confusão cultural bra-
sileira, contra a poesia sem poesia de um parnasianismo
pedante e de um simbolismo de mau gosto. Procurava o
tecido original das coisas e dos seres.

Tal o significado, para Mario de Andrade, da arte mo-
derna. Um começar de novo. Uma luta contra cenário po-bre e destituído de sentido que viu ensombrando e assom-brando sua mocidade. Uma vontade de ver as coisas como
são e mostrá-las assim. Ao em vez da superfetação das cores,
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o abuso dos efeitos artificiais, tanto na pintura como na mú-

sica, a consagração das massas e volumes. A verdade dos

valores em si. A emoção vindo da profundeza, além da inte-

ligência, como em Proust, em Joyce, em Picasso ou em

Strawinski.
Era culto e estudioso para poder ver as coisas de perto,

nessa aproximação arisca e desconfiada do quadro da vida

brasileira, onde'"o instiníivismo se deixa abater por trinta

anos de miséria política".
Uma das forcas espirituais designativas de um povo é,

fóra de dúvida, a religião. Pelo que Mario de Andrade vai

de encontro da religiosidade brasileira e não a encontra.

Talvez não encontrasse em si mesmo, nesse Deus-balbúrdia

de suas horas de inquietação, na qual clamava pela "Hospe-

daria dos Jamais iluminados!" Olha então os católicos, em-

plumados e decididos, como seres convencionais e destituídos

de autenticidade. "O problema da catolicidade brasileira,

escreveu êle, é dos mais delicados da entidade nacional e,

por mim, jamais cheguei a uma verdade nítida. Confesso

que não consegui verificar bem na gente brasileira um ca-

tolicismo essencial, digno do nome de religião. O nosso ca-

tolicismo, acrescenta êle, é idêntico aquele néscio de que

fala Gregório de Matos: —

"Que não elege o bom, nem maus reprova"
"Por tudo passa deslumbrado e incerto."

Não vamos discutir agora se Mario de Andrade está

com razão nessa maneira de ver nosso problema religioso.

Assinalamos neste passo a sua preocupação pela essência-

lidade, o seu gosto pelas coisas puras, o seu horror ames-

tiçagem mental, o seu desgosto diante da atrapalhada nacio-

nal, pobre e insípida.
O que os homens de cultura da Europa fizeram contra

uma época, isto é, contra o academismo, contra o parna-

siasmo, contra o naturalismo, contra o burguesISmo, Mano

de Andrade fazia contra uma formação cultural. A arte mo-

derna européia, reação contra o artific.oso de uma decaden-
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cia, contra a canseira de uma insuficiência, inspirava-lhe
meios para enquadrar toda a incapacidade brasileira.

Aparecia-lhe, ante suas observações, uma arte sem co-
mêço e um pensamento sem finalidade. A imitação escon-
dendo a imitação e, desse modo, a inexistência de essência-
lidade. Uma grosseira capa de convenções impede a ger-
minação das coisas irrealizadas. Um povo de língua empres-
tada, de arte emprestada, de instituições emprestadas, pro-
cura ser e não pode, por isso mesmo.

Essa amargura, que não é propriamente pessimismo, é
que o transforma em artista, nesse esplêndido emotivo do
conto "Piá não sofre". Porque êle como artista, é uma di-
vergência com o mundo e uma divergência consigo mesmo.
Mario de Andrade é um incontentado e a arte para êle é des-
contentamento. Num estudo sobre Machado de Assis deixou
escapar uma lancinante confissão: — "A própria infelici-
dade, a própria desgraça amarradas à existência de um ar-
tista, não podem, ao meu sentir, serem motivos de amor.
Todos os seres somos fundamentalmente infelizes, e é preciso
não esquecer que psicologicamente, em oitenta por cento dos
artistas verdadeiros, o próprio fato de serem eles artistas, é
uma definição de infelicidade."

Veja-se como êle fala: — "Todos os seres SOMOS fun-
damentalmente infelizes..." "o próprio fato de serem eles
artistas, é uma definição de infelicidade."

É que Mario de Andrade, surgindo num mundo sem pa-
redes, da mais insólita desmoralização clássica, só viu no
Brasil, como Monteiro Lobato e Paulo Prado, aquilo que
não se fêz, aquilo que fracassou, aquilo que apodreceu an-
tes de amadurecer!

Eis a razão pela qual êle, admirando profundamente
Machado de Assis, não o amava. Admirava-o por ser esse
incrível milagre de arte e de cuidado numa terra sem arte
e sem cuidado. Mas, não o amava, nem podia amá-lo, por-
que não era um participativo da insuficiência brasileira.
Um vitorioso num clima de derrotas, um vitorioso que, paraêle, traiu a sua e a nossa realidade. "Foi anti-mulato, escre-
veu, no conceito que então se fazia do mulatismo. Foi in-
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telectualmente o anti-proletário, no sentido em que princi-

nalmente hoje concebemos o intelectual. Uma ausência de si

mesmo, um meticuloso ocultamento de tudo quanto podia

ocultar conscientemente. E na vitória contra isso tudo Ma-

chado de Assis se fêz o mais perfeito exemplo de ananiza-

cão e de civilização de nossa gente."* 
No fundo de seu temperamento, marcadamente sensual,

amava aquilo que não amava, porque o seu amor, a sua

ternura era, em verdade, dirigido para esse brasileirismo

amorfo e sem cuidado, para essa orquestração que so revê-

lava fugazmente as coisas que passam...
Quem mais penetrou, entre nós, por isso mesmo, nesse

brasüeirismo amorfo, foi Mario de Andrade. No barro sem

forma passeava sua mão de artista, a procura dos grandes

milagres de construção, de que é capaz os grandes ritmos

dà tf da. A sua natureza musical irritava-se com o desma-

zelo patrício, mas, ao mesmo tempo, nele pene rava undo

a busca de ritmos adormecidos ou desarticulados. O ritmo

escreve L, mexe com a gente.". E assim mexe porque o

r tmTé tão velho quanto o homem, fazendo parte nao so

da música da poesia c da dansa também. Mano de An-

drar salkntando sua importância na organização da vida

hut„: tanto social, como individual, chegada frase

^ H^edecoBrre ^rreTirnr diferença
entre oSqueTa c o que não hã, Mario de A»-P«

inteligência, uma arte qne foge dos concedos para »«po

derar das forças 
^^^TTmÀ^mmt 

se
foca a música moderna, escreve. nn„ní.o

que virá depois.
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Lembra ainda, numa aula inaugural, no Instituto de Ar-
tes da Universidade do Distrito Federal, ao estudar a ati-
vidade artística, citando Schulze-Soelde, que "para o esteta
a beleza é uma criada que serve, ao passo que para o artista
é uma criança de que êle se utiliza."

Há, portanto, no seu desencanto, ou melhor, como êle
próprio diria, na sua infelicidade, na sua atitude rebelde,
insofreada e persistente, uma grande força para sua arte,
uma arte que é uma vontade de contar tudo, de traduzir
as coisas ao pé da letra, de pôr ao vivo o que é fracasso,
canalhismo, para encontrar atrás disso, uma fremente capaci-
dade emocional.

III

Macunaima foi sua melhor criação. Proveiu desse seu
contacto com o caos, com o caos brasileiro e com o caos do
mundo moderno. Esse ente fabuloso, é o lado avesso da
criação homérica. Os heróis gregos são de mau ou de bom
caráter. Macunaima é um herói sem nenhum caráter.

Os heróis decepam cabeça de dragões. Macunaima, filho
do medo da noite, com sua preguiça imensa como o calor tro-
picai, diverte-se em decepar cabeça de saúva! Sua figura,
desajeitada e feia não se filia a uma determinada época.É um índio que não é índio. Porque se fosse teria algumcaráter e êle não tinha. Nem preto êle era, embora fosse
preto. Pelo mesmo motivo. Era essa coisa que não é prò^pnamente nada, herói da inércia, do informe, do que aindanão é peixe e não é carne.

Mario de Andrade utiliza-se de uma lenda primitiva,utiliza-se de dados primordiais, move-se no campo do ins-tinto e do inconsciente, fundindo tudo numa sucessão detempo e espaço, como algo de profundamente descobertoinsólito e essencial.
Por ser assim, com essa preocupação e com essa con-cepçao, que Mario de Andrade se torna figura decisiva natransformação cultural do Brasil, como artista, como soció-logo, como romancista e como ensaísta.
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Raul J. Bittencourt.

Qual o critério seguro para apreciar o valor de uma personali-
dade? Eis um problema ainda não resolvido nem sufieientemnente
analisado. Pela conduta excepcional de algum momento heróica-

mente vivido ou pelo modesto, perseverante e difícil cumprimento
cotidiano de intenções definidas? Por desejos de pureza, malogra-

dos em atos pusilânimes, ou pela virtude prática, torturada por
ambições de maldade?

Qual o modelo? A predica, desinteressada do exemplo, como

em Petrarca, ou a vida edificante, contrastando com o pessimismo
da doutrina, como em Machado de Assis? Avaliaremos a signrfca-

çào de uma vida pela obra efetiva, .b,e mda » 
^ 

« *,

em construções materiais, em organizações coletivas, aWran^

individualidade, cuja presença pôde passar quase despercebid^c mo

uo caso de Spinoza? Ou preferiremos a Na^toP6^
lidade que não lega traços concretos aos posteros mas que tran,

tade o espbiío em discípulos e través deles invade séculos, como

aconteceu com Sócrates? OT,aT151S! tratando
Não cabe aqui aprofundar a ^estaoV P^JT'eu livros

cie Alcides Maya, que os que houverem lido todos o >*™£™

terão conhecimento de uma obra preclara, mas na.poto^;
só uor isso a grandeza espiritual do autor. Para compreender a ai

La dápersoSlidade de Alcides Maya era indispensável senta-lhe

3 
^"X homens de talento ou de gênio, por 

%***££%
da ambiência e atribntos intrínsecos de «PJ™^*. 

£?%?£.
gotar em criações progressivas o caudal 

^^^Hbra e
cem e realizam um equilíbrio magistral entre a vastidão

a estatura do ser. „„„.!,,„. ^n momento his-
_ Outros, embora 

f^^S^ £s soc^o destiuo
tórico em que vivem e de &^ 

£eu minimamentede assinarem «^"^^SSÍvd tónam o valor pessoal abai-
concorreram, e de maneira niemcuiav
xo da própria obra.
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DO RINCÃO AO UNIVERSALISMO

De Alcides Maya direi que, sendo grande a obra que deixou,
a sua personalidade era ainda maior.

Não foi apenas o escritor regionalista de "Ruinas Vivas", o
predieador juvenil de "Pelo Futuro", o erudito e crítico literário
de "Machado de Assis e o humour", o estilista e pensador de "Crô-
nicas e Ensaios", o polemista político e o orador parlamentar. Era
mais. Era um mestre. Estimulava vocações, disciplinava espíritos,
sugeria estudos, retificava conceituaeões viciosas, propunha temas
seletos ao debate, abria panoramas de cultura aos que o ouviam.
Em todos os homens sensíveis que com êle conviveram acendeu o
ideal.

"Ruinas Vivas", "Tapera", "Alma Bárbara", provam o seu
ardente amor pela província gaúcha, o poder evocatório de cenas
familiares e regionais, a capacidade de transfundir em emoções e
idéias a descrição de paisagens, o fato simbólico que exprime uma
época, o gesto individual que retrata a mentalidade de um povo.
Miguelito é mais do que um tipo social, uma interpretação histórica.
A tapera, "morta, mas de pé", é a história de um orgulho justifi-
cado e de uma saudade sublimada em beleza."Alma Bárbara" são lances de chinas e guerreiros, de peães e
bandidaços, que em claro-escuro contrastam excessos sangrentos e
virtudes cavalheirescas da vida antiga do pastoreiro e do pampa. E
sobre todos esses instantâneos e personagens da vida brasileira me-
ridional paira a paisagem sulina, monótona, tristonha, subjetivista:
a várzea, o capão, a coxilha, o «bolicho à beira, da estrada, o céu azul
f errete do outono, os poentes angustiosos e intérminos...

Na obra de regionalista, Alcides Maya terá mais abundante-mente expresso o conteúdo de sua vida sentimental e cívica. Ne-nhum de seus livros, -entretanto, dará ao leitor a medida exata daamplitude de sua cultura e do vigor intelectual com que a mane-
java.

Eím "Machado de Assis (algumas notas sobre o humour)", li-vr/> escrito de um jacto, quando contava 33 anos de idade, irrompenao só_ a pujança e o colorido do estilo, mas ainda a opulência daerudição. Erraria, porém, quem pretendesse surpreender nessa obraa amostra típica do lastro cultural do autor. Ali se comprova acultura literária de Alcides Maya, ainda assim apresentada só porum ângulo. O saber do escritor era muito mais vasto e se projetavasobre variados setores: o romance, a poesia, a história, a geologia,a paleontologia, a americanologia, o teatro, o folclore, as letrasclássicas, a eloqüência e a filosofia. Os que se limitaram a ler desua pena contos e cenas gaúchas mal suspeitarão que, detrás da-
quele esteta regionalista, vivia um pensador de rígida disciplina
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mental Os que examinaram "Machado de Assis" e certas páginas
de "Crônicas e Ensaios", principalmente as dedicadas à primeira
conflagração mundial, e ainda os numerosos artigos, em serie, de

doutrina política, publicados em "A Federação", bem como a an-

£%dca jornalística que travou com Fábio de Barre sobre

positivismo e spencerismo, terão compreendido que o pensamento de

Alcides Maya se alicerçava em bases filosóficas mas nao alcança-

rão ainda avaliar até onde se estendia e se aprofundava a cultura

do escritor na reconstrução da realidade e na apreciação axiológica

da moral e da estética. . ,
Teria sido preciso conviver com ele, acompanhar o debate siste-

mático em que êle convertia qualquer diálogo irregularmente ence-

ado ou^r-íhe os improvisos em reuniões literárias, em assembléias,

em tertúlias íntimas ou em celebrações públicas, para sentir na pie-
?la abundância da ilustração filosófica que acumulara e a

SSria com que a aplicava, especialmente em problemas soma,.

Sea-uindo a ordem inversa da cronologia, evolvera doutrinaria-

menteTspencer para Augusto Comte. Na 
juventu 

e o fttoso*

britânico arrebatou-lhe as simpatias. Cedo, porem t[^™^

nara o pensador francês. Resultou que dominava com desembaraço

Sas as doutrinas - o erolucionismo e o posn^mo comteano -

e todas as obras dos dois autores lhe eram familiares.
A obra de Comte deixou um sulco profundo ua 

f<»^ 
".

leetual de Alcides Maya. A cultura *™^ZZ^™*°
emendara o escritor brasileiro construiu e dilatou com primor «

Hdez Mas nao aderiu às teses fundamentais do naturalismo e,

ftosda ^erra de 1914, no discurso de ingresso a Academm Bra-

sileira, quando ainda dominava em 
= 

catara a fcno ment 
^

S-SStÜK SÍridVrr pLameni a, provas e,

nr^t^a espHcajão precisa da i=«'«

espírito e a emancipação de seu P—><»jmtoo 1vre

Dessa formação e simpatia com^^^^^nou^
riwam. No aceso de um debate pohtoco Asss "^ 

^.^"doutor em despotismo" Alcides Maya quase^wwi ^
se atraído pela ^^^'Z^t.T^io, quando
Sul contra o castilhismo Depois, awu Castilhos cria-
militon na vida pública foi na 

^f^^Zerepublicano,ra. Uma entusiástica *^^nKrista doutrinários da "Po-
Como Castilhos aceitara certos Pon^^fÜen8a à soberania po-

^pA*r;ru=r^ Mr*«-. —*•
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na predica jornalística de Alcides Maya indicavam sujeição ideoló-
gica sistemática e essa o conduzia ao louvor do despotismo. A frase
com que o patriarca de Pedras Altas o alvejou era colorida e pito-
resca, como êle bem o sabia fazer, mas injusta, pesadamente injusta.
A própria doutrina comtista não pode tolerar o despotismo, porque
sustenta preliminarmente a absoluta separação entre poder espiri-
tual e poder temporal e, portanto, postula como fundamental a li-
vre manifestação do pensamento. Ora, todo despotismo se alimenta
da opressão das consciências e é incompatível com a liberdade de
opinião.

O que Acides Maya estigmatizava era a tendência demagógica,
que corrompe a prática republicana, justamente porque encaminha
para a desordem e esta facilita o advento dos déspotas.

Em uma noite, em 1933, em Porto-Alegre, fui visitá-lo. Alcides
Maya esperava-me com um jornal do dia sobre a mesa e disse-me
que o fizera para comentar uma notícia alarmante: o primeiro mi-
nistro da Alemanha iniciara uma campanha política mandando
queimar livros em fogueira pública. E acrescentou: "Como escri-
tor, sinto-me esbofeteado. Quando um governante começa incine-
rando livros, algo de muito grave está para acontecer."

Pela primeira vez alertei o espírito na direção do perigo nazista
e compreendi que a ascensão de Hitler ao poder era mais do que
uma simples mudança de ministério. Talvez Alcides Maya tenha
sido o brasileiro que mais cedo vislumbrou as conseqüências a que
chegaria o mundo infestado do nazi-faseismo e de imediato formu-
lou o seu brado de resistência. Não era um " doutor em despotismo".
Fioi um mestre de previsão.

'Superadas as teses naturalistas, Alcides Maya revelava-se na
intimidade um espiritualista. Nessa direção filosófica, inclinava-se
aos estudos da teosofia e da mística de Rodolfo Steiner. Era um in-
duista, não só pelo exame estético dos Vedas, do Ramâiana e do
Maabârata, mas pelo sentido filosófico dos velhos sistemas bramâ-
nicos e heterodoxos, que êle gostava de aproximar, da ciência oci-
dental, seguindo o roteiro de Blavatzky, de Fabre de Olivet, de An-
nie Besant e de Edouard Schurée, cujas obras conhecia com per-
feição.

A cultura filosófica deu a Alcides Maya uma exemplar disci-
plina de pensamento. A sua extraordinária erudição histórica, am-
parada em uma memória-assombro, oferecia-lhe substância inesgo-
tável para extrair ilações, descobrir estruturas dinâmicas, aproxi-
mar e diferençar tendências de homens, de escolas, de fatos, inter-
pretar sucessos presentes através de remotas origens. Muito jovem,
antes de encetar a sua carreira literária no Rio de Janeiro, lecio-
nára, em Porto-Alegre, história e latim. Nunca mais abandonou as
duas trilhas. Â história dedicou toda a vida de uma abnegada aten-
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cão Tinha orgulho em conhecê-la, com luxo de minúcias e datas e

ao sopro vivificador do espírito filosófico. Foi o primeiro no Rio

Grande do Sul a ensinar história de forma interpretativa, a manei-

ra de Taine, e despertou surpresa e receios nos velhos professores
de então, ancilosados na rotina. .

Quanto aos sólidos estudos de latim, feitos ainda em idade ju-
venil parece terem construído a base de seu esmero de linguagem,
além'de um certo tom arcaico no estilo, preferindo a ordem grama-
tical inversa, e um severo e solene desdobrar de frases, como um

escritor latino do período áureo. Tem-se dito que o estilo de Al-

eides Maya é difícil. Às vezes, sim. Mas, a natureza tem criações

aparentemente fáceis, outras dificílimas e ambas sao igualmente
«abadas. Por que um estilo fácil há de ser sempre preferido ao di-

fícil? Dentro do estilo fácil está também o descobrido, a frase água-

da o solecismo, o vacabulário chulo...' 
O conhecimento da história no autor de "Tapera" era com-

pletado pela etnografia e a pré-história, por onde Aicides Maya

merg ühfva o saber até a paleontologia e a geolopa, espeeudm nte

do Brasil e da América em geral. Aliás, pelo contato direto que ti-

vérfem sua infância com o solo e a vida pastoril do continente e

nor influência cultural de Apolinário Porto-Alegre. o escritor gau-

Z. adqurim o hábito do eldo da realidade «.^«^
Chile até o Canadá. Topografia, geografia econômica h «tona mo

> „AirtTnwnTla a cultura dos Maias, dos Aztecas, dos In-
derna e pre-colombiana, a cuiuuci uu» familiar.

ri 
"To "ato 

mtelectuafeom as figuras 
^.^^Zestadunidense e ter-se-á compreendido que Alcides Maya s„

um autêntico americanologista.

INVENÇÃO E CRÍTICA

aitívSTf evSuS/tJarS tZ^^

exclusiva, mspiradora. Vietor-Hugo e. r>
nâneias. Muita vez me falou l.^»"*^. Pretendia^ ana-
tara escrever sobre o autor cia 

^ 
d£J^e 

avaliava como o
lisar o extraordinário poder verbal de Hugo, que

mais alto na história dos homene. compareci à sua pre-
TJma noite mandou-me w*»*»^^. _ "Chamei-o porque,

senea, disse-me em tom um pouco enfático.
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á tarde, idéias seletas visitaram-me o cérebro e as desejei comuni-
car-lhe." Falou-me. então, longa e magnificamente de Balzac, con-
frontando-o com Shakespeare. Pudesse eu aqui recordar tudo o

que êle me disse ha quase três lustros!... Balzac era no romance
o que fora Shakespeare no teatro. As personagens da Comédia Hu-
mana se acrescentavam às do poeta inglês como outros tantos tipos
que completavam a lista dos caracteres humanos. Os tempos retra-
tados pelo dramaturgo e pelo novelista eram diversos e por isso Go-
riot e o rei Lear, Eugenia Grandet e Julieta, Luis Lambert e liam-
let, Vautrin e Macbeth eram dessemelhantes, mas os dois analis-
tas tinham descido ao âmago dos corações e revelado o fundo comum
das consciências humanas. Aí estava a grandeza deles.

Não era, um sumário de exposição que me fazia Alcides Maya.
Era uma conferência, um ensaio crítico que poderia ser taquigra-
fado para imediata publicação, tal a cópia de dados que lhe ofer-
tava a estupenda memória, tal a força original de sua imaginação
criadora, tais os recursos verbais de precisão e de símbolo de que
era capaz, tal o poder excepcional que possuía de improvisar com
perfeição.

No dia de sua morte, ,ouvi de Celso Vieira que a maior impres-
são que tivera do trato pessoal com o ensaísta rio-grandense além
de sua fidalguia moral, fora o extraordinário poder de improvisar.
Era uma de suas notas características que só o convívio revelava e
o exame de suas obras não alcança adivinhar.

Transcendendo da influência gaulêsa, eram seus prediletos da
cultura britânica, além de Shakespeare, Byron e Shelley; da Itália,
Dante e Gabriel D 'Annunzio; da Ibéria, Cervantes e Eça de Quei-
roz, cujas criações psicológicas gostava de evocar. Os poetas renas-
centistas conhecia-os e analisava-os com demora: Petrarca, que re-
lacionava, como sonetista, com Bocage e Bilac; Milton, Ariosto e o
incomparável Camões. Da inteligência germânica eram os prefe-
ridos Goethe e os irmãos Schlegel.

Alcides Maya conhecia com profundeza a obra de Goethe e a
todo momento estava apto para dissertar sobre ela com maestria. A
"Serpente Verde", revelando o iniciado que o poeta germânico fora,
redobrava afinidades com o escritor brasileiro, atentas as aludidas
inclinações teosóficas.

Através de Goethe no último Fausto, Alcides Maya penetrava
na alma grega e com as suas letras latinas completava uma robusta
compreensão da cultura clássica.

Em uma tarde de tempestade, fui visitá-lo em Porto-Alegre, para
me despedir, às vésperas de uma viagem. Encontrei-o solitário e
meditativo, no gabinete quase às escuras. D. Gabriela, a caseira
que por alguns anos o acompanhou dedicadamente, quis acender
luzes com a minha chegada. Alcides resistiu, obtemperando que não
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precisávamos de luzes físicas para nos entendermos e, aproveitando
a oportunidade para um paradoxo que às vezes explodia em sitas

conversações, amaldiçoou os ingleses por terem introduzido a luz

elétrica na índia. Daí transitou a palestra para as variações cul-

turais da humanidade e, então me disse: "Não importa a época e o

país em que haja nascido. Sinto-me helênico."
Na verdade o espírito de Alcides Maya resplandecia em harmo-

nia helênica. Não o conheci na juventude. Mas ao se aproximar e

transpor os cincoenta anos irradiava, até no porte, uma alma goe-
theana, uma serenidade reflexiva à maneira olímpica Coethe an-

cião fora assim. Assim como êle haveria de ter sido Platão, quando
os discípulos o contemplavam e ouviam. 11Qfll,Qi

Essa calma superior fora conquista da cultura e da natural

inclinação meditativa, que poliram e equilibraram, como no gemo
de Weimar, as tendências impetuosas da mocidade. Os que conlie-

ceram o escritor brasileiro na juventude dizem que era audacioso,

rebelde e, por vezes, impertinente em manejar o seu prodigioso ta-

lento.

O CONVÍVIO PESSOAL

A personalidade de Alcides Maya era complexa. Tempera-

mento introvertido, era na ação prática pouco eficaz equaseMa-

mido. Contrastava com esse canhestnsmo objetivo 
^Wa^com

preensão de todas as situações reais, que o faziam o melhor conse-

fheiro e Úma resistência inabalável a qualquer sugestão alheia que
M0 

i^rpTrlmieSWfica, não „ era por pendor nata-

ral e a La inteligência criava on pelos processos da «utoj, rac.o-

nal ou principalmente por intuição, no sentado bergsoniano cio

te'rmUma 
lógica de ferro alicerçava qualquer exposição ou debate

em que se empenhasse Alcides Maya ^Valinn na fi-
Era uma delícia ouvi-lo abundante de saber cmtalm> :na ti

xação dos conceitos, sistemático na .«^.de*^"J^gTnte
tas do tema, opulento no vocabulário castiço 

^^^Sto
no frasear, no exemplo, na citação hábil, no golpe de misericórdia

Sal LEação, mas ainda em cenas de apresentação gancha,

sentia-se subentendida a perspectiva humana.
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Na palestra êle estava emancipado desse controle artístico e as-
cendia de pronto ao vôo filosófico das idéias gerais, das conceitua-
ções que aproveitam todo o cabedal da história e são as formas mais
acabadas da cultura. f _

Toda conversa com Alcides Maya havia de ser metódica, fide-
líssima na indicação dos fatos, concludente no término do exame
da questão. Tal caráter metódico era suavisado pela doçura do trato.
Ninguém era capaz de desviar por ardil o curso de seus pensamentos,
mas, se o interrompiam, ouvia com paciente e interessada atenção,
no mais requintado respeito à personalidade do interlocutor e, ao fin-
dar êste,retornava agradavelmente ao ponto originário e reconduzia
o debate ao campo onde aceitara a batalha, sem perda de terreno.

A atenção que devotava quando o interrompiam não era, porém,
mera cortezia formal. Levava em conta os novos argumentos e os
analisava mais tarde, no instante logicamente apropriado, com de-
mora e simpatia. Também aqui era um mestre.

GRANDEZA MORAL

Mas, toda a sua inteligência ofuscante fica a perder de vista
quando se considera o seu coração. Raros homens terão a personali-
dade moralmente tão bem conformada como a teve Alcides Maya.
Ser amigo de tão alta figura era mais do que uma honra, porque era
um bem. Só odiava idéias e contra elas lutava bravamente. Para
os homens o perdão. Não o da fraqueza vencida, mas o do poder ge-
neroso. Nenhuma ambição de laurel ou bem-estar afrontava a sua
lealdade, absoluta e inamovivel.

O Governo Provisório da II República o convidou para Dire-
tor da Casa Rui Barbosa. Pareceu-lhe que não era exemplar ser o
gua-rdião dos livros, do arquivo, da casa do imortal brasileiro, quan-
do em vida de Rui opusera restrições a algumas de suas idéias e
combatera-o politicamente. Para esse cargo, tão adequado a um es-
critor, deveria ir algum outro intelectual que desde sempre tivesse
sido ruista convicto e militante. Era um respeito devido* à memó-
ria do excelso baiano. Assim refletiu e assim fez. Não aceitou o
convite.

Quantos homens ha, neste Brasil de nossos dias, capazes de ati-
tudes assim?

A bondade de Alcides Maya fazia-o animador das gerações
novas. Todos os que na mocidade com êle entraram em contato guar-
dam na memória, como relíquias fecundantes, as palavras de cora-
gem que um dia êle lhes disse.

Podia prodigalizar coragem, porque a tinha. Sua alma possuía
sombras. Não nas idéias e nos desejos, sempre claros e sem jaca.
Mas, sombras de tristeza que a vida, pelo simples fato de fluir, vai
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atirando aos corações e os mais sensíveis e refinados, como êle, as
sentem com maior padecimento. Alcides Maya trazia da herança rio-

grandense uma valentia, épica, do gênio com que nascera o poder da
compreensão e assimilava da cultura as inspirações do cristianismo
e dos varões estóicos, de ânimo antigo. Amou fraternalmente os ho-
meus como cristão, sofreu as suas amarguras, sem lamento, como
um estóico. / .

Viveu assim, e assim morreu. Quase dois anos de moléstia cruel
e inapelável chuparam-lhe as carnes, arquearam-lhe o tronco._ rou-
báram-lhe o sono deram às imagens do cérebro a companhia de
dores atrozes, dificultaram-lhe a deglutição e a palavra, arrebata-
ram-lhe a esperança, mas não lhe abateram a coragem.

Muito pouco falava da doença e quando o fazia era em tom obje-
tivo, como que se referindo a outrem. Rarissimas vezes confessou

que sofria e sem lamúrias. Escritor que o fora, a vicia inteira, ja-
mais estivera em reeontros sangrentos, apesar de celebrar combates
e duelos gaúchos. Agora, enfim, tinha o seu campo de batalha: o

que jamais admite triunfo.
Como o heroísmo não está em vencer, mas em lutar com mtre-

pidez, Alcides Maya marchou resoluto para a refrega, como qual-
quer índio bravo do pampa.

Miguel ito que lhe sobreviveu, sofreou o cavalo cio alto cia co-
lina e," em silenciosa homenagem ao seu criador, terá pensado:
"Guasca de qualidade!..."

O ÚLTIMO GESTO

Ha poucos quilômetros do centro urbano de Porto-Alegre exis-
te uma velha casa de linhas singelas, de tradicional rusticidade ar-

quitetonica das fazendas coloniais brasileiras, que a fama popular
denominou de "Casa Branca".

Ha mais de um século, quando os brasileiros do Rio Grande do

Sul se rebelaram em nome de ideais democráticos contra o governo
da Regência e alcançaram criar uma República que por dez anos

viveu, dissolvida sem derrota, por acordo de potência a potemaa
com o poder imperial e ao apelo da unidade brasileira e das> es pe-
ranças que a Maioridãde trazia - a Casa Branca foi o quartel ge-
neral das tropas farroupilhas e nela Bento Gonçalves dirigiu e en-

cheu de glória o movimento republicano de 1M5. _
Rolado o tempo, para contraste ao ímpeto guerreiro de outroia

uma outra figura preclára da gente ?^t^"l**g™™
Casa Branca, feito remanso e quietude: Apounano Porto-Alegre,
esXito refu gente e cultíssimo, criador do regionalismo rio-gran-

dense doutrinador, polemista, filólogo, crítico literário, poeta, etno-

grifo americanologista. No retiro da Casa Branca recolhia-se de
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uma vida combativa de professor, cie panfletário, de predicador da
República para completar, na fase derradeira da vida, a parte mais
carinhosa e erudita de sua obra e que só agora o Brasil vai conhe-
cer, editada pela primeira vez, quarenta anos depois de sua morte.

Naquela tebaida gaúcha, em fins do século passado, conheceu-o
e fez-se seu discípulo Alcides Maya. Penso que do fundador do Par-
tenon Literário tirou o autor de "Ruinas Vivas" o seu modelo de
cultura e , pelo esplendor do discípulo, pressente-se o clarão do
mestre.

Celebrou-se, no derradeiro ano de vida de Alcides Maya, o cen-
tenário de Apolinário Porto-Alegre. Fácil será avaliar o que dele
teria dito, se o pudesse, o criador de "Tapera"; com que poder evo-
catório, com que penetração crítica e, ao mesmo passo, contaminante
emoção, teria tornado presente em nosso espírito o homem austero
que animara a sua juventude, ha cinqüenta anos.

Mas, na data exata da comemoração centenária, 29 de agosto, a
morte porfiava em abater o corpo de aço de Alcides Maya. Qua-
tro dias após deveria êle morrer.

Chamou-nos, então, a Waldemar Vasconcelos e a mim, ao seu
quarto de hospital. Ali comparecemos na noite imediata à da sole-
nidade que no salão da Academia Brasileira honrara a memória de
Apolinário. Indagou como tudo se passara, ouviu atentamente o
nosso relato e, sem expressões de lamento por não ter podido com-
participar da celebração, pediu que o soerguessem. Lenta e peno-
samente sentou no leito e apoiado em um braço sobre travesseiros,
começou a falar em tom expressivo, quase predicador.

Disse dos velhos ideais republicanos, cívicos e humanitários da
gente rio-grandense, expressos no movimento farroupilha de 35, con-
tinuadosna criação de cultura de Apolinário e que êle alimentara
toda a. vida, através de sua obra, e sabia prosseguirem em nós, seus
conterrâneos e seus amigos, que o escutávamos absortos, silenciosos
e comovidos, por compreendermos que aquele era o seu último dis-
curso.

Explicou, depois, que Bento Gonçalves não tendo capelão na
tropa e desejando associar às reivindicações republicanas qualqueroousa de místico, que desse um sentido profundamente humano ao
movimento, instituíra um ritual na Casa Branca: os soldados se
reuniam para a prece e incenso era queimado, como em ofício di-
vino...

Era essa liturgia que êle desejava ressuscitar, ali naquele quar-to de hospital^ de parceria com dois rio-grandenses que havia lar-
gos anos com êle conviviam continuadamente, em homenagem à me-
mória de Apolinário Porto-Alegre e mais, em honra dos valores mo-
rais e públicos que Apolinário, Bento Gonçalves, a República de
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Piratini e a comunhão ideal e íntima, de nós três, por formas di-
versas, representavam.

Lembrou que ha três lustres eu o acompanhara em uma pere-
grinação cívica, quase piedosa, à Casa Branca e que juntos alonga-
ramos" o olhar sobre aquela colina onde outróra retumbaram clarins
de guerra e onde, mais tarde, um escritor vivera a intensidade cia
criação intelectual e pediu-me que cumprisse por minhas mãos o
rito que êle desejava reviver.

Em uma pequena caixa metálica que êle designara, as mãos bon-
dosas de uma enfermeira, única testemunha do que entre nós três
se passava, depositaram brasas ardentes. Sobre elas lancei o pó re-
sinoso e as ondas de incenso se evolaram perfumando o pequeno re-
cinto. Alcides Maya acompanhava com o olhar o meu gesto. De-
pois, pediu-me que erguesse o receptáculo donde se volatilizava o
gás aromático, na direção sul do horizonte, vendo Viamão. Repeti
como êle desejava, o gesto de um turibulário e, com a sugestão _ da
sua frase, pensava em Viamão, a pequenina vila vizinha da capitai
rio-grandense, onde primeiro se situaram os açorianos no século
XVIII, antes de descerem às margens do Guaíba à_ busca de um
porto que a tradição entendeu alegre; o mesmo Viamão onde a tro-

pa farrapa se concentrara em posição histórica, a mesma Capela
Grande de Viamão para onde tantas vezes vira eu partir em sor-
tidas de recolhimento aquele que, agora, ali se preparava para
morrer...

Quando depus sobre a mesa o incensário improvisado, Alcides
Maya demorou-se a contemplar os vapores odorantes que ascen-
diam, até que de um todo se extinguissem, abriram-se-lhe os olhos
fortemente, pela última vez com o brilho antigo, e, na sua face mur-
cha de moribundo, adivinhou-se um sorriso de íntima e tranqüila
satisfação.

Pediu, depois, para examinar o pequeno recipiente, onde que-
davam os resíduos do incenso queimado e, passando-o às minhas
mãos, declarou-me depositário daquele objeto, cujo destino, como
nos parecesse justo, resolveríamos Waldemar de Vasconcelos e eu:
E àquele rogou que comunicasse e interpretasse ao Rio Grande do
Sul o que acabava de ocorrer, no discurso que haveria de pronun-
ciar, em breve, no ato inaugural do salão de conferência cio Cor-
reiodoPovo", de Pôrto-Alegre.

Falou-nos, ainda, por algum tempo, narrando episódios poli-
ticos do Rio Grande, nos primeiros anos da Republica coincidentes
com os d,e sua juventude e com minúcias descreveu a sua ultima en-

trevista com Apolinário Porto-Alegre, seu mestre, na Casa Branca,

quando dele se despedia, às vésperas de partir para o Rio de J a-
neiro, e ainda os acidentes da viagem a cavalo de retorno a cidade.

A palavra saía lenta e de articulação difícil, comprimidos os
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órgãos da fonação pelo mal que o consumia, mas o' vocabulário era
o de sempre, seleto, preciso, a frase como sempre construída com fi-
nura e detrás da fala trôpega, sentia-se o pensamento abundante e
célere.

Por fim, estendeu-nos a mão e declarou-nos findo aquele en-
contro: — "Encontro material, acentuou, porque espiritualmente
continuaremos a conviver".

Sim! Continuamos e continuaremos a conviver com êle, en-
quanto houver leitores para as suas obras e amigos para amargurar
a saudade de sua presença.

Viveu como um criador de ficções que eram símbolos, de idéias
que eram vida e de bondade que era paz. E três dias antes de mor-
rer legou ao Brasil uma cena alegórica que resume tudo: a confir-
mação na hora extrema de uma alma de esteta, o entranhado amor
pela província de um escritor regionalista, a sublimação de emoções
pampeanas em duráveis sentimentos de brasilidade e o poder" da
cultura que transfunde o típico no humano e o local e efêmero no
universal e eterno.



PANORAMA TEATRAL

Gustavo A. Dória

É inegável que atravessamos, no momento, uma fase de
reajustamento dos nossos valores teatrais. Ao lado dos pia-
nos oficiais que se organizam cada ano, surgem as inicia-
tivas particulares, dignas de todo o incentivo, quer entre

profissionais, como entre amadores.
A bem dizer, até hoje, a arte dramática tem se desen-

volvido entre nós natural e espontaneamente, sem a orien-
tação e a assistência técnica necessárias. Dois ou três cur-
sos especializados que se conhecem carecem de andamento
regular e nenhum resultado apresentam sendo ainda evi-
dente que os poucos valores que possuímos em nossos pai-
cos são produtos exclusivos de uma vocação irresistível e
cie um auto-didatismo. Pouco importamos em técnicos es-
trangeiros, existindo mesmo entre nós, um certo preconceito
contra os raros elementos de fora que aqui aportam.

Faltam-nos grandes atores, ensaiadores competentes,
bons autores no gênero e poucas são as nossas casas de
espetáculo. O público, entretanto, esgota as lotações de nos-
sos teatros e, por curiosidade ou pela ânsia de melhoria no
nível dos originais apresentados, sempre aplaude as inicia-
tivas que se distinguem por um cunho mais elevado e de
finalidade artística mais positiva.

O Decreto-Lei n. 92, de 21 de Dezembro de 1937, que
criou o Serviço Nacional de Teatro, declara em seu artigo
l.o _ "O teatro é considerado como uma das expressões da
cultura nacional e a sua finalidade é essencialmente a ele-
vação e a edificação espiritual do povo." Dispõe o S.N.T.
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da necessária autorização governamental para organizar e
difundir o teatro entre nós. Entretanto, constatamos que os
mesmos problemas perduram, sem solução, desde a sua fim-
dação até a presente data.

Se atentarmos melhor veremos que a crise de atores,
autores e de casas de exibição vem ainda de mais lonee,
talvez desde quando o cinema difundiu-se largamente entre
nós, tornando-se uma diversão de pouco preço, ao alcance
de todos. Os nossos atores e empresários passaram a tran-
sigir na escolha de repertório apresentando originais de fá-
cil montagem e de finalidade exclusivamente cômica. A falta
de cursos e escolas especializadas fêz com que a carreira
teatral tornasse um escopo apenas para aqueles dotados de
real vocação e que uma vida boêmia e anônima não impedia
de ingressar numa profissão contra a qual se levantavam
os maiores preconceitos.

Enquanto aqui se formava uma mentalidade errada,
quanto à compreensão do teatro como arte, nos outros gran-
des países nomes da sociedade e da literatura contribuíam
para a cena. Nós nos deixávamos absorver pelo cinema: o
teatro nos Estados Unidos, país onde a cinematografia é
uma de suas principais indústrias, tomava incremento sem
par, concorrendo para a preponderância em que hoje se
encontra.

Observamos que, entre nós, se há crise de teatro, a causa
não é propriamente o paralelismo entre os recursos de mon-
tagem de um filme e a apresentação de uma obra teatral.
O fator é antes de ordem econômica. O cinema era uma di-
versão de pouco preço e hoje que o custo dos ingressos equi-
para-se ao dos do teatro, vemos como é crescente o interesse
do público pelos nossos palcos e, como esse interesse se
reflete em diversas camadas sociais. Se difícil, se torna
atualmente fazer voltar ao teatro as salas que lhes foram
roubadas, urge,entretanto, incentivar-se o emprego do ca-
pitai particular em construções que ofereçam margem a ins-
talações de salas de espetáculos.

Se observarmos, ainda, detidamente, a renovação que se
processou na cena norte-americana, constatamos que os pro-



panorama teatral 43

blemas que a precipitaram são idênticos aos que atualmente
nos preocupam: a vontade de se fazer bom teatro, a neces-
sidade premente de cursos especializados e a compreensão
da montagem como fator de importância num espetáculo.

A nós nos parece, entretanto, que o movimento de reno-
vação que se nota é fruto natural de uma educação mais cui-
dada e de uma melhor compreensão dos problemas artísti-
cos. Harlan Hatcher, professor da Universidade de Ohio,
fazendo uma apreciação sobre os autores americanos mo-
dernos, diz-nos que a grande guerra foi quem aproximou a
Europa da América e que com essa aproximação favoreceu
o desenvolvimento das camadas intelectuais, movimentando
o teatro nos Estados Unidos.

A fundação do "Washington Square Players" (mais
tarde o Teatro "Guild"), o "Neighbourhood Playhouse" e o
"Provincetown", grupos organizados mais ou menos nos mol-
des do "Theatre Libre", de Antoine, do Teatro de Arte, de
Moscou e do "Abbey", de Londres, revelou ao público escri-
tores como Eugene 0'Neil, Elmer Rice, Robert Sherwood,
William Saroyan, Lilian Helman, Clifford Odets, etc. Assim,
entre nós, esperamos que esse surto que ora se observa traga

para a produção literária teatral os nomes de valor que pos-
suimos em nossa literatura, afim de se juntarem aos poucos
que sistemática e pertinazmente insistem em batalhar pela
elevação do nível dos originais que são apresentados em nos-
sos palcos.

Charles Vildrac declara: — "De uns anos para cá vem
se observando uma tendência para valorizarem-se demais os
elementos exteriores de uma cena. O cinema que dispõe de
inúmeras possibilidades nesse domínio oferece campo ao
desenvolvimento de um sem número de recursos de mon-
tagem, a tudo aquilo que no teatro é accessório. E essa in-
fluência chegou até Max Reinhardt e aos "metteurs en
scène" russos que se comprazem em ornar os originais de
mil detalhes supérfluos. Entretanto, acho que o teatro deve

procurar rumo oposto ao cinema, afim de tornar-se o que
se denomina o teatro puro... e entendo por teatro puro
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aquele onde a maior importância é reservada ao texto, ou
melhor, o que vale essencialmente pelo texto."

Como vemos é uma opinião emitida por um autor en-
quanto Jacques Copeau, o fundador do "Theâtre du Vieux
Colombier", o revolucionador que legou à cena francesa a
arte ousada de Diilin, Gasíon Baty e Jouvet, entre outros,
que reivindica a necessidade da compreensão do fator arte
em teatro, rebelando-se contra a comédia fácil do "boule-

vard", declara que o bom teatro é a resultante de um bom
ator, um bom ensaiador, um bom original, num bom cenário.

Seria injusto deixarmos de ressaltar a imensa contribui-
ção que o teatro amador vem oferecendo, entre nós. Desde
a fundação do Teatro do Estudante, pelo escritor e diplo-
mata Pascoal Carlos Magno, até a criação de grupos como
os dos "Comediantes", sem dúvida alguma uma das mais
sérias organizações artísticas, o que se vem observando é a
falta de conhecimentos básicos para aqueles que se dedicam
à arte de representar. Quase sempre os espetáculos que en-
tre nós alcançam um sucesso maior, como índice de uma
etapa em nossa evolução artístico-teatral, nada mais são do
que a reunião de meia dúzia de teóricos interessados em tea-
tro, que resolvem pôr em prática conhecimentos adquiridos
exclusivamente através da leitura.

Uma campanha sistemática a favor da construção de ca-
sas de espetáculo,a organização de cursos de arte teatral em
nossas universidades, o contrato de técnicos estrangeiros de
reconhecido mérito e o incentivo da produção teatral por
parte dos nossos autores de ficção seria a solução ideal.
Entretanto, é preciso não esquecermos que essa simples enu-
meração abrange um vasto programa.

A inteligência a serviço do teatro poderia proporcionar
meios para que o vasto plano se desenvolvesse e para que
dentro de algum tempo tivéssemos um teatro à altura.

Nada adianta representarmos Shakespeare, Molière ou
os nossos Martins Pena, José de Alencar além dos modernos
mais avançados sem uma exata compreensão de suas obras
e do espirito da época em que foram escritas. E para isso
é necessário estudo e interesse pela profissão.
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NOTA SOBRE GONÇALVES DIAS E O
ROMANTISMO BRASILEIRO

Onestaldo de Pennafort

Quer se admita, como alguns, que o romantismo francês
foi, em essência, eminentemente social, quer se defenda a

íese contrária, que o dá como um movimento anti-social,
como um fenômeno de individualismo artístico, por influên-

cia do romantismo anglo-germânico, — o que é positivo é

que a poesia romântica francesa, encarada no seu aspecto

puramente estético, isto é, nos seus motivos literários ime-

diatos e na sua expressão formal, erigiu como princípio a

inspiração pessoal, um subjetivismo à outrance, o mais ex-

cessivo individualismo artístico.
Mas um excessivo individualismo artístico acaba por fa-

tigar, mesmo àqueles que o praticam. E aí está a razão por

que os poetas românticos franceses sentiram, ao cabo, a ne-

cessidade de entremeiar por vezes os seus solilóquios poeti-
cos de motivos impessoais, de se evadirem de si mesmos, de

substituir, de quando em quando, os temas "confidenciais

pelos temas "míticos", sendo profundamente significativo
também o fato de haverem derivado com freqüência para
a forma impessoal do teatro.

E tais evasões se exerceram no sentido de um orienta-

lismo fantasista c da revivescência dos temas dos roman-

ceiros medievais e das epopéias mosárabes - e o represei

tante máximo dessa diversão foi Victor Hugo.

Essa tendência para a diversão de motivos acabou por
constituir também - não tivesse sido praticada por Hugo
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— uma das caraterísticas da escola e caraterística que se es-
tenderia depois ao remanescente mais destacado do roman-
tismo, que foi Gautier.

O saudoso mestre João Ribeiro escreveu certa vez que,
no Brasil, todo homem de letras é francês, por definição.
Tal conceito encontra raízes, por outro lado, na frase cor-
rente durante certo tempo entre nós e segundo a qual a poe-
sia seria um dos muitos artigos que importávamos da França.

Se esses juízos, descontada a parte de exagero e de in-
justiça, se baseiam, sob certos aspectos, na verdade, não o
será com relação ao nosso romantismo, que, de fato, só ti-
nha de francês na epígrafe com que por vezes um Casimiro
de Abreu e um Castro Alves, sacrificando ao gosto do tempo,
enfeitavam algumas das suas poesias, brasileiríssimas tanto
no sentido, como na sua expressão formal.

Justamente, o romantismo brasileiro foi o movimento
literário mais legitimamente nacional, e correspondeu, quiçá
inconscientemente, numa fase de plena formação da nacio-
nalidade, aos anseios e ideais políticos do país, que surgia
como nação. Só se chamou romântico porque, na sua expres-
são propriamente literária, reagia contra a literatura clás-
sica portuguesa, à semelhança da reação oferecida à arte
clássica francesa pelos epígnos de Chateaubriand.

Mas, na verdade, tanto pelas suas caraterísticas formais»
como pela sua inspiração, pela vida, costumes e paisagens
brasileiras que retratava, a nossa poesia romântica foi legi-
timamente independente e nacional, isenta de diretas in-
fluências estranhas, e devera ser chamada, não romântica»
mas brasílica.

A literatura não é, por certo, uma atividade humana
que possa ser historicamente estudada à parte, como um
fenômeno isolado. Mas, na simples análise literária, é pos-
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sível distinguir os acidentes literários, que vulgarmente cha-
mamos escolas, pelos assuntos que estas elegem como seus
materiais temáticos.

As escolas literárias se originam a um influxo das idéias,

princípios e ideais filosóficos, sociais ou políticos, que regem
uma determinada época.

Mas na transposição para o terreno literário desses ideais
sublimados, as escolas se distinguem uma das outras pela
eleição dos assuntos que passam a constituir o seu material,
como os escritores se distinguem entre si pelo estilo.

Ora, quem quer que leia os românticos brasileiros po-
dera verificar que eles não se impressionaram com os ma-
teriais temáticos dos franceses: nem exploraram o orienta-
lismo, nem se inspiraram nos romanceiros medievais ou nos
assuntos históricos, nem por outro lado derivaram, de modo
significativo, para o teatro. E até mesmo o seu subjetivismo
não foi um ponto de contato com os franceses.

O destes era um fenômeno de introspecção de consciên-
cias, tinha uma significação moral, do mesmo passo que era

um movimento de reação religioso-filosófica, e literária. |
O dos nossos era desinteressado e significava um fenô-

meno simples de vida. Homens novos, livres de passado,
numa pátria nova, os nossos românticos se narraram obe-

decendo inconscientemente à necessidade de falar em cena-

rio tão grande, de dar a nota humana à paisagem sem his-

tória, e, à falta de passado e de história, eles foram os seus

próprios mitos.

Um deles, porém, por certa faceta de sua obra, fez exce-

cão à regra: Gonçalves Dias, - porventura o único francês

dos nossos românticos, - e não só sob o aspecto de que aqui

tratamos, como também pelas ordenadas qualidades de eqm-

líbrio que o caraterizam.
Como os franceses, procurou a diversão dos motivos,

inspirou-se no "passado pitoresco" e entremeiou a sua lírica

de poesias de caráter nitidamente impessoal, tendo chegado,
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por outro lado, a sentir e a reviver, com graça e propriedade,
a poesia dos romanceiros mosárabes.

São exemplos desta última espécie de diversão a sua poe-
sia O Pirata e o primor do gênero orientalista que se intitula
Zulmira:

Sonhara-te eu na veiga de Granada,
tapetada de flores e verdura,
onde o Darro e o Xenil no lento giro

volvem a linfa pura.

Ali te vejo em leda comitiva
dos gentis cavaleiros do oriente,
quando, deposta a malha de combate,
vestem da paz a seda reluzente.

Ali te vejo, sim; mas mais me agrada
o que se me afigura noutro instante:
ver-te em vistosa tenda de ouro e sedas,
levantada no dorso do elefante.

E, em roda, ao largo, o séquito pomposo
de eunucos a teu gesto vacilantes,
em cujas frontes negras se destacam

alvíssimos turbantes.

E pergunto quem és. — Então, me dizem,
ciosos de guardar o seu tesouro,
nome tão doce aos lábios, que parece
escrever-se em setim com letras de ouro.

Esta poesia, além de bela, é profundamente curiosa a
certos aspectos. Ela é todo um caminho cheio de atalhos
que conduzem cada qual a pontos diferentes, — tão rica é
de sugestões, de indicações, de antecipações e de sentidos.

Nela, o poeta fundiu estranhamente a maneira que mais
tarde se denominaria parnasiana com o mistério e o vago da
lírica oriental, no que se tornou êmulo de Gautier.

E se esse poemeto, pela sistematização formal das estro-
fes e das rimas, estas uniformemente graves, e pelo corte e
movimento dos versos (um certo modo de fazer o verso seco,
limpo, dh>se-ia sem aparas, como, por exemplo, o quarto da
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terceira estrofe, do qual talvez se tenha lembrado B. Lopes,
ao compor o seu verso "trespassada no bico da cegonha") é
parnasiano por antecipação, já pelos seus versos finais que,
em vez de dizerem, sugerem, — esses versos cheios do vago
de um nome apenas sussurrado e que afinal é menos dito
do que sugerido e por uma imagem decorativa despertada
no espírito do poeta pelo fenômeno da audição colorida, —
tudo isso é já da maneira, do ideal e da ciência dos sim-
bolistas.

Por outro lado, revela Gonçalves Dias nessa poesia o
fundo clássico que o tornou poeta de tão alto estofo.

Só um fundo humanístico lhe inspiraria a imagem da
"'malha guerreira" em antítese com a "seda da paz". Essa
imagem ressuma latinidade, sabe a Virgílio e a Horáeio.

Na sua Pequena História da Literatura Brasileira, Ro-
nald de Carvalho diz de Gonçalves Dias que êle foi a pri-
meira voz definitiva da nossa poesia.

Foi isso e ainda mais, porque a sua obra representa ver-
dadeiramente a primeira floração de cultura na nossa li-
teratura.

Romântico por ter nascido e escrito em pleno roman-
tismo, parnasiano e simbolista avantla lettre, por intuição e
riqueza poética, êle foi na verdade e antes de tudo, — pela
grandeza da sua arte, pela sua formação, pelo conjunto e

equilíbrio das suas qualidades, como pelas sugestões que a
sua obra poderá sempre suscitar, através do tempo e de tô-
das as escolas literárias, — o nosso primeiro grande clássico.

Afinal, em arte, como em literatura, toda grandeza tende

para o clássico.
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Paulo Mendes Campos.

Observando a paisagem literária da Espanha contemporânea,
é fácil ver a preponderância do ensaio crítico e da poesia com gran-
de vantagem sobre o romance. Chega a impressionar o número e a
qualidade de grandes ensaístas e poetas espanhóis, gente como Or-
tega y Gasset, Eugênio D'Ors, Amado Alonso, José Bergamin, Ma-
ranon, Madariaga, Dámaso Alonso, Unamuno, Ramiro Maetzu, e
poetas como Juan Jamón Jimenez, Antônio Machado, Guillén, Pe-
dro Salinas, Rafael Alberti, Luís Cernuda, Garcia Lorca, etc. Ro-
mances há e bons; e "Belarmino y Apolonio" é um modelo. Ape-
nas que esse gênero não é atualmente o melhor ou o mais caracte-
rístico de Espanha. Acrescente-se ainda que, muitos dos romances
espanhóis obedecem a um processo francamente de ensaio. Como
tantos cios trabalhos de Pio Baroja e Azorin, situados no limiar en-
tre a reflexão crítica e a ficção. Investigar a causa disso não nos
parece fácil. Pelo menos, a um ligeiro exame, a gazúa de Taine —
raça, meio e momento, não nos 'esclarece coisa alguma. E nem a
solução disso nos preocupa nesse momento, em que pretendemos ape-
nas falar sobre um desses grandes poetas espanhóis.

Talvez poucos poetas tenham tido uma consagração póstuma
tão rápida e decisiva quanto a de Federico Garcia Lorca. É que
estamos assistindo ao início da glória de um personagem que se re-
veste de todos os predicados para passar à história como um sim-
bolo comovente. Estamos diante de uma glorificação que é também
um brado de revolta contra um mundo que mata seus poetas — em
todo o alcance simbólico disso. Somos os espectadores e possíveis
cúmplices de uma época em que a ordem nazista se levanta para su-
primir a ordem dos artistas, a ordem deshumana de Hitler contra
a desordem lírica e humana de Charlie Chaplin. Lorca resta de pé
na sua morte como um exemplo e uma advertência. Evidentemente,
entra nesse simbolismo muito da velha mania humana de criar mitos,
substituindo a verdade pela lenda. Porém, por que razão não con-
correr para a existência desses mitos quando isso colabora na cons-
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trução de um valor moral? É bom e nobre acreditar em Lorca um
símbolo. Entretanto, se abdicamos de maiores preocupações críti-
cas no fato de ver em Garcia Lorca um símbolo, não consideramos
decente colaborar em equívocos menos honestos. É mesmo de se la-
mentar que boa parte da glória e popularidade de Garcia Lorca re-
pouse em certos mal-entendidos. Estamos nos referindo ao equívoco
bem calculado de transformar Garcia Lorca em bandeira política,
quando ficou bem claro a ausência de relações diretas suas com
quaisquer credos ou ideologias partidárias, abstenção essa compro-
vada por seus amigos menos suspeitos. Não é que a política^pudesse
desmerecê-lo. É uma questão de respeito pelos outros, respeito pelos
mortos, ao menos. Mais importante que a morte é a vida de Garcia
Lorca. É mais justo situá-lo nessa vida que êle soube viver e amar
do que no dia em que ele se despede dela. Não é reacionarismo nos-
so, é apenas — repetimos — amor pela verdade, coisas, aliás, fre-

quentemente indiscriminadas em nosso tempo.

#
* #

Garcia Lorca era filho de lavradores. Por uma espécie de co-

quetterie" jovial, escondeu sempre a data precisa de seu nasci-
mento 1898 ou 99. Fuentevaqueros era a sua terra, em Granada,
nessa Granada que, segundo êle mesmo, ama o diminuto e é como
a recordação do que se passou na cidade de Sevilha. E o próprio
poeta que' declara ter herdado de seu pai a paixão, e de sua mae, a

inteligência. , .
Seus primeiros namoros com a arte. levam-no a estudar piano

e êle esperava dedicar-se somente à música. A amizade com tala
o entusiasma. É também na sua mocidade que surge seu amor pelo
desenho e pela pintura. Êle haveria de conservar por muito tempo

o hábito de rabiscar pequenos esboços em suas cartas num traço- de-

licado e infantil, como vemos em reproduções de alguns originais

Estudante pouco sério, freqüentou meio despreocupado o cur-

so de Filosofia e Letras e, inteiramente despreocupado, o de Direito,

na Universidade de Granada.
Em 1919, êle chega a Madri. O ambiente artístico da capital

espanhola era de renovação e a forca renovadora recebia o nome de

ultraismo. Lorca passa a freqüentar o "Café Prado onde se re-

uniam os artistas moços. Na Residência dos Es udantes, onde ele

morava, fica conhecendo o pintor Salvador Dali. Dali impressão-
nava com seu jeito meio boêmio, meio camponês, sua,yoz <múonada

sua boina à moda francesa, seu ar preocupado e distante. Garcia
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Lorca o descreveu assim: "o fenômeno poético em sua integridade
e crueza apresentou-se por si mesmo diante de mim, subitamente,
em carne e osso, vermelho-sanguíneo, viscoso e sublime, tremulante
com mil fogos de obscuridade e biologia subterrânea, como toda ma-
teria dotada com a originalidade de sua própria forma.

Salvador Dali iría, mais tarde, influir na poesia de Garcia Lor-

ca quando imprimindo seu pincel na direção das aventuras ^sur-
realistas, sugeriria ao poeta o abandono do êxito seguro do Ro-
mancero Gitano" em troca de uma técnica revolucionaria de tor-
mas surpreendentes. Naquele tempo, entretanto, as pinturas de
Dali eram ainda tímidas, de contornos claros e rigorosos, e nao ha-
via por parte de Lorca nenhum entusiasmo ingênuo ou amigável,
como podemos ver nos alexandrinos fluentes da bela ode a Salva-
dor Dali:

"Oh, Salvador Dali, de voz aeeitunada!
No elogio tu imperfecto pincel adolescente
ni tu color que ronda la color de tu tiempo
pero alabo tus ânsias de eterno limitado."

Era o homem e não o artista principiante que Garcia Lorca
celebírava.

Por essa época, Lorca começava a dominar os artistas jovens
com sua juventude simpática e alegre, sua nobreza sem afetação,
fazendo amigos, criando em torno de si um ambiente de intimidade
sadia e alegre. Aqueles moços de vinte anos "exerciam honesta-
mente a mocidade". Lorca recitava versos seus e alheios, tocava
piano, improvisava com Salvador Dali "ballets" burlescos, multi-
plicava-se em divertimentos, não> economizava a riqueza privile-
giada de seu temperamento e inteligência. Os amigos classificavam
de prodigiosa a sua arte de dizer versos e o seu senso da situação dra-
mática. Êle era um iluminado, um desses jovens cheios de pleni-
tude, mas delicado, que apaixona a todos. Pablo Neruda o evoca em
sua prosa eloqüente como "um relâmpago físico, uma energia em
contínua rapidez, uma alegria, um esplendor, uma ternura comple-
tamente sobrehumana. Sua pessoa era mágica e morena e trazia a
felicidade." Dámaso Alonso fala no seu "formidável poder de cap-
tação de todas as formas vitais." B todas as referências ao poeta se
pautam por essa linguagem afetiva e maravilhada.

Quanto à poesia, Lorca não se apressava a publicar nada, con-
victo que estava da necessidade de obter a depuração dos poemas
através de um longo repouso. Seus amigos se viam obrigados a re-
correr a subterfúrgios e pretextos para estampar uma produção
dele numa revista ou jornal. Em 1921, o pintor Gabriel Garcia Ma-
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roto, seu amigo íntimo, instala uma editora e convence a Lorca de
reunir seus poemas em volume. Surge então, "Libro de Poemas".
E sempre foi assim: tudo que Garcia Lorca publicava se deve a in-
terferência de seus amigos.

No ano de 1927, Margarita Xirgu estréia "Mariana Pineda"
em Madri, fato que deve ser lembrado, porquanto o nome de Fe-
derico Garcia Lorca começa a circular desta data em diante mais
amplamente. É que Espanha sofria àquela época a ditadura ridí-
cuia de Primo Rivera e o público viu na peça de Lorca um canto
à liberdade. Havia em "Mariana Pineda" coisas assim, nascidas
da asfixia política:

"Não é hora de pensar em quimeras, é hora
de abrir o peito a belas realidades próximas
do uma. Espanha coberta cie espigas e rebanhos,
onde a gente coma seu pão com alegria,
ao meio destas nossas largas eternidades
e esta aguda paixão de horizonte e silencio.
Espanha enterra e pisa seu coração antigo
seu ferido coração de península andante
e é preciso salvá-la rápido com unhas e dentes."

Mas, o renome proveniente desta peça foi mais ou menos pas-
sageiro.'A fama de Pederico Garcia Lorca chega definitivamente
com o "Primeiro Romancero Gitano", livro de que falaremos mais
adiante.

Garcia Lorca multiplica seus dotes harmoniosos. Realiza em
Barcelona uma exposição de seus desenhos, pronuncia conferências,
muitas vezes ilustradas por êle mesmo ao piano, funda uma revista
de vida efêmera, imprime à sua poesia direções menos seguras, mais
aventureiras. Ganha uma viagem aos Estados-Unidos, onde êle fica
alguns meses. Logo após seu regresso, em 1931, é proclamada a re-

pública em Espanha e o ministro da Educação lhe confere a tarefa
de organizar um teatro de estudantes que leve aos recantos mais rus-
ticos da península as grandes peças castelhanas. A "troupe recebe
o nome de "La Barraca", e, "Fuenteovejuna", "La vita es suei™ ,
"El burlador de Sevilla" e outras peças de representação diticil sao
levadas nas regiões mais humildes de Espanha. O êxito dessa época
é quase todo devido ao teatro. "Bodas de Sangre a obra-prima
teatral de Garcia Lorca, é estrelada, então, com grande sucesso.

Êle vai a Buenos Aires, em 1933, onde pronuncia conferências
e encena "La clama boba", de Lope da Vega, ao mesmo tempo que
presencia o êxito estrondoso de "Bodas de Sangre', na capital por-
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tenha. No ano seguinte, Margarita Xirgu estréia "Yerma" e, mais

tarde, "Dona Rosita" e "El lenguaje de Ias flores . A gloria de

Federico Garcia Lorca está em seu auge. O poeta demonstra uma aü-

vidade artística surpreendente. É todo vitalidade e idealismo, El

Romancero Gitano" está em 7.» edição. Lorca triunfa.
É nesse período de glória que arrebenta a revolta contra a Re-

pública. Lorca é uma de suas primeiras vitimas.
Não há uma versão definitiva de sua morte. Uma delas, a mais

provável, conta que o poeta fora visitar o prefeito de Granada seu
cunhado, dias antes dos falangistas assaltarem a Espanha. Lnva-
dida a cidade de Granada os falangistas se dirigiram logo a casa do

prefeito, levando também Garcia Lorca e o fuzilando na rua pela
madrugada. Tudo sem explicação, arbitrário, brutal. Contam tam-
bem que o poeta pedira licença para escrever antes de morrer um

poema a Espanha, o que foi negado. E antes do pelotão atirar teria

gritado: "'Soy cristiano, pero liberal."
Não importa, entretanto, verificar a autenticidade dos deta-

lhes. Garcia Lorca, um puro e um privilegiado, morreu. O mundo
irá aprendendo aos poucos o significado dessa morte, quer sob um
prisma de uma cultura periclitante, quer visando o conteúdo sim-
plesmente lírico e fraterno desse desaparecimento.

Fica, desse modo, esboçada rapidamente a trajetória também
rápida, mas iluminada e múltipla, de Federico Garcia Lorca pela
terra. A impressão primeira é que esta existência plainou em uma
constante exaltação jubilosa. E é verdade. Mas um pouco mais
fundo, penetraremos uma zona patética e sombria, realidade primor-
dial e noturna do poeta. Guillermb de Torre, que foi de seus ami-
gos próximos, fala de "su risa sin envés, su loca alegria, ei casi per-
manente estado lírico en que dionisiacamente vivia" — para adver-
tir — "pero había en él, quizá subyacente en su alma, como contra-
punto de su júbilo deslumbrante, ei eco de un sonido grave, ei aire
sufocado de un sino patético, que junto a sus cancioncillas aladas
le inspiraba sus tragédias, y, que, ai cabo, ha prevalecido aciaga-
mente".

Federico Garcia Lorca foi um poeta das coisas, um poeta dos
chopos, do povo, das ribeiras, mas, resgatando o sonho inconcluso
na matéria pobre. Êle é, antes de tudo, um sensualista. E aqui
vamos rever a crítica inteligentemente profética de Ortega y Gas-
set quando, há mais de vinte anos, descortinava nos versos de An-
tonio Machado o começo de uma poesia que se realizasse numa am-
pia "cultura dos sentidos". E, quinze anos mais tarde, era o pró-
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prio Lorca que dizia da necessidade do poeta de ser professor nos
cinco sentidos corporais. O que separa a poesia, essencialmente, da
filosofia é justamente esse caráter sensual, a localização do poema
no tempo e no espaço em oposição à dialética abstrata dos filósofos
e dos poetas filosof antes também.

Garcia Lorca pertence à família poética que redimiu Góngora
em Espanha. Seu trabalho sobre o autor das "Soledades" é um dos
melhores guias para a compreensão do ultraísmo. Se examinarmos
a poesia de Lorca e de seus companheiros, veremos que eles se en-
eontram unificados por uma lúcida aceitação das diretrizes do gon-
gorismo. Esse nome, que aprendi a desprezar nos bancos colegiais,
está na base da poética moderna espanhola, glorificando e ressusci-
tanclo uma poesia esquecida e caluniada. Góngora não está mais so-
litário. Góngora não é mais um incompreensível. "Que es eso de
obscuridad?" — pergunta Lorca, para responder: "Yo creo que el

peca de luminoso". Não se trata de uma influência extrínseca de
Góngora, mas sim de uma influência intrínseca, isto^ é, a análise
e posterior incorporação dos elementos essenciais da poética de Gon-

gora.
A grande lição poética de nosso século é o nivelamento de temas,

a indistincão do que é precioso ou fundamental à poesia, se reconhe-
cendo, enfim, que todos os objetos, por mais antipáticos que pare-
çam, aceitam calados os nossos problemas e por meio deles se trans-
figuram. É o ensinamento da poesia de Lorca, de Drummond, de
T. S. Eliot. E esse ensinamento na Espanha se liga a Góngora, na
França, a Villon, na Inglaterra, a John Donne.

Como todo grande poeta renovador, Garcia Lorca dentro ae

uma poesia de linhas exteriores inéditas, manteve com sutileza os
aspectos mais enraizados da alma espanhola. E uma poesia cheia de

surpresas, cheia de detalhes pitorescos, isso que um autor cnama
-irresponsabilidade nos sentidos". Sob o aspecto simples e descar-
nado de suas canções surpreenderemos uma poesia prodigiosa. O

edifício de sua construção poética é simplificado, mas esconde um

mundo de minúcias técnicas, delicadezas, requintes. Seu poder ver-

bal é mágico e definitivo. E, convém notar, estamos nos antipodas
da retórica, ou seja, o fausto se revela na poesia de Lorca por iLima

opção pelas coisas pobres, {invertendo um conceito de eloqüência)

pelas coisas que o desgaste contínuo paralisou e emudeceu. E ma

poesia popular pelo espírito e aristocrática pelo mane o de uma

técnica habilmente estruturada. Ele está convencido defeso esses

elementos arquitetônicos da poesia - as palavras as imagens me-

táforas definitivas - é que irão assegurar ao poema seus direitos

de eternidade. Lorca compreendeu como poucos que a poe ia com-

pete definir as coisas, defini-las, entretanto sem limita-las, antes,

participando do cerne sem fronteiras do mistério.
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Dentro da classificação curiosa que o próprio Lorca faz — poe-
tas que escrevem olhando os caminhos pela vidraça e poetas que es-
crevem percorrendo os caminhos — êle é um dos exemplares mais
típicos deste último gênero. Conclusão: poeta anti-acadêmico, poe-
ta do povo e da terra. Seu processo criador era lento; como já dis-
semos antes, êle seguia o processo de Juan Ramón Jiménez, deixando
o poema repousar durante um largo tempo. Confessava que lhe era
impossível falar sobre a sua própria poesia, não por ignorar o que
fazia, pelo contrário, confessou uma vez: "se é verdade que sou
poeta pela graça de Deus ou do demônio — também é que o sou gra-
cas à técnica e ao esforço, e por dar-me conta em absoluto do que
vem a ser um poema."

Em toda a grande poesia, haveremos de encontrar sempre um
conjunto de caracteres constantes, a linha concepcional do poeta
que lhe fornece dentro da diversidade uma fisionomia. Trata-se,
pois, da própria unidade da obra, daquilo que distingue um criador
e nos orienta sobre as coisas que ela testemunha. Por outro lado,
surge na obra poética o que poderemos chamar acidentes, pedras
nos caminhos, situações que, sem desprender-se diretamente da men-
sagem cio poeta, impuseram-se por circunstâncias opressoras. Falo
apenas dos poetas que não se negaceiam às influências do tempo e
das mutações sociais e humanas. Não daqueles-(e não estamos dis-
cutindo o problema) que, programada uma direção estética, se fa-
zem indiferentes a tudo mais que possa acontecer a eles ou ao mim-
do. Temos, assim, conceitualizado, o que denominamos constantes e
acidentes de uma poesia.

Em Garcia Lorca, o amor, a terra, a morte e o povo são as cons-
tantes principais. A viagem a Nova Iorque fornece o grande aci-
dente, o diretamente social, o diretamente moral. Poeta intimista,
diletante da nuança, de um sentimento de terra quase regional, Gar-
cia Lorca se viu, de súbito, desenraizado de seu mundo e abandona-
do em um cenário bem diverso das paisagens granadinas. Troca,
então, o subjetivismo pela consciência coletiva, substitui a nuança
pela metáfora larga e contudente, transforma a sua solidão — como
no dizer do poeta brasileiro — em meio de conhecimento entre os
homens, caminha sempre mais para uma universalização temática,
abandona o exercício de uma técnica delicada e minuciosa pela es-
pontaneidade de uma forma agressiva e desconcertante.

Nos primeiros livros de Garcia Lorca, devemos salientar, so-
bretudo, o, romantismo dos mbços. Um romantismo que se salva
por uma forma já muito bem disciplinada. O seu "Libro de Poe-
mas" quando republicado mais tarde, veiu precedido de uma nota
em que Lorca quase pedia desculpas por esses poemas da mocidade,
que teriam, talvez, apenas a virtude de recordar-lhe a infância apai-
xonada e triste. A advertência é inútil. Desde Rimbaud, será di-
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ficil contar três poetas que escrevessem poemas tão depurados e tão
belos antes dos vinte anos. O poético que envolve essas cauções mais
uma vez nos desorienta pelo mistério, pela suspeita de uma reali-
dade inefável, "cosa que no puede ser y sin embargo es". Curioso
notar a pluralidade desses primeiros poemas, isto é, a incapacidade
de desdobrar-se e interessar por várias coisas, o que denuncia em
Lorca uma riqueza prodigiosa para sua pouca idade de então. Des-
de essa época, êle já procurava captar os ritmos tradicionais e po-
pulares da península ibérica, ao mesmo tempo.que sua inteligência
definia-lhe os contornos e a profundidade. O que nos agrada par-
ticularmente nesses poemas iniciais é a insistência com que volta
sempre a tratar das coisas perdidas, a grave tristeza da irreversi-
bilidade do tempo, a nostalgia de tudo aparentemente ido, mas, na
verdade, incorporado a tudo quanto vinha sob forma de emoção.

Numa entrevista concedida no regresso cie sua viagem a Nova
Iorque, ao confessar que via a poesia de um modo diferente, con-
cluia que o fato cie êle ser granadino o inclinava para a compreen-
são do perseguido, cio negro, do judeu, do cigano. A primeira etapa
desse amor pelo povo é o "Romancero Gitano", canto de solidane-
dade pelos humildes, pelos vagabundo líricos que vivem sob a opres-
são dos tenentes coronéis da guarda civil. Mas não é possível deter
«obre esse livro sinão longamente. Queremos nos referir também
aos grandes poemas de Garcia Lorca, à funda e inesgotável poesia
de "Ode aí santíssimo sacramento dei altar" e de "Llanto por Igna-
cio Sanchez Mejias". A poesia ganha então uma. intensidade mvul-

garmente atingida, são, por assim dizer, palavras fixadas no es-

paço, imobilizadas numa ordem eterna e perfeita. A sua ode a Ina-
cio Sanchez Mejias, de quem não é possível deixar de sentir-se ami-
ro, esse pobre Inácio, toureiro, comediógrafo, morto por um louro
às cinco em ponto de uma tarde de agosto de 1934, é um poema que
serviria para se divagar laudas e laudas sobre o mistério poético.
Poema que nos faz pensar também que as magnas particulares so
existem para os poetas incapazes de descobrir o lamento universal

presente em todas as coisas tristes que acontecem, independente ae

geografia e conhecimento.
E, finalmente, com "El Poeta en Nueva York", Garcia Lorca

deixa de ser clássico. Porque, convenhamos, a sua disciplnm ante-
rior era a de um clássico: o caos dominado, a confusa inspiração

poética reduzida a uma expressão concisa que smgulariza umes-
tado de alma e edifica uma construção humana. Sao poemas sobre
negros, judeus, sobre multidões que vomitam, sobre ruas e sonhos
frustrados, sobre a introdução da morte nesse universo pululante
cie vida, tudo isso que nasce do espanto de nao ver mais 

Joupos
sim, arranha-céus, colunas de sangue, cemitérios, desigualdade de
bens. Nunca, talvez, se tenha gritado com tanta veemência sobre
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as misérias de uma, grande cidade. Nunca se tenha surpreendido
com tanta força a nostalgia dos negros, dita naquele admirável poe-
ma ao rei de Harlem cujas barbas chegavam até o mar. Ficamos,
então, compreendendo a razão pela qual, "quando canta um negro
em um teatro se faz um silêncio negro, um silêncio côncavo, enorme
e especial".



CERVANTES E A POLÍTICA

R. Magalhães Júnior

Salvador de Madariaga, um dos mais autorizados cri-

ticos de Cervantes na atualidade, observa de passagem, no

seu "Guia dei lector dei Quijote", que comendadores da obra

do herói de Lepanto, caçadores de símbolos e descobrido-
res de intenções, já quiseram apresentar Dom Quixote e

Sancho Pança como um "par antagonista", cada um dos

quais convertido em cabeça de uma série de valores respec-

tivamente opostos. Dom Quixote, segundo tais interpretações,

seria equivalente à série "valor-fé-idealismo-liberalismo-

esquerdismo", ao passo que Sancho Pança representaria a

série oposta, "cobardia-ceticismo-realismo-senlido pratico-
reacão-direitismo". Embora sustentando que, por vezes, um

e outro se aproximam e se fundem, numa quixotizaçao de

Sancho e numa sanchização do Quixote, Salvador de Ma-

dariaga reconhece que 
"as duas figuras cervantinas tendem

a se obscurecerem e a desaparecer debaixo da frondosidade

intelectual que com sua vitalidade têm alimentado ; E nos

aconselha a que, 
"por entre o bosque das simbolizaçoes e m-

terpretações, r-etornemos a Dom Quixote e Sancho tal como

Cervantes nô-los deixou".
Quem procure analisar as opiniões políticas de Cervan-

tes terá, necessariamente, de ir buscá-las »a Parte segunda

do «Dom Quixote», capítulos XLII, XLII , XLIV e XLV, onde

encontramos a série de conselhos que o fidalgo manchego da

ao sen fiel escudeiro, em vésperas de ser convertido em go-

vernador da ilha da Barataria, numa püheria igual aqueUa

do prólogo de Shakespeare em "Taming of the Shrew , em
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que o pobre Christopher Sly, bêbado e vagabundo, se vê me-
tido na pele de um nobre e com toda uma teoria de cor-
tezãos a seus pés. O próprio Madariaga nos diz que Cer-
vantes aparece, no seu livro famoso, falando pela boca de
vários personagens, num verdadeiro prodígio de ventrilo-
quia. E tinha de usar de cautelas, desindividualizar-se, tan-
genciar, porque a época em que vivia não admitia que as-
suntos tão delicados fossem feridos diretamente, sem véus
ou disfarces. Jean Cassou, no seu breve e admirável estudo
sobre Cervantes, observou com muita agudeza que "o pen-
samento dessa época (a do autor do "Dom Quixote") se refu-
giava na hipocrisia", citando a esse propósito este trecho cer-
vantino: "Segui las costumbres de mi pátria, a Io menos en
cuanto a las que parecian ser niveladas con Ia razón, y en
las que no, con apariencias fingidas mostraba seguirias, que
tal vez Ia disimuíación es provechosa" ("Pérsiles y Segis-
munda"). E é Jean Cassou também quem nos lembra que,
mau grado todas essas cautelas, ainda assim a Inquisição su-
primiu da obra de Cervantes algumas passagens que não
aprovou. Tanto maiores eram, pois, as razões que o genial
cativo de Argel tinha para se precatar.

Politicamente, Miguel de Cervantes não tinha o menor
motivo para festejar os poderosos, os dominadores da Es-
panha em sua época. Mutilado na batalha naval de Lepanto,
abandonado nos tratos, sem assistência e sem resgate, no-
meado para um cargo mal remunerado e um dia falsamente
acusado de se haver apossado dos dinheiros públicos, Mi-
guel de Cervantes nunca viu satisfeita a sua grande aspira-
ção: a de servir em melhor e mais rendoso posto em ter-
ras americanas, fosse como funcionário da • tesouraria do
reino da Nova Granada, como governador da província de
Soconuzeo, na Guatemala, contador das galeras em Car-
tagena ou corregedor da cidade de La Paz. De nada lhe va-
leu haver representado ao rei, nesse sentido, em 1590, ale-
gando os seus serviços militares e o seu merecimento para
tais cargos. Não timbravam os reis em escolher literatos
para tão altos postos. A monarquia espanhola confiava mais
em valentes capitães analfabetos, como Pizarro, o conquis-
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tador do Peru, do que em licenciados e poetas. A Cervantes

nunca faltou a necessária coragem para criticar a ignorân-

cia dos servidores da coroa e o pouco apreço que os domi-

nadores espanhóis davam aos homens cultos. Num dos seus

entremeses chega êle a propor exames para os candidatos a

alcaides. Entre os candidatos está Humillos. E a este per-

gunta o

Bachiller — Sabéis leer, Humillos f

Humillos —  No, por cierto,
Ni tal se probará que en mi linaje
haya persona tan de poço asiento _
que se ponga a aprender esas quimeras
que llevan a los hombres oi brasero
y a Ias mujer es a la- casa liana.
Leer no sé; mas sé cosas tales,
que llevan ai leer ventajas muchas.

Bachiller — Y cuales cosas son?

Humillos - Sé de memória
todas cuatro oraewnes, y Ias rezo ^
cada semana cuatro y cinco vezes".

Assim, a um só tempo, castigava Cervantes o critério

da escolha dos funcionários políticos e a Inquisição. A um

personagem que pergunta a Humillos se apenas com isso

pensava ser alcaide, responde o interpelado: "Con esto y

con ser yo cristiano viejo, me atrevo a ser un senador ro-

mano". Vem a seguir o questionário que o Bachiller íaz a

outro candidato, Jarrete.

Jarrete —  Yo> seüor Pesuãa>
Sé leer, aunque poço; ãeletreo
y anão en ei b-a-ba bien ha três meses

y en cinco más ãaré con ello a un cabo;

y soy cristiano viejo como todos,

Essa mesma crítica é repetida no "Dom Quixote", pela

boca do escudeiro do fidalgo manchego, Preparando a treta
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da ilha da Barataria e do efêmero governo de Sancho, diz
o duque ao ingênuo aspirante ao cargo de governador:

«__ Vós, Sancho, iréis vestido parte de letrado y parte
ãe capitem, porque en la insula que os ãoy tanto son me-
nester las armas como las letras, y las letras como las armas.

— Letras, — respondia Sancho, — poças tengo, porque
aun no sé ei A-B-C; pero bástame tener ei Cristus en la
memória para ser buen gobernador. De las armas mamjaré
las que me ãieren, basta caer, y Dios ãelante."

Como se não bastasse a crítica dos entremeses e das pa-
lavras de Sancho, a respeito da iliteratice dos governantes,
Cervantes fala ainda, pela boca de Dom Quixote, sobre as
injustiças de que foi vítima, numa daquelas expansões de
ventriloquia de que nos falou Salvador de Madariaga:

41— Infinitas gradas ãoy ai cielo, Sancho amigo, ãe que
antes y primero que yo haya encontrado con alguma buena
ãicha, te ha/g salião a ti a recibir y a encontrar la buena
ventura. Yo, que en mi buena suerte te tenía librada la paga
ãe tu servidos, me veo en los princípios de aventajarme, y
tu, antes de tiempo, contra la lei ãel razonable ãiscurso,
te ves premiado en tu ãeseos. Otros cochechan, importu-
nan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían, y no alcanzan
lo que pretenãen; y llega otro, y sin saber como, ni como
no, se halla en ei cargo y oficio que otros muchos
pretendieron; y aqui entra e encaja bien ei ãecir que hay
buena y mala fortuna en las pretensiones. Tú, que para
mi, sin ãuãa alguna, eres un porro, sim, madrugar ni três-
nochar y sin hacer ãiligencia alguna, con solo ei aliento que
te ha tocaão ãe la anãante caballeria, sin más ni más te\
vees gobernaãor ãe una insula, como quien no ãice nada."

Os conselhos de Dom Quixote a Sancho, antes que êle
se engolfe nesse mar proceloso, pois "los ofícios y grandes
cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confu-
siones", constituem um verdadeiro breviário de sabedoria
política. Para reforçar a significação desses conselhos, o pró-
prio Cervantes nos adverte que o herói manchego "solamente
disparataba en tocándole en la caballeria" e que 

"en los de-
más discursos mostraba tener claro y desenfadado entendi-
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miento". Vejamos algumas dessas máximas e verifiquemos

se elas realmente colocam Dom Quixote do "idealismo-libe-

ralismo-esquerdismo", a que aludiu Madariaga:

"— Cuando pudiere y debiere tener lugar Ia equidaã,
no cargues todo el rigor de Ia ley ai delincuente; que nà
es mejor Ia fama de juez riguroso que Ia dei compasivo.

Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún
tu enemigo, aparta ias mientes de tu injuria y ponlas en
Ia verdaã dei caso.

Hallen en ti más compasión Ias lágrimas dei pobre,
pero no más justicia, que Ias informaciones dei rico. Pro-
cura descobrir Ia verdaã entre Ias promesas y dádivas dei
rico como por entre los sollozos y importunidades dei pobre.

No te ciegue ia pasión propia en ia causa ajena;
que nos yerros que en ella hicieres ias más veces^ serán siiy
remédio; y se tuvieren, será a costa de tu crédito, .y auú
de tu hacienda.

 Toma con discreción el pulso a lo que pudiere^ va-
ler tu oficio, y si sufriere que des librea a tu criados, dásela
honesta y provechosa, más que vistosa y bizarra, y repár-
tela entre tu criados y los pobres; quiero decir que si has
de vestir seis pajés, viste três y otros três pobres, y asi
tendrás pajés para el cielo y para el suelo; y este^nuevo
modo de dar librea no le alcanzan los vanaglonosos.

Depois do que ficou transcrito, não há como se possa
negar o liberalismo de Dom Quixote, ou, melhor dito, de

Cervantes, porque é o genial criador do último cavaleiro

andante quem fala pela sua boca, nos momentos em que
não o perturbam os assuntos de cavalaria. Não queremos
deixar de citar, aqui, mais algumas palavras de Cervantes,

pela boca do duque, em resposta a Sancho Pança, que dizia

aceitar o encargo de administrar a ilha apenas "por el deseo

que tengo de probar a qué sabe el ser gobernador":

"_ Si una vez lo probáis, Sancho, - ãijo el Duque,
— comeros heis Ias manos iras ti gobierno, por ser dulci-
sima cosa el mandar y ser obedecido."

Grande verdade é essa, — e comprovada, ainda agora,

por todas as ditaduras que insistem em se perpetuar, a des-
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peito da repulsa que despertam, nos quadros internacionais,
como dentro das próprias fronteiras em que são exercidas.

Quantos não comem hoje as próprias mãos para manter os
seus postos de governo? Dulcíssima coisa é mandar e ser
obedecido. Nomeado governador da província guatemalense
ou corregedor de La Paz, teria Cervantes podido vir tam-
bém a se embriagar com o poder e a comer as mãos para
não deixá-lo? Cremos que não, porque já vimos qual era o
teor da sua moral e quais os princípios do seu liberalismo.
Mas é bem possível que o exercício das funções públicas, a
importância do posto e os proventos auferidos lhe tirassem
da cabeça a idéia de escrever o "Dom Quixote", — que, pro-
jeto antigo, só foi passado para o papel quando o infortúnio
o conduziu à prisão, acusado de desvio de fundos, como
coletor de impostos. Se Filipe II tivesse atendido os seus
rogos, dando-lhe uma rendosa sinecura na Guatemala ou
no Peru, talvez o "Dom Quixote" não tivesse chegado a ser
escrito. Teriam deixado de existir, não apenas um livro imor-
tal, mas duas figuras eternas, — as de Dom Quixote e de
Sancho Pança, — que Madariaga coloca, com as de Dom
Juan, Hamlet e Fausto, entre "os cinco grandes homens cria-
dos pelo homem". Mas não duvidamos de que a província
de Soconuzeo teria tido um bom governador, porque, como
notou Jean Cassou, "num século que foi de ouro, mas tam-
bém de sangue, Cervantes ignorou, até extremos impressio-
nantes, a violência, a vingança, os prazeres da dominação
e da crueldade.



A ALEGRIA DE VIVER NOS ESTADOS
UNIDOS

VlANNA MOOG

A atitude dos norte-americanos em face das fatalidades
indesviáveis do presente — da vida e da morte, do sofri-
mento, da angústia, do amor e do ódio — parece constituir
até certo ponto uma simples decorrência de suas reações
em face do conceito fundamental de passado. Com a mesma
impaciência, decisão e desenvoltura com que se desviam do

passado, quando o passado se lhes torna incômodo, reagem

contra a doença, o desespero, a tragédia, a preocupação e

a morte. Doença, preocupação, tragédia e morte, tudo

quanto possa concorrer para contaminar o ambiente de me-

lancolia, de desgosto ou de tristeza, pelo efeito moral de

saturação inconsciente, deve ser evitado ou pelo menos con-

tornado.
Nem mesmo a guerra, a mais tremenda guerra de to-

dos os tempos, com todas as suas devastadoras repercussões

na vida afetiva americana, poude arredá-los dessa atitude.

Ela está entranhada neles, fixou-se-lhes na sensibilidade,

preside e completa-lhes a formação. Seus reflexos, alias, sao

encontráveis por toda a parte: na sua maneira de ser no

seu convívio, nas suas instituições, na sua arte, no seu estilo

cie vida e até nos seus cemitérios.

O moderno cemitério americano! Nada de mármores

imponentes, de legendas dilacerantes, de saudades irrepa-

ráveis Em lugar do cemitério tradicional, evocativo, grave,
oprimente, simples campos repousantes, dificilmente distin-

5
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guíveis de um parque ou de uma pista de golf. Esses lugares
a que o povo dá os títulos eufemísticos de Memorial Park
ou de Forrest Law, já não ocupam, como os cemitérios an-
tigos, os centros das cidades e os sítios privilegiados. Asse-
melham-se a tudo, menos a autênticos cemitérios. Dir-se-iam
antes lugares ideais para encontro de amantes e de na-
morados.

De resto, o dia de finados nos Estados Unidos não é uma
data nacional. Os jornais não aparecem alastrados de con-
vites para enterro e missas de sétimo dia. Os mortos não
atravancam a vida do país. O luto já não constitui um de-
ver social. Não é pela quantidade de desmaios e pela den-
sidade das roupas pretas que se avalia do sentimento das
famílias enlutadas. A sociedade americana não impõe a
obrigação de exibir a dôr. Ao contrário, compreende, res-
peita e acata a quem procura superá-la e preservá-la de
olhos profanos.

Assim como não há o culto da morte, não há o culto
da tragédia. Na dôr exige-se toda a compostura, na alegria
todos os excessos são tolerados. Haja vista as modificações
que o cinema americano teve de introduzir no conceito de
tragédia, o respeito que tem pelo ébrio, a sua tolerância
para com o comediante.

Esse mesmo povo que conhece o melhor teatro dos tem-
pos atuais suporta com bonomia os piores cômicos do mundo,
cômicos que em qualquer outra parte seriam impreteri-
velmente vaiados e pateados.

Por que? Simples solidariedade para com todo aquele
que procura amenizar a vida pelo riso e pela alegria. Pre-
fere ser chamado de crazy do que de emotional.

Então a sua tolerância para com os ébrios chega a ser
comovedora. Suporta-os com paciência evangélica, êle, que
para o inforíunado que estadeia a dôr sabe consolar senão
com esta fórmula banal de cortezia: Take it easy. Como
quem diz: — Não tome a coisa tão a sério, não desespere,
amanhã será melhor.

Aplicável a mil e uma situações, o take it easy, além de
natural antídoto à pressa americana, é a fórmula salvadora
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da América para as horas dramáticas. Esta aqui enruga o
sobrecenho porque o filho foi convocado? Take it easy.
O Senador Conally ameaça céus e terras, escandalizado com
os gastos do governo na política de bòa vizinhança? Take
it easy. Esse ali acaba de perder milhões na bolsa? Take it
easy. Os olhos de Dick fuzilam, estão quase vidrados sobre
Virgínia, depois de cinco meses de mar, de blacáute, de
solidão, de jangla, de bombardeios, enquanto o colo de Vir-

gínia rescende provocadoramente a mel e orvalho? Take it"easy. 
Já não há tão bom wiskey como antigamente? Take

it easy. Há um bêbedo no balcão que entorna sobre o terno
o copo de cerveja? Take it easy.

Na verdade os ébrios americanos fazem por merecer a
consideração de um amável take it easy. Raramente se en-
contrará entre eles o que nós chamamos o má bebida, o que
se prevalece de um vago estado de irresponsabilidade para
dizer todo o mal que pensa do próximo e da humanidade,
trazendo à tona um sub-consciente carregado de recalques, de
frustações, de ressentimentos, de inveja e de ódio. E se a
índole verdadeira e profunda dos povos se revela pelo com-

portamento dos seus ébrios, a do povo americano deve ser

não só excelente, como exemplar. Embriagado, raramente
dá para ofender ou desacatar. Tende antes para a cordia-
lidade ruidosa, para a comunicabilidade e para o riso. Ja-

mais para o pranto.
Rir é mais importante do que chorar. Como nos versos

de John A. Joyce que recolhi entre os dísticos de um certo
restaurante de Washington, reduto de grandes irmãos em

Baco:
"Laugh and the worlã laughs with you;
Weep and you weep alone."

Ri e o mundo há de rir contigo. Chora e chorarás sozinho.

Trata-se, evidentemente, de um povo que goza saúde e

que não faz forca por ser infeliz. Nem ser, nem parecer.

Quando se sente inundado de alegria é o primeiro a pro-
clamá-la, e querer que os outros dela participem. Com que
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naturalidade, ingenuidade mesmo, expõe à luz do sol as
razões de um contentamento! Agora o que êle oculta, o que
não procura dividir são os seus motivos de mágua, suas do-
res, suas preocupações, principalmente se essas preocupa-
ções, aflições e máguas podem concorrer de uma forma ou
de outra forma para reduzir na coletividade em que vivem
uma alegria projetada, entusiasmos e prazeres de há muito
prelibados.

Exemplos? A vida americana está cheia deles.
Dois jogadores de base-ball, o jogo nacional dos Esta-

dos Unidos, momentos antes de uma partida decisiva, de
cujo resultado pendem milhares de torcedores, são colhidos
pela notícia da morte do pai. Que devem fazer? Confabu-
Iam, discutem, combinam. Afinal decidem jogar e um deles
é na tarde memorável o maior instrumento da vitória do
seu team, o herói da jornada. No dia seguinte os jornais,
todos os jornais, sem exceção, numa impressionante una-
nimidade de aplausos, celebra-lhes o feito como digno de
ser imitado pelos jovens da América.

Um casal recebe convite para participar de um jantar
com data marcada em casa de amigos. Resposta postal da
senhora: o marido não compareceria pela impossibilidade
física de já não existir — he passed away, para usar o eufe-
mismo americano — mas ela, a viúva, acudiria pontualmente
ao convite.

Um célebre humorista de rádio, ídolo de milhões de
ouvintes, perde um filho afogado exatamente no dia em que
devia apresentar-se num grande show vastamente anun-
ciado. Na hora aprazada lá estava êle para cumprir a sua
parte no programa. E, por uma estranha e implacável coin-
cidência, a nota alta desse programa era uma engraçadís-
sima anedota sobre afogados, que não houve tempo de
retirar.

A Fundação Carnegie aguarda em Pittsburg, para den-
tro de dois dias a visita do Embaixador do Brasil. Na vés-
pera da recepção, o Presidente da Fundação que a promo-
vera e fora o seu principal organizador, sente-se assaltado
por um mal súbito e tem pressentimento de que vai morrer.
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Sua última vontade: que nada seja alterado no programa
das festividades.

Este foi um testamento excepcional, lacônico, rabiscado
às pressas. Mas, são sem conta os testamentos americanos

que traduzem esse mesmo espírito, esse geral e sincero de-
sejo de que a morte não seja cercada das formalidades com

que o mundo latino costuma revestir o ato de retirada do
cenário da vida. Há um empenho constante de que não se

prolongue além do indispensável o sentimento que traz a
morte, amargurando com lágrimas prolongadas a existèn-
cia dos que ficam. Para os que ficam a mensagem é esta:

que se divirtam, que ajudem o tempo na obra de cicatri-
zacão das dores. E a vida continua.



PEQUIM

Affonso Lopes de Almeida

Vamos passear...

*

No hotel, enquanto a espero, uma hora,
Â tamisada, repousante luz do "bar"

— E que calor, que sol, lá fora! —
Evoco (ante o "garçon", que dorme,

A face contra o bordo da janela),
Alguns aspectos da cidade enorme
Por onde em breve passearei com ela...

Em Pequim, nas compridas, amplas ruas
E nos esconsos becos, fervilhantes

De mercadores ambulantes,
Mulheres lindas e crianças nuas,

Ficam, entre bulhentas lojas (mercearias,
Boticas de antiquários e herbanários,

(*) De pirotécnicos, passarinheiros,

P(*) 
Ségeiros, liteireiros, quinquilheiros,

(*) Ou vendedores de marrecos secos,
Bolos de ervanço3, pastelões de sojas,
E dos objetos e mercadorias
Os mais inesperados e os mais vários),

}' Em Pequim, como digo, entre essas lojas,
Nas largas ruas, nos esconsos becos,

I Ficam centenas e centenas, mais:
Ficam milhares,
De solares,

Testeados de altos muros
Escuros.
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(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

Nessas mansões senhoriais, 
Pela porta entreaberta de serviço

Que dá para o terreiro das cosinhas,
Vislumbram-se ao passar, lá dentro,

O cercado dos patos e galinhas;
Repolhos brancos em alegre viço;
Tenras, frescas alfaces; os picantes
Pimentos chins, e as toiças odorantes

Do coriandro, gostoso cuentro...
A um canto, com bambus em azerbe, as begóniaa
Os fetos e demais adiantos; no jardim,
Cravos, rosas, reais crisantemos, peónias.. .

Depois, roupas ao sol, na relva rasa,
E ao fundo, enfim,

Entre esgalhadas amoreiras,
Os cachos amarelos dos cuã-pi,
Os polpudos e lúcidos li-chi,
As ameixeiras, as caramboleiras. ..

Mas, se se fecha a porta,
Ninguém dirá que aquela casa

No centro urbano de Pequim,
Tem horta,

Pomar, jardim.

E o lar?... No lar,

Pelos inumeráveis aposentos
— Que as veladas janelas e os postigos

Mal expõem à luz e ao ar —

Móveis pesados, de pau-ferro, antigos,

Trabalhados à mão, sem torno;

Nas mesas, vasos, pratos, porcelanas,
Os clássicos tinteiros e pincéis,
Esculpidos com finos ornamentos,

Bronzes, jades, marfins e filigranas;

Nos muros, em reetângulos pendentes,
Os caligráfiteos painéis,
Oom frases de Cbnfúcio e com sapientes

Sentenças e provérbios, por adorno...

Mais longe, à meia-luz de quieta sala,
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(*) Entre acervas de incenso, que treseala,
No altar, às mãos esguias os divinos
Atributos de graça e de concórdia,
Flexuosa e longa, a face ingênua e mansa,

(*) Kum-Yin, a Virgem da Misericórdia,
Ergue de leve os lábios finos,

Como em dúbio sorriso de esperança...
Depois, na alcova anexa ao quarto nobre,
Arcas de câiifora, entalhadas, rescendentes,
Ou com tampos de sândalo, tauxeados

De rebites de cobre,
Cheias de grossos linhos bem dobrados,
E escorregantes sedas resplendentes,
Constituem as providas reservas

(*) — Bragais de antigas, esponsais reboras —
Entre as quais o doméstico tesouro,

(*) A "missiva nupcial", se guarda, ao fundo,
Vermelha, escrita em caracteres de ouro...

E, nesse mundo,
Um pai, três Mães, dez filhos, cinco noras,
Seis netos, uma avó, duas sobrinhas,
Doze amas e áias, oito ancilazinhas,
Quatro criados, e, por fim, as servas.

E esta gente é feliz... Sensata e cáuta,
Às rectas, paralelas existências
Por fáceis normas o destino pauta;
Todos mantêm, sem ódios, sem rigores,
Na bem-aceita instituição caseira
Com sábias restrições e dependências,
União, civilidade e disciplina
Quer de inferiores, quer de superiores,
Que a ambos eles, de idêntica maneira
Igual respeito humano subordina.

E, quanto ao mais, moderação em tudo;
Vida modesta, saborosa e calma;
Não julgar nunca as coisas por suposto,
Arbitrário valor, que é vã medida;
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Mas, embebendo-se até à alma
Do puro gozo sensorial da vida,

Sentir-lhes sobretudo
O som, o aroma, a côr, a forma, o gosto.

Esta é a cidade estranha, singular,
Do íntimo regozijo, da serena
Alegria dos justos, da tranqüila
Degustação das coisas deleitosas

Aos sentidos e à mente...
Dir-se-ia que cada hora sucessiva

(Alhures tão volátil e pequena
Na marcha fugitiva

Dos rápidos avanços diminutos)
Aqui morosamente,

Aqui gostosamente se distila

(*) Na clepsidra da vida regular
Em grossas, lentas gotas saborosas

De espaçados minutos!

É que longos os dias são para quem vive

Sem frenéticas ânsias; insensatas,
Perturbadoras ambições;
Cultivadas saudades, que a tristeza

Em perpétuos desgostos reavive...

Para as almas pudicas e pacatas,
Para os mansos e claros corações

Que o espírito — que não a Natureza —-

Por lúcida vontade fêz assim...

Esta é a filosofia de Pequim :

Não perseguir inalcançáveis sonhos,

Por futuros proveitos ilusórios,

Na busca infrene de ideal distante;

Mas fruir com delícia os bens que temos,

Com tal fruição, tais gozos gustatórios
íntimos e sutis, que compensemos

Em nós com isso as poucas, raras máguas

(*) Que à vida surgem, como pétreos conhos

De longe em longe erguidos entre as águas

De cristalino rio deslizante...
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*

Se queres ser feliz, tu, que me lês,
Goza as tuas modestas alegrias
A exemplo do prudente pequinês;
Goza-as, embora parcas e pequenas,
A cada instante dos teus doces dias:

Pois a felicidade
Não a alcança a ambição de um bem imenso,
Em ânsia que alvoroça e que atordoa!

O que a revela, o que a nos traz,
Como tão bem o prova esta cidade

Do bom-humor e do bom-senso,
É sabiamente e facilmente, apenas,
O gosto de viver a vida boa
De boa fé, com boa mente, em boa paz...

(Do livro A Neve ao Sol, Viagem lírica pelos cinco continentes).

Notas aos versos assinalados por asteriscos (*):
Pirotécnicos — Os fogos de artifício são (como a pólvora) de origem

ehinesa, e muito mais em voga ali ainda hoje que em qualquer outra parte do
Mundo; nascimentos, aniversários, casamentos, celebram-se ao som de estouros
de bombas e "bichas" e à luz de magnésio de estrelas e lágrimas festivas.
Daí o grande número de "pirotécnicos" de Pequim.

Passarinheiros — Lojas de venda de aves canoras ou ornamentais, vivas.
Rara será a casa em toda a vasta China sem um aviário ou múltiplas gaiolas.É mesmo comum nas cidades levarem-se os canários e outros pássaros a passear,no campo — sempre engaiolados, claro está!

Ségeiros e Liteireiros — Na China são ainda de uso corrente as "cadeiri-
nhas" e liteiras, havendo-as modestas, ou de gala; de festa, ou de luto.

Venãeãores ãe marreoos-sêcos — Os chins desossam, abrem os patos e mar-
recos, secam-nos, como fazem os europeus com o bacalhau, e nós com o xarque.

Cuentro — O cuentro é talvez o condimento primordial da rica e saborosa
cozinha chinesa. As suas toiças são aliás muito decorativas.

_ Azerbe — Pára-vento formado por árvores ou outras plantas para pro-teção de terrenos de cultura delicada, ou de areais movediços; é palavra legí-
tima da nossa língua, de uso comum no Oriente, e fora dele.

Aãiantos — Nome genérico de certas plantas, como fetos, avencas, etc,
que não requerem rega, mas sombra e humidade. Nome comum no Oriente.

_ Peónias — Em Changai, ouviu o autor dizer peonías, como paroxítono;sao as flores mais características dos jardins da China septentrional.
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Cuã-pi e li-chi — Arvores de frutas de mesa, da China, que D. João VI
se esqueceu de mandar vir para o Brasil quando nos mimoseou com jaqueiras,
caramboleiras, mangueiras, frutas-pão — e chá.

Acirras — Vasos de bronze, para queima de incenso; há-os de três for-
matos e tamanhos, cada qual com o seu nome próprio na nossa língua.

Eum-¥ín — Deusa chinesa, cheia de candura e graça, e, diriam os norte-
americanos, de sex-appeal. É linda! Está em todos os lares.

jieboras — Na celeste-pública ainda estão em uso as "reboras", abolidas
entre nós, ocidentais, desde o Séc. XVIII. Constituem elas o presente de
noivado ("esponsais reboras"), feito pela família da noiva ao noivo. É cos-
tume serem as reboras transportadas em palanques abertos, à vista do publico,
a passo lento, da casa da noiva para a do noivo. A palavra é atualmente
paroxítona, na China, e ignoramos se de igual modo em Madura e nas índias,
onde o costume que ela traduz também subsiste. Cf. Eêbora: idade núbil da
mulher, e Beborar.

Mksiva nupcial — O casamento é na China ato privado, e não público;
assim, não há lá certidões legais de casamento. O Estado não se imiscui na
vida privada dos cidadãos e da família, o que só é possível devido a altíssima
civilização moral da nação. O matrimônio pode entretanto ser provado pela
mulher graças à Missiva Nupcial, carta escrita pelo pai do noivo em que este

lhe solicita a honra de vir a ser sua nora, como esposa do seu filho Fulano.
Essa carta é sempre escrita em papel vermelho, que é a oôr da alegria, como

a branca o é do luto. A carta é entregue à noiva no dia em que esta passa
a residir em casa do marido, ou do pai deste.

Clepsiãra — Eelógio movido a água.

Conhos _ Penedos esguios, erguidos no leito de muitos cursos d'água,

como o rio Lane, no Jehol, certo trecho do Iang-tsê, etc, etc.



A "PRINCESA FLOR"

Lygia Lemos Torres

"Em todas as famílias há entes assim,
verdadeiras visões de amor, de carinho e de
ternura. Assim D. Maria Amélia. Na família
de D. Pedro I foi a Princesa Flor."

Escragnolle Doma.

A Princesa Maria Amélia de Bragança, a linda filha de
D. Pedro I, que ficara órfã em tenra idade, recebeu de sua
mãe, a Imperatriz Dona Amélia de Leuchtemberg, aprimo-
rada educação. A sua meninice, alegre e despreocupada
passou-a em Lisboa, no Palácio das Janelas Verdes. Com
pouco mais de 14 anos, era quase da altura da mãe, e a Im-
peratriz costumava dizer: "Creio que ela virá a ser ainda
mais alta do que eu" (1).

A Princesinha fêz os seus estudos de humanidades em
Munique onde foi discípula do afamado professor dr. Fre-
derico Kunstmann, que lhe ensinou noções de gramática,
retórica, filosofia, literatura alemã, geografia e história uni-
versai. Destas matérias, estudadas todas com esmero, a que
mais agradava a Maria Amélia era a história universal que
ela, de memória prodigiosa como quase todos os Bragan-
ças, conseguia repetir com facilidade e elegância, notada-
mente quando se tratava de episódios interessantes da His-
tória do Brasil. Falava e escrevia com perfeição o inglês,

t- ri1-* i Carta da ImPeratriz D> Amélia à Condessa de Itapagipe, escrita emLisboa, 14 de Março de 1846. Documento autógrafo e inédito existente naBiblioteca Nacional
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que aprendera com o sr. Everill, e também correntemente
o francês e o português que lhe foram ensinados, dócil e
carinhosamente, pela própria Imperatriz. Seguiu também
na Alemanha, o curso completo de ciências físico-matemáti-
cas, sob a direção do dr. Dieber, dela fazendo um exame
brilhante na Universidade de Munique. Foi a primeira pes-
soa de seu sexo e de alia linhagem, que prestou em público
tão árdua prova de ciência. Aplicou-se muito era astrono-
mia, ciência que deliciava o seu temperamento romântico
propenso aos sonhos. Alguém lamentava, certa vez, os as-
tros jamais falarem ao coração de um célebre astrônomo da
época. E a menina, espírito arguto, acudiu prontamente:"O céu não foi mudo, Lalande é que foi surdo" (2).

Pela música a Princesa tinha vocação hereditária. D.
Amélia sentada junto à filha, costuma ouvi-la executar os
mesmos trechos que ela tocara para distrair o marido. À vi-
vacidade da Princesa não passava despercebida a nostalgia
que naqueles momentos se apossava da Duquesa de Dra-
gança. Então meigamente enlaçava o colo da mãe, e, como
se fora ainda uma criança, a ela se aconchegava, beijando-a
carinhosamente.

Também com a Imperatriz aprendeu as noções elemen-
tares de pintura, arte em que mais tarde se aperfeiçoou com
grandes mestres, tendo chegado a fazer "algumas obras que
honrariam um artista consumado" (3).

Na Baviera, Maria Amélia era o ídolo da corte. Há muito
uma princesa não se destacava tanto pela beleza e graça.
Era uma figurinha esbelta e linda semelhando preciosa por-
celana de Sèvres. Olhos de um azul profundo. Boca pe-
quenina, brejeira, que ora ria despreocupadamente, ora fran-
zía-se num amuo gracioso. O porte, majestoso, mas os pas-
sos leves e elegantes. Era uma visão encantadora: não nasceu
inutilmente filha de tão bela Imperatriz. Nas cortes da In-
glaterra, Rússia, Saxônia e Suécia, as quais, em anos dife-

(2) Marquês de Rezende, "S.A.I. a Princesa D. Maria Amélia", in "O
Panorama", Vol. X, págs. 185-188, Lisboa, 1853.

(3) Marquês de Rezende, op. cit.
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rentes, percorreu com a mãe, deixou uma inesquecível lem-
branca de doçura e de beleza.

Quase no fim do ano de 1850, D. Amélia tornou à Lis-
bôa. Reabriu-se o antigo solar do Marquês de Pombal.
A mocidade exuberante da Princesa encheu novamente de
vida os grandes salões do Palácio das Janelas Verdes.

D. Amélia considerava incompleta a educação da fi-
lha que já beirava os vinte anos de idade. Notava lacunas
principalmente quanto à língua paterna. Procurou logo cor-
rigi-las dando-lhe um professor ilustre, o conselheiro Freire
de Carvalho. Em pouco tempo, graças à sua admirável com-
preensão e agudeza de espírito a jovem Princesa estava se-
nhora da história e da literatura portuguesas. Era encan-
tador ouvi-la discorrer, tanto em prosa como em verso, —
num português suave, mas com ligeiro sotaque saxônico
— os trechos favoritos dos autores clássicos.

Quando enlevadamente escutava aquela voz querida,D. Amélia se inquietava ao pensar que muito em breve teria
de se separar daquele anjo, já em idade do noivado. Havia
vários pretendentes; mas outros surgiriam certamente, e se
algum deles a merecesse, como rejeitá-lo?

Maria Amélia, embora de temperamento nervoso, go-sava até então de uma saúde perfeita. No sítio de Caxias,
porém, para onde iam todos os anos fazer uso dos banhos
de mar, a Imperatriz notou pela primeira vez um estado fe-
bril na linda Princesa, e recordando a doença do marido,
teve agoniados pressentimentos. Felizmente a mocidade de
Maria Amélia permitiu reação satisfatória. Regressando àLisboa, continuou rigoroso tratamento e conseguiu curar-se.A alegria voltou ao régio solar. A Princesa mostrava-se fe-
üz e comunicativa.



A "princesa flor" 79

D. Amélia achou que não poderia protelar por mais
tempo o matrimônio da filha. Entrou em negociações com
várias casas reinantes da Europa, e finalmente o noivo aceito
foi o arquiduque Fernando José Maximiliano, irmão de Fran-
cisco José I, Imperador da Áustria. Não chegaram entre-
tanto, a se conhecer esses dois belos jovens, que o destino
tão cruelmente destratou. A Princesa, a morte a levou tão
jovem! O Príncipe Maximiliano veio a cingir a coroa do
México, onde apenas três anos governou, para desgraça-
damente tombar fuzilado!

Já estava certo o noivado quando uma noite a Princesa
sentiu violenta inflamação na garganta. Manifestou-se em
seguida a escarlatina. D. Amélia, acompanhando de perto
a evolução da doença, ficou horrorizada ao pensar na pos-
sibilidade de lhe ser arrebatado o seu tesouro. Ela sabia
que essas moléstias eruptivas podem concorrer muitas vezes
para despertar o mal, possivelmente latente, tão temido pela
Imperatriz. Mas, ainda dessa vez, a mocidade da Princesa,
a ciência de seus médicos e a dedicação materna, pareciam
ter conseguido salvá-la. Maria Amélia reanimou-se e no-
vãmente a alegria penetrou nos salões do castelo. Desapare-
ceram assim as nuvens tensas que enegreciam a alma da
Duqueza de Bragança.

A primavera de 1852 chegou enchendo de flores a bela
paisagem portuguesa. A amenidade da temperatura e o as-
pecto festivo dos jardins convidavam para os passeios. Em
agradecimento ao interesse demonstrado pela Rainha D. Ma-
ria II, por ocasião da moléstia da filha, a Imperatriz levou-a
em visita à Soberana. A Princesa, alma apaixonada, desceu
com emoção ao maravilhoso parque do palácio real. Cheia
de alegria, ela demonstrava enorme vontade de viver. Que-
dou largo tempo maravilhada com a exuberância da natu-
reza, que jamais lhe parecera tão rica em cores, com tanta
vibração e com tamanho vigor! Tão encantada estava, que
não se apercebeu do vento rijo que balançava as árvores atin-
gindo em cheio o seu franzino corpo.

Na volta ao Palácio das Janelas Verdes, já apresentava
sinais alarmantes de saúde alterada. Ante as feições des-
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compostas da filha, D. Amélia pensou dolorosamente nos
derradeiros meses da existência do esposo. Cada vez mais
impressionante era a semelhança entre os dois entes que-
ridos. As faces da Princesinha outrora tão coradas, come-
cavam a empalidecer. Seu olhar agora sempre triste, como
que pressentindo algo irremediável, não tinha mais a graça
de antigamente. Suas mãos ficavam a miúdo cobertas de
um suor gelado. Era a repetição dos mesmos sintomas. Não
podia haver dúvida: a mesma moléstia, o mesmo fim!

D. Amélia, aflita, só deixava correr lágrimas às escon-
didas, porque junto à filha sorria sempre para animá-la.
O seu temor fora fundado. A intercurrência da moléstia
eruptiva aquebrantara as energias do organismo já frágil
da Princesa. A tísica fatal explodiu, não mais permitindo
ilusões nem mesmo à Imperatriz! Mortal angústia oprimiu
o coração da desolada mãe. A sua única felicidade, última
esperança que lhe restava na vida, não podia ser-lhe arre-
batada. Abraçando-a afetuosa e fortemente, desafiava a
Morte!

Como há 18 anos atrás, a Duquesa de Bragança, co-
meçou, como outrora com o marido, uma dolorosa peregri-nação em busca de clima mais saudável para a filha. Era
meados de maio foram habitar uma casa de campo no Ca-
lhariz de Bemfica. Aí todos os recursos da ciência foram
tentados debalde. No dia 2 de junho a moléstia se agravou
a tal ponto, que a Princesa reconhecendo a gravidade do es-
tado de sua saúde, pediu ela própria que lhe ministrassem
os sacramentos da Igreja. Nesse dia a Rainha e El-rei fize-
ram-lhe companhia. Os médicos aconselhavam como último
recurso os ares afamados da Ilha da Madeira. Apegando-se
a essa derradeira esperança, ©>. Amélia resolveu a partida.A 26 de agosto de 1852 embarcaram na fragata "D. Fer-
nando". Acompanhavam-na a corveta "D. João I" e o va-
por "D. Luiz I". A viagem foi penosa. Maria Amélia sen-
ha-se cada dia mais enfraquecida. A Imperatriz como fi-
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zera outrora ao marido, não deixava a filha um só instante.
Embora traspassada pelo sofrimento ela procurava alegrar
a Princesa, não querendo que a filha percebesse pela sua
dôr a gravidade do seu mal. Esforço inútil, porque a Prin-
cesa com a inteligência talvez mais avivada pela moléstia,
percebia com tristeza tão carinhosa atitude. Um sorriso
suave aflorava-lhe então no pálido rosto. Ela compreendia
bem a imensidade do afeto materno que ia perder...

Três dias após chegaram à Madeira. Já de longe po-
diam avistar a multidão que se aglomerava no cais, pois,
todos queriam trazer as boas vindas à meiga Princesa, filha
do inesquecível Herói Libertador de suas terras. Antes do
desembarque a Imperatriz e a Princesa deram solene beija-
mão aos amigos fiéis que as acompanharam. Maria Amélia
com encantadora meiguice, a todos recebia, fidalgos ou
servidores, os quais dela se aproximavam emocionados, pres-
sentindo tratar-se de uma despedida. No dia 30 foi o desem-
barque. Nas tradicionais cadeirinhas a Imperatriz e a Prin-
cesa foram transportadas entre alas de alegres madeirenses
vivamente entusiasmados por hospedarem membros da fa-
mília real portuguesa.

A Ilha da Madeira constituía oim cenário novo para
Maria Amélia. Ela sentiu reanimar-se admirando a formo-
sura da paisagem tão enfeitada. Montes, vales, rochedos,
plantas de tantas variedades inundavam a natureza de uma
profusão de matizes. Os carros sem rodas a desusarem nas
ladeiras calçadas com pedras ponteagudas, era para a Prin-
cesa um espetáculo novo. D. Amélia alegrou-se vendo a
filha tão interessada por tudo e correspondendo delicada-
mente aos que a cumprimentavam na passagem. Chegaram
afinal à Quinta das Angústias, que numa situação privile-
giada dominava o Funchal e o Oceano. Recolhida ao seu
aposento, a Princesa caiu em desânimo profundo. A ani-
mada travessia da cidade consumira-lhe as últimas ener-

gias. Não mais se levantou do leito.
Em uma tarde de janeiro de 1853, Maria Amélia perdeu

a última esperança. Meigamente abraçou-se à mãe e como

que para preveni-la, disse-lhe serenamente: "Parece-me que
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está chegado o princípio de meu fim" (4). A Imperatriz
cuidou de levantar-lhe o ânimo, mas a Princesa não se ilu-
dia, certa de que se aproximava a hora da separação. Numa
edificante piedade cristã, confessou à mãe: "Disponha Deus
de mim e de minha vida no que for servido, pois só Êle
sabe o que me é mais conveniente" (5). Com mão trêmula
escreveu a sua despedida a cada uma das pessoas queridas,
legando-lhes como lembrança uma jóia ou um objeto de
seu uso pessoal. Pediu, e com toda a força de seu coração,

que o seu corpo descansasse junto ao de seu pai.
A Princesa piorava cada hora. D. Amélia, debulhada

em lágrimas, por vezes agarrava-se frenèticamente à filha,
como que para mantê-la junto a si, ou para que Deus se
apiedando de seu grande sofrimento a levasse também...

Na igreja do Funchal, na alta madrugada de 4 de feve-
reiro de 1853, os sinos tangiam chamando os fiéis. A Prin-
cesa ouvia-os, mas sentia tristemente não poder atendê-los.
É que começara a sua agonia, interrompida às vezes por
momentos de lucidez, nos quais ela olhava para a mãe aflita
com um sorriso de agradecimento pelos vinte e um anos
de desvelos e cuidados— A cena não se prolongou.

Alguns instantes mais, a Morte fixava para a infeliz
Dona Amélia um quadro de dôr eterna.

A Imperatriz ficou desnorteada. Maria Amélia que era
toda a sua esperança, jazia inerte, estendida no grande leito
branco, tendo os cabelos louros caídos em desordem sobre
a testa. Os lábios ficaram ligeiramente abertos num último
sorriso. E os olhos, aqueles olhos tão lindos e tão brilhan-
tes, mal se viam ante as pálpebras semi-cerradas.

(4) Marquês de Rezende, op. cit.
(5) Marquês de Rezende, op. cit.
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Ajoelhando-se junto ao corpo da filha idolatrada, a
viúva de D. Pedro I, chorou as lágrimas mais amargas da
sua vida. Na verdade, que poderia ainda lhe acontecer
de mal, se morto estava ali o seu derradeiro amor?

Já então o sol entrava a jorros — eterna contradição!
— inundando de luz radiosa o corpo inanimado da linda
Princesa brasileira que teve a vida efêmera de uma flor.
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A HISTÓRIA NO ROMANCE

José Vieira

Romance das guerras entre Cartago e Roma, nesta fase
de ficção atualista, é, como já se disse, um fenômeno. Pre-
sentemente, só o romance de reivindicação e combate, con-
formado a um plano de literatura dirigida, conta , com a
inteira solidariedade dos que fazem ou cuidam fazer opi-
nião, no rodamoinho das controvérsias em chama. Na ver-
dade, o romance destinado a revocar mundos mortos sa-
tisfará um gosto de estudioso, mais do autor do que do lei-
tor e do crítico, muito ocupado este com as necessidades e
ânsias do maior número para se deter no que apenas se dá
nas culturas da criação desinteressada e no julgamento tam-
bém desinteressado. Não se negue ao romance histórico,
religioso, mundano, direito à vida, nem, tampouco, olhemos
como fantasmas na luz do sol as proclamadas importuni-
dades dos que, na confusão dos nossos dias, se conservam
fiéis ao culto mais próprio dos tempos calmos, de resto, ha-
bituado às interposições de crise, como a de agora. O erro
somente está em crer que, por se ter alterado o mar, o futuro
todo será de tempestade e desgraça.

Vi nas montras o volume do sr. L. Teixeira Leite Filho— grosso, alto, como ainda se usa, e julguei-o tradução, —
mais uma, das inúmeras que estamos fazendo desordena-
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damente. Engano da razão passível de enganos. O milagre
de Cybelle era fruto do país, sendo um romance histórico da
mais legítima e seguida tradição. Romance de gente e pai-
xões antigas, longo, massiço, massudo, e, sem embargo,
curiosíssimo; novo entre os em que a história e a fantasia
se ajuntam para o consórcio de bons angúrios mas rarís-
simamente feliz, e que, lidos, se guardam como bom achado
da bibliofilia.

O romance histórico implica o compromisso da história:
seja lícito pedir-lhe verdade. A ficção pura é a história
imaginada para valer por história real; não basta, entanto,
consignar com exclusão a verdade à história e a fantasia à
ficção. Qualquer que seja a sua espécie, o romance nunca
deixa de ser histórico. No mais imaginário deles, acharemos
o fato social, humano, psicológico — seu indispensável corpo
e alma, e, que, ainda em demasia inquinado de fantástico,

jamais se constituirá acima das coisas vistas. (Criamos o

fantástico com o que temos em nós, como somos, da mesma
forma que criámos os deuses.) Ao cabo de alguns anos, o

conto livremente inventado se reduzirá a documento con-

temporâneo, — a contemporaneidade da experiência incons-

ciente do autor, as suas reservas subjetivas, o seu eu revê-

lando-se, retratando-se naquilo que imaginou. Ao roman-

cista resta, pois, a função de fixador de uma imagem da

sua era e da sua capacidade criadora, com mais ou menos

virtude poética. Aqui mesmo já referimos os estudos ida

sociedade medieval através do romance de cavalaria, tao

inventivo e ousado de formação e lances. Em nossa seara

cabocla, que ficou de um Macedo romântico afora os mfor-

mes da corte do segundo reinado em seus dois primeiros
decênios de festa e sentimento, de material de historia dessa

sociedade ingênua e simpática? Não seja isto relegar os ro-

mances que têm atravessado intactos épocas e escolas, Sa-

lammbô, que suponho haja sido inspiração e apoio técnico

do sr. L. Teixeira Leite Filho, porquanto, no seu conteúdo

histórico, abarca uma coluna do duplo assunto de O mila-

gre de Cybelle, apesar de umas tantas restrições apressadas

de hoje, subsiste simples grande romance. É o prêmio da
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criação original que se fêz obra perfeita por o que de si
lhe deu o autor, pela idéia, pela vitalidade e pureza da lín-
gua, pelo estilo. Estas duas qualidades, que são para exigir
de todo romance, de todo poema, requerem-se mais neces-
sàriamente no chamado romance histórico. Por sua natu-
reza, o romance histórico reduz-se a duas fantasias: a cria-
cão ficcionisía e a criação histórica, que outra coisa não
acaba sendo, mesmo um Salammbô. Não sei se foi preten-
dendo utilizar no romance uma dessas evocações do passado
memorável que o autor de Les chouans lamentou desconhe-
cessemos o dia a dia da vida egípcia — o quotidiano que
proporciona o pormenor sem o qual a ficção antiga ou mo-
derna se tornará um esqueleto, muitas vezes, descarnado,
em que a representação da realidade, até quando imagina-
ria, dará ao corpo do episódio a inconsistência das mate-
rializações espíritas. A pobreza de détail é o que quase sem-
pre tem frustrado, no romance histórico, tentativas de ho-
nesta intenção e heróico labor. Neste particular, Salammbô
realiza um milagre. Flaubert suou sangue procurando-o,
como se reconhecerá vendo-o ir colhê-lo, por exemplo, num
remoto poema sobre tribos africanas, na Bíblia, em o que se
guardava de multisecular pelo Oriente conservador. Se não
se recomendasse por sua invenção e pela incomparável lite-
ratura, Salammbô teria, para se perpetuar, o tecido das con-
tribuições pequeninas colhidas difícil e pacientemente como
as pedras preciosas. Um livro já deste século — A vida
íntima dos romanos, ãe John Stewart, mostra a importân-
cia do pormenor para a história destinada à ficção.

O sr. L. Teixeira Leite Filho preparou-se, no seu ro-
mance, com suficiente leituras e pesquisas. Fundando O mi-
lagre de Cybelle na história das competições sobre o Medi-
terrâneo entre Roma e Cartago do século III antes de Cristo,
viveu-o nos lugares que forma delas cenário e veio esere-
ver o livro em Roma, há bons vinte e tantos anos. Como o
Mestre, que, já prontos os dois primeiros capítulos de Sa-
lammbô, achou preciso percorrer os sítios onde fora Car-
tago. O escritor brasileiro não seguiu de perto o modelo
magistral foi no trabalho de criar, e de igual sorte perdeu
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de o fazer na realização artística. Note-se que não está aqui

uma aproximação depreciativa. O autor de Salammbô quis
e pôde equilibrar a contribuição histórica com a criação li-

íerária; o de O milagre cie Cybclle absorveu história quanta
houve e acabou mais historiador que romancista, se não

preferiu dispensar um episódio central predominante nas-

rido da história, sobrepondo a história à ficção. Diga-se sem-

pre que, em literatura e arte, o criador é livre, posto que
a um romance cumpra-lhe ser, acima de tudo, romance.

O milagre de Cybelle é história romanceada, não a ficção

histórica em que as personagens, os pormenores, o entrecho

se combinam como reclamados pela criação sem dependen-

cia. E esta.será a verdadeira criação ficcionista. A outra,

aquela em que se encadeiam faíos ligando-os com alguma

invenção e fantasia, cabe nas liberdades, ou caprichos, do

romancista, porém para ser melhor história que romance. Em

O milagre de Cybelle, a história domina o romance e e muito

mais deleitosa que êle. 0 título da obra vem à feição de mn

lindo invólucro, não como síntese do -assunto e da narrativa.

Quinze anos de insucessos de guerra, contados com mmu-

cias, precedem a intervenção da deusa que dá nome ao ro-

mance. Depois de despojados é que os romanos a ela recor-

rem. Cybelle é uma divindade estrangeira. Vão apanha-la

na Ásia Menor. Roma concebera que só atacando Cartago,

só forcando Hannibal a ir defendê-la, levá-lo-iam a abando-

nar a península itálica. Ao mesmo tempo que se apresta para

essa suprema aventura, pensa Roma no auxílio da deusa; e,

vencida Cartago, crê piamente na influência decisiva de Cy-

belle, como esperara a ela recorrendo.
Havia centúrias, durante uma tormenta, caíra no monte

Ida um fragmento de aerolito, qu. o Oriente e com ele Car-

taao passaram a adorar como divindade tutelar e símbolo

dTMâe dos Deuses. A cidade e montanha de Pe—onde

tombara a pedra, logo foram promovidas a monte e cidade

santos, e ela recebia o preito dos povos comsen pm

cípio germinal de todas as »isas criadas Cybe^le era ida

por maior que Tanit. Ao pedaço de aerobto caído por acaso

o Politeismo semítico e o panteismo helen.co atribuíam vir
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tudes taumatúrgicas, desde séculos. Por isso, cada ano en-
viava a República (Cartago) oferendas e tributos à Dama
Negra (a pedra), símbolo de Baalat, no seu santuário do
monte sagrado. Está-se vendo segundo o receio de Roma
paga. Cybelle poderia conceder proteção ao inimigo; para
ela se apela. Era mais uma divindade estrangeira a vir resi-
dir no Panteon romano: o fragmento de aerolito veio. A essa
notícia, Cartago, que se inquieta à nova da invasão, alar-
mou-se; e a investida dos muros da cidade com a traslada-
cão da deusa grangeia a paz suspirada.

Mais adequado episódio para entreter a guerra seria o
de Sofonisba, que o romancista conta no fim do volume, qual
fêz com a Dama Negra. O drama da filha de Asdrubal Gis-
con começa muito antes do recurso a Cybelle e se entrelaça
intimamente com as relações políticas de África e Roma
guerreiras. Deteve-se o sr. L. Teixeira Leite Filho ante o
ter sido êle aproveitado na literatura por mais de um autor?
O que se transmite do escritor nos assuntos aduz-lhe caráter
tão particular, que, principalmente, será para se dizer quehá autores e não, de todo, assuntos.

Sofonisba é a prometida do príncipe Massinisa em con-
flito com o rei Sphax. Tem recebido do noivo um manto
maravilhoso, corre que êle fora morto. A jovem cartaginesa
acabrunha-se tanto, que dedica o manto a Tanit. Cai, então,
em abatimento mortal. Nesse estado de viuvez sem consolo,
dois fatos a vem ainda mais abalar: sabe que Massinisa
vive, e, sobre a alegria deste informe, é chamada a ajudar
a defesa da República renunciando a seu amor. Cartagoavisara-se dos (preparativos romanos de invasão. Para oataque indispensável, cercara-se Roma de alianças podero-sas da África. Um dos seus braços da morte no continenteera Massinisa; outro, Sphax. Não contando com o príncipe,Cartago volta-se para o rei. Meio seguro de atraí-lo seria amao de Sofonisba. É isso proposto a Giscon, que o comu-nica a filha. Sofonisba sacrifica-se pela pátria, casa com orei adversário do noivo. E Sphax aliado de Roma, em vezde servi-la, combate por Cartago. Com bravura e ardis, Mas-sinisa o vence; vencedor, desposa Sofonisba. Mas os romã-
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nos incluem a rainha entre as suas presas de guerra.
Massinisa envia-lhe um veneno, e ela se mata antes de en-
tregar-se aos inimigos dos seus e antes de partilhar o tálamo
com o preferido.

Sofonisba vem ser objeto do início da arte trágica na
Itália e na França. 0 italiano Giorgio de Trissino tira dela
uma tragédia que se representa em 1513 da nossa era. Outra
é composta pelo francês Mairet, em 1629. Corneille segue-se
a este, botando em cena uma Sofonisba no ano 1663, e
Voltaire o acompanha representando sua em 1774. São tô-
das essas tragédias hauridas em relato de Tito Lívio, que
também documenta o nosso romancista.

O episódio de Sofonisba tem contra si, para abranger
os acontecimentos revividos pelo sr. L. Teixeira Leite Fi-
lho, a circunstância de principiarem estes em Roma, muito
antes dele. História e romance começam, em O milagre de

Cybetle, pela justificação da desafronta a ser atirada a Han-
nibal ocupante da Itália, quando não haveria como incluir
a triste história da filha de Giscon. Mas é evidente a van-
tagem de ter preferido o romancista Sofonisba a Cybelle.
Em rigor, nenhuma das duas enquadraria satisfatoriamente,
a totalidade dos fatos históricos; e entram ambas no ro-

mance como elementos finais da história da guerra, con-

cluindo a narração. Elementos históricos e epílogo poético.
Do que a religião oferece para elevar a significação

psicológica dos fatos na urdidura do romance, concluir-se-á

que os deuses alimentam e exaltam a faculdade de ilusão de

romanos e cartagineses, porém, se fortalecem neles o an-

seio e proteção, nada fazem pelos últimos. Cybelle age a

par das armas de Roma decidida a libertar-se de Hannibal,
enquanto Cartago despeja em vão na bocarra candente de

Moloch os seus filhos em flor. (Para mover o deus contra

Scipião, sacrificam-se rapazes mais idosos que os da resis-

tência aos bárbaros. É o que se verifica comparando os dois

grandes sacrifícios em Cybelle e na carta contradita de Flau-

bert a Sainte-Beuve.) Deliberadamente ou nao, o sr. L. lei-

xeira Leite Filho põe em precária situação os deuses que
tudo suscitavam e resolviam no mundo cartaginês e romano.
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Moloch e Cybelle acabam desmoralizados e grotescos. Mais
ainda Moloch que a Mãe dos Deuses. Cybelle pode socor-
rer-se da fé romana que contou com uma esquadra e guer-
reiros da África; o monstro insaciável desprestigia-se com a
derrota dos seus, menos ricos de força, findando em feia,
horrenda lembrança. Se é um cristão, o sr. L. Teixeira
Leite Filho poderá regosijar-se dessa postrema vitória sô-
bre o Paganismo.

Ainda literàriamente, em O milagre de Cybelle, a his-
tória domina o romance. O escritor não cessa de esforçar-se;
rija tempera, atende às exigências mínimas da história e
das letras com vontade firme de realizar o melhor. Nada
obsta, porém, a que a história o possua por mais seu, do-
minando o romance; domina como uma especialização,
mesmo uma vocação. Nestes casos, a técnica e o estilo dos
gêneros atuam no homem de letras com um poder sutil,
de que só outra paciente exercitação triunfará plenamente.
Quando narra fatos históricos — políticos, guerreiros, reli-
giosos, o sr. L. T. Leite Filho está, como se diz, em casa;
derivando para a ficção — para o encontro e conflito de
sentimento das suas personagens, para as descrições locais,
para os aspectos da Natureza, sugere mais do que expressa,
e a sua prosa é o trabalho de um estatuário que se fizesse
ourives. Faço esta observação porque o autor escreveu o
seu livro sem desprezar o dever de tudo realizar bem.

No romance está um historiador que nem do vocabulá-
rio se descuida. A língua de O milagre de Cybelle é uma
língua rica, diga-se riquíssima e, até, perdulária. Não me
recordo de obra em que maior cópia de palavras raras, exi-
gidas ou gratuitas, se haja acumulado. Às vezes nos to-
pamos perante montes de vocábulos desconhecidos dos mais
dedicados freqüentadores de dicionários. Como fêz, lendo
Salammbô, aliás injustamente, Sainte-Beuve exclamaria:"On regrette un lexique". E o Coelho Neto farejador de
clássicos, rejuvenescedor de antigalhas, — o Coelho Neto
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de paredro, de escaparate, de pólme, estacaria estarrecido.
Livro parelho de O milagre de Cybele nesta especialidade

existem dois no nosso Brasil de gíria: Colombo, de Araújo

Porto Alegre, e a Eneida traduzida, de M. Odorico Mendes,

mais carregada a tradução que o poema original. O pintor

poeta aspirava a uma obra prima, em tudo distinta; o tra-

dutor de Virgílio fêz a tarefa dos seiscentistas formadores

do português: trouxe para o vernáculo quanto pôde de la-

tim. Mas o sr. L. Teixeira Leite Filho faiscou nas velhas

terras da história e da arqueologia com o gosto de colher o

máximo e expor, também, o máximo. Miremos esta breve

série: epopta, acroama, enxavega, manodouro, guarra, no-

cumento, retrapole, alferce, pincernário, lebame, acratófaro,

psícter, cráter. Não tome o autor por maliciosos estes co-

mentários e citações. O vocabulário do seu livro é um dos

motivos por que êle merece figurar numa estante de biblio-

filo; se não deixa à vontade o leitor, a culpa é da nossa igno-

rância esmagada pela fartura insólita.

Se o que prevaleceu, como gênero e como realização, em

O milagre de Cybelle, foi a história, lamenie-se nao haja o

sr L Teixeira Leite Filho escrito sobre as competições de

Roma e Cartago no Mediterrâneo do III século a. Cristo, ao

envés de um romance, um ensaio histórico, É este um ge-

nero em que não poucas obras têm reunido o melhor da cri-

tica histórica, com o agrado do romance e a.o. meonve-

nientes da ficção forçada. O que acontece em O milagre de

Cybele relativamente ao romance "st°™YT 
,L ™

questão geral desta espécie literária. Flaubert era um ro-

mancista experimentado quando empreendeu Safammbo

embre„ho„.se nas 
^f^Tr^^ Füho

o nensamento no romance. No sr. l<. ^iAcna

XaTnte haverem sido os estudos da históna que condu
„won(ip £ccPs é dever salientar, hao de ser cias-

ziram ao romance. L,sset>, e ucyu „i„tr.
sificados como os de mais ardente gosto e »irewtato

esforço. O romance denota no autor um apaixonado da his
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tória e do assunto escolhido. A matéria de 0 milagre de
Cybelle interessa aos estudiosos de história como os belos
contos; o sr. L. Teixeira Leite Filho captou-lhe a essência
poética, o sabor da antigüidade revivida em seu espírito ín-
timo para o leitor moderno aborrecido de quotidiano
prosaico.

O pesquisador infatigável é daqueles que poderiam di-
zer com os Goncourts referindo-se às suas leituras feitas para
documentação de um romance: o número de páginas, uni-
das elas, daria léguas.

Veja-se, no fim do volume, o rol da bibliografia. São
um outeiro de obras de toda parte, muitas das quais raras,
difíceis de perlustrar, e em que deparamos uma história
militar dos elefantes desde as mais recuadas idades. Flau-
bert colocaria o autor entre os seus piocheurs honestos e
bravos.

Vivendo nos centros de cultura romana antiga, nada ne-
gligenciou o sr. L. Teixeira Leite Filho.'Sente-se, até, nas
quatrocentas páginas de O milagre de Cybelle, pois que é
um romance, excesso de material histórico; o autor não se
resignou a desvincelhar-se do magnífico inadequado, que,na verdade, se põe fora com pena.

Outra esplêndida fartura da obra são as notas. Elas es-
pelham a seriedade dos estudos do sr. L. Teixeira Leite
Filho, — seriedade e critério. Nessas notas se encontra su-
cintamente o fundamento histórico de O milagre de Cybelle,com o seu espírito de revocação exata e sugestiva.



LETRAS PORTUGUESAS E AMERICANAS

Oscar Mendes

As dificuldades decorrentes da falta de transporte regu-
lar entre a Europa e as Américas, por motivo da guerra, a
deficiente propaganda do livro português entre nós, certo
esnobismo literário que considera apenas intelectualmente
chique o interessar-se por literaturas de línguas exóticas e

por autores de nomes erriçados de consoantes ásperas, vêm
concorrendo para que a literatura portuguesa moderna não
seja devidamente conhecida entre nós. A própria política do
intercâmbio literário, tratada entre os governos dos dois pai-
ses, tem-se limitado a um grupo reduzido de intelectuais
daquém e dalém-mar, que se dão prazo nas páginas muito
bonitas da revista "Atlântico", mas cujos escritos não alcan-

çam o grande público ledor.
O resultado é não conhecer o nosso público os grandes

nomes atuais da literatura portuguesa, seus poetas, seus ro-
mancistas, seus ensaístas, seus historiadores, que os há far-
tamente e de muito boa qualidade. Poetas e críticos como
Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Vitorino Nemésio,
Adolfo Casais Monteiro, João de Castro Osório, José Régio,
Saul Dias, Camilo Pessanha, romancistas como João Gas-

par Simões, também crítico, Paço d'Arcos, Ferreira de

Castro, ensaístas como Antônio Sérgio, filósofos como

Leonardo Coimbra, encontram poucos leitores no Brasil e

seu público se limita a certos meios intelectuais que pro-
curam verdadeiramente interessar-se pelas coisas do espi-

rito e não ficar apenas em exibicionismo* de refinamentos
estéticos.
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Tem, pois, o valor de verdadeira revelação uma anto-
logia como a que a editora "Dois Mundos" lançou não faz
muito, reunindo os nomes mais representativos da poesia
nova de Portugal. (Poetas novos de Portugal — seleção e
prefácio de Cecília Meireles — Edições Dois Mundos — Rio
— 1944). O trabalho da seleção dos poemas coube a quem
poderia, pela sua inteligência, pela sua sensibilidade, pela
sua cultura estética, grande poeta que também é, escolher
as produções mais características dos numerosos poetas das
mais recentes gerações literárias de Portugal.

Aqui estão trinta e três nomes (e não estão todos) dos
mais representativos poetas da poesia nova portuguesa, revê-
lando a sua personalidade literária pela sua técnica, pela
sua sensibilidade, pela sua inteligência, pelos seus próprios
defeitos e qualidades. São poetas diversíssimos muitos deles,
mais emotivos ou mais intelectualizados, mais ou menos se-
nhores da expressão, uns dominando completamente a forma,
outros ainda em ensaios de uma conquista definitiva, todos,
porém, bem saturados do velho lirismo português, sentimen-
tal e saudoso, muitos com os olhos do espírito alongados
para aquelas terras longínquas e ignotas que seus antepas-
sados sonhavam conquistar, ébrios de iodo e de salsugem
marinhos. Há poemas claros e cantantes como água de fonte,
há outros encapelados e revoltos, enigmáticos e profundoscomo mares lendários, e explosões de alegria, choros estran-
guiados, amarguras e desesperos ditos em voz baixa, iro-
nias acerbas ou êxtases diante da beleza maravilhosa do
universo.

Haverá, talvez, poucos poemas de amor, desses dedica-
dos a cantar as belezas patentes ou ocultas das amadas.
A poesia moderna há muito que apeou a mulher do altar
onde fora colocada, com maiores exageros de culto, pelostrovadores medievais, prolongados nos poetas do romantismo
e do simbolismo. Mas há outro amor maior e mais amplo,
o amor pela humanidade inteira, o amor pelas coisas sim-
pies, pelos sofredores, pelas criaturas humildes e apagadas,
pela natureza tal como se mostra, sem arranjos literários,
o amor mais num jeito de contemplação franciscana do que
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de panteísmo pagão, embora em alguns a nota paga e pes-
simística, inumana mesmo, possa ser assinalada.

Como cicerone inteligente e culto, Cecílio Meireles vai-
nos apresentando, no prefácio que escreveu para esta sele-

ção, as figuras mais típicas, os poetas mais interessantes
deste numeroso parnasso, e não apenas apresentando, com
frases mais ou menos elogiosas, mas acentuando, por meio
de rápidos traços críticos, as características de cada um, de-
finindo-lhe de certo modo o tom da poética, para que o lei-
tor tenha deles a noção precisa e possa saborear-lhe os ver-
sos. Tomando-os em conjunto, a prefaciadora esquematiza
as linhas de identidade e de qualificação, que os aproxima
e destaca no meio literário de sua pátria. Diz ela:

"Estes poetas novos de Portugal têm, sobre os outros

países e outros tempos, a vantagem de um especial poder
de crítica e auto-crítica, decorrência de tão ousadas invés-
tigações psicológicas a que nos tem arrastado o estudo do
homem e da vida. Por isso, eles deixarão de si, ao lado de
uma produção singularmente expressiva, elementos para a
sua interpretação, minuciosa e clara. Muitos deles são tão

bons críticos literários como poetas: explicam-se em prosa
e verso, provando que, além de saberem dizer o que que-
rem, sabem como o dizem e por que o dizem. Não é em vão

que paira sobre eles a inscrição de que um se utilizou: "O

que em mim sente está pensando".
Para alguns esta mistura de crítica e poesia poderá pa-

recer prejudicial a uma expressão mais espontânea e mais

afetiva da poesia. Mas estamos que esses poetas seguem a

tradição que lhes deixou um Dante, organizando delibera-

damente os sonetos e canções da "Vita Nuova", explicando-

lhes mesmo a técnica e as origens da inspiração, nos trechos

em prosa com que os intercala, ou um Edgar Poe, «pondo

seus processos poéticos, em "O princípio poético , Filosofia

da Composição" e "Análise racional do verso . A grande
arte está em não deixar muito à mostra, como os andaimes

dum prédio, o trabalho racional da inteligência na compo-

sição da emoção poética.
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A senhora Cecília Meireles assinala ainda a grande pre-
ocupação interior que caracteriza a moderna poesia por-
tuguêsa, a sua "infatigável inquietação de pensar os senti-
mentos, o mundo, o homem, Deus" e o seu menosprezo pela
simples beleza formal, "nos poetas novos não é o amor à
beleza formal que vemos prevalecer: ou antes, há um outro
critério para julgar a beleza da forma — seu poder de ex-
pressão", preferindo-se a palavra mesmo banal e destituída
de valor poético, segundo certo convencionalismo literário,
contanto que seja expressiva e possa conter dose espiritual
bastante para torná-la viva e insubstituível.

Resumindo, diz a poetisa brasileira: "Essa busca inte-
rior, a liberdade de exprimi-la nos termos que pareçam mais
necessários ao discurso poético é uma das virtudes mais
evidentes da nova poesia portuguesa." E cita a opinião de
um desses poetas, João de Castro Osório, sobre as caracte-
rísticas da poesia de sua geração: "Sentido trágico, lirismo
mais profundo do que formal, ao mesmo tempo religioso e
humano, amor da vida e da energia, mas levado já a uma
afirmação religiosa e, assim, em vez de angústia metafísica
uma certeza metafísica e humana, que poderá vir a ser a
vitória e afirmação de um sentido humano e também divino
de uma criação espiritual que, em Antero, foi previsão, in-
certeza, dúvida criadora e, como tal, profunda angústia."

Adolfo Casais Monteiro, crítico e poeta, também definea poesia de sua geração: "a poesia de hoje pôs o sentimento
onde estava o sentimentalismo piegas; substituiu o barulho
pela musicalidade, depurou o ritmo e libertou-o dos efeitosfáceis; deixou de procurar "o som pelo som"; deixou-se dever na imitação uma forma de exprimir as coisas; interes-sou-se mais pelo homem que por fazer "discursos em verso"sobre êle."

Livro indispensável a quem queira ter um conhecimentodo que vai por Portugal neste sector da poesia moderna, aantologia que a sra. Cecília Meireles compôs nos põe emcontacto com os seguintes poetas portugueses, desde os maisantigos, do chamado grupo de "Orfeu" até os mais recentesdo grupo do "Novo Cancioneiro": Camilo Pessanha, Afonso
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Duarte, Luiz de Montalvor, Alfredo Pedro Guisado, Mário de
Sá Carneiro, Cortes Rodrigues, Fernando Pessoa (com a sua
personalidade tripartida em três poetas diferentes, mas to-
dos o próprio Fernando Pessoa: Ricardo Reis, Alberto
Caeiro e Álvaro de Campos), João de Castro Osório, João
Falco, Fernanda de Castro; o grupo da revista "Presença" e
os poetas mais novos: José Régio, Vitorino Nemésio, An-
tônio Botto, Pedro Homem de Melo, Branquinho da Fonseca,
Alberto Serpa, Carlos Queiroz, Miguel Torga, Adolfo Casais
Monteiro, Antônio de Navarro, Antônio Pedro, Antônio de
Sousa, Francisco Bugalho, Saul Dias, João Campos, Manuel
da Fonseca, Rui Cinatti, Tomaz Kim, Joaquim Namorado,
Mário Dionísio, João José Cochofel, Fenando Namora, Jorge
de Sena, Natércia Freire e Augusto dos Santos Abranches.

Utilíssimo também, do ponto de vista informativo e cri-
tico, é o ensaio que o escritor português João Pedro de An-
drade dedicou a essa mesma poesia moderna de Portugal.
(A Poesia da Moderníssima Geração — João Pedro de An-
drade — Coleção Cadernos Azuis — Livraria Latina Editora
— Porto — 1943).

Tendo como sub-título "gênese duma atitude poética",
este ensaio procura estudar as origens da moderna poesia
portuguesa, filiando-a àqueles poetas que, já no século pas-
sado se haviam insurgido contra certos modismos acadêmi-
cos, um Gomes Leal, um Cesário Verde, um Antônio Nobre
e até mesmo um Eugênio de Castro, renovador da técnica,
e mostrando-a a unificar-se e a tomar consciência de si
mesma já neste século, nas gerações do início da Grande
Guerra de 1914, reunidas no grupo de "Orfeu", cujos defei-
tos e qualidades, o autor enumera, mostrando as causas que
comprometeram o êxito completo do movimento.

O maior dos poetas desse grupo foi Fernando Pessoa,
figura estranha de poeta e simulador, ao lado de Camilo
Pessanha, de Mário de Sá Carneiro, e mais Ângelo de Lima,
um tanto extravagante, Luiz de Montalvor, Cortes Rodrigues
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e até mesmo o mais fraco de todos, Almada Negreiros. Ao
grupo de "Orfeu", sucedeu a geração da revista "Presença"

que, se não recolheu todos os autores dessa mesma geração,
pelo menos conseguiu formar um grupo de influência for-
temente marcante na fisionomia literária portuguesa de após-
guerra de 1914.

João Pedro de Andrade diz que "os novos escritores
(os da "Presença") pretendiam exprimir as tendências éter-
nas do homem, em especial as mais avançadas, as que se pro-
jetavam já no futuro, e queriam fazê-lo na linguagem mais
direta e mais espontânea, na que mais aderente estivesse às
coisas que pretendia exprimir, que fosse ao mesmo tempo
e fundo, uma e outra indecomponíveis do todo."

"Presença" revela nomes como os de Antônio de Na-
varro, Branquinho dja Fonseca, Edmundo de Bettencourt,
Fausto José, Carlos Queiroz, Gil Vaz, Mário Saa, Olavo
d'Eça Leal, Adolfo Casais Monteiro, Adolfo Rocha, Fran-
cisco Bugalho, Saul Dias, Alberto de Serpa e vários outros,
além de nomes já conhecidos como os de Fernando Pessoa,
Afonso Duarte, Antônio Boto e José Régio. O autor ana-
lisa as teorias estéticas e as tendências desse grupo, salien-
tando que o seu revolucionarismo foi romântico e anarquista
e "os conflitos humanos interessavam-lhe na medida em que
participavam do eterno". E passa a estudar as figuras dos
principais poetas desse grupo, que êle divide em dois: o
dos poetas inquietos e o dos continuadores da serenidade
clássica.

Outra revista que teve repercussão na vida literária por-tuguêsa, quando passou a ser dirigida por alguns novos, foi"O Diabo". Não menos relevante foi a influência da "Revista
de Portugal" e de "Sol Nascente". Mas já vinham surgindo
poetas "novíssimos", cujos pontos de vista estéticos entra-
vam em choque com os dos poetas de "Presença". Esta ten-
tou ainda lutar e renovar-se, mas acabou por desaparecer.
Dois empreendimentos editorais iriam continuar a obra de
manter vivo o fogo sagrado da poesia. Os "Cadernos de Poe-
sia" e o "Novo Cancioneiro" reuniriam a produção de novos
poetas, bem definidos e bem decididos a revelar sua men-
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sagem poética ao inundo. São os novíssimos, alguns dos
quais de personalidade poética bem destacada e duma ex-
pressão lírica referta de profundeza e dum senso de frater-
nidade humana que lhes dramatiza os poemas em que a
beleza formal cede passo à força impressiva.

Ao terminar seu ensaio, o autor assim resume a evolução
da poesia moderna em Portugal: "orientou-se, primeiro:
pela conquista de novas expressões para opor às expres-
soes rotineiras da poesia vigente; depois, pela aplicação das
expressões conquistadas à descoberta e revelação do homem;
e por último, pelo aproveitamento dessa descoberta nas rela-
cões dos homens entre si."

Ensaio lúcido e compreensivo, este pequeno panorama
da moderna poesia portuguesa, confirma aquela admiração
tão justa de Cecília Meireles, diante da pujança artística
desses poetas novos do velho Portugal.

É de justiça reconhecer que as revistas literárias e cul-
turais portuguesas são sempre muito bem feitas material-
mente e nunca desinteressantes de conteúdo espiritual. Esta
que surgiu o ano passado, "Litoral", não foge ao padrão de
suas irmãs. É mesmo uma revista de belo aspecto gráfico
e repleta de trabalhos de valor, além das reproduções de
retratos e obras de arte em perfeitas rotogravuras. Dirige-a
o poeta português Carlos Queiroz, que já mencionámos nes-
tas páginas, como um dos escritores revelados pela revista
"Presença".

No primeiro número traz, não um programa, que con-
sidera uma limitação e é de si mesmo contingente, mas
define a sua posição, no momento literário português: "Te-

mos a nossa fisionomia, a nossa medida, o nosso ritmp.
Falta-nos, o "espelho" onde os nossos traços e gestos mais
viventes e significativos se reproduzam, se revelem. Um es-

pelho que evidencie, como esgares superficiais, gesticulação
irrefletida e tiques de circunstância, o que supomos ser funda
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descrença nas nossas próprias qualidades, e o que possa pa-
recer aos estranhos carência de vida própria. Esse espelho,
prismàticamente facetado e límpido (em que até a fisio-
nomia, a medida e o ritmo de alguns povos menos caracte-
rizados do que o nosso se refletem) consubstancia-se na
"expressão coletiva" da autenticidade cultural dos seus va-
lores mais selectos, dos seus elementos de escol. Porque a
cultura, na larga acepção por nós concebida, não é mais do
que um sucessivo arrancar de máscaras, uma gradual, in-
fatigável e ansiosa conquista de verdades. Pois bem: com-
portar-se, em relação a nós próprios, como uma face desse
espelho, é a posição assumida por Litoral — empreendi-
mento de iniciativa e de recursos exclusivamente partícula-
res. Posição "teórica", portanto, no sentido radical da pala-
vra, mas que se impõe esclarecer: o de que esta revista não
se desloca ao plano da opção política, nem adota a po-
lêmica, ainda que aceite — ainda mesmo que suscite, em
certos casos — pontos de vista contraditórios. Deste modo,
sem abstrair qualquer ordem de questões e interesses pro-
fundamente humanos e vitais, Litoral aplicar-se-á, de prefe-
rencia, ao estudo e valorização desinteressada dos motivos
eternos, dos valores essenciais, dos problemas permanentes.

Deste número se destaca um ensaio muito inteligente de
Castelo Branco Chaves. O mesmo se dirá do trabalho de Del-
fim Santos, "Cultura como autenticidade". Um ensaio, cheio
de sentimento e de compreensão, do nosso Ribeiro Couto a
respeito de Antônio Nobre é outra das boas coisas da revista.
A poesia está representada por Fernando Pessoa, Miguel
Torga e Carlos Queiroz. Diogo de Macedo, o crítico português
de arte, que já conhecemos da revista "Ocidente", assina um
estudo sobre o pintor Eduardo Viana, algumas de cujas obras
reproduz. "Discussão da Literatura" é outro ensaio de valor,
sobre temas literários da autoria de Álvaro Ribeiro. A partede documentos, crônicas, críticas e comentários é bem viva
e interessante, trazendo correspondência inédita de Antônio
Nobre com o poeta português Alberto de Oliveira.

Vendo uma revista como esta em que arte, cultura e bom
gosto se reúnem para valorizá-la, não podemos deixar de
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ficar "com água na boca" aqui por estas paragens de
aquém-mar.

Este romance de Eduardo Mallea, talvez o maior ro-
mancista atual da Argentina, (Las Aguilas — Editorial
Sudamericana — Buenos Aires — 1943) não é apenas a his-
tória de uma casa solarenga que o orgulho e o mau gosto
de uma potentado argentino ergueu na solidão da campa-
nha, mas um retrato de três gerações, separadas por con-
cepções diferentes da vida, embora todas do mesmo sangue,
e representativas de certa evolução do povo argentino. Se
a casa com sua monstruosa soberba surge-nos como uma
visão do outro mundo, como algo de humanamente miste-
rioso e maléfico, na sua pomposidade, no seu silêncio, na
sua vastidão prenhe de agouros e na sua frieza inóspita, não
menos vivos são os retratos desses homens diversos que nela
viveram e que foram seus donos.

O velho León Ricarte, o pioneiro, homem de luta e de
orgulho dominador, isolado no seu castelo campestre, como
um velho senhor feudal, a receber a fidelidade e tributos
de seus servos da gleba, é a Argentina dos latifúndios, dos
dominadores da terra, dos construtores da estrutura eco-
nômica do país, pelo seu labor incansável e pela sua rudeza
conquistadora. É forte e violento, nas suas lutas contra o
meio hostil. Mas domina, vence, é fator de progresso e
de vida, na solidão das planícies.

Já o filho, porém, é de outro estofo. É uma natureza
contemplativa, inerte, negativa para a ação, que requeria
o velho domínio senhorial. Gostava de letras, de ler os clás-
sicos, de mexer com historiadores e com tratados de direito.
O pai via-o com tristeza afastar-se do seu meio, daquele
ambiente de esforço e de luta em que sempre vivera. O cas-
telo não seria a fortaleza donde sairia o dono para os entre-
veros com a natureza, mas seria apenas o pouso de descanso,
onde o bacharel citadino viria refazer as forças gastas nas
tricas forenses. Êle, o velho León, "ei mayor, ei bruto de
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otra lucha, Ia vieja espécie harta de no cansarse" morreria
ali, na labuta de sempre, para que o outro Ricarte, o Ro-
mán, afeito às pugnas jurídicas, pudesse brilhar na capital,
encher-se de glória, completando o esplendor da velha casa
solarenga.

Morto o velho León, Román Ricarte, o homem que
odiava a violência, a polêmica, que preferia apagar-se a ter
que inflamar-se mesmo na defesa de suas idéias e convic-
ções, natureza tímida e fraca, toma a direção da proprie-
dade. Mas a mulher com quem casara não se adapta à vida
roceira. Prefere brilhar na metrópole. O castelo para ela
significava apenas a afirmação em pedra e cal da riqueza
do marido. E põe-se a gastar além da conta, zombando do
marido quando este, alertado pelos sucessivos administra-
dores de suas terras, procurava pôr cobro aos caprichos
caros da esposa e das filhas.

Román Ricarte é um desses admiráveis tipos de "isola-
dos", de "solitários", que Mallea tão bem sabe descrever,
em todo o seu trágico e doloroso isolamento. Cheio de sen-
sibilidade e de amor é um tímido. Não sabe expandir-se e
não sabe provocar expansões. Vive no seu mundo de iso-
lamento e de tristeza, voltado para o passado, voltado para
os problemas de sua terra e de seu povo, e, como seu pai,
inimigo daquele casarão sombrio e impante de orgulho, per-
dido na vastidão silenciosa dos campos. Ainda estudante,
escrevera ao pai, neste sentido, apontando-lhe o que havia
de simbólico da própria vida argentina, naquela casa de so-
litário e orgulhoso fausto:

"He pensado siempre en esta casa, e me ha parecido
siempre ei símbolo de nuestra peor evolución. Con sus tor-
res campando inutilmente en ei espado de sua própria so-
berbia, con su altura desproporcionada, con su lujo hirienle
y solitário, con su voluntário y dominante desapego de Ia
realidad que Ia rodea y con su afán de no perteneeer a esa
realidad que Ia sostiene, con su aislamiento recalcitrante y
su petulância insuperable y su aire de valer más que todo
y de bastarse a si gradas a Ia imagen de su valimienlo ex-
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Iraordinario, se parece a lo peor que liemos producido. Es
la imagen de una imagen que nos traiciona, en cuanto nos
descuidamos, y nos domina; porque está en cierto aire dei

país, en su facilidad. Mientras fuimos parecidos a nosotros
mismos no conocimos esta evasión vertical hacia la irreali-
dad insular y petulante; mientras nos parecimos a nosolros
mismos, fuimos iguales a nuestra llanura general, anchos de
alma y visión, dignos en nuestra calma comunicante, so-
bria, humana, segura cie si y tan generosa en su vital pie-
nitud que salimos siempre a andar ai encuentro y ayuda
de Ios otros. Pero después, con la facilidad, con la riqueza,
vino esta deformación hacia arriba, este engolamienío en
lo artificial, este enamoramiento no de la vida, sino de lar-
vas, con la imagen de nuestra vana omnipotencia individual,
de nuestros humos gregarios. Y pese a su apriencia de refi-
namiento, esta imagen de una opulencia desgajada y ma-
reada y sorda tenía algo de vandálico, por su inhumanidad

y por su desprecio hacia la pobreza adyacente perdida en
manchas disseminadas por ei propio país. En la metrópoli
empezó a levantar-se la estatua de esta engolada, seca, fria

verticalidad. Y con ela, con sus torres, con sus arrestos, con
sus vahos, con sus hiedras, levantamos una irrealidad su-

ficiente que substituyó la realidad dei país, Dejamos de vivir

para serviria; abandonamos nuestra fundamental y digna lia-

nura para servila; para servila buscamos ejemplos de fuera —

Ios más vistosos — y a ellos adecuamos, antes que a nosotros

mismos y nuestras necessidades, nuestras maneras, nuestros

edifícios, nuestra legislación, nuestros usos. Pero en torno a

la torre, la realidad dei país estaba olvidada y desatendida, la

realidad nacional estava exangue..."
A página é forte e magistral e se aplica (por isto a ei-

támos por inteiro) a todos aqueles países, em que, como tam-

bém no nosso, as suntudsidades metropolitanas estão em

vergonhoso desacordo com a realidade do país. Vira de-

pois a ruina para Román Ricarte, a perda da casa solarenga.

Mas êle e o filho compreenderão que a salvação para eles e

para o país estará na volta ao contacto com a terra e com

o povo, nas horas do sofrimento e da amargura. A casa do
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orgulho e da irrealidade que se fique lá, "llena definiti-
vãmente de ausência, solitária y erguida en su pétreo llanto".

Escrito naquele estilo claro e cintilante como um cris-
tal, que vem caracterizando a sua arte, sempre tão cheia
de profundas ressonâncias, este romance de Eduardo Mal-
lea é daqueles que não pagam tributo à popularidade fácil,
mas se erguem no justo orgulho de sua mensagem de beleza
significativa e simbólica.



ESTUDOS DE FOLCLORE

AS TESES RITUALISTAS E LITÚRGICAS

Arthur Ramos

A escola antropológica do folclore, com Andrew Lang
à frente, teve o grande mérito de chamar a atenção para a
necessidade do estudo comparativo dos mitos, cultos, reli-

giões, lendas... não só dos povos civilizados, como dos de
cultura rudimentar, os chamados "selvagens" e "bárbaros".

E viu-se que esse estudo comparativo deixou de lado a pre-
ocupação absorvente de descobrir "fontes de origem" para
os motivos folclóricos e sua difusão no ocidente. A finali-
dade era outra: a de destacar a identidade de concepções
culturais em pontos diversos da terra, para a pesquisa da

significação daquele "elemento absurdo" dos mitos e contos

populares.
Examinámos, em artigo anterior, como o interpreta-

ram, a esse elemento absurdo dos mitos e contos, os antro-

pólogos e folcloristas ingleses e alemães do século XIX, com

a teoria da "recurrência" de Tylor ou dos Etementarge-
danken de Bastian. Já os gregos, como também vimos, se

impressionaram com o lado irracional dos seus mitos e pro-

puseram para eles explicações naturistas, místicas, simboli-

cas... precursoras das modernas teorias solaristas, alegon-

cas, ritualistas... (1). Toda a obra de Frederico Creuzer,

dos começos do século^ XIX, é uma defesa apaixonada da

(1) A Kamos, "O mito e o conto popular: as antigas teorias mitográ-

ficas", Bevista Brasileira, Ano III, n. 6, junho de 1943, p. 146.
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teoria simbólica do folclore. A mitologia grega teria sido
composta por sacerdotes instruídos no oriente, e transpor-
tada aos povos bárbaros da Grécia, para fins apologéticos.

Essas teses simbólicas de um lado, e de outro, as teo-
rias orientalista e solarista prepararam o terreno para o ad-
vento das teorias ritualistas e litúrgicas, desenvolvidas pelos
folcloristas ingleses com Miss Weston à frente, e principal-
mente pelo folclorista francês P. Saintyves, às quais dedi-
camos a exposição de agora.

Num dos seus primeiros ensaios sobre o folclore hagio-
gráfico (2) Saintyves, sopesando o valor respectivo das teo-
rias migracionistas e das naturistas dos contos populares e
do folclore cristão, é levado pela força da sua argumentação
a aceitar as teses astronômicas e solaristas. "Entre os mitos
que se universalizam mais facilmente sob a forma de contos
— escreveu êle — podem-se colocar os mitos solares e astro-
nòmicos, em razão do aspecto idêntico do céu para uma
mesma parte do globo terrestre. Eles tinham aliás a van-
tagem, embora não o possamos mais discernir, de estar ordi-
nàriamente associados a cultos cujas festas caíam em datas
sincrônicas, fixadas pela volta das estações e dos trabalhos
agrícolas..." (3)

Por este pequeno trecho já se pode notar que a impor-
tância que Saintyves concedia às teses astronômicas estava
na relação das teorias naturistas com os ritos agrícolas de
fecundação e festas cíclicas do calendário ligadas princi-
palmente às cerimônias de colheita.

Pesquisando o significado profundo das lendas hagio-
gráficas, vê Saintyves confirmados os seus pontos de vista.
Para êle, os cultos dos santos católicos não são mais do que
fragmentos dos cultos de antigos deuses orientais e greco-
romanos, de ritos dos antepassados nascidos dos cultos chto-
nianos e funerários ou dos ritos cerimoniais da terra e do
céu. Defende-se, porém, daqueles que acreditaram na sua

(2) P. Saintyves, Les saints suocesseurs ães ãieux, Paris, 1907, ps. 230e segs. ' r
(3) lã., ibiã., p. 264. O grifo é nosso.
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adesão às teses astronômicas: "É preciso não se acreditar

de modo nenhum que eu seja partidário exclusivo da ori-

gem astronômica dos mitos e dos contos. Todo este trabalho

provará o contrário. Grande número de temas da tradição

popular parece estar em ligação com antigos ritos mágicos.

As festas nas quais se celebravam a descida aos infernos e

a ressurreição de um deus eram olhadas como cerimônias

indispensáveis para obter a fertilidade dos campos, a fecun-

didade das tropas de animais e das famílias..." (4) .

A idéia de que todo o folclore cristão tenha sido uma

adaptação de antigos "cultos naturistas e pagãos, das águas,

dos bosques, das cavernas, das montanhas... de certas tes-

tas astronômicas..." (5) tem sido desenvolvida por grande

número de estudiosos (6). E Saintyves no primeiro plano.

O folclore bíblico e cristão foi realmente um campo de

enorme importância para a demonstração das teses hturgi-

cas e rituais.
No pequeno estudo sobre "as virgens mães e os nasci-

mentos miraculsosos", procurou mostrar Saintyves que essas

lendas "formam uma vegetação florida, que nasceu sobre a

fonte das antigas práticas de fecundações e das velhas cren-

ças que primeiramente as explicaram" (7).

Essas práticas fecundantes estão na base dos ritos agrí-

colas primitivos e das crenças que lhes 
f*™"^**

o método da antropologia comparada dos Langseusse

miidores que nos faz ver aquelas práticas em desenvolvi-

£ nt : Is^im examina sucessivamente Saintyves as pedras

fecundantes e o culto das pedras no oriente!»<**££

aquáticas e o culto das águas nas lendas da.*m.*da Ame

rica; fecundantes do culto das plantas, os toteu^egetas e

as teogonias fitomórficas entre vários povos da terra,

(4) lã., ibiã., p. 279, nota 3.

(5) lã.,ibiã., p. 281. . ia citar.se aqui. Vide, p. ex.,
(6) A literatura e imensa e nao P°u im 190 e seglS. 6

A. Ramos, O Negro Brasileiro, 2. ed-, s>. , ^ (bibliografia às
A aculturação negra no Brasil, S. Pauio, , i

P8' 2(775)'2PÍ'Saintyves, 
Les Vierges Mères et les naissances miraculeuses, Pa-

ris, 1908, p. 16.
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nascimentos miraculosos devidos à ação simultânea das plan-
tas divinas e das águas sagradas, na índia, na China, etc-
as teogonias teriomórficas; as fecundações meteorológicas; as
teogonias solares ou os nascimentos devidos à ação do sol
etc. (8).

Outro livro, "As relíquias e as imagens legendárias" for-
nece a Saintyves novos argumentos para as suas teorias li-
túrgicas do folclore. As "relíquias de Buda": as impressões
do pé, as relíquias funerárias, os dentes, a árvore Budhi..."fazem-nos remontar até os velhos cultos naturistas primi-tivos onde o animal, a árvore e o sol eram verdadeiros seres
divinos" (9).

E que dizer das relíquias corporais de Cristo: "unhas,
barba e cabelos, dente, lágrima, sangue, umbigo e prepúcio"?Contenta-se Saintyves em enumerar essas falsas relíquias, de
que deseja ver expurgado o catolicismo na posição de "uma
bela mulher que cobriram de jóias falsas" (10). Como no
caso das relíquias de Buda, estariam ligadas a crenças e ri-tos naturistas deturpados e conservados pela tradição.

No estudo sobre «os "talismans e relíquias caídbs docéu" (11), demonstra Saintyves as suas origens meteoroló-
gicas, litúrgicas e apologéticas, com as crenças correspon-dentes que a tradição alterou e difundiu entre os vários
países.

No opúsculo dedicado às liturgias populares, o sentidontual de muitos brinquedos infantis se destaca no própriofrontispício do livro: "Rondes enfantines et Quêtes saison-meres (12). "A maior parte das velhas rondas popularestem uma origem ritual; seus cantos são encantacões de po-der mágico, a dança de roda é uma cerimônia de drcum-am-bulaçao, um círculo, como está na palavra inglesa que de-signa a ronda: circling, mas um cerco místico. As rondas

(8) lã., ibiã., passim.

Áa\ t*" 
L™mi*ues ei le* Images lêgenãaires, Paris, 1912, p. 83.{.iu; ia., ibiã., p. no. ' r

(11) lã., ibd., ps. 185 e segs.
(12) lã., Les Liturgies populaires, Paris, 1919.
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são eminentemente criações do velho espírito mágico-reli-
gloso" (13).

Nos antigos cultos das pedras, das fontes, dos rios, das
árvores, dos bosques... dançava-se e cantava-se em círculo
e muitas dessas tradições foram começadas nos primeiros
tempos da igreja cristã. As fadas costumavam dançar em
torno das fontes e todos esses ritos de circum-ambulação,
foram conservados no folclore infantil de todos os povos.
É na realidade um velho motivo ligado aos cultos naturis-
tas e práticas de fecundação da terra que foi conservado
ao inconsciente folclórico.

As fesitas populares cíclicas dos países cristãos ofere-
cem outro magnífico campo para a demonstração das teses
litúrgicas. E é esse precisamente um assunto da predileção
de Saintyves. Os festejos de Natal e das janeiras, por exem-
pio, estão ligados a antigas cerimônias pagas da aber-
tura do ano, como já o têm demonstrado os exegetas do
folclore cristão. Mas o que Saintyves pretende provar
é que não se trata de simples rituais sem significação, mas
que se ligam a práticas que serviam para abrir a estação.
A igreja cristã foi a herdeira dessas práticas do mundo
greco-romano, que por sua vez já as tinhas apropriado do
oriente. É por isso que as teses litúrgicas estão intimamente
associadas às teorias astronômicas. As festas da igreja ca-
tólica, estão associadas a antigas práticas de mudança da
estação, onde se ofereciam sacrifícios e preces aos deuses
naturais, da fecundação, do crescimento, da colheita, da
abundância. São ritos de estação, até hoje celebrados mesmo
nos países não-europeus, que não apresentam as mesmas
mutações meteorológicas. O antigo sentido ritual ficou ai-
bergado na memória coletiva e inconsciente do folclore.

O folclore bíblico e hagiográfico está cheio deste sen-
tido litúrgico e ritual (14). A exegese dos temas bíblicos e

(13) lã., ibiã., p. 10.
(14) lã., Essais ãe FolJclore Biblique. Magie, Mythes et miraeles ãans

VAncien et le Nouveau Testament, Paris, 1893; e En Marge ãe Ia Légenãe
Dorée. Songes, miraeles et survivances. Essai sur Ia formation ãe quelques thè'
mes hagiographiques, Paris, 1930.
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cristãos conduz Saintyves às mesmas vias percorridas pelos
orientalistas e solaristas, Êle segue o caminho do Egito, da
Pérsia, da Babilônia, da índia..., não por uma simples ne-
cessidade de reconstituir migrações dos temas folclóricos ou
demonstrar sua ligação com cultos solares, mas para des-
tacar o seu antigo sentido ritual, de comemorações de ceri-
mônias de colheitas, imbuídas muitas vezes de sentido má-
gico ou místico. É por essa razão que Saintyves não desde-
nha aceitar certas conclusões da antiga escola simbolista de
Creuzer (15) ou mesmo de utilizar largamente as indicações
da magia e da gnose (16). "O sentimento que anima a Bíblia
mergulha sua fonte na maneira como ela concebe as rela-
ções entre o Homem e o Cosmos, e sua força decorre da im-
portância vital dessas mesmas relações. Milagres, profecias
e símbolos não são coisas esparsas e sem ligação; eles se
unem, se harmonizam, ou se fundem numa síntese impres-
sionante. Do rito mágico que engendra o milagre e a pro-
fecia, à gnose, que se apoia ainda sobre as mesmas ceri-
mônias para ensinar a simbólica mais depurada, não há
hiato, nem ruptura, mas a vida, a vida que renasce conti-
nuamente e os une de maneira poderosa" (17).

Os temas bíblicos ilustram de modo magnífico as teses
ritualistas. A começar pelo fogo que desce dos céus. O mi-
lagre bíblico tem o seu símile na crença de vários polvos,
civilizados e não-civilizados, antigos e modernos. É um velho
tema de folclore mostrar a conexão das festas e ritos do fogo
com os rituais do solstício. Aí está todo o folclore do São!
João. O assunto é imenso. Já Manhardt e Frazer, entre
outros, mostraram que a renovação do fogo sagrado e as
práticas a ela ligadas seriam cerimônias mágicas destinadas
a fazer brilhar o sol e a assegurar desta maneira a luz e o
calor necessários aos homens, aos animais e às plantas.

(15) Sobre a tese de Creuzer, vide A. líamos, "O Mito e o Conto po*pular: as antigas teorias mitográficas", Bevista Brasileira, Ano III, n. 6,Bio, junho de 1943, p. 152.
(16) Saintyves, Essais ãe Folklore Biblique, op. cit, p. XII.
(17) lã., ibiã., p. XII.
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Saintyves retoma o tema e demonstra a existência de ritos
de fecundidade dentro dessas práticas (18).

O tema do bastão seco que reverdece é outra lenda do
folclore bíblico que Saintyves filia ao ritual do plantio e
enxerto. O assunto já havia sido explorado por A. Maury
e Béranger-Féranud, e por muitos outros hagiógrafos. Sain-
tyves mostra a difusão do tema entre vários povos e procura
demonstrar que êle está nas origens religiosas da jardina-
sem e da horticultura. "A muda, como o enxerto — escre-
veu êle — é um verdadeiro milagre aos olhos das crianças
e por conseguinte devia assumir um caráter sagrado entre
os povos primitivos. Plantar ou enxertar hastes das árvo-
res quase inevitavelmente deviam constituir ritos nas ori-
gens" (19). O tema do bastão que reverdece teria assim uma
origem real, ligada a ritos de jardinagem, que depois a
tradição haveria de adulterar e aproveitar para fins apo-
logéticos.

A água que jorra do rochedo (20), outro tema bíblico,
é também um rito mágico que prefigura a chuva que se
trata de obter. É a realização lendária de um antigo desejo
dos tempos de seca, com as preces rituais ad petendam p/u-
viam. E assim por diante: o milagre da água transformada
em vinho, das bodas de Cana, e o milagre da multiplicação
dos pães, estão ligados a ritos de fecundidade (21); o milagre
da marcha sobre as águas liga-se a ritos de purificação e

provas lustrais iniciáticas, ou serve para glorificar algum

gênio das águas (22); etc.
Resta o exame dos contos populares. E aqui é que as

teses de Saintyves atingem a sua mais perfeita demonstra-

ção, na análise dos contos de Perrault. A própria divisão
estabelecida em "1.° contos de origem estacionai; 2.° contos
de origem iniciática e 3.° Apólogos" (23) já denota a pre-

(18) lã., ibiã., ps. 43 e segs.
(19) lã., ibiã., p. 71.
(20) lã., ibiã., ps. 139 e segs.
(21) lã., ibiã., ps. 205 e segs.; 231 e segs.

(22) lã., ibiã.,.?*. 307 e segs.
(23) lã., Les Contes ãe Perrault et les recits parallèles, Paris, 19tà,

XVII.
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ocupação das suas teorias ritualistas e litúrgicas. Criticando
a teoria solarista, mostra que esta tem a sua utilidade, mas
quando em relação com os ritos de estação. Como as esta-
ções não deixam de estar ligadas ao rejuvenecimento do sol,
haverá uma parte de verdade nas explicações de um Hus-
son, de um Léfèvre ou de um Bachelin (24).

Da mesma forma, as ilustrações cerimoniais de vários
povos da terra não poderiam ser feitas sem o método antro-
pológico advogado desde Andrew Lang. "A atmosfera criada
pela escola antropológica — escreveu Saintyves (25) — fa-
vorecia assim nossa pesquisa; mas os protagonistas desta
escola não estavam bastante persuadidos da importância dos
ritos e de sua perenidade para tirarem eles mesmos as con-
clusões de seus próprios princípios."

Preparado pelos seus ensaios anteriores, principalmente
aqueles dedicados aos temas bíblicos, que já passámos em
revista, Saintyves lançou-se à interpretação do sentido oculto
dos contos populares.

Os contos da primeira série, isto é, os ligados às esta-
ções do ano, seriam a perpetuação, na tradição oral, em
forma condensada e simbólica, de antigos usos e ritos de
mudanças de estação. Assim, o conto "As Fadas" exprimiria
todo um ritual do ano novo, com a obrigação ritual de ho-
menagear as fadas com as primícias da estação (26). No
conto "A Bela Adormecida no Bosque", vem a dramatiza-
ção de uma antiga interdicção de fiar, precisamente no
tempo do Ano Novo, entre o Natal e o Dia de Reis (27)."Cinderela" 

personifica a "rainha das cinzas", costume
estacionai existente em vários países. O drama da Borra-
lheira "visava não somente o bom sucesso do amor e do ca-
samento que deviam multiplicar as crianças, mas indjire-
lamente a grande sacerdotisa destes dias sagrados que vestia
sucessivamente as roupas do céu, da lua e do sol, percor-rendo a aldeia, trazia com o céu puro, as belas noites e os

(24) lã., ibid., p. XVIII.
(25) lã., ibid., p. XIX.
(26) lã., ibiã., ps. 9 e segs.
(27) lã., ibid., ps. 71 e segs.
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belos dias, o reino encantado do astro benfazejo e com êle
o despertar de toda a natureza" (28).

Sucessos análogos estão simbolizados detrás das histó-
rias de "Pele de Asno" e "O Chapelinho Vermelho", que
serviam para comentar os costumes da estação. Rainha do
Carnaval no primeiro caso, Rainha de maio, no segundo, essas
personagens têm analogias estreitas com a "Bela Adorme-
cida no Bosque", e suas histórias estão cheias dos usos e cos-
tumes do ritual da primavera, com suas festas cerimoniais,
seus cânticos, suas rondas... que Saintyves descobre na
ilustração de vários povos (29).

Os contos "O Pequeno Polegar", "Barba Azul", "Riquete

da Crista", "O Gato de Botas", fazem parte da série que
Saintyves catalogou como de origem iniciática. Criticando as
teses solaristas, e admitindo a necessidade da comparação
antropológica, acrescentou: "Os cultos primitivos concedem
um grande lugar à iniciação, quer dizer à formação sagrada
do sêr social. Iniciar, era preparar o indivíduo, por um
ensino e um treino mágico-religioso, a desempenhar seus de-
veres e seu papel no grupo, no clã ou na tribo. Havia ini-
ciações para fazer um homem de um menino (Pequeno Po-
legar), para preparar as mulheres ao seu papel de esposas
(Barba Azul), para ensinar, tanto ao marido como à mu-
lher as leis do casamento (Riquete da Crista), para ensinar
ao futuro chefe as exigências de seu novo estado (Gato de
Botas)... (30)". E continua Saintyves dizendo que os ri-
tuais de iniciação que êle examina exaustivamente entre
os povos primitivos, segundo os métodos da escola antro-

pológica, não poderiam passar sem deixar traços na tradição
oral. Certos contos maravilhosos nada mais seriam do que
os restos de antigos mitos iniciáticos e desta forma "a teo-
ria litúrgica está no prolongamento lógico da teoria antro-

pológica" (31).
A última série dos contos, os apólogos, a que se consa-

(28) lã., ibiã., p. 163.
(29) lã., ibiã., ps. 187 e segs.; 219 e segs.
(30) lã., ibiã., p. XXI.
(31) lã., ibiã.,-g. XXII; e também ps. 245 e segs.
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grou toda uma literatura para demonstrar a sua conexão
com velhos apólogos orientais, aproveitados no ocidente
para finalidades educativas e morais, literatizados e popu-
larizados principalmente pelo clero cristão (32) seriam tam-
bém para Saintyves contos rituais. Realmente eles agem
como exempla e specula, desde os Brâmanes até os sacer-
dotes ocidentais, mas na origem os seus episódios consti-
tuíam uma parte do ritual sagrado. "Da mesma forma que
o teatro saiu dos mistérios, o apólogo e o conto saíram do
sermão e do ritual" (33). "Grisélia" é um apólogo desti-
nado a ensinar às mulheres a virtude da obediência, como
"Os Desejos Ridículos" constituem uma espécie de sermão
sobre o valor dos votos e das preces, ambos possivelmente
ligados a antigas liturgias (34).

As teses ritualistas e litúrgicas foram abordadas por
outros autores, mas nenhum deles com a autoridade e a
imensa erudição de Saintyves. Discutiremos ulteriorcnente
seu valor em face das outras teorias do folclore. Não há
dúvida que essas teses surgiram da reação fecunda trazida
pela crítica antropológica. Por isso mesmo, as teses ritua-
listas e litúrgicas não contradizem as outras explicações, as
funcionalistas e psicológicas, por exemplo.

A escola ritualista recuou a explicação do conto ou de
outros temas folclóricos até encontrar um ritual ou liturgia
primitivos. É o caso de querermos prosseguir na indagação:
e porque surgiu esse ritual? A crítica principal às teses litúr-
gicas seria esta: o de querer ela explicar o obscurus per
obscurius. E então a análise não se deve deter no ritual
descoberto, mas ir além, na pesquisa do próprio significado
deste ritual. É o que intentaram as explicações sociológicas
e psicanalíticas, que vieram trazer o seu contingente pre-
cioso à exegese do "elemento absurdo" dos mitos e contos
populares, como veremos.

(32) Vide A. Eamos, "As teses históricas e difusionistas: a teoria in-diaua , Bevista Brasileira, Ano IV, n. 10, Eio, junho de 1944, ps. 161 e segs.e biã., Ano IV, n. II, Eio, outubro de 1944, ps. 104 e segs.
(33) Saintyves, op. cit., p. XXIII.
(34) lã., ibiã., ps. 537 e segs. e 569 e segs.



POEMA PARA O DESCONHECIDO...

Maria Victoria.

O meu olhar está perdido no teu desde há muito tempo...
Minha boca também está junto a tua boca,
E todo meu sêr está confundido contigo...

O meu silêncio e a minha ausência estão te seguindo,
Através do âmago de tua alma...
E todas as vibrações desconhecidas para mim,
Estão encerradas em teu mundo a minha espera...

A tua idéia é desde o princípio a minha idéia,
E tudo em ti sem saberes é a minha imagem,
Que há muito te chama silenciosamente,
Para o encontro predestinado...

Porque desde sempre que trazes ligada à tua vida,
Uma outra que é indefinivel,
À tua razão inconsciente...

E eu pressinto através da distância de nossos destinos,

Que estás comigo desde a minha inexistência,
Confundido com meu princípio e com o meu fim,

E quando venceres a distância que nos faz desconhecidos,

E me buscares para cumprires os desígnios de nossas vidas,

Compreenderás que eu fui em ti eternamente a desejada,
E eu compreenderei que em mim foste a essência...



FRAGMENTOS DO GALO BRANCO

Augusto Frederico Schmidt.

Virgílio é, em toda a literatura, o nome que me faz levi-
tar mais facilmente. Reconheço outras grandezas humanas,
sei que há forças bem maiores do que a do Altíssimo — mas
o meu amor, a minha preferência instintiva me levam para
a sua grande alma, trigal eterno, que os séculos incessante-
mente revigoram.

O charme virgiliano define as almas; e, nunca o Dante
foi tão poeta e deixou falar tão só a poesia como ao preferir
e escolher Virgílio para seu companheiro e guia na miste-
riosa viagem. Foi uma escolha de amor, sem outra razão
que a da afinidade, da simpatia e da confiança que Virgílio
sabe despertar e inspirar aos que se aproximam dele.

Dante reconheceu em Virgílio a presença da mocidade
perene e a delicadeza de uma alma que bem sentiu a apro-
ximação do Cristo e participou mesmo do cristianismo, sem
o saber, pela intercessão misteriosa de uma natureza huma-
na que toda a antigüidade clássica não explica, porque é di-
ferente de todas as outras naturezas, com essa nítida diferen-
ça que só o cristianismo estabeleceu.

Pouco importa que a Égloga a Pollion tenha uma expli-
cação circunstancial provada, que Carcopino e outros pes-
quisadores e historiadores tenham razão, quando identifi-
cam o casal a quem foram dirigidos os versos proféticos.Há uma realidade maior do que a realidade que alimenta a
história. E essa realidade se evidencia nessa égloga de Vir-
gího, em que sentimos o primeiro vagido do cristianismo, o
primeiro movimento da Criança que já se estava aproximan-
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do, quando o Poeta cantou, o fim de uma era, o início da
idade de ouro.

Virgílio partiu nas vésperas do Acontecimento mas com-
preendeu e sentiu que não só uma mulher, mas o mundo, a
atmosfera, o tempo estavam grávidos de uma criança, de um
ser esperado ansiosamente e que seria portador da maior
mensagem que a humanidade recebeu.

Essa disputa entre os realistas que aclaram com os fatos
a Égloga a Pollion e os que a obscurecem e engrandecem, fa-
zendo-a não apenas um poema que se explica, mas o gran-
de encontro da Poesia com o Mistério em marcha, é uma
disputa ociosa e por isso mesmo interminável.

A verdade é que Virgílio sentiu o gosto do Fruto divino
antes do nascimento da árvore, e não só nos versos famosos,
mas em toda a sua poesia — percebe-se a palpitação do que
ia acontecer e já estava tão próximo. O que o Poeta vê ime-
diatamente, um berço ou uma rosa, o céu tranqüilo ou um
aspeto áspero do mar desgrenhado — só importa como pon-
to de partida, porque a grande poesia atinge sempre a face
de uma verdade desconhecida, o berço que não se vê ainda
e onde uma criança vai nascer, a rosa presente numa roseira

que ainda não floriu, um céu invisível, ou um mar que se es-
conde-no próprio coração do mar que todos podem con-
templar.

O casal obscuro que provocou o nascimento da égloga

profética, foi o motivo próximo, o chão em que a semente

poética tombou, mas na realidade — quem poderá negar

que o Poeta se moveu, como um grande pássaro, na direção
do futuro, e pousou o olhar longamente purificado pelas lá-

grimas, batizado pelas lágrimas, sobre o mistério do Natal
do Cristo, sobre o estábulo humilde em que a redenção se
agitava e vagia sob as formas de um pobre recém-nascido,

primogênito dos pobres.
Virgílio é a voz de um sino. Virgílio é o primeiro sino

cristão, é a primeira voz de um sino que se dispersou e vi-
brou nos ares pagãos. Virgílio é um sino, e sua voz penetrou
nos tempos como um mistério, porque, vinda de muito lon-

ge, essa voz não é uma voz exótica: traz, ao contrário, o éco
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das vozes da Pátria, dessa Pátria de que estamos exilados e
de que temos a eterna nostalgia.

Dante ouviu a voz de Virgílio como um sino, como o
som de um sino distante.

Leitura das cartas de Carlyle a sua mãe Margaret Aitken
Carlyle. Abri esse volume ao acaso, sem maior interesse,
pois a figura do autor de Sarlor Resartus nunca me foi sim-
pática, nem os seus livros (os seus ensaios excessivamente
ricos e eloqüentes) me interessaram jamais. Carlyle escre-
vendo à mãe, que era uma grande criatura simples, uma mu-
lher do campo, cuja fisionomia expressiva e forte Maxwell
fixou; Carlyle correspondendo-se com a mãe e contando-lhe
a sua vida de orgulhoso e solitário, Carlyle íntimo e de tão
rara dedicação filial, é um ser diferente, e se ilumina de
uma força humana, como nas suas obras mais representa-
tivas não me foi possível, jamais, sentir.

Esse homem tão duro com os seus semelhantes e para
com o seu tempo; esse áspero missionário da verdade, esse
violento Thomas Carlyle, incorrutível, intransigente no jul-
gar; essa alma por vezes tão árida e que não teve para com
a sua admirável mulher e companheira, o carinho e a com-
preensão que ela mereceu; que chegou, por vezes ao egoísmo
mais condenável, esse mesmo Carlyle encontrava no cora-
ção orgulhoso uma doçura incomparavel ao se dirigir à ve-
lha mãe, criatura que mal sabia escrever mas que era uma
verdadeira personalidade, uma alma exaltada no amor de
Deus e da sua Lei.

Segundo o próprio Carlyle nos revela, o que foi funda-
mental e perene no seu espírito, o que nele predominou de
melhor e mais puro, veio-lhe dessa Margaret Aitken, que
passou a vida trabalhando a terra, lutando para sustentar
os filhos, ajudando o marido nas lides agrícolas, como um
companheiro, um camarada e um associado.

Nessa correspondência de um filho para sua mãe, sen-
timos o que é tão mais importante do que as próprias idéias



FRAGMENTOS DO "GALO BRANCO" 119

e do que a forma com que os artistas apresentam essas
idéias: a vida profunda e fervorosa, cuja simples revelação
define um ser melhor do que todas as outras cousas. Senti-
mos, nessa correspondência escrita naturalmente, sem que
a deformação literária tenha atuado, um homem vivendo.
Não importa que esse homem se tenha chamado Carlyle,

porque êle foi mais do que isso: foi um homem, um ser nu-

meroso como todos os seres humanos, uma alma solicitada

por muitos sentimentos diversos e antagônicos. Não impor-

ta que tenha sido Carlyle, o profeta, porque foi um homem

esse filho que escreveu à sua mãe as cartas que estou lendo

hoje, passados mais de cem anos e num país longínquo. E!

foi o homem que me atraiu pelo seu sentimento filial, e nao

propriamente o escritor Carlyle, cujos livros não me atraí-

ram jamais. Essas cartas modestas e simples nos levam ao

coração do escritor, muito mais do que não importa quantas
outras páginas transbordantes e acesas, que Thomas Carlyle

nos tenha deixado. Através dessas cartas, é que é possível
sentir e ver o tempo em que se realizou um homem pobre e

desconhecido, uma alma que sofreu e lutou muito. Ruas, re-

giões, paisagens, seres, encontros, tudo o que vem de uma

vida que passou, tem sempre o poder singular de nos deter,

quando essa vida foi grande e realmente viva.

*

Em companhia de H. P., então candidato à Academia

Brasileira de Letras, visitei certa vez em sua casa de Petro-

polis o velho Alberto de Oliveira. O poeta estava dormindo

quando chegamos, mas não demorou muito em aparecer

Era-lhe eu muito afeiçoado, e apesar do ™«™ 
1 da

espírito de negação que nos animava, gostava, como ainda

gosto da sua poesia, do sabor brasileiro e do perfume amo-

^cTvertam^^candidato e eu, sobre muitos a,

suntos naturalm nte alheios ao pleito acadêmico. Alberto

contva sempre história, do passado, e algumas vezes se re-

petía o que é natural em homens já bem maduros. Num
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certo momento começamos a falar da sua poesia, a fazer-lhe
perguntas, principalmente sobre a origem de certos poemas.

Procurávamos saber alguma coisa das inspiradoras de
Por amor de uma lágrima e de outros poemas, que estão en-
tre as melhores produções do poeta de Alma em Flor. Al-
berto de Oliveira ladeava o assunto, que aliás não lhe devia
ser desagradável, tanto que se pôs a ler, de repente, com voz
grave e emocionada:

"Tu para mim estás morta.
Que importa que o coração
Proteste, diga que não,
Que te ama ainda, que importa?
Tu para mim estás morta!"

Morta que fosse, eram vida e a juventude. O poeta jáarrastava, dignamente embora, os seus últimos dias. Sentia-
se nele uma irreprimível mágua, a da juventude perdida.Fora um grande amoroso, uma árvore copada e festiva, e o
inverno, a nudez, a proximidade do fim, enchiam-lhe o co-
ração de uma melancolia sem remédio, que êle procuravadistrair.

Nessa tarde de Petrópolis acabou de ler o seu poema deamor com indisfarçável emoção. — O amor se foi, mas a
poesia aí está viva e joven, — disse-lhe um de nós, para que-brar o silêncio que descera.

Alberto de Oliveira pensava, porém, era no próprioamor que lhe inspirara os versos, o amor, a vida, a moci-dade, isso é o que importava. Claro que não nos disse nada,mas os seus olhos e um sorriso breve responderam assim.

Um poeta, em plena mocidade, veio ver-me, veio trazer-me alguns poemas cheios do entusiasmo que está nele, no seucoração generoso, transbordante, excessivo.
Encontrou-me, porém, num dia cinzento, num dia tristee enervado, num dia sem luz. Fiz-lhe perguntas vagas e pru-dentes apenas, pois o meu espírito preguiçoso como que se
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chocava com o seu, tão cheio de receptividade e de calor.
Mas houve uma hora em que estremeci, em que me senti ani-
mado e comovido; foi quando o poeta me revelou o seu amor
pelo Brasil.

Preciso partir, disse-me êle, sinto necessidade de via-
jar, de conhecer o Brasil para poder cantá-lo, para poder
louvá-lo com o entusiasmo que o Brasil merece. Sinto que
há um poema imenso a fazer sobre a nossa terra, mas é pre-
ciso conhecer a terra, possuí-la de verdade para que o canto
seja digno do assunto.

Eu ouvia o jovem Poeta falar e lhe dava razão e o inve-
java. Sentia-lhe a força, a ambição, e o que é mais, o gran-
de poema do Brasil de que êle falava, como que se realizava,
como que se modelava diante de mim, diante dos meus
olhos. A revelação do poema subia do mar brasileiro, das
montanhas, das florestas, dos rios distantes e chegava até às
minhas janelas como se viesse trazida pelo vento fresco e
matinal.

Há um poema a fazer sobre o Brasil, realmente, dis-
se-lhe eu. Um grande poema forte e humano que virá revê-
lar-nos a nós mesmos, que nos ajudará a ser mais unidos ain-
da, mais amorosos de nós mesmos, mais conscientes do nosso
destino, da nossa missão no mundo.

Falava assim ao jovem poeta meu amigo, mas ia-me
sentindo, à medida que falava, cada vez mais distante des-
sas palavras calorosas e compreensivas. Sentia-me um poe-
ta realizado, e realizado num plano tão diferente. Conside-
rava o meu individualismo, e era com tristeza que me¦ jul-
gava um ser voltado para as tragédias da vida, para a soIh
dão da alma e para a tristeza de ser e de existir. A mcjcidade
já estava longe, e fora gasta em tristezas e lágrimas inúteis.
O poema brasileiro, como um grande fruto, não seria colhi-
do jamais por mim. Ficaria esperando pelo meu jovem ami-

go poeta, ou por outro qualquer de alma sadia e capaz de
surpreender e fixar as coisas visíveis desta terra numerosa.
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João Dornas Filho.

¦ Ivao resta duvida de que as grandes desgraças humanas são ocaldo de cultura de onde nascem as crendices e as superstições quedepois, com o rolar dos séculos, cristalizam nas religiões que go-vernam as almas e policiam os instintos.
No Brasil, quando o embate das três raças processava o cal-deamento de onde emergimos, o aparecimento de uma infinidadecie superstições importadas umas, autóctones outras e outras aindanascidas do choque de todas, coincidiu com a eclosão de pestestomes, guerras, trucidamentos, etc, o que parece confirmar a lei

que enunciamos acima.
Das pestes, falam os cronistas na varíola, no sarampo e na gri-pe que dizimavam populações inteiras, principalmente indígenas.*alam ainda numa moléstia, que chamavam "a bicha", não podendodeixar de ser a febre amarela, pois matava fulminantemente e sóatacava os habitantes do litoral e de preferência os novatos naterra; isso em meados do século XVII, quando a febre amarela sótoi identificada em meados do séc. XIX (1850). O chólera-morbusmatava aos milhares a população espavorida, e ainda em 1855 di-zimava de preferencia os escravos, o que teria concorrido para seutratamento mais humano por parte dos senhores, em vista de jáestar extinta, pela proibição do tráfico, a fonte de abastecimentode carne humana que era a costa ocidental da África..

Das superstições e crendices, entre centenas, notabilizou-se aiamosa Santidade, que entre os gentios já meio eristianizados pro-
SllmloXYlT 

^ 6m Pernambuco n0s fins do sécul° XVI e prin-
Dessas origens clássicas das superstições (as grandes desgra-ças e o pequeno teor moral e intelectual dos povos), é que veiu umadas maas ricas fontes etnográficas do Brasil, esse acervo de orar"*,ensalmos, perlendas, exorcismos etc, enxameando por todos os qua-drantes e por todas as camadas sociais do país.
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Essa fonte está praticamente virgem da mão dos nossos invés-
tigadpres, e é grande pena, por ser de uma riqueza e de um inte-
rêsse indisfarçaveis para estudos mais vastos e completos da nossa
maneira de ser.

A fusão das três teogonias diferentes na alma popular do Bra-
sil, fornece ao estudioso de etnografia um material imenso de abu-
soes não só religiosas como de ordem física. Assim é que em todo
o centro sul do Brasil se acredita que não se deve deitar no lixo ou
no chão migalhas de pão porque traz a miséria, pois do pão é feita
a hóstia. Cuspir na água também é vedado, porque, profanando-a,
profanamos o veículo do batismo. É pecado grave recusar o convite
para padrinho de pessoas de côr; falta tão grave só poderá ser res-
sarcida batizando consecutivamente sete pretos.

Os filhos não devem fumar diante dos pais, porque na outra
vida densa cortina de fumaça separará uns dos outros. Árvores ma-
ninhas fratificarão quando surradas à vara na noite de São João.
Para curar impingens e outras afecções cutâneas como o cobreiro,
basta circundá-las com o dedo, recitando uma "Ave Maria". A ora-
cão de São Marcos trazida num "patuá" ao pescoço, dá valentia e
oorao-em aos brigões. O diabo não entra em casa em cuja porta da
rua está afixado um "signo de Salomão", emblema que o povo cha-
ma "Cinco Salomão", porque é representado por uma estrela de
cinco pontas.

São Longuinho, como Santo Antônio, mostra os objetos perdi-
dos, quando invocados, como também é de grande virtude o seguinte
responso: ,

Dão-se três nós numa palha, o que significa prender o capeta
até que ele mostre o objeto perdido; depois de dados os três nos na

palha, coloque-a no cós da saia ou na trempe do fogão.

Deixar ao sereno um ovo sob a invocação de Santa Clara, faz
cessar as chuvas; assim como desenhar no chão a efígie do sol.

Não se deve matar urubu, e muito menos uma pomba porque esta

é a representação do Espírito Santo. E grave ™P^^*"
as unhas na última semana da Quaresma porque o ^abo reconne-

cendo as aparas, leva-as para o inferno, onde aguardarão o seu dono.

Mulher em período lunar comete pecado comungando *«" re ™>

estragar o sabão de cinza on de dicoada, e preciso traçar um cruz,

com o pau de rnecher, no fundo no tacho. Na 
^^e 

toto A^

tônio terá o sonho mais lindo a moça que puser trepSJ0^^
travesseiro. Qualquer desejo será satisfeito a Qnem colocar a ima-

gem de Santo Onofre de cabeça para baixo, dentro de uma vasilha

^ISe^Tpopulário 
brasileiro é dos mais ricos que se co-

nheefm" Eo-lho apenas uma ampla recolha que ponha es,* ma-

terial ao alcance dos estudiosos.
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_ Mas, um imenso campo de estudos é também aquele que diz respeito à medicina popular, quase sempre regida, por influências sobrenaturais de origem indígena, européia e africana.
É de uma vastidão imensa esse ângulo cie estudos brasileiros epouco ou quase nada se tem feito no sentido de vasculhar-lhe osmeandros, trabalho de tanta importância e que envolve a solução deinúmeros problemas pendentes no assunto.

_ Em Minas, excluindo a prática do baixo espiritismo aindaexiste, com mais intensidade do que se pensa, a prática dessa mecticma maravilhosa em que os curandeiros, mixto de feiticeiros emédicos se recorrem às raízes, às orações e aos exorcismos para acura de inúmeras doenças. y
No norte do Estado (região de Montes Claros, Rio Pardo Teó-tito Otoni, etc.) o médico formado tinha antigamente o nome dedoutor em medicina", para diferençar dos raizeiros que se de-nominam "doutor de raiz", sendo que estes, quando não são bemfelizes na sua clinica, são chamados "doutor de clavinote" ou "passí

mangoara , locução esta que parece ser uma corrutela do tupipaça-mongara" — curandeiro, médico raizeiro
três Ü*f ^ raÍZ" dÍVÍ?6 a natUreza d0S seus remédios e™
pTsu ve n ?rS 

~~ qfnteS' freSC0S 6 frÍ0S' *™ sao ind^^
te C T % T 

a nSUreZa da m0léstia exiJa medicação quen-
taZT 

' 0\remédlos O^es ^0 os drásticos e todos aque-
InVIIT f ^P^o, como a laranja, a jaboticaba, o
n^ü ' melanCla' a caSaiteira> «te Os frescos são por exem-
astewb&aí,Tear' 

°-e!ame' " Salsa' etc' E os frios sâo todasds tereoentinosas, as especiarias, etc.

todas°LCwtrl°S f 
aSC°S Sã?, ™^ã(* ^ntra a sífilis e em

etc O? mZrT 
° ^/^ ' ******** da Pele e d« estômago,

paçoes! etc ' 
n°S Peri°d0S agUd°S das febres> cata™> consti:

léstiaIaLa^LT 
reCeÍta f"eSCa' reeomendada para todas as mo-iestias cio sangue, sem exceção •

rafa Mern^L^ 
% ** ^f? patente' k%™ do rio, % de gar-

tewa^hTT' 7 PUnhãd0; Salsa JaPeea^a, % quarta corta-da 
^udinho; 

casca de caiçara moída, 2 a 3 pitadas.
denoí S ;1 

mm fraSC'° gmnde' sacoleJe de h0^ em hora edepois de meia semana se tome de meia chícara de 2 a 4 vezes por

tor FA^T*'™ Tf* t0d°S 0S remédÍ0s receitados pelo "dou-

eontenh T^IST** 
de CachaQa "Patente"> **> é, a garrafa que

1^1 fprinctar ""* quantidade de ^«do, é o simples infa-

estudfoso^^ir"80^ Sã° tambein de ^ande interêsse para oestudioso. Assim e que durante os: acessos de febre é recomendado
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que não se tome água fria, mas água morna ou "quebrada a frieza",
para não "estuporar o doente". As moléstias do sangue "não gos-
tam" de pimenta, carne de porco, amendoim, etc.

Quanto aos purgativos, o "doutor de raiz" recomenda com mais
freqüência o "quatro-patacas", o trocisco, o pinhão e o marinheiro.

A "purga dóleo" (óleo de rícino) é aplicada a todas as mo-
léstias, porque muito razoavelmente argumentam que "si não fizer
bem, mal não faz". De ordinário é o primeiro remédio que dão ao
enfermo, principalmente quando o mal ainda não está bem defi-
nido, "para declarar a moléstia".

Nas afecções catarrais eles receitam fedegoso, gengibre, os es-
calda-pés, a "queimadinha" (mistura da clássica aguardente, sal
ou assucar e casca de laranja, a qual se prepara ao fogo). Para a
sífilis recomendam a paulista, a caroba, a salsa, o barbatimão, em
garrafadas a que não é raro adicionarem doses cavalares de mer-
cúrio doce. Essas garrafadas eles as depositam, antes de usá-las,
dias e dias à beira dos rios ou lagoas, apenas deixando o gargalo de
fora, com o fim cio remédio "amadurecer" ou "dar ponto".

Nas pneumonias e pleurizes usam a sangria, geralmente de san-
gue-sugas, e a resina de batata para cortar a febre. Para as afe-
ções do estômago com febre indicam o "caboclo", a quina do mato,
o carapiá, etc. As sangrias são também aplicadas nas suspensões,
no "sangue novo", na pleuriz e em quase todas as moléstias gálicas
"para tirar o sangue iremoso".

Os golpes e estrepadas curam-se com o sumo do capim-assú,
mastruz, arnica do campo, herva de ferro e outras. Quanto ao es-
trepe enterrado na carne, usam primeiramente, com o fim de ex-
traí-lo, o fél de boi. As fraturas são tratadas com o clássico pro-
cesso de "encanamento", com o mel de copaíba aplicado externa-
mente; tantos anos tenha o doente, tantos dias são necessários à
cura radical. As mulheres, nos "incômodos", usam a arruda, a los-
na, a artemjsia e outros "adjuntos da horta" "calcinadamente",

isto é, tudo misturado. As pessoas que apanham ar, receitam fnc-
ções de artemigio ao sol quente ou num quarto fechado, porque a
artemisia vulgaris "é quente e não quer friagem".

Contra a dôr de ouvidos, além de um grande munero de fo-
mentações, empregam num saquinho ao pescoço o chocalho de cas-
cavei. E a banha de cobra é também muito estimada contra o reu-
matismo, pelo que cantam:

"Eu compro banha de cobra,
de fumo dou quarta e meia,
pra fomentar uma perna
•que me dóe na lua cheia..."
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É necessário acrescentar que todos os remédios devem ser ouextraídos ou tomados em quartos de lua determinados, sem o quealguns são inócuos e outros são nocivos ao doente.
O fiel de boi misturado à cachaça é o remédio que se dá aosentravados pelo reumatismo e no "estalecido (asmático)" se aplicaa banha de cascavel, aos pingos, numa chícara de café quente, duasou mais vezes ao dia, remédio que tem curado até doentes crônicos.

Nas orquites e moléstias congêneres, recomendam o banho e a be-beragem da sambáibinha (Dãvila rugosa), imbé (PhylodendrouImbé) e cedro novo (Oedrela Brasiliensis).
Contra as opilações, amarelão ou canguari, usam a jarrinha emchá ou garrafada. As pílulas coelhotas (estéreo de coelho) é o re-médio para a oftalmia e outras doenças dos olhos (sapirangas) imu-nizando quem as toma de futuras afeções dessa espécie na propor-çao de uma pílula para cada ano; quem ingerir dez pílulas porexemplo, estará por dez anos ao abrigo de moléstias da vista. Afruta e a raiz da "umburana macha" se aplicam nas mordedurasde insetos venenosos, além de outras indicações. A jurubeba (Se-lanum paniculatum) é para as afeções catarrais e hepáticas e aerva de rato, em clistéres, para as hemorróidas. A pomada de ca-roço de araticum é indicada para as moléstias parasitárias do courocabeludo; A fruta de lobo assada e colocada em fatias sobre as fe-ridas crônicas, cura-as de pronto. É também remédio "sem pare-lha nas tosses, bronquites e outras doenças do peito.

Nas diarréias o cosimento de malva branca é porrete; e quan-do o caso e de W-rola" (desinteria forte) só se recorrendo aomata-pasto picadmho. A calunga (Simaba ferruginea) é aplicadanas doenças do_ estômago, nas pleurisias e, em cachaça, nas amenor-reias. O carapia (Dorstenia) emprega-se nas febres, gripes, catar-roes, etc. E o pau-pereira (Geissospermum Vellosii), em bebera-
Ste)a 

mai 6 a n°lte' é exceiente Para as febres tremedeiras (ma-
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^ "^ feit0 C°m dÍCoada de cinza de bar"
Os ''doutores de raiz" tem em grande conta o "resguardo" na
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e ° rnePutam de Principal importância no restabeleci-mento dos seus doentes. Há remédios que exigem resguardo de3 dias outros de 5 outros de 9, e alguns de 2 a 3 semanas. O res-guardo, por exemplo, de uma "purga de jalapa calcinada com o
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ruão" (rum ou gomaguta) é de 9 dias, no correr dos quais o doente
permanece no quarto bem agasalhado, protegido da luz e de qual-
quer barulho, observando-se ainda a "dieta de boca". Esse pur-
gante para adulto contém 2 gramas de jalapa (Exogonium purga)
e uma de rum (Stalagmitis cambogioides).

O resguardo do parto é de quatro semanas e a respeito desse
fenômeno biológico há uma infinidade de abusÕes e crendices que
já tive oportunidade de examinar em outra ocasião.

Em todos os casos o resguardo abrange não só a alimentação,
que deve ser adequada, como os cuidados referentes ao ato da pro-
creação, o abrigo do sereno para o que aconselham evitar sair à noite
ou, quando isso é impossível, o uso do guarda-chuva, e até a proi-
bicão do banho.

Nas "quebras do resguardo" torna-se preciso aplicar nova-
mente o remédio. Os dias de dieta, entretanto, duplicam toda a vez
que é quebrado.

Existe a respeito do resguardo um complexo evidentemente de
fundo sobrenatural, porque na maior parte das suas indicações não
se percebe o menor traço lógico, racional ou simplesmente aceitável
que justifique a sua prescrição, não lhe sendo estranho^ em mui-
tos casos, o fetichismo afro-indígena e até mesmo luso-cristão.

Esse capítulo de etnografia brasileira é dos mais ricos de su-
gestões e dos mais pobres de estudos em nossa bibliografia. É mes-
mo por via do "resguardo" que o receituário do "doutor de raiz"
e do curandeiro vulgar assume o seu papel típico nos quadros da
etnografia, e o seu exame demorado e profundo poderá abrir gran-
des horizontes ao campo da coordenação e da interpretação de um
vasto número de incógnitas que embaraçam ao claro ^conhecimento
da nossa expressão de povo. E o curioso em tudo isso é que o estudo
da questão irá encontrar uma grande quantidade de prescrições de
dieta de fundo indígena, português ou africano perfeitamente iden-
ticos, sem que se possa alegar tenha havido aculturação, porque sao
anteriores ao contato das três raças.

O capítulo das mordeduras de cobra, tão rico em orações, "sim-

patias", feitiços e outros recursos sobrenaturais, possui também o
seu receituário do "doutor de raiz". Assim é que a raiz do tiú, a

pena do zebelê e da perdiz, o couro do guará, a vela vegetal (espe-
cie de cipó), a raiz da perdiz, o barro galego, etc. são largamente
empregados para o caso.

A medicina espiritual do nosso homem comum, aquela que re-
corre às forcas secretas da Natureza ou às forças imponderáveis do
sobrenaturaí, é o complemento dessa outra que acabamos de expia-
nar. E é outro ângulo riquíssimo da demologia brasileira, ainda nao
estudado na profundidade que permite.
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No oeste de Minas o número de ensalmos, orações, responsosmedidas (antropometria religiosa), etc. que correm entre o povopara a cura de moléstias e outros fins, é considerável pelo vulto epelo interesse etnográfico.
Assim é que para a cura do "cobreiro" colhi em Itaúna esta"oração", variante de uma dezena de ensalmos para o mesmo fim-Toma-se de uma varinha verde e uma faca e pergunta-se ao doente 

'¦.
Fulano, o que é que eu corto? (E corta a varinha com aiaca).
Cobreiro brabo.
Isto mesmo eu corto — e cabeça e o rabo.

Rezam-se depois três "Ave Marias" à Santa Polonha (SantaApolônia).
Para o quebranto, recita-se:

"Com dois te puseram
com três eu te tiro
Em nome da Santíssima Trindade".

Murmuram-se em seguida o nome dos santos da semana em quese estiver, desde segunda-feira até sábado.
Para benzer bicheiras, dão-se três nós numa palha e, depois

r!TYai? 
aS C°StaS S6m °lhar para trás- É também uma moda^nclacle das dezenas que existem no oeste de Minas.
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rsapinh0"' moléstia dos recemnascidos, se opera por

TTV tf6 ? ' m™rado Pela« Pessoas presentes, que devem
ifZC 

eh^ueiro: "powob e porcas que comeram aqui, sapo esapinho que ftquem aqui." Dizer três vezes essas palavras, depois
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TanÇa a Uma miüher <I™ se chame Maria e
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?cb0 em ^ue se Profe™ ° ensalmo. Feito
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Padre/°sso e três Ave Marias em intenção dasagrada Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.
rn™ ^ 

Nova1S™f /centro de Minas) ainda se conserva uma cren-
ol^rv qU! S fm Vltima em Itaúna (também centro de Minas),er^dxoe esta queconsiste em encerrar-se numa bolsa de pano, queo povo chama piedosamente de "bentinho", três formigas de uma es-pecie negra e rajada de branco, colocando-se essa bolsa ao pescoçodas crianças asmaticas, moléstia que o povo denomina "chiadeira".
Hüer a crença que, quando essas formigas, evidentemente por efeito
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da inanição, deixam de "chiar" dentro da bolsa, a asma do pacientedesaparece.
Lembro-me bem, apesar da extrema meninice, que eu tive ao

pescoço um "bentinho" desses. Mas, a fome em que deviam estar
essas formigas era tão grande, que o seu trilado me chamou a ateu-
cão e, um belo dia, num recanto solitário do quintal, atrevi-me a
abrir a bolsa a ver o que fazia tão insistente ruído; atitude, aliás,
condenável, porque a "simpatia" proíbe terminantemente, sob penade perder todo o seu efeito, que o paciente conheça o conteúdo do"bentinho". Vi que eram formigas famintas e atirei-as para um
lado... e até hoje a asma não me voltou, como prometiam as incul-
cadoras para os asmáticos curiosos...

Mais tarde, quando os primeiros ardores fisiológicos me anun-
ciavam a puberdade, tomei conhecimento de que essas formigas são
também utilizadas para, depositando-as em um vaso contendo a
terra humedecicla pela urina da pessoa a quem se deseja conseguir
o contato genésico pelo sortilégio desses insetos, que habitam geral-
mente os lugares húmidos e a madeira apodrecida das cercas velhas.

Como se viu, é um capítulo interessantíssimo da nossa etnogra-
fia esse da medicina popular, daqueles que prendem a atenção do
mais refratário, e precisa ser cuidado urgentemente pelas insondá-
veis promessas que entremostra à sistematização e à interpretação
de quanta matéria prima anda por aí ao alcance dos olhos mais
desatentos.
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J. Etienne Filho

EQUÍVOCOS EM TORNO DA ARTE MODERNA

A recente e falada exposição de arte moderna de Belo-Hori-
zonte deu e dá, como não poderia deixar de dar, margem a muitos
equívocos. Destes, o menor ainda é o apoio de muita gente, só por-
que se tratou de uma instituição oficial... Ora, convenhamos em
que a louvável medida do Sr. Juscelino Kubitscheck se põe em
foco a arte moderna, não lhe aumenta nada no valor intrínseco.
Um pessimista diria que tira, porque oferece o perigo de uma con-
sagração fácil, de uma confusão com outros valores. Eu não sou
pessimista e louvo a atitude do administrador da cidade, lamen-
tando apenas que aplaudam e façam barulho para uma exposição
de pintura moderna brasileira pessoas que tão violentamente são
contra a poesia moderna brasileira. Ambas tão idênticas em seu
itinerário, em suas lutas, em suas incompreensões.

^ Outro equívoco horrível, e esse não é só a propósito desta expo-
sição, mas vem de mais longe: a confusão da arte moderna com
esquerdismo, a identificação do ideal moderno artístico com certas
tendências políticas extremistas da esquerda. Que haja grandes ar-
tistas na esquerda, isto não prova nada mais do que a importância
do valor humano na obra de arte, a qual sai magnífica de um olím-
pico, como Goethe, de um desgraçado, como Dostoievski, de um
político imoral, como Kipling, dos revolucionários Garcia Lorca ou
Maiakovski. O homem é também a medida no valor artístico. Di-
reita e esquerda são fenômenos passageiros de uma luta temporal.
E a arte social, como a entendem os esquerdistas, é no fundo á
mesma coisa que a arte dirigida, dos direitistas. Ainda aqui topam
os dois extremos.

Um terceiro aspecto, e este também geral, tornado atual pelaexposição :ji questão da arte popular. O povo é uma realidade?
humana, não é toda a realidade. Erigi-lo em supremo aferidor de
valores será dar-lhe uma categoria de mito. É substituir um mito
por outro mito, o que nada resolve.
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Fala-se muito em arte popular, em "tomar o partido do povo",
sendo mesmo esta a expressão usada para elogiar qualquer autor,
vivo ou morto, que se queira aproveitar com determinado fim po-
lítico. Euclides da Cunha, Byron, Martin du Gard (a heteroge-
neidade é autêntica) "tomaram o partido do povo". Ora, é pre-
ciso colocar os termos nos seus lugares. Querer fazer da arte uma!
coisa do povo, pelo povo e para o povo será simplesmente uma falsa
colocação do problema, não uma solução. Realmente, enquanto a
Democracia, que se define por aquelas palavras, é um sistema de
vida, uma coisa total portanto, a Arte é um fenômeno de cristali-
zação, de superação. É lógico que não sou contra a participação
do povo no fenômeno artístico, e digo isto antes que se preste a.
qualquer exploração da parte daqueles a quem possa interessar uma
exploração. Creio que o princípio democrático também aqui se
aplica: igualdade de direitos a todos, possibilidade a todos. O que
se conseguirá com a disseminação da cultura, com a colocação dos
meios artísticos e culturais ao alcance de todos. Mas sem corteja-
mentos ao povo, sem concessões ao povo. O popularismo está para
a arte como a demagogia está para a Democracia._ Infelizmente, o
que vemos é pura exploração, quando nada comercial. Assim, uma
séria revista cultural muda de aspecto, banaliza-se, enche-se de bes-
teiras e vulgaridades estilo "Seleções" e "Síntese" e recebe elogios
porque está fazendo arte popular. Enquanto que Gasset e Barreto
Pilho recebem o nome de fascitas, naturalmente porque não corte-
jam o público, não são autores "populares".

Aliás, a necessidade de um reajustamento das palavras aos^ seus
significados é um fato. O que Unamuno fez com a palavra "ago-

nia", o que Huxley tentou fazer com a palavra "amor" está pre-
cisando ser feito com expressões como "revolução", "reação",
"evolução", "liberdade", "disciplina", "povo" e outras. O recente
discurso do Papa aos operários situou admiràvelmente um aspecto
da questão. Aqui — como em muitos outros casos —, o que Im ê
uma vasta confusão, provocada por uma não menos vasta ignorân-
cia. Não fariam mal ao desvairado mundo moderno algumas aulas
de etimologia.

Divide-se, primariamente, o quadro brasileiro em revoluciona-
rios e reacionários, sendo que até gente de muito talento aceita a
simplificação barata. Que eu saiba, apenas Cristo estava em con-
dições de lançar o dilema: ou com êle ou contra êle. Quem quer
que tente pois desviar desta "situação" o problema, o que qiier_e
erigir-se em posição de deus, ou para falar a linguagem de Tristão
de Ataíde de mito. Falso, portanto. Só num plano de destino eterno,
se admitirá um dilema. No mais, o que precisa perdurar é a liber-
dade liberdade que se afirme supremamente pela escolha de uma
disciplina Contra esta escolha de uma disciplina se erguem jus-
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tamente aqueles que invocam a liberdade como propriedade exchi-
siva deles. Já Maritain coloca a questão dos homens de esquerda
realizando um governo de direita e vice-versa. Muita gente no Bra-
sil faz este jogo. Com resultado? O futuro nos dirá. E que a"reação do bom senso" permita contrabalançar este desenfreamento
este totalitarismo político ou artístico.

ANATOLE E RUI

Os jornais informam que passou o centenário de Anatole
France.

Anatole France... Os paleontólogos literários, os leitores im-
penitentes sabem informar que se trata de um escritor do século
passado, um homem que pôs a perfeição estética a serviço da desor-
dem moral, um homem que se presta muito a que se fale em ga-leras, em falenas, em céus da Hélade...

Mas, como soam falsas estas commeorações, como soam decaden-
tistas! Carlos Castelo Branco, um escritor desta geração, numa pá-
gina de homenagem a Anatole, teve que constatar que'a homenagem"não seria propriamente à obra que realizou, de um valor singular".
E faz este julgamento, que representa bem a voz do pensamento atual
sobre o_ escritor tão antigo que foi repudiado pelos moços ainda em
vida, tão antigo e falso que o seu sucessor na Academia Francesa
nem lhe falou o nome no discurso de recepção: "A literatura ana-toliana, ao cabo de pouco tempo transcorrido, denota evidentes sinaisde coisa que se gasta. Sua arte, não exatamente sua arte, mas seuespírito é demasiadamente datado. A maioria dos fatores que lheasseguraram o êxito na época já quase nada significa hoje".

Neste mesmo tom prossegue o artigo do jovem ensaísta nor-tista nao bem radicado em Minas, que salienta mais adiante o "tom
iilosofante, parabólico e irônico, fácil de transmitir a sensação de
profundezas". Esta sensação de profundeza é que agrada aos últi-mos abeneerragens, a estes a quem Bernanos chamaria de "vieillards
monstrueusement actifs et fèconds". Carlos Castelo Branco só en-contra uma razão para comemorar o centenário de Anatole France:seu amor à liberdade. O que é muito, mas não é tudo. Aliás, con-clusao idêntica é a que se tira de um estudo do professor PierreMonbeig no "Estado de São Paulo".

A leitura de tanta coisa escrita em torno de Anatole Francenos levou a ir reler aqueles dois capítulos "France e Gide" e "O
anti-Fraru* e o anti-Gide", de Tristão de Ataíde em "O Espíritoe o Mundo , talvez o mais profundo de seus livros. Após analisaro estilo e o pensamento do epieurista, Tristão de Ataíde lhe opõeBarres, como opõe Chesterton a Gide
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Coincidentemente, o segundo dos rodapés com que Tristão de
Ataícle voltou à crítica literária, analisando o Rui Barbosa de João
Mangabeira, saiu no mesmo dia do centenário de Anatole France.

Rui é uma espécie de Barres brasileiro. Interessante assinalar
o esquecimento em que esteve envolvido, a ponto de só ser lembrado
por algumas figuras tremendamente antipáticas, que o chamavam
de semi-Deus e lhe ofereciam uma admiração basbaque e estúpida.
Rui era lembrado por filólogos intransigentes, por políticos sebas-
tianistas. Seu valor autêntico estava obscurecido.

Hoje, vai-se fazendo um reajustamento da posição de Rui, do
valor real de Rui, do papel de Rui na história política e intelectual
do Brasil. Neste sentido, trabalhos como os de Luiz Viana Filho
e João Mangabeira são definitivos e de influência absoluta na fixa-
ção dos verdadeiros contornos históricos do homem que mais con-
seguiu empolgar os sentimentos políticos do povo brasileiro.

Inegavelmente, muito há a censurar em Rui, inclusive a sua
incapacidade de realizar, de fato, alguma coisa mais efetiva, mais
sólida, no terreno das conquistas sociais, de que foi um pregador
e um pioneiro. Mas devemos culpar a êle só ou também ao tempo
em que viveu?

Não é atoa que já se lembrou a coincidência de sua morte com
a fundação, na Europa, dos dois sistemas de Estado totalitário,
que hoje" são os personagens principais do que se representa no
mundo. O que eu quero destacar no artigo de Tristão de Ataíde
é o seu final, quando, após salientar que o liberalismo político de
Rui pouco tem a ver com o liberalismo filosófico, após dizer que
sua lição perene foi ter colocado o egoísmo individual a serviço do
bem comum, o bem comum sob a égide do Direito, e o Direito, nao
como simples emanação do poder público, que iria redundar no ter-
rível ceticismo jurídico de nossos dias, mas como manifestação so-
ciai da lei natural e da lei eterna, nos diz: "Eis porque sua lição
ou será ouvida pela geração de nossos clias ou o mundo mergulhara
numa noite em que as estrelas serão invisíveis e os homens se per-
derão no anonimato da sombra". /

Quanto a mim, não tenho a menor dúvida: após alguns cies-
vairos gloriosos, após algumas cabeçadas e algumas buscas de ca-
minhos, esta geração tirará de Rui tudo o que de bom lhe for pos-
sível tirar. Aliás, já está tirando: esta geração abomina o escri-
tor Anatole France.

OS LADOS E A COERÊNCIA

Eis um tema que me parece de Chesterton. Ou de Gustavo
Corcão e João Camilo. Far-se-ia a conceituação de lado: direita e

esquerda Depois a de coerência. É lógico que nao se compreende
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coerência como uma única atitude diante da vida. Isto, ao contra-
rio, seria incoerência. Seria dar a tudo o mesmo valor e a tudo1
reagir de maneira igual. Coerência será reagir às coisas de acordo
com as coisas. Belamente diante das coisas belas, estúpidamente
diante das coisas estúpidas, violentamente diante das coisas que exi-
gem violências, diria Péguy.

E com esta conceituação de lados e de coerência, a conclusão
a que se chegaria é que o lado (sinônimos: o partido o extremismo)
não é coerente porque é lado. Quem está em um extremo da li-
nha A-B vê a linha A-B. Quem está no outro extremo vê a linha
B-A. Quem estiver fora e acima da linha verá a linha inteiriça e
poderá dominar a situação.

A esta altura a palavra meio se impõe. E no meio a virtude...
Mas, no mundo moderno, confundem-se terrivelmente os vocábulos:
meio se confunde com mediania, do mesmo modo que poder se
confunde com autoridade, liberdade com disciplina.

Volto a um refrão: estudemos etimologia. Muitos equívocos se
evitariam. Por exemplo, há dias vi um rapaz inteligentíssimo acusar
de fascista... a expressão "corpo de idéias". Ora, uma expressão
é uma expressão. E ou a língua é um organismo vivo, e portantoas palavras são animadas de um espírito e bebem "a sua vitalidade
nesse espírito, ou então faremos delas enfeites parnasianos, que car-
regaremos como fardos, como múmias ou tristes flores artificiais.

Acusar uma palavra ou uma locução de fascista será negar o
princípio elementar de uma filosofia elementar de linguagem. Que
palavras^ sejam exploradas por determinados grupos, que se ponhamem evidência em determinadas circuntâneias, são fenômenos dignoscie observar, mas pertencem ao campo da psicologia ou da sociologialingüística. Há o caso muito interessante dos míticos, que na faltade uma linguagem mística, de uma linguagem humana que traduzao estado sobrenatural que experimentam, usam da linguagem co-mum, tao facilmente explorada por muitos imbecis. No terreno ane-dotico, sabe-se que um ilustre autor, acusado de tendências direitasem seu primeiro livro, salpicou o segundo volume com a palavradialética , tão ao gosto das esquerdas, com o fim de conseguir asimpatia das esquerdas, como é moda.

O lado não pode ter coerência porque é lado. Assim, quandovemos alguns elementos, de tendência política definida, atacaremoutros, mdigitando-os por terem sido isto ou aquilo, por terem outrastendências políticas definidas, estamos simplesmente assistindo auma luta anti-fascista com os processos fascistas.Lutar por minha liberdade, contra a liberdade de outro, serálutar por egoísmo, não por Liberdade. E se a discussão se com-
preende, o debate se justifica e mesmo se deseja, a acusação é ino-mmavel e so se compreenderia como partindo de esbirros 

'policiais.
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No terreno policial, direita e esquerda são ambos errados. E no

terreno moral, mais errados ainda, chifres do mesmo diabo. Aliás,

a posição de "anti" só, é errada e leva ao mais tremendo realismo

político, capaz de todas as justificações. Não estamos nada mais

nada menos do que diante da política do fato consumado. E o fato

consumado era considerado cem por cento um postulado fascista.

Era e é de fato. Apenas, não é só fascista. É um postulado totali-

tário. Imoral.

AS CORES E O IMPREVISTO

Lembro-me da anedota do português que, convidado para sair

com uns amigos, respondeu que não podia porque esperava um tele-

orTma Indagado, então, de como sabia que iria receber um te-

íegrma, mpondéu: "Pois o telegrama não chega quando menos

86 
Te^teanedota, como em muitas outras, se encontra uma exce-

tonta, fitarfü de Vida. Seria interessante uma exegese, das «ne-

dotas a exemplo da exegese dos lugares-comuns, de Leon Bloy.

Ambos a3 e lugares-comuns, têm fundo de verdade coletiva,

tdicadoíes de Lia orientação positiva ou negativa mas, de qual-

ierforml, exeelente material informativo para estudos de ps10o-
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virá. Mas convenhamos que nem tudo pode ser previsto: um de-
sastre, um crime, um furacão. Em qualquer terreno onde aplique-
mos a observação, alguma coisa escapará à acuidade antevisora.
Sempre o imprevisto. Um conglomerado humano, seja êle de que
espécie fôr, não é uma coleção de ladrilhos pespegados a uma pa-
rede e que ali ficarão indefinidamente. Se cada ser é um resumo
psicológico senão mesmo morfológico da humanidade, em cada um
haverá processos íntimos absolutamente insuspeitados e que terão
naturalmente um desenvolvimento inteiramente autônomo e incon-
trolável.

Os homens que tentam prever tudo, são os que se apegam de-
mais aos fatos, são os incapazes de abstrair. Daí o seu apego dema-
siado às cores. A côr é uma coisa bela em si e tem a sua função
física ou decorativa, conforme a vir um sábio ou um poeta. Mas
os incapazes de abstrair, os que se aferram à teoria exagerada do
prevenir para remediar, erigiram a côr em critério absoluto. Já não
é mais um símbolo mas um valor em si. O realismo político dos
totalitários, que acha o Estado e o Poder capazes de tudo prever,
tudo controlar e tudo solucionar, hipertrofia o valor da côr e tudo
vê em função cromátiea. A letra matando o espírito...

Outro conto popular: Berta era apelidada a esperta. No dia
das bodas foi buscar vinho e nada de regressar. Indo o noivo em
busca da amada encontra-a chorando junto ao barril de vinho.
É que sobre este estava um machado e Berta chorava com receio
de que o filho, que um dia viria a ter, viesse até ali buscar vinho
e o machado caísse sobre sua cabeça, matando-o. PÕe-se o noivo
também a chorar. Vem o pai. Idem, idem. E a mãe. E todos os
demais membros da família choraram sobre aquele desastre possível.

Se tudo neste mundo pudesse ser prevenido... Não mais guer-
ras, não mais furacões, não mais desastres. E a morte, "que virá
como um ladrão"?

É lógico que não se pode pensar num descuido absoluto. "Vi-
giai e orai". Mas, por outro lado, "olhai os lírios do campo e as
aves do céu, que não plantam e nem pensam o que hão do comer
e nem Salomão teve mais do que eles". E nem um só fio de cabelo
cai de nossa cabeça sem que Deus o saiba. "Cada bater de meu
coração é negócio de Deus", disse Julien Green. Êle sabe quantos
já foram, só êle sabe quantos irão. E este é um pensamento de
alegria a oposição entre os prevenidos e os desprevenidos. De uma
maneira simplista se pode dizer que é velha oposição entre a li-
berdade e a autoridade, os clássicos e os românticos, os reacionários
e os revolucionários, os velhos e os moços. Dentro do próprio cato-
licismo, fiéis à Ortodoxa, encontramos aqueles que vêm mais o ho-
mem decaído e os que se esquecem dele para darem maior impor-
tância ao homem redimido. A oposição é impossível, pois só houve
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a Redenção por causa da queda, 
"felix culpa" e os dois fatos são

inseparáveis na economia da salvação.
Mas por que caminhos me meti, antes msuspeitados 1 Um pen-

samento puxou outro, o outro um terceiro. Tudo por causa do

imprevisto... Já não tenho, se a tivesse antes, a menor duvida: o

imprevisto é a única lei da vida.

A PESSOA E A HONRA

Na conversa que manteve conosco, em Belo-Horizonte, Henri-

eme Hargreaves salientou a importância da noção de pessoa, que
Maritain deu à filosofia e que, só ela, seria bastante para nos im-

por a gratidão ao filósofo de Meudon. De fato nunca foi tao negada

a pessoa, nunca foi tão humilhada, tão rebaixada, tao colocada abaixo

de coisas que foram feitas para servi-la, mas que se servem dela,

ou pelo menos tentam servir-se dela, já que é justamente a pessoa

que permite o refúgio em nós mesmos, que permite dizer-se que a

irléia se comprime mas não se suprime.
O verTadeiro humanismo, o que não pode e nunca poderá ser

superado, há de sempre colocar a pessoa como base e como cupola

de todo o organismo social. Como se manifesta, em sua totalidade,

a pessoa" Qual a maneira de sua revelação absoluta? Pela vocação

I na escolhida vocação que o homem supera o indivíduo e se afirma

forno Tes oa Daí a importância que tem o problema da vocação,

Zblema que envolve uma série de aspectos, objetivos e subjetivos,

Tadaptaçao das tendências intimas aos *P^.—£*^&
TTm dos grandes males do mundo moderno e justamente a ausen

cia 
*.«.-» 

fuga à vocação, tomando a palavra aqui --

Mentido genérico e não etimológico. E, como conseqüência a falta

de honrf nomundo moderno. Esta foi uma das observações.que

R Haro-reaves nos fez. Falta completamente a noção da honra de

S toempenha? um papel. O utilitarismo, a pressa, o chamado dma-

mito o eomodismoP fizeram da profissão apenas um meio de ga-

ü%VÍrnXer2u0exprit "meio de vida» que está es

tação para um caminho de P^de. gg
Ninguém está satisfeito com o que^'J^oZ^ào profundo

q„er é ganhar mais e 
^^fj^! Z Trtesãos da Idade 1H-
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de trabalho para a coletividade, para que a coletividade garanta
os meios de trabalho.

Dirão que houve a máquina, que houve o progresso das cien-
cias, as conquistas sociais. Mas há uma linha de conduta que po-
deria permanecer apesar de tudo isto e cujo exemplo e a fidelidade
do camponês francês à sua terra, à sua gleba, onde as sementes se
alimentam também das cinzas dos inumeráveis avós.

Na Idade Média os da mesma profissão se agrupavam na cor-

poração. Hoje esta palavra foi conspurcada. Contra o que, ^aliás,
vivo 

'pelejando, 
numa obcessão de restauração do sentido autêntico

dos vocábulos. Eu não compreendo, por exemplo, que a palavra
reação seja exclusividade dos extremistas da direita, quando^ eles
são justamente o contrário de reacionários, são os anti-reacionários,
são os que seguem, os que se anulam. _

Voltando à questão, ninguém quer a volta total da Idade Me-
dia. A "situação", para usar o termo tão ao gosto de João Camilo
e os de sua escola, é muito diferente e seria um contra senso querer
agir como se não fosse. A analogia manda então adaptar os prin-
cípios às novas circunstâncias.

Creio que para a realização de uma ordem social menos im-
perfeita, e que portanto tome por base o homem, o conhecimento
do homem,a plenitude do homem, será preciso insistirmos na no-
ção de pessoa, de honra de ser alguma coisa, "1'honneur de servir".
Quando Maritain desce de suas preocupações filosóficas para res-
ponder a questões levantadas em torno de sua obra, há uma pro-
funda razão para isto: é que êle foi atingido em sua honra de filo-
sofo, esta coisa que êle elegeu para ser, atendidos o impulso íntimo
e a vocação que sentiu.

Realizada em sua plenitude a vocação amparada pelo Estado,
com um clima próprio para agir e permanecer, lucrará a coletivi-
dade. E é desta reversibilidade — o indivíduo para a sociedade
e esta para a pessoa que muitos caminhos se abrirão para a con-
quista de um mundo novo.

O MUNDO QUE VIRÁ

O mundo não será de todo bom, nem nunca será de todo mau.
Eis uma verdade acaciana, mas que está precisando de ser lem-
brada com um pouco mais de insistência.

Muita gente pensa que depois desta guerra sairá um mundo
novo em folha, em que todas as conquistas sociais serão aplicadas
com cem por cento de rendimento, de paz e de felicidade. Ora, o
que há é que o homem decaído será sempre mais facilmente mau.
E após as euforias de vitória, os deslumbramentos iniciais, novamente'
velhas forças do mal, ou novas forças do mal, tentarão dominar.
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Com maior ou menor resultado isto dependera do homem É por

is?o que escandalizo um pouco a alguns amigos, quando declaro que

o partido político, a doutrina política não é o mais importante.
n mais imnortante é a revolução interior.° 

O Cem será sempre a medida das coisas humanas e nao as

teorias E como o mundo moral é o que tem a supremacia no ho-

S "a Clucão on será moral ou não será» como dma, Peguy

Quererá tudo isto dizer que nao devemos lutar? Se o mundo

Timica será de todo mau, nem nunca será bom de todo, o que nos

cumpre fazer será cruzar os braços» Longe de mim tal afirmação

Seria cair num erro oposto, num determnusmo **•**•* ¦£*£

goso como aquele angelismo, que acha Privei o advento de um

paraíso terrestre com a vitória sobre alguns males. Com a vitoria

sobre o nazismo, por exemplo, bem atual.

Anda muito corrente no Brasil de agora um dilema interes-

,a.te ou rrolucionário ou reacionário. Interessante assinalar que

SSTdisL rpT das esquerdas. Há « parüa das 
^rw l nnn+ra pstp simnlismo que nos precisamos pievcmi..

guando dig7p™ci"m oue ni estou Mando sô por num,

mas quero salientar todo um grupo mmeiro.

Desculpem estes elogios em família, esta espécie de DIP par-

timilar mas quero salientar os recentes artigos de Edgar Mata Ma

tando os espíritos contra a md^stm ao 
flores-É lósico que temos nisto tudo um ctiete, nao mpj

„„ esBeoS„°eqm eleições cabaladas ma*.oue£^e^rS t
inteligência e pela _ con undencia d 

^^^dade crítica lite-
Ateíde. Os dois arügos miem de sua voto ativ de

rária são programas ^àei^'.f^Zl vida de ação literária
princípios expostos ao longo de toda uma viaa u

e ação social. - de ser cabalada, que
Há uma posição de espirito que nao poae ^

não pode ser humilhada em 
%%»££%,°Zou de falar em

chifres do mesmo diabo. A Igreja amad

^rnu^tr^/ataApScadenie as «^ do Bem



140 REVISTA BRASILEIRA

e do Mal, da Verdade e do Erro. É preciso pois olhar o Homem,
reformar o Homem, purificar o Homem.

Querer levar para o mundo novo o homem velho será negar
a Revolução pela raiz. E muitos dos que estão enchendo a boca
com o mundo novo não estão senão criando-o à sua imagem e se-
melhança.

Um imbecil só, não é nada mais que um imbecil —i diz Ber-
nanos. Mas, continua êle, a massa de imbecis é um peso imenso sô-
bre o mundo. E eu temo muito que a massa de imbecis que ma-
caqueia tristemente Deus, criando um mundo à sua pobre imagem
e triste semelhança, faça, neste desfigurado mundo que há de vir,
as democracias vencedoras pagaram um grande tributo aos totali-
tarismos vencidos.



PLEONASMO

SUA UTILIZAÇÃO ESTILÍSTICA NA LÍNGUA
PORTUGUESA

Ao prezado mestre Sousa da Silveira em

quem se aplicam as palavras de Henri Berr a
Vendryes: Vexpérience ãirecte ãe faits Un-

guistiques est plus forte et plus súre chez Im

que toute velléité théorique (pg. XIV, do
"Le Langage", de J. Vendryes).

Jesus Bello Galvão

Entre as chamadas - figuras de sintaxe - encontra-se o pleo-

naSmTák 
figuras podem ser estudadas do ponto de vista lógico-gra-

matize rP?ntPo de vista estilístico. Já se vê que, no prnnmro
matical üopo™ preocupação de tudo reduzir ao esquema
"?X\ 

eS-; ^cotreta^to, ^tamente o aspecto que me-

"" 
ZndrSSaoTnto de vista estilístico, ™^»™ j* po,

ficarmos à vontade para aceitar, sem preconceitos, os^íato, ja por

se pastarem eles a um estudo mais útil, mais cientifico, para nao

''Tnte normalmente, por pl_> . *P**» * mma
^^ZTm^mVS, a légica ^mbra nos a d

dade de repetir coisas ditas e sabidas e surge o preconceito que nos

^t^ndo 
«o do critério légico de avalio, tentemos in-

'"^Inicialmente, 
cumpre advertir que nada na linguagem este, tudo

passa, tal como na vida de que é interprete.



142 REVISTA BRASILEIRA

À força de muito freqüentes e de muito refletidos, alguns pleo-
nasmos arcaizaram-se, como descer para baixo, subir para cima, entrar

para dentro, sair para fora, etc, embora possam ocorrer na língua
falada

O' pleonasmo, entretanto, não aparece arbitrariamente, senão

condicionado a certas circunstâncias que, salvo melhor apreciação,

parecem-nos as seguintes:

I _ para elucidar o ouvinte, dissipando-lhe qualquer dúvida:

a) recorre-se à repetição do substantivo junto ao pronome
pessoal que a êle se refere:

"... e também lhe pedia houvesse por escusado êle rei per
se vir a êle capitão mor por lho impedir uma certa enfermi-
dade, que lhe tolhia caminhar (Barros, Décadas 1, 8, 10 (*)
"... se fêz um corpo de mais de oito mil homens, com que
êle Pulate Can... vinha dar mostra derredor da ilha" (Bar-
ros, Décadas II, 6,8)

Nem sempre, porém, o substantivo se repete, vindo apenas o

pronome, quando muito, reforçado por mesmo(s), a(s); pró-
prio(s), a(s):

"Os homens de rasteiro pensamento... eles mesmos se deser-
dam de seu nome." (Heitor Pinto, 1, 57, cedido pôr Said
Ali).
"as mesmas Coroas muitas vezes, elas são o roubo, elas o in-
cêndio, elas o naufrágio" (Vieira, Sermões, 2, 5, cedido por
Said Ali).
"Os Aléxis, eles se prezam de a (religião) herdarem do
criado da rainha..." (S. Domingos, 4, Fr. Luís de Sousa,
id.)

A abundância destes pleonasmos na linguagem antiga faz su-
por que se pensava mais no leitor — quase sempre ouvinte, comp
no caso de Vieira — do que se pensa em nossos dias. Hoje oi escri-
tor parece não sentir a presença do leitor, não lhe acompanha as
emoções, nem se importa muito com a reação dele.

(*) O exemplo acima, como outros que indicaremos, foi-noa bondosamente
cedido pelo nosso eminente e querido mestre Said Ali — modelo de virtudea
morais e probidade científica que muito honra a cultura nacional.
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o) apela-se para a repetição do substantivo antecedente de o,

a qual, os, as quais:
« começou a cantarolar  uma cousa nunca antes

pintada nem sabida, na qual cousa um certo la trazia após
"ma 

linlfrase musical.» (M. de Assis, Hist. sem data,

56, em Lições de Português, Sousa da Silveira, pg. 200).

Purina é verificar que, apesar de hoje não ocorrer, podia dar-se

»o portões »tS a poaposlão ao relativo 3«e do pronome pes-

soai compatível com o antecedente:
« úa rainha que, adorada e servida dos grandes de

Seü 
'reino 

2 servia' de joelhos aos pobres e lhes lava,

os pés com suas mãos". (Vieira, Sermões, 2, 9, cedido por

Said Ali.)

Como observou Mário Barreto, o termo repetido pode não ser

0 antecedente, mas uma palavra por ele sugerida:

em Novíssimos, 144).

II _ para desfazer ambigüidade:
• u« r. An ™<wessivo de 3.a pessoa e do genitivo

a) nso simultâneo do possessrvu uc *

dele:
«Sara .... não ousava preguntar a Jorge qual ... o m,

destino ida" (Camilo, C.Judeu vol. I, part. I, pg. 127.

em Novíssimos, 141, M. Barreto).
i. An ^i7in mie era seu costume dela, quando'^Z^o^iT. r Assis, Memória! de Aires,

pg. 10, id. ibd.).

III __ Para reforçar, tornar nítida uma idéia:

.) usa-se repetir a idéia pelos mesmos termos:

"Mas * Mo, --so em 
£%*$££&?$££

pc 26 da Antologia dos Poetas Brasileiros cia

Sana, por M. Bandeira).

cionaí, 17, pg. 65).

«3%, sô *., P»o Amor, eõm íôrca. crua" (Im. III, 1M).
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"Tudo ama, tudo ama,
As estrelas no azul,
Os insetos na lama"

("Jucá Mulato", Menotti dei Picchia).

Recorrendo à faculdade de repetir os mesmos termos, obtêm os
artistas efeitos vários, muitos deles surpreendentes.

Graças, por exemplo, a este processo, é que podem, aproveitando
a repetição do termo, aduzir-lhe tonalidades, cricunstâncias, atri-
butos novos que se tornariam inexpressivos se enumerados ao lado
do termo único:

"São fidalgos que voltam da caçada;
Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando"

(Raimundo Correia, Antologia dos Poetas Parna-
sianos, pg. 143, por M. Bandeira).

"Ela! ia vê-la enfim! Vê-la mas quando
Se a estrada um pantanal me parecia,"

(Alberto de Oliveira, id. pg. 93).

Outras vezes é o atributo que, deslocando-se, vai juntar-se a no-
vos termos, sugerindo-nos uma orgia de cores e matizes:1

"Verdes, os astros no alto abrem-se em verdes chamas;
Verdes, na verde mata, embalançam-se as ramas;
E flores verdes no ar brandamente se movem;
Chispam' verdes fuzis riscando o céu sombrio;
Em esmeralda flui a água verde do rio
E do céu, todo verde, as esmeraldas chovem..."

(Caçador de Esmeraldas, Bilae, Poesias, pg. 273).

Repare-se no colorido verde que se deixa entrever na palavra
esmeralda do 5.° verso.

"Nesses dias azuis ali vividos
Elas azuis, azuis sempre lá estavam,
Azuis do azul dos céus de azul vestidos;"

(Alberto de Oliveira, na Antologia Parnasiana,
por M. Bandeira, pg. 104).

"Nunca morrer assim! Nunca morrer num dia
Assim! de um sol assim!"

(Poesias, pg. 174, Olavo Bilac).
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A idéia cie grandeza, de enormidade ou a de derradeiro, emoti-

tivamente impressionante, exprimiram-na Eça e Bilae nos passos
abaixo:

"O espaço imenso repousava num imenso silêncio"

(Eça de Queiroz, em "Trechos Seletos", pg. 178, de

S. Silveira).
"Vendo o teu vulto que desaparece
Na extrema curva do caminho extremo"

(Bilae, Poesias, pg. 130).

Raimundo Correia, no Banzo, repetindo o atributo, mas varian-

do-lhe aTategoria, desperta-nos uma ressonância prolongada como

os imensos gongos de Kattlelbey:

"E cresce n'alma o vulto n
De uma tristeza imensa, imensamente. .

(Antologia Parnasiana, pg. 154, por M. Bandeira).

E Camões, recorrendo a outra forma do verbo, reforça-lhe a

idéia:
"Vi, claramente visto, o lume vivo" (Lus. V, 18).

Para revelar que a insistência ou continuidade de um fato nos

premia ou atormenta, há lugar para a repeücao enf aüca do mes-

mo termo:
" vê-la! Mas quando,
Se a estrada um pantanal me parecia
E inesgotáveis os beirais chorando
'Stavam! E se chovia! se chovia!

(Alberto de Oliveira, Antologia Parnasiana, pa-

gina 93, M. Bandeira).

(Poesias Completas, pg. 159, M. Bandeira).

"A minha vida foge, foge - . sinto que foge ***&»**
(Id. íod.).

Na conversação, costuma-se desfazer dúvidas ou desconfianças
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e revelar enfado pela impertinência da pergunta, repetindo o mes-
mo termo:

Fui lá, fui lá sim!

A — Já lhe pagaste?
B — Paguei, paguei!
C — Sabes que não sairás hoje...
D — Já sei, já sei... mas....

b) pode-se repetir a idéia por termos diferentes:
"Um avarento cuida que tem o dinheiro, e o dinheiro

tem-wo a êle." (Heitor Pinto, nas Lições de Português,
3.a, pág. 201, S. da Silveira).

"Chamam-no a êle as vozes do destino."
(Poesias, 1901, pg. 63, M. de Assis).

"E não ie quero a ti, ó glória, ó virgem pura."
(Morte de D. João, 9.a, pg. 189, G. Junqueiro).

"Ambas estas duas partes".
(H. Pinto, Ia, 155, eed. por Said Ali).

Muito encontradiço na linguagem quinhentista, é hoje mais
raro reforçar-se por tal, tais o demonstrativo delimitador de um
substantivo:

"aquesta lembrança tal"
(Bernardim Ribeiro, na nota 316 do "Crisfal",

ed. de Sousa da Silveira, citado para outros
fins).

"E com estas cousas tais"
(Gil Vicente, pg. CLXXXIIII, da ed. 1562).

"Que linguagem é essa tal?"
(id. ibid., pg. CCVIII).

"Já nestes começos tais"
(Sá de Miranda, ed. de D. Carolina Michaêlis,

pg. 446, 1885).
"... é visita amiga e retardada
Que bate a estas horas tais".

("Corvo", trad. de M. de Assis, pg. 300, ed. 1901).
Confira mais a pg. 301.
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De todo desaparecido é o costume antigo de repetir, como re-
forço, o próprio demonstrativo:

"Necessário foi, amigos,/ que nesta triste carreira/
desta vida" (Auto da Alma, Gil Vicente, vs. 1-3).

"Não cures de mais lingoagem que esta é tua barca
esta" (B. do Inf., G. Vicente, pg. 267, M. Braga).

c) quando a idéia é uma circunstância, costuma-se, para sua
nítida expressão, acumular partículas da mesma categoria:

1) preposições:
Uma das causas mais importantes da expressão pleonástica é o

esquecimento do sentido ou seu enfraquecimento. Daí a necessidade
de reavivá-lo, recorrendo ao acúmulo de termos semelhantes.

Nota-se que é muito do gosto atual a combinação de varias pre-

posições para dizer o que o português antigo conseguia com menor

número delas:
"E diante o desposado"

(Mofina Mendes, v. 473, G. Vicente, ed. M. Braga).

"Diante vosso poder"
(Gil Vicente, pg. CLVIII v da ed. 1562).

"Vai-te diante mim, fuge minha ira" (*)

(Castro v. 480, Antônio Ferreira, por Sousa da
Silveira, na Revista da Cultura n. 65).

"Mandou a alma trás ela"

(Écloga I, B. Ribeiro, v. 34, ed. M. Braga).

"Longo tempo trás si me trouxe cego"

(Soneto 13, Camões, Lírica, ed, Maria Rodrigues
e Lopes Vieira).

Apesar de hoje só se dizer diante de, atrás de autores nossos

de sabor clássico, como Gonçalves Dias, usaram de trás:

"Vais trás ela" (Poesias I, pg. 91, 1910, G. Dias). 
^

"Guerreiros mil e mil vinham trás ele." (id. Timbi-
ras, v. 40).

^"IVarecia, 
também, ãiante ãe: "E que vês ãiante ãela" (G. Vicente,

Pg- ?BVud2 Senhoras'; (id. em Estudos, 1.- série, pg. 128, de Júlio

Moreira, citado para outros fins").
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O mesmo autor usa de trás de:
 e já todos galopavam / Trás do moço, soberbo

infanção" (Poesias I, 44, G. Dias).

A forma mais antiga da preposição parece ter sido ante, como
trás; depois é que recebeu o reforço anterior de:

"A ti só, Senhor, pequei
Ante ti fiz a maldade"

(Gil Vicente, pg. CCLv, da ed. 1562).

Curioso é observar-se a simetria do reforço prepositivo:

ante e trás
diante e atrás
diante de e atrás de

Atrás sozinho pode ver-se no exemplo seguinte:
"Nem podereis já trazer
Atrás vós a fonte pura" (Camões, Sôbolas Rios, ed.

de Sousa da Silveira, pg. 14).

Para mais exemplos cf. a nota do eminente mestre ao oitavo
verso.

Pode ocorrer também, o desaparecimento, na locução, de um
dos componentes: dizemos hoje após si, de parte, enquanto outrora
é possível encontrar após de sh o deporte:

"Todo o mundo após de si" (Gil Vicente, pg. CLXVII,
ed. 1562).

"Falemos um pouco, Job, a de parte" (História de
Deus, v. 458, Gil Vicente, ed. M. Braga).

"Rigores a deporte, que são dignos..."
(Obras, Sá de Miranda, 150 v. 34, ed. de Caro-

lina Miehaêlis).

O verso de Camões, acima citado, do soneto 13, apresenta no so-
neto 18 variante em que a preposição trás, vem substituída por após,
sozinho, de acordo com o hábito atual:

"Longo tempo APÓS si me trouxe cego"
(Soneto 18, Lírica de Camões, pg. 119).

Quem consultar o capítulo XIII dos Novíssimos Estudos de Má-
rio Barreto encontrará um útil estudo sobre a concorrência de pre-
posições.
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Todos usamos hoje de locuções reforçadas: detrás dos montes,

por detrás dos montes; sobre a cidade, ãe sobre a cidade, por sobre

a cidade; para diante de Deus; iremos lá mais para ãe tarde; em

redor, em de redor; etc.
Desta última, damos o passo seguinte do "Cortiço" de Aluízio

Azevedo, pg. 200, 1935:
"Começou logo a sonhar que em de redor ia tudo se

fazendo de um côr de rosa, "

Em Gonçalves Crespo, aparece a locução antes de reforçada:

"Em antes de te ver; respondo-te: sonhava..."

(Obras Completas, 2.a, 176).

Embora as expressões reforçadas possam apresentar tonalidade

diferente das simples, nem sempre isto se da, como nos exemplos

acima.

2) de conjunções:

São conhecidos exemplos de emprego simultâneo das adversa-

tivas mas porém:
».... Diomedes, mas porém Marciano diz outra cousa, ..."

(Fernão de Oliveira, apud Gram. Hist. de Said
Ali, pg. 214).

"Embora; mas porém amigas quedem ^
Do Timbira e Gamela as grandes tabas.

(G. Dias, Poesias, II, 203).

Não se perca de vista a evolução semântica de porém = por isso

para porém = mas. f
Nos Lusíadas, VI, 18, há um verso em que porem admite a m-

terpretação por isso:
"O corpo nu, e os membros genitais,
Por não ter ao nadar impedimento,
Mas porém de pequenos animais
Do mar todos cobertos..."

Alberto de Oliveira usa da pouco comum concorrência de ora e

ou seguidamente:
"Tudo tem, e na sombra, ora ou soluça on geme,
E, como um pavilhão, velo lá em cima en so;

(po- 70 Antologia Parnasiana, por. M. Bandeira).
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3) advérbios:

Na sua muito valiosa "Lexeologia do Português Histórico" o

professor Said Ali dedica capítulo especial aos advérbios pleonás-
ticos; de lá citamos:

"Mando que logo nessora se cumpra o que tens pedido".

(Gil Vicente, ob. cit., pg. 182).
"Agora esfhora passou por estes penedos."

(id. ibd., pg. 183).

E mais este que topamos na Barca do Inferno, de Gil Vicente:
"e há de partir logo essora" (pg. 255 da ed. de M. Braga).

d) A tendência do latim vulgar para o analitismo havia de se
continuar, como característica também das línguas românicas. Por
isso as formas sintéticas dos comparativos e dos superlativos inten-
sivos não se sentem, espontaneamente, como tais. A rigor, o povo até
as desconhece. O processo analítico é o único para êle e o dominante
na língua escrita. Entre estudiosíssimo e muita estudioso, quando
não há afetação, prefere-se muito estudioso. Sendo intrínseca a gra-
dação nas palavras sintéticas: maior, menor, pior, exterior, interior,
ulterior, melhor, superior, inferior, ótimo, máximo, mínimo, etc não
devem recebê-la explicitamente. Ainda há adjetivos cuja significa-
ção, logicamente, não admite exagero ou atenuação: universal, ínti-
mo, imenso, principal, infinito, único, absoluto, interno, externo,
muito, etc Estas palavras, porém, não raro, se encontram variando
em grau, e as sintéticas, reforçadas pelas partículas gradativas.

Na maioria das vezes, a linguagem literária recorre a tais expe-
dientes, como recurso de ênfase, beleza, vivacidade do estilo, mas há
casos em que é o esquecimento do valor gradativo da palavra que
pede o reforço analítico. Nesta última hipótese, a nosso entender,
não se dará pleonasmo, pelo menos, da idéia: será, quando muito,
um pleonasmo formal. Entretanto, nem sempre é muito fácil deci-
dir-se por este ou por aquele:

"... não: o coração não é tão f rívolo, tão exterior, tão
carnal quanto se cuida."

(Rui Barbosa, apud Formulário Ortográfico, pg.
XLVII, do Vocabulário Ortográfico da Aca-
demia Brasileira de Letras, 1943, citado para
outros fins).

"É o transcendentalíssimo mistério!" (pg. 95 — Eu e
outras poesias, Augusto dos Anjos).



PLEONASMO ^51

"No auge de atordoadora e ávida sanha
Leu tudo, desde o mais prístino mito," (pg. 154, id.).

"Ora mui muito m'espanto" (Gil Vicente, pg. XLV
daed. 1562).

dos mui muitos ciúmes / nace o mui muito amor"

(id. pg. CCXLIv., daed. 1562).

"No mais interno fundo das profundas / Cavernas ai-

tas, onde o mar se esconde" (Lus. VI, 8).

" introduzi-lo ao aposento ou recamara mais inte-

rior da nossa alma» (Bemai-des II, pg. 189, Ant. Port. de

Ag. de Campos).

O pleonasmo no passo de Bemarfes é, além do «£-£•&£

forçado pela partícula re-câmara, "câmara mais interior, Moras,

1813; s. v. recamara".

"termos ... de muito demasiada dor"

(Vieira, Cartas, 2.98, cedido por Said Ali).

"é assaz bastante motivo"

(id., Sermões, 3, 70, id.).

"dizem que esta lei é entre eles mui antiqüíssma»

(Barros, Décadas, I, 9, 3, id).

"Porque tarda tem muito lá"

(Cantiga d'Amigo V, da ed. de Nunes, pg. 6).

« . por que hüa das mais principais de que se mais

ajudam..." (Ensinança, D. Duarte, pg. 4, Piei).

.) A importância da negação na vidaso«ial é «g»Jgfo

* Ít=oeSr;^atr»taçã„ profiinda
que nos causa. m rOarmá«tica — a niegação pré-

na literatura:
" Nem tu não hás de vir cá"

(Barca do Inferno, Gil Vicente, vol. II, Coleção Sa

da Costa, pg. 68).

<: :^"^WT:vr^^^^
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"Nem as cabras nam nas vi"
(Mofina Mendes, na ed. das Obras Completas, pg.

133, por M. Braga).
pera nenhum não tomar terra senão depois que

a êle tomasse". (Déc. Barros, 2, 3, 4, cedido por Said Ali).

Mário Barreto, a quem tanto devem os estudiosos da língua, faz,
em nota da página 161, dos "Novíssimos", breve e suculento estudo
da negação, com a abundância de documentos que lhe impunha seu
escrúpulo de cientista.

Hoje, só é lícito usar duas negativas, pondo-lhes de permeio o
verbo: não vi ninguém; não estudaste nada.

Em autores do século passado, encontram-se exemplos, ainda do
pleonasmo da negação pré-verbal. Supomos, entretanto, tratar-se de
simples reminiscência arcaica ou desejo de reproduzir tais expres-
soes, usáveis na língua do povo. Informa-nos Amadeu Amaral, no
seu "Dialeto Caipira", pg. 65, ser "obrigatório no falar caipira"
este pleonasmo. Dos "Novíssimos" extraímos os seguintes versos de
Garrett:

"Dargo, o valente Dàrgo, a quem na guerra
Ninguém nunca jamais não viu as costas"

("Novíssimos", pg. 162, nota 1).

Nosso insuperável G. Dias, poeta e pesquisador — aliança esta
que, sabiamente, realizam alguns dos nossos modernos poetas — tam-
bém usou da negação pré-verbal pleonástica:

"Sempre unidos; ninguém mo foi como eles"
(Poesias II, 163).

"Pirera que jamais não foi vencido" (Id., pg. 206).

Como dissemos, hoje, ao comparecerem duas negativas, o verbo
deve vir no meio delas. Neste caso, o advérbio não antecede sempre,
vindo o outro termo — nada, coisa alguma, ninguém, nunca, ne-
nhum, jamais, etc. — depois do verbo, reforçando a negativa.

No português arcaico, além das pospositivas de reforço acima,
usavam-se nemigalha, nulharen, parte, ren, ponto:

"mas não presto nem migalha (Gil Vicente, I, 362, ced.
por Said Ali).

"Na feitoria não havia nem hum só prego..."
(P. M. Pinto, apud Lexeologia do Português His-

tórico, pg. 188, Said Ali).
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"A bõa dona, por que eu trobava e que non dava nulha

ren por mi" T .
(Guilhade, em "Textos Arcaicos', pg. 2o, Leite

de Vasconcelos).
"sento pena de tal sorte,
que nam sei parte de mim"

(Duarte de Brito, id. pg. 91).

"de meu sentido tam fora,
como quem canta e chora,
que nam sabe de si parte"

(id., ibid., pg- 92).

«e eu mui passo fui-me achegando
nola oi'r e sol non falei ren

,,, ¦ PPT/VT da ed. de Nunes, vo-
(Cantiga d'Amigo, CLLV1, aa eu.

lume II, 234).

"non havia nem ponto de coroa"

("A Demanda do Santo Graal", I, 259, ed. de

Aug. Magne, 1944).

Observa-me o prof. fl^lTto^^"¦"*•,* rPeAubPr£ BeU n «Li— Fortuna", pg. 79,
como declara Aubrey iseu, ^
"*P:" 

entr—e, pds-me à disposição a.uele mestre os

eXeBPlM.IboTlos... 
«"o —ciam -* antes de cada ve,

s;:C"amlnaisO'(Castanheda,2,6,l). _
«„-„ vacilavam « P«to na fé» (Vieira, Sermões, 8, 226).

Neate easo P^«™?%££Z>\t£ Sçlt
franceses. Mas tem êle outros empregos com

tempo, mstmte, momento, etc.:
OTYl for/ te ©<mfo vi, cá já de mor /,

«se mi nom vai a que em tor / te ptm
Vá nrazer e nenhum pavor.

(D Deuis, «Cantigas d'Anugo», pg. «7, vol. I,

por J. J. Nunes).

"Partirá esta alta espSsa/» P«í» «e prea mar"

(Gil Vicente, pg. CLXVIIIv., da ed. de 1562).
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"A ira com que súbito alterado
O coração dos Deuses foi num ponto,
Não sofreu mais conselho bem cuidado". (Lus. VI, 35).

"Era este o precioso ponto em que necessitava da fi*
delidade e diligência dos seus criados."

(Bernardes, na Antologia Portuguesa, pg. 103, de
Agostinho de Campos).

Para a linguagem regional do Brasil de hoje, respigamos o

passo seguinte:
"Nesse ponto, uma moçoila baixa e gorda veio pôr ter-

mo à questão..." (Amando Fontes, Corumbas 5.a, pg 12).

Pode, ainda, a negativa não vir reforçada por ela mesma.
É fato trivial e muito do gosto popular. Há verdadeiro reforço si-
métrico no esquema não não.

Temendo o esquecimento da negativa anterior ao verbo, apres-
samo-nos em repeti-la depois de declarado aquilo que desejamos
negar:

"Que naim tenho forças nam / Sem ti pera defender-me"

(Gil Vicente, pg. CCLI, da ed. 1562).
"Nam é de justiça nam"

(id. B. do Purgatório, ed. M. Braga, pg. 311).
"Nam éreis vós, filha, nam / para morrerem por vós"

(Bernardim Ribeiro, Obras, vol. II, Coimbra, 1932,
pg. 87).

"Não fiquei homem, não; mas mudo e quedo
E, junto dum penedo, outro penedo!"

(Lus. V, 56).

Para dar mais ênfase, costuma-se repetir, ainda, a negativa e
o verbo, como nos versos de Gonzaga, Lira XI:

"Não toques, minha musa, não, não toques
Na sonorosa lira"

Da fase moderna e mesmo atual da língua, para a simples re-
petição do advérbio, lembro os seguintes trechos:

"Mas... nada, não queria não-"
(Casimiro de Abreu, Obras, ed. de Sousa da Sil-

veira, pg. 411).
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"Eu não... Eu não sou tua mãe não, ... meu filho!"
"Mãe, José de Alencar, na Hist. da Lit. Brasi-

leira, Sílvio Roméro e João Ribeiro).

"Não é tolice, mo, pai"
(Corumbas, 5.a, Amando Fontes, pg. 11b).

Dantes era comum a mistura do latim e romanço, a que os

franceses chamam "pièces fareies"; praticou-a Gil Vicente e ou-

tros sendo de notar a intercalação latina, sujeita porem, a cons-

tração portuguesa. Foi o quese deu no verso abaixo, com a re-

ferida repetição enfática de não:
"Non est de regule júris, não"

(Gil Vicente, Barca Primeira, pg. XLVIII, da
ed. 1562).

Gonçalves Dias, na poesia "Não me deixes", pg. 266, I, no

último verso de todas as quadras, recorre ao esquema nao....nao,
nnp se aresta bem à súplica da pobre flor." 

Teun notícia de um trahalho de Leo Spitzer *«-*»-£

cie de pleonasmo a que dá o nome de enquadramento. Infelizmente j

"° 
Z S™ falada expressão pleonástica se reduz de mo Um ?

ri. para C «tque se opõe melhor à formula afirmativa Um

SlW" 
Outro tipo de pleonasmo da negação é o que ocorre com cer-

tos veríe* Stei de temor, interdição, etc, proibiu que mo

entrasse; temo que não te maltratassem os mares; nao tolheu que

o cavalheiro não passasse; etc. +QT,+n.
Com os verbos escapar, fugir, tardar sucede outro tanto.

e quase escapou de o mo matarem os seus escravos.^"'«Barros, 
Déc, a, 6, 7, na "Lexeologia do Português

Histórico", pg. 188, Said Ah).

"não tardou muito que não foi chamado por o povo do Rei-

no de Onor..." (id. ibid.).
"e fugir de nêkt pecar"

(Gil Vicente, Obras I, 260, id.).

Do citado passo dos "Novíssimos", pg. 163, transcrevemos um

exempío t ne/acão pleonástica na oração comparativa, o que afir-

ma com mais ênfase:
mais crédito lhe (à Igreja) grmgeara a virtude de

nosso Padre São Domingos que mo suas letras.
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Recurso, hoje desconhecido, permitia, no português antigo, re.
forçar-se a negação com a partícula re-:

"Digo-te que re não quero
Digo-te que si, re si"

(Gil Vicente, Barca do Inferno, pg. 55, vol. II,
col. "Sá da Costa").

/) As idéias podem reforçar-se, ainda, por meio de um pleo-
nasmo que consiste em exprimi-las por um par de sinônimos. Lo-

gra-se, desse modo, insistir na idéia por meio de palavras que a en-

globam, absorvendo-lhe todo o conteúdo significativo, fato com que
mais a reforçam:

quando abrimos / As asas ao sereno e sossegado /
Vento...." (Lus. V, 1).

"Claras fontes e límpidas manavam
Do cume, que a verdura tem viçosa;" (Lus. IX, 54).
"Se de humano é matar uma donzela
Fraca e sem força só por ter sujeito" (id. III, 127).
"Tomando-o pela mão, o leva e guia
Para o cume dum monte " (id. IX, 87).
"Com fama grande e nome alto e subido."

(id. IX, 88).

O penúltimo e o antepenúltimo exemplos dos Lusíadas, ao lado
de outros, foram-nos ministrados nas substanciosas e norteadoras
aulas do sempre querido e muito sabedor mestre Sousa da Silveira.

Realmente, Sousa da Silveira é um marco miliário da cultura
filológica no país.

Em Vieira topamos com o seguinte:
em tudo e por tudo se mete (o vento), sem aquietar

nem sossegar um momento "
"Vieira, em "Trechos Seletos", pg. 275, de Sou-

sa da Silveira).
"Erma e sozinha a resolver-me em pranto"

(Poesias I, 94, G. Dias).
"No entanto o velho exânime e sem forças,
Curtia amargos transes "

(Poesias II, pg. 11, 1910, G. Dias).
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São da linguagem corrente expressões reforçativas desse tipo

Todos ouvimos c empregamos: "sem dó nem p-**", todo .

^S-se entretanto, que nem sempre é possível considerar-se o

par como píeonástico, pol hâ, muitas vezes, diferenças de sentido:

sSPari'f le°a fm C *""* "('L«s-IV<36)-

Aqui brava pode significar destemido 
^*«- Sou.

Para casos semelhantes, veja-se a nota 524 do Cristal, por sou

sa da Silveira.

IV) para realçar, pá.' em ««*«>«• ™» Íd"Z 
toní

d0.a da^igufficacào global, ouer <%™«gfZ 
^CtZ^e

tância, um atributo; ou para destaca-la na irase por ouuu

a evoque oportunamente:

a) patenteia-se o objeto implícito no verbo:

Hâ verbos cuja ação sô se ™"£%»ZX £-m

tem êle de tornar-se explícito na frase:

"ouve, vê e cala,
e viverás vida folgada"

(D. João Manuel, nos Textos Arcaicos, 3. , pg.
92, Leite de Vasconcelos).

"Deus lhe mandou mandado mui forte
sob pena de dores, trabalhos e morte

(História de Deus, vs. 52-53, Gil Vicente, pg.
370, da ed. M. Braga).

"Quero-me ir a negociar meus negócios ....»

(Antônio Ferreira, na Antologia Nacional, 17. ,

pg. 290).
«Não vês a luz? - Vejo.^ - E não sentes

De a veres meigo sentir?"

(Poesias, 1910, G. Dias, vol. 1,40).

«E enquanto ias, sonhando o teu sonho egoísta/'

(Caçador de Esmeraldas, O. Bilae, Poesias, pa-

gina 274).



158 REVISTA BRASILEIRA

"Não pode sonhar impunemente
Um grande sonho pelo mundo afora"

(Luz Mediterrânea, 3.a, Raul de Leoni, pg. 79).

"Vivermos juntos, como seria
viver a verdadeira vida"

(M Bandeira, Poesias Completas, América-Edit.
pg. 137).

b) realça-se uma circunstância implícita, evidenciando melhor
a ação:

"Salomão que o viu com seus olhos"

(Vieira, Sermões, 4, 466, ced. por Said Ali).

"Torno-lhas a contar daí a uns dias tão naturalmente
como se lhas eu vira fazer pelos meus olhos"

(Antônio Ferreira, in Antologia Nacional, 17.ft,
pg. 289).

"E ia-se alevantando, ...., com a pobre D. Sol sobra-
cada debaixo do braço esquerdo." (pg. 159, Ant. Portu*
guêsa, de Ag. de Campos, Herculano I).

"Apressa-te muito asinha"
(Hist. de Deus, pg. LXVIII, Gil Vicente).

"Fitando com olhos muito redondos os grandes balõe-
zinhos muito redondos."

(Poesias Completas, M. Bandeira, pg. 168).

A sintaxe do verbo fitar merece alguma atenção: a princípio só
se dizia "fitar os olhos" (mais raramente "fitar o pensamento, a
imaginação", cf. Morais, 1813, s. v. fitar) em alguém ou algo:

"a águia fita os olhos no Sol" (Morais, 1813, s. v. fitar).

Em autores modernos encontramos ainda vestígios dessa cons-
trução:

"Fitas os olhos na altura ...."

(Gonçalves Crespo, Obras Completas, 2.a, pg. 88;
bis na pg. 91).

"Assim fitas nos meus ....
Os olhos teus leais! (id. pg. 205).

Machado de Assis, na página 291, das Poesias Completas, 1901r
usa a mesma sintaxe:
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"Fita-lhe a águia em cima os olhos espantados."

Logo na página seguinte, porém, aparece fitar na acepção re-

cente de olhar, contemplar:
"Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme:"

"Mas a lua, fitando o sol, com azedume:"

Em Gonçalves Crespo, obra citada, ocorre também a sintaxe

atual:
"....; doía; / Fitar aquele rosto macerado (pg. 161).

De Castro Alves, no "Navio Negreiro", consignamos:

"E após fitando o céu que se desdobra
Tão puro sobre o mar, "

Fêz-se "fitar os olhos" = "olhar", "contemplar", desapareceu-

do, assim, o objeto obrigatório. interno- lá
O oposto já vimos suceder com os verbos de objeto mterno, la,

a neceSde de evidenciá-lo, por um aspecto relevante fa£ pre-
«ente na frase embora, via de regra, nao ocorra; aqui sentiu-se a

£*XSapontada, W, snpomos, à impressa» do plgnaamo

uma vez que não se podia fitar senão (na maioria das vezes)

Olk0 
Não houve evidentemente, o raciocínio lógico e abrupto a deci-

dir•« masellonstante. lenta e sen tanto (já não diremos .*«*-

íX) TZuncionai aderência e Mo do sinal e da coisa.

c) Um objeto direto ou indireto e um predicatwo, antepostos

ao verbo podem ser evidenciados no seio da frase pela repetição opor-

VZ"ante o pronome oblíquo-átono ou o demonstrativo o:

"a primeira noite .... dormi-a inteira ...."

(Brás Cubas, 283, M. de Assis nas Lições de

Português, 3», pg. 269, Sousa da Silveira, cit.

para outros fins).
"Ao vão, nem o gabo, nem o repreendo."

(Rodrigues Lobo, Antologia Nacional, 17.a, p. 260).

"o (braço) direito estendia-o por cima da mesa ...."

(Herculano, pg. 159, da Antologia Portuguesa I, de

Ag. de Campos).

"Ao pobre não lhe devo. Ao rico não lhe peço."

(Rodrigues Lobo, Ant. Nacional, pg. 260).
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"Arquiteto ão Mosteiro de Santa Maria, já o não sou"

(Herculano, Antologia Nacional).

Em vez de ser o pronome o termo de realce, pode ocorrer o con-

trário, isto é, vir ele, bem como o demonstrativo o, recapitulado pelo
termo' ou expressão a que se refere:

"Os homens não são dignos de ouvi-las,
As queixas do infeliz."

(Garrett, nas Lições de Português, 3.a, S. S. 204).

 um tronco apenas,
Mas tronco tal que os resumia a todos."

(G. Dias, Poesias, 1910, pg. 188).

"De um lírio branco no mimoso cálix
Se eu a fosse depor

A vaga essência do meu peito "
(G. Crespo Obras Completas, 2.a, pg. 226).

"Pior lhe sucedeu a um cavalheiro florentino"

(Bernardes, Antologia Portuguesa II, pg- 41,
Agostinho de Campos).

Na verdade o pleonasmo é aparente, pois a disposição de espí-
rito que gera tal estrutura é diferente da que origina o pleonasmo.
Aqui a causa é a presença antecipada, no espírito do autor, do ter-
mo que declarará adiante; mas este termo o impressiona tanto, que,
antes de enunciado, já o sente vivo, presente na frase: nao o poden-
do colocar logo, vale-se de um elemento lingüístico de referencia.

d) O sujeito no começo da oração, depois do qual há pausa,
aparece reavivado pelo pronome esse:

"O marido, esse adorava-a."

(Eça de Queiroz, Crime, na Sintaxe Histórica,
Epifânio Dias, pg. 77).

" A podenga negra, essa corria pelo aposento viva e in-
quieta, ...."

(Herculano I, pg. 157, da Antologia Portuguesa,
de Ag. de Campos).

A razão de tal pleonasmo talvez se encontre no desejo de aten-
der à curiosidade do ouvinte ou leitor acerca do termo reforçado.
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Essa curiosidade se manifestaria ou trairia por uma pergunta di-

reta ou um gesto típico. .
Forjemos um diálogo vivo, do tempo em que se faziam criticas

acerbas ao governo, ou se lastimava a inércia dos homens públicos:

A — A situação do país é precária. Não se tomam

providências.
B — E os homens de estado ?
C — Essesf Não fazem nada..

Queremos crer que foi dessa linguagem dada par_la situation

que se originou, "par procede" (na nomenclatura de Bailly) a dos

exemplos literários acima. Em outras palavras, partiu^e da, Ungua

gem automática para a linguagem voluntária, adotando a termino-

Ioda de Hughlings Jackson. ,b 
Essa, aliás, a diferença fundamental entre a linguagem falada

propriamente dita e a linguagem escrita, quase sempre voluntária,

"'"'uSÍXIuntária 
e abstrata da linguagem ocasional

é que se teria chegado, repetimos, ao pleonasmo em estudo. ^
Vai o autor, como no caso de Herculano, tratando de seres ou

cousas igualmente importantes no desenrolar dos acontecimentos;

mTem determinado ponto, tem de aludir a um deles apenas; quan-
do p^a a tratar do outro,' percebe, ou finge percebe;, a ansie.ade

do leitor por notícias do outro elemento também importante no en-
"n«o 

reforça-o com o pronome, como para atender a uma das

Perguntas: Perguntas-me pela podengaf Quanto a podengaf - essa

corriaIII k|* ['IM s

Depois de nos informar que D. Diogo possuía um alão que mui-

to estimava, e a sua esposa, uma poienga m9m iguahnente qu^da
da nobre mulher, passa o autor a nos relatar o seguinte que transia

damos para melhor entendimento do exposto:

"O alão estava gravemente assentado no chão defronte

de D Diogo Lopes, com as largas orelhas pendentes e os

olhos semi-cerrados, como quem dormitava
A podenga negra, essa corria pelo aposento viva e m

quieta, pulando como um diabrete: ....

Note-se a oposição dos dois períodos: a antítese mais se realça

com o emprego do demonstrativo.

e) com o intuito de mais insistir na idéia, pode-se recorrer a

^ 
Nato^m 

"diaua 
ouvimos . dizemos «falar verdaée ver-

¦aJffiSZZlm 
«ria", "prova provada". É fannhar a ma-



162 REVISTA BRASILEIRA

neira de se informar que uma pe«oa teve morte por enfermidade ou

velhice- "morreu de morte morrida."
Isto que ocorre em nossos dias, documenta-se com facilidade re-

lativa nos autores:
"Necessário foi, amigos,
que nesta triste carreira
desta vida,
pera os mui perigosos perigos"

(Auto da Alma, vs. 1-4, Gil Vicente).

Em nota a este verso, estampada na benemérita Revista de Cul-

tura 155-156, o querido e profundo conhecedor do português qui-
nheiitista, Dr. Sousa da Silveira, registra exemplos dos quais me au-

torizo transcrever os seguintes:
"Se lá dos céus não vem celeste aviso" (Lus. II, 59).
"Grandes são teus poderes, tuas grandezas."

(Tome de Jesus, Trabalhos, 1865, I, 38).

Em Gil Vicente encontramos o seguinte:

"com dor dolorosa de tal improviso."

(Hist. de Deus, pg. LXIV, das Obras Comple-
tas, 1562).

No Crisfal, verso 761, na ed. anotada por Sousa da Silveira, há
exemplo de certa) certeza:

"que me dão certa certeza"

De Machado de Assis damos o seguinte:
"Mas o silêncio amplo e calado,
Calado fica; a quietacão quieta."

(O Corvo, pg. 301, da ed. 1901).

/) Além da significação nuclear, trazem as palavras certos
atributos implícitos que forçosamente possuem. É, por exemplo, em
condições normais, desnecessário falar-se da negrura do carvão, da

quentum do fogo, da moleza da água, etc. t
Tal não impede, no entanto, que ocorra esta adjetivaçao estilis-

tica: acontece que, a mais da qualidade preeminente, a palavra con-
tém outras, o que determina que o artista busque realçá-la, — a qua-
lidade mais evidente — tornando-a explícita na frase '• n ,

Foi assim que procedeu Camões, na Ode XII, da "Lírica , pa-
gina276:
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"Fogem as neves frias
Dos altos montes quando reverdecem
As árvores sombrias;"

Com ressaltar o atributo mais evidente, consegue destacá-lo e
fazer sentir a nítida oposição entre o inverno europeu, de neves
abundantes, e a chegada dos primeiros calores da primavera.

Também, nos Poemas Lusitanos, Antônio Ferreira fala de neve

fria>:
"Ó olhos, cujo foge a neve fria
Acende e queima "

(Soneto XIV, ed. 1598).
"No frio sangue, e fria
Neve outra vez se acende"

(Castro, ed. 1598).

Na citada Ode, mais abaixo, recorre o autor à mesma adjeti-
vação:

"Ir-se-á embranquecendo / Com a frígida neve o seco monte"

Dos Lusíadas são conhecidos os versos da primeira estância do

canto IV, uma das belas de todo o poema:
"Depois de procelosa-tempestade,
Noturna sombra e sibilante vento,
Traz a manhã serena, claridade,
Esperança de porto e salvamento;
Aparta o sol a negra escuridade
Removendo o temor ao pensamento."

Aparecem tempestade e escuridade realçadas pela evocação de

suas qualidades mestras: procelosa e negra.
Já citamos uns versos de Machado de Assis 

^ 
topico pr ce-

dente, vamos repeti-los aqui, salientando agora esta ad3etivaçao pleo-
nástica:

"Mas o silêncio amplo e calado,
Calado fica; a quietação quieta."

(O Corvo, ob. cit.).

É uma adjetivação de tôdas as épocas da língua, não fugindo a

ela os contemporâneos:
"Mostra aos montes e aos rígidos rochedos
"A hedionda elefantíasis dos dedos..."

(Aug. dos Anjos, Eu e Out. Poesias, 8.a, 61).
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"E neste curto instante em que todo me exalto"

(Manuel Bandeira, Poesias Completas, pg. 47).

Mais arrojada é a adjetivação de Guerra Junqueiro:

"Um Deus cadáver, um cadáver frio!
De que serve um Deus ermo e sombrio
Com lábios mudos, com olhar sem luz?

(A Morte de D. João, 9.a, pg. 185).

Do mesmo autor, cedeu-me o mestre Sousa o exemplo •

"Quando uma lousa cai sobre um cadáver mudo,
Dizem "tudo acabou..." E principia tudo.

(id.,pg. 42).

Reputaremos mais natural o fato, se n0%lemb;armt^4P'°:
vérbio assaz conhecido: "água mole em pedra aura, tanto da ate

^ 
Aqui os adjetivos frisam melhor, pela oposição, as qualidades sa-

1611 
Neste provérbio aparece, numa associação feliz, bem nítido, o

valor expressivo do pleonasmo (para muitos inútil, pois tanto e sem-

pre, no estado natural, mole a água como dura a pedra).
Mas além dessa expressividade antitética, ganha subitamente o

adjetivo uma idéia nova, qual a de apresentar-se com valor conces-

sivo: "água (apesar de) mole, em pedra (apesar de) dura...

Deve ter sido de situações semelhantes a esta que se desprendeu
a idéia concessiva. Da oposição violenta, bem marcada, passa-se a

adjetivação concessiva que consiste em se mostrar a possibilidade do

fato declarado, embora os atributos antônimos devessem, normal-
mente, impedi-lo. _ „ . .. . , ,

Na citada Ode de Camões, estudada na Faculdade Nacional de
Filosofia, o professor Sousa da Silveira teve oportunidade de nos
apontar para a idéia concessiva dos adjetivos temido e piedoso:

"Que se fêz dos troianos
Heitor, temido, Enéias, piedoso!"

Referindo-se à indistinção com que a morte atua, pergunta o
autor "que foi feito de Heitor (embora) temido e de Enéias (em-
YrOTíi^ yyíôdoso ^

Repare-se em que, de certo modo, não se deixa de perceber ves-
tígio da qualidade intrínseca, peculiar no possuidor.

Também os participios passivos podem denotar concessão:
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"Cortado de comoções tão cruéis, não lhe tremia o

braço..."
(Rebelo da Silva, pg. 228 dos Trechos Seletos, 5.%

Sousa da Silveira).

Neste exemplo, dado em aula da referida Faculdade, pelo mes-

tre Sousa da S Iv ira, pode-se ver a idéia concessiva expressa por

umparticípm já eom'função oracional. E ninguém ,gnora o valor

TÍÍ^S na sua opulenta edição da, "Obras" de

Casimiro de Abreu, o prof. Sousa da Silveira v.ndc, eni socorro, d

nossa escassa leitura, remete-nos para os U^™^2ssZ

páginas 183 encontramos mais um adjetivo de valor concessivo.

"E a fronte enferma sobre o teu regaço
Criará poemas d'imortal paixão!"

E Dará concluir, fecharemos o nosso artigo citando o mesmo

fato nos versos d "Pátria", de Bilae, os quais, nesta hora pungente

pa^a XTa Ssténcia, fazem vibrar no intimo o nosso orgulho pa-

triótico:
"E eu, morto, - sendo tu cheia de cicatrizes ^
Tu golpeada e insultada, - eu tremerei sepulto:

(Pátria, Poesias, pg. 285, Olavo Bilae).
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INFORMAÇÕES LITERÁRIAS

p. J.

O fim da guerra veiu encontrar o nosso mercado editorial saturado de tra-

duçõe3 — e em geral más traduções, de "best sellers" norte-americanos.

12 melancólico verificar, neste momento, que esses cinco anos de guerra
não foram favoráveis nem à vitalidade econômica, nem tampouco à literária

do livro brasileiro. Privados da leitura do livro francês que era o alimento ha-

bitual do nosso espírito, poderíamos ter lido com mais interesse e mais ca-

rinho o livro nacional. Isto, entretanto, não sucedeu por culpa principalmente
dos editores, que, com raras exceções, sem disfarçar uma infrene avidez de lu-

cros fáceis, abandonando por completo os autores nacionais, entregaram-se de

corpo e alma às traduções de carregação, transformando-as em base econômica

da sua indústria.
Eesultou daí que a produção literária do Brasil, nos últimos meses, tem

sido escassa e mofina. Mesmo editoras mais amigas dos escritores nacionais
— como a José Olímpio e a Martins — se retraíram, relegando a publicação
dos livros brasileiros para segundo plano. Perdemos, pois, nessas condições,
uma oportunidade excepcional para consolidar o prestígio e ampliar a popu-
laridade do livro brasileiro — e isso é tristemente lastimável.

Ao celebrar-se o jubileu do professo Eocha Vaz, o dr. Ivolino Vascon-

celos, seu discípulo e amigo, publicou uma oportuna "plaquette" sob este ti-

tulo: "Eocha Vaz — o reformador do ensino".

"Tempos idos e vividos" é o nome do volume de artigos e crônicas que
vem de publicar o comendador Mario Guastine, diretor do DEIP. de S. Paulo.

O sr. Castro Barreto, médico e sociólogo dos mais brilhantes, acaba
de publicar um livro de grande atualidade: "Estudos Brasileiros de Popu-
lação".

Depois das "Canções dos Mares do Sul", dá-nos o sr. Dirceu Quinta-
nilha um novo livro de poemas: "Roteiro perdido".

(Tf

Sr
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_ Reunindo era volume duas conferências que pronunciou no Instituto de

Estudos Portugueses, o sr. Thiers Martins Moreira acaba de publicar um

livro sob este título: "Camões e Femão Lopes".

- Apaixonado franeiscano, o sr. Carlos Sá publicou um livro do mais

vivo interesse: "Retrato de São Francisco de Assis», que além de mo de do-

cumentação, foi escrito com uma comovida ternura, compreensiva e lúcida.

_ A sra Maria Carvalhaes, enfileirando-se dignamente entre as nossas

melhores escritoras desta hora, editou uma série de contos do mais palpxtaate

sentido humano: "Vidas... em retalhos".

_ Obra lücida de interpretação e compreensão, que muito vai faltar

o trabalho dos estudiosos dos problemas brasileiros, é o que vem de da* a

o sr. Nelson Werneck Sodré: "O que se deve ler para conhecer o Brasil .

_ -Higiene e educado da saúde" - eis como se denomina o pequeno

e admirável manual que o dr. Carlos Sá publicou, para manusero dos profes-

sores brasileiros.

_ O sr. Álvaro Lins lançou à publicidade a sua biografia de^ffij _Bran-
co», em dois volumes, edição José Olímpio, "Coleção Documentos Brasileiros .

_ Do sr. Sérgio Buarque de Holanda acaba de aparecer um livro novo:

"Monções".

_ Teremos este ano um novo romance do sr. Amando Fontes: "O depu-

tado Santos Lima". '

_ O sr. Viana Moog vai dar a lume .eu livro de impressões dos Esta-

doa Unidos: "Uma civilização passada a limpo".

, %T a„ „ „, TTiripn Veríssimo publicou em só-
_ De volta da América do Norte, o sr. Enco ven. bragi.

lido e belo volume as conferências que ali pronunciou sobre a literatura

leira.

_ O sr. Lúcio Cardoso entregou ao editor os originais de um novo ro-

mance.

_ O sr José Conde tem bo prelo um livro de contos.

do sr. Graciliano Ramos.

_ A Editora M Olímpio «ia a pti**. * "™ de mearia.

dos srs. Maurício de Lacerda e Genolino Amado.
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BEVISTA BRASILEIRA

Colaboram neste número da Revista os senhores:

Povina Cavalcanti - N. em Alagoas, em 1899. Antigo Deputado esta-

duale jornalista. Advogado. Publicou: "Acendedor de lampeoes» , "Tehado

de vidro", "Candeia de Azeite", "Ausência de poesia". Ees. rua Itaipu nu-

mero 20, Rio.

Baul Maohaão (E. Campeio M.) - N. na Paraíba, em 1891 Bacharel

em Direito. Juiz do Tribunal de Segurança Nacional. Publicou: 'Cristais e

bronzes», "Água de Castalia", "Asas aflitas», "Pássaro morto», "Poesias,

«A culpa no Direito penal», "Direito penal militar», "Praxe processual cri-

minai militar", "Delitos contra a ordem política e social". Ees. rua Batista

da Costa n. 12, Eio.

Cândido Motta Filho - N. na cidade de São Paulo de 1897. Doutor em

Direito, professor e jornalista. Publicou: "Uma grande vida (Bernardmo de

Campos)"; "Infância abandonada", etc. Res. em São Paulo.

Baul J. Bittencourt - N. em Porto Alegre em 1902. Doutor em Medi-

cina Antigo Deputado federal e estadual e Diretor de Instrução Pública no

Rio Grande do Sul. Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade do

Brasil, da Faculdade de Ciências Médicas e da Faculdade de Ciências Eco-

nômicas e Administrativas. Publicou: "Psicologia dos delírios", "Psicoses e

infecções intercurrentes», "Camões", "Bui Barbosa", "Psiquiatria infantil e

saúde escolar", etc. Ees. Praia de Botafogo n. 124, Eio.

Gustavo A. Dória — N. no Eio de Janeiro, em 1910. Advogado. Crítico

teatral na imprensa. Ees. rua 19 de Fevereiro n. 54, Eio.

Onestalão ãe Pennafort — N. no Eio de Janeiro, em 1902. Antigo aluno

da Faculdade de Direito de Niterói. Funcionário do Banco do Brasil. Publi-

cou: "Escombros floridos", "Perfumes e outros poemas", "Espelho dágua —

jogos da noite", "Festas galantes" (tradução), "Eomeu e Julieta" (tradu-

ção). Ees. rua Eibeiro de Almeida n. 23, Eio.

Paulo Mendes Campos — N. em Belo Horizonte, em 1902. Acadêmico

de Direito. Ees. Belo Horizonte.

B. Magalhães Júnior (Baimundo M. J.) — N. em Ubajara, Ceará, em
1907. Jornalista. Publicou: "Impróprio para menores" (contos); "Fuga"

Ocontos); "Chieo-Vira-Bicho" (contos, em colaboração com Lúcia Benedetti);
"Janela aberta" (crônicas); "Carlota Joaquina"; "Um judeu"; "Mentirosa";
"Vila Rica", etc. (teatro). Várias traduções. Prêmios literários: o do Serviço
Nacional de Teatro e o da Associação Brasileira de Críticos Teatrais, com a

peça "Carlota Joaquina"; o segundo prêmio de teatro da Academia Brasileira
de Letras, em 1939, com "Mentirosa". Ees. Eio de Janeiro.
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/«i a • \ tct Pm R Leopoldo, Eio Grande do Sul, em
Viannn Moog (Clodonur) — N. em b. ueopoiuu, «Hnróis

1Q06 Bacharel em Direito. Funcionário público federal. Pubhcou: Hero s

*. LStoS? "Eea de Queiroz e o século XX", "O ciclo do ouro negro ,

«N.r cX pÍ "£ ri. imita o W, «Uma inte^le da Utera-

tura brasileira". Res. rua Toneleros n. 200, Rio.

, ai -a íi M Rio de Janeiro, em 1888. Bacharel

Quatro, Minas Gerais.
w m 8 Leopoldo, Rio Grande do Sul, em 1918.

peratriz D. Amélia".

Zl:T 
'Ja™™, e a^ara de Ped,o MadaW. »-• »

Almirante Tamandaré n. 47, Rio.

ow ***. to. m. o--*.) - -z ^*z:tz
1902. Bacharel em Direito. Diretor de O Diano *e £ia

ímsm „a Paealdade d» Pi.os.ti. de Min;* G«» • » 
£*£ ,*_„

'Santa Maria". Pubhcou: Quem foi Pedro 11 ^

ti»), "Paria», «-adeU. e onUos» <«*»>, . «™ » < 
^ de

d„,e "Morro dos vento» »«.es ,£ 
£* 

B™ ^ 
^^

Octave Aubry; «A boa terra de Pearl^ ^^ 
^ ^

Baring e "Poesia e prosa" de Ldgar roe. *«s

Belo-Horizonte.
. •, * ™ iü03 Doutor em medicina. Pro-

Arthur Eamos - N. em Alagoas, em 1908 Douor g 
^

tessor na Cuidado de Medicina da Balua, na Umvemd^d ^

rXZa WS-, ete. Bee. M-. Mtantiea a. «. B,o.

^ ***» «-* - n- ~s"rrt
PnUi.0»: "Canto * -«^*£*££ ds Mite„, «E8«la eolitâ-
berto", "Navio perdido Passa ceg ^ 

^ ^.^ Gonçalves
'Mar desconhecido", (todos versos)

4, Eio.

do Estado de Minas Gerais. Publicou.
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tória do munkípio", "Os Andradas na história do Brasil" "Silva Jardim",

«O padroado e a Igreja brasileira", "A escravidão no Brasü» 'Apontamentos

para a história da República", "Bagana Apagada", "A anfluencia soml do

negro brasileiro», "Júlio Ribeiro», "Eça e Camilo». Res. em Belo-Honzonte.

J Etienne Filho - N. em Caratinga, Minas Gerais, em 1918. Bacharel

em Direito. Redator-chefe de "Mensagem». No prelo: "Ronda noturna» (ver-

sos) e "A face perdida" (contos). Res. em Belo-Honzonte.

Jesus Bello Galvão - N. em São Luk do Maranhão em 1917. Licenciado

em Letras Clássicas pela Faculdade Nacional de Filosofia. Ex-catedrático por

concurso de português da Escola Naval e do Instituto de Educação de Cam,

pos. Professor da cadeira de português da Escola Técnica Nacional. Publicou:

Tese de concurso, salmo "Miserere mei Deus", de Gü Vicente. Res. rua Gua-

xupé n. 65, Rio.
Peregrino Júnior (João P. da Rocha Fagundes J.) — N. em Natal, Rio

Grande do Norte, em 1902. Doutor em Medicina. Assistente da Faculdade

Nacional de Medicina e docente da Faculdade Fluminense de Medicina. Pro-

fessor Catedrático e Membro do Conselho Universitário da Universidade do Bra-

sil. Publicou: "Vida fútil", "Jardim da Melancolia", "Um drama no serin-

gal", "Pussanga" (prêmio de novelas da Academia), "Doença e Constituição

de Machado de Assis", etc. Res. rua Barão de Jaguaribe n. 55, Rio.

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

Em sessão solene, aos 19 de junho, foi empossado o novo acadêmico sr.

Rodrigo Octavio Filho, sucessor de Rodrigo Oetavio, seu pai, na cadeira n. 35.

Saudou-o o sr. Pedro Calmon, Presidente da Academia.

Filinto de Almeida, membro fundador da Academia, falecido em ja*
neiro último, instituiu, em seu testamento, um prêmio anual, denominado "Prê-

mio Julia Lopes ãe Almeiãa", para ser conferido pela Academia "ao melhor
livro de prosa de autor feminino, de preferência romance ou ooleção de novelas,
ou de contos, inéditos, ou publicado no ano anterior, que mereça ser premiado.
Caso não apareça a concurso nenhum livro desse gênero, poderá o prêmio ser
dado a obra de outro gênero, didático, ensaios, estudos literários, peças de
teatro, etc. ou ainda a um livro de versos, de qualidade superior e forma
clássica, sempre de autor feminino". A sessão de 5 de abril foi consagrada à
memória do finado acadêmico, falando sobre a sua vida e a sua obra os srs.
Pedro Calmon, Presidente, Antônio Austregésilo, Gustavo Barroso e Levi
Carneiro.

Em 12 de abril faleceu Franklin D. Roosevelt, presidente da República
dos Estados Unidos, a quem a Academia conferira, em 1942, as palmas aca-
dêmicas. Em sessão de 19 de abril falaram sobre o extinto os srs. Presidente,
Celso Vieira, Levi Carneiro e Antônio Austregésilo.
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- Em sessão pública de 10 de abril comemorou a Academia o centenário

de Júlio Bibeiro, romancista e filólogo, patrono da cadeira n. 24. O sr. Ma-

nuel Bandeira, atual ocupante da mesma cadeira, pronunciou uma conferência

sobre a vida e obras de seu patrono.

_ Aos 3 de maio, em sessão pública, recebeu a Academia a Missão Cul-

tural Francesa, ,chefiada pelo sr. Pasteur Valléry-Eadot, da Academia Fran-

cesa, e que foi saudada pelo sr. Aloysio de Castro.

_ A Academia comemorou em sessão pública, no dia 7 de junho, o cen-

tenário do Barão do Eio Branco, que ocupou a cadeira n. 34, tendo o sr. Leví

Carneiro lido uma conferência sobre "Bio Branco e seu espírito de tradição .

_ Procedeu-se, em sessão de 17 de maio, à eleição para preencher a vaga

aberta por morte de Alcides Maya, a que concorreram os srs Valdemar d

vIoJL e B» Po«a. Nos quatro ***** —um dos «*£.

obteve os votos exigidos pelo Eegimento, declarando, pois, o sr. Presidente

reaberta a inscrição para preenchimento da mesma vaga.

_ Na sessão de 31, também de maio, se procedeu, pela quarta vez, a qua-

tro escrutínios para preencher a vaga resultante do falecimento de Pereira^a

Silva, não tendo sido eleito nenhum dos candidatos inscritos, srs. Peregrino

Júnior, Osório Dutra, Bastos Tigre e Manuel Vítor.

_ O sr Cláudio de Sousa apresentou uma mensagem, dirigida à Academia

pelo ». Magalhãe» de Mevedo, em agradecimento pela ¦"~J^£

dade e afetuoso apreço de muitos acadêmicos na sessão de 12 de dezembro

do ano passado.
_ Foi recebido, em sessão de 10 de maio, o sr. Américo Jaeobina La-

combe, diretor da "Casa de Eui Barbosa".

_ Em 26 de abril o sr. Clementino Fraga comunicou à Academia.qg o

Sr. Hélio Lobo destinou as importâncias das «otas, qne nao tem recebido, à

instituição de prêmios literários.

_ Em .essão de 2* de maio, o »r. Casriauo Bieard, apre—ou prop-a

criando a «omissão permanente, de Lexicografia e ma* um prêmio literário,

denominado "Gregório de Mattos".

_ Em __*> de 11 de abril, o ex. Aloysio de Castro, em "-*>££

„r°o«™Í>*l"£L de ónvei.a, ,ue perteaeera a A-ia
de Oliveira, irmã do ofertante.

Vm 10 de maio o sr. Levi Carneiro ofereceu duas fotografias, por êle

*___££££* «asa em qae residia Bernarde, «-*• • - «-

desse escritor mineiro, patrono de uma das cadeiras da Academia.
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Em 17 de maio, o sr. Presidente comunicou que foram oferecidas duas-

medalhas de bronze prateado, comemorativas do 3.» centenário da morte de

Camões.

Foram aprovados votos de pesar: em sessão de 12 de abril, pelo faleci-

mento do maestro Francisco Braga, proposto pelo sr. Olegário Mariano; de

Mário de Andrade e Heitor Lima, pelo sr. Levi Carneiro; de Luís Mariano de

Oliveira e Amélia de Oliveira, irmãos do saudoso acadêmico Alberto de Oliveira,

pelo sr. Múcio Leão; em sessão de 17 de maio, de Armando de Sales, pelo sr.

Cassiano Ricardo; de José Matoso Maia Forte, pelo sr. Aloysio de Castro; em

sessão de 24 de maio, do general Souza Docca, pelo sr. Rodolfo Garcia.

O sr. José Carlos de Macedo Soares, em sessão de 31 de Maio, refe-

rindo-se ao centenário da publicação de "Facundo" do escritor argentino Do-

mingos Faustino Sarmento, propôs, e foi aprovado, que se levasse ao conheci-
mento da Academia Argentina de Letras que essa efeméride fora rememorada

pela Academia Brasileira, deliberando-se, ainda, efetuar uma sessão pública
comemorativa.

Acabam de aparecer, editadas pela Academia, as seguintes publicações:

Discursos Acaãêmicos — 11.° volume.

Bevista ãa Academia Brasileira ãe Letras — Anais de 1944, 1.° e 2."
semestres.


