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a parecer monstruoso
de inépcia que se te-
nha privado o nosso
exercito d e grandes
manobras durante
mais Ide vinte annos!
que vale um exercito
sem exercicio?...,, Ao

Os romanos eon-
sagravam o mez de
Novembro á deusa

Diana: e pintavam-íio com a figura de uni
velho sacerdote de Isis, de alva túnica e
alvas barbas.

No Brasil, a tradição das revoluções e
das revoltas de Novembro parece ter con-
sagrado esse mez ao deus Marte ; e, por
coherençiâ, devíamos modificar a sua re-
presentação iconographica, dando-lhe a fi-
gtira symbolica de um soldado.de mochila
ás costas e çarabina em punha

O Novembro d'este anno teria procedido
como um Novemhro desnaturado e indigno,
se decorresse manso e monótono, sem uma
d'essas violentas explosões sediciosas, que,
pela sua constante repetição, já não conse-
guem commover-nos... Mas não! este,como
os dos outros annos, não quiz passar sem
um retimtim de armas sem um vociferar de
canhões, sem os horrores cie um levante; e
a cousa, d'esta vez, durou pouco, mas foi
completa: apparato de guerra em terra e nò
mar, assalto e tomada de uma fortaleza,
alguns mortos, bastantes feridos...

Quando se realisou ha pouco a serie das
grandes manobras militares no Cura to de
Santa Cruz, dizia eu a um amigo : "Chega ^

que o meu amigo, com
tristeza e ironia,obser-

f? vou : "Sem exercicio ? mas lia quinze annos
o nosso exercito não tem feito outra cousa
senão exercitar-se, ora promovendo, ora re-
primindo revoltas... Que melhor exercicio
do que esse ?.

Se os mezes podessem ser exorcizados
como as creaturas, seria bom que, todos os
annos, logo no dia de Todos os Santos, se
praticasse sobre o mez de novembro essa
mysteriosa operação, com que se expulsa o
Demônio do corpo dos energúmenos.

Deu-nos Roma um Cardeal... Pecamos-
lhe mais alguma cousa : que ella nos desen-
demoninhe este mez de nofembro, sempre
tão possuído do maligno espirito da Re-
volta !

Felizmente, nem tudo fo susto e des
gosto n'estes trinta dias. Se a Guerra e a
Tristeza tiveram, n'elles, o s|eu quinhão de
homenagens,— as homenagens mais calo-
rosas e duradouras foram para a Civilisa-
ção e para a Paz. Inauguroü-se a Avenida
Central : e do Rio de Janeiro, deslumbrado
e glorificado por tal acontecimento, é licito
dizer o que disse Gonçalves Dias do velho
pae de I.Juca Pira ma :

«Este momento só vale apagar-lhe
Os tão compridos trances, as angustias,
Que o frio coração lhe atormentaram...»

________
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Inaugurou-se a Avenida! Parece um so-
nho... Onde estás tú mettido, Carrancismo
ignóbil, que por tanto tempo nos opprimis-
te e deshonraste? Em que furna lobrega,
em que socavão escuro te foste esconder
envergonhado ? Em vão te procurei, n'estes
ultimos dias e n'estas ultimas noites de No-
yenibro, pela radiante extensão da Avenida
formosa : não vi, em parte alguma, o teu
olhar sinistro em que a má-vontade reluz
perpetua, a tua bocea franzida lúim eterno
sorriso de sarcasmo, a tua fronte euverga-
da lúmia pèrenne contensão de birra e
malevolencia... Andas, com certeza, homi-
siado nos beccos sujos, em que se mantém
ainda a tradição do mau gosto e da imnum-
djçie : afugentou-te a luz da Avenida, hor-
rorisou-te a alegria do povo, fulminou-te o
despeito !

Ha menos de dois annos, no 3o numero
da Kósmos, esta "chronica,, registrava o
começo dos trabalhos grandiosos, agora
coroados, lúim triumpho consolador, do
mais completo êxito :

"Ha poucos dias, as picaretas, entoando
nm hymno jubiloso, iniciaram os trabalhos
da Avenida Central, pondo abaixo as pri-meiras casas condemnadas. No aluir das
paredes, no ruir das pedras, no esfarelar do
barro, havia um longo gemido. Era o gemi-do soturno e lamentoso do Passado, do
Atraso, do Opprobrio. A cidade colonial,
immunda, retrograda, emperrada nas suas
velhas tradições, estava soluçando no solu-
çar daquelles materiaes apodrecidos quedesabavam. Mas o hymno claro das picare-tas abafava esse protesto impotente

Isso era escripto em março de 1904. Ha
vinte mezes apenas!

Onde se vae perdida a nossa fama de
povo preguiçoso, amollentado pelo clima e
pela educação, incapaz de longo esforço e
de tenaz trabalho? Em que outro paiz do
mundo se realisou jamais um igual prodi-
gio de decisão e de execução, uma igual
maravilha de coragem e de rapidez?

5?)

Essa nossa inveterada e incurável pre-
guiça era uma lenda, uma invenção, uma
torpe mentira.

No começo do século 18°, é possivel
que Eerdiuand Denis tivesse razão, quandoescreveu: "O brazileiro é preguiçoso: le-
vanta-se muito depois de nadoo sol; não
gasta tempo a vestir-se, porque não se
havia despido; em ceroulas, se demora á
sua porta, que só abandona para ir repou-
sar na rede; com difficuldade estende a
mão para receber a mesquinha ração de
mandioca; e, se alguém lhe pergunta onde
mora um seu visinho, não responde: fallar
fatiga-o tanto como pensar...,,

Todo o viajante é mais ou menos menti-
roso: não foi atoa que ao velho Fernão
Mendes Pinto, auetor das Peregrinações,
os maliciosos trocaram o nome,'escreveu-
do-o assim : Fernão, Mentes? Minto!

Por isso, creio que aquelle retrato do"brazileiro do começo do século XVIII»,
traçado por Ferdinand Denis, não passa de
uma caricatura, exagerada como todas as
caricaturas... Mas supponhamos que não
haja exagero na pintura: cotejemos o bra-
zileiro de então com o brazileiro de hoje,—
e reconheçamos que já é tempo de recolher
ao gavetão, em que se guardam os chavões
imiteis, essa lenda tola da nossa incurável
preguiça.

A propósito da citação de Ferdinand
Denis: não deixemos sem commentario a
propaganda, iniciada pelo Club Medico,
em favor do vestuário habitual dos homens
no Rio de Janeiro.

F. Denis diz que os brazileiros daquelle
tempo deixavam-se ficar, ás portas das
casas, "em ceroulas,,. Entre essa sem-ceri-
moniade outr'ora e o formalismo de agora,
que differença! Agora, não se comprehende
um brazileiro sério, grave, digno de respeito,
sem pesada sobrecasaca negra e severa
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cartola também negra, — ainda quando o
thermometro marca 33° acima de zero, e o
céo despeja sobre a terra uma soalheira de
matar passarinhos.

E' contra esta moda absurda, c anti-
hygienica que protesta o Club Medico.

E não se extranhe que de tal club parta a
iniciativa de uma tal propaganda.

Os médicos são as maiores e as mais
soffredoras victimas dessa moda nefasta. A
população habituou-se por tal forma ao
traje austero e solemne dos esculapios, que
já os não pode comprehender sem sobre-
casaca e cartola : não ha quasi quem admitta
a seiencia e a moralidade de um medico,
quando o não vê trajado desse modo. Pare-
ce que basta um paletot de casemira clara
para transformar um pater-faniilias lúim
galopim, e que basta um chapèo de palha
para mudar um Catão n'ürh maráu. Com
sobrecasaca e cartola, o clinico é um sa-
cerdote, a quem se abrem todas as portas
de todas as alcovas, e a quem se confiam
todos os segredos do corpo e da alma;
esse mesmo clinico, porém, quando veste
calças de brim branco e jaqueta de alpaca
côr de cinza, passa logo a ser um magano,
um volatim, um pachola.

Felizmente, a propaganda vae fazendo o
seu caminho.

Um dos jornaes mais sérios do Rio (o
mais sisudo de todos elles!) já chegou a
aconselhar que imitemos os yankees prati-
cos e commodistas, os quaes, nos dias de
canicula, perambulam pelas ruas de New-
York e Chicago, em mangas de camisa, com
o collete desabotoadò, e trazendo o paletot
dobrado, ao braço, á guiza de sobretudo..

lesus ! não vamos tão Iòtí&é ! Para fueir
um extremo absurdo, não é preciso ir ca-
hir no extremo opposto, igualmente absur-
do. Não nos vistamos como se vestem os
Lapões, nas suas terras perpetuamente ge-
ladas,--mas também não nos vistamos, ou

]> antes : não nos dispamos como se despem
os Cafres, na sua pátria perpetuamente
abrasada.

Atravessar esta cidade, n'um dia de ve-
rão, sob o peso de uma opalauda e de um

loucura; mas, por
a Avenida em mau-

chapéo alto, e uma
outro lado, ir percorrei
gas de camisa, — é uma indecência

Prestigiemos, os fatos claros, os sapatos
amarellos, os leves chapéos de palha : mas
não preguemos a sem-cerimonia exaggera-
da, — porque, em tal caminho, poderíamos
ir até ao ponto de acoi

€ í____\ mm^nF

iselhar... a nudez !

O. B.
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BRIGA DE GRAMMATICOS
CARNEIRO VERSUS RUY BARBOSA

II"

GRANDÍSSIMA 
foi a impressão produzida peloSr. Ruy Barbosa no animo daquelles a quem estas

cousas interessam com o seu Parecer sobre a redá-cçao do Código Civil. Analvsando iniudámènte essaredacção. esmerilhando-llie os erros, as cincas osequívocos, os descuidos, os simples enganos com
grande copia de conhecimento, do assumpto' mascom manifesta acrimonia e evidente paixão' quéquestões de linguagem parecia não deviam com-
portar, o illustre publicista punha no empenho deesfrangalhal-a todo o esforço do seu saber e todo o
peso da sua por demais reconhecidaautoridade accres-
çentadõsdeuma malevolencia acaso destoante de taeslocubraçoes. No primeiro momento a impressão e eutambem a tive, confesso, foi de que quasi não ha-via naquelle Projecto uma linha certa. São por taltorma vagos e inseguros os preceitos da gramma-tica portugueza, é tão frouxa a disciplina desta liu-
gua, apresenta ella ainda tão intrincadas questõessao tantas as controvérsias a que continuam o seuvocabulário, a sua semântica, a sua svntaxe, semfalar da sua prosódia e orthographia, a dar lugar
que-e toda esta discussão claramente o deixa pro-vado-os mesmos que a tem mais especialmenteestudado se não entendem. Não admira pois que oI arear do Sr. Ruy Barbosa causasse aquella im-
piessao: á autoridade extraordinária do seu nome
juntava-se o gesto imponente da certeza absolutaindiscutível, com que elle affinnava que tudo ouquasi tudo ali estava errado. I. os homens, aindaos que se tem por mais advertidos, e até os queparecem mais allumiados. se deixam sempre impres-sionar por esses gestos, por aquelle descarado he-loismo de aifirmar, que. batendo na terra com péforte, ou pallidamente elevando os olhos ao Céocria, através da universal illusão, Sciencias e Reli-gioes-... e Regras de grammatica e Dictamès deimguagem, tambem. Eu füí demasiado prompto emaceitar como palavra do Evangelho a lição dePortuguez do Sr. Ruy Barbosa a toda a nação. NãoOpstante, eu mesmo comecei a lhe por restricções a •

a.gumas affirmativas ei radas em pontos em que meachava fundado para contestado: Desses foram, lem-ora-me, os casos de progenitor e successo, palavrasque o eminente censor julgava tinham sido erra-aamente empregadas, e que certamente não o esta-vam. lassado o primeiro momento da estupefação
^SíKla^ pela queda daquelle penedo philologico

falteí,™ 
Nr l>rimeiro 

'•***&> 
{fosmos, n. ro) no fim da y colurhnaWtaram algumas palavras e a phrase que começa: «Um conheço

Dles*r 
^ sc,_Coni~lda ass">» •• •<->" conheço eu que usa desta sim-

Phrase.*r- 
''¦ semPre O verbo, ou o seu adjuneto, no principio dai e . Licito mio <•, Forçoso me foro., Gostará muitíssimo..."

no charco da nossa sciencia do vernáculo, começa-ram as primeiras vozes de desagravo. Jornaes, re-vistas, notas miúdas, artigos, estudos mais longos,cobrando coragem, contestaram a palavra autoriza-da e autoritária do mestre, em muitos pontos comvantagem. Uma memória de professor Eonceca, de1 ernambuco, corrigiu-o fundadamente não só em
passos da lingua commum, mas ainda da Iingiia-
gem do direito pátrio, em que o erro, em tal mes-tre assumia proporções collossaes. Mas quem mais
galhardamente lhe saiu ao encontro, foi o velho
professor bahiano, Dr. Ernesto Carneiro Ribeiroantigo mestre de grammatica do Sr. Ruv Barbosa,'e grammatico abahsado. A's Ligeiras observaçõesdo seu velho professor ás censuras do seu parecerao projecto de Código, que este revira na parterelativa a linguagem, retrucou o Sr. RuV Barbosadesabridainente na sua Réplica, a qual" fez aindamais barulho e mais sensação que o seu ParecerAtrever-se a objectar ao Sr. Ruy Barbosa? Ousarduvidar-lhe do saber infallivel ? Eazer restricções ásua sciencia de omnire scibili... Para um crescidis-suno numero de simples ou de pápalvos, outrastantas heresias dignas de anatheina.

E estomagado com o atrevimento do seu antigomestre de oppor algumas ligeiras observações ásua censura infallivel, tomou o Sr. Ruy um tom
que me abstenho de classificar, mas que está cabal-mente indicado pela epigraphe de Castilho ua suatradução das Aletamorphoses de Ovidio, por elle
posta á sua resposta ao professor Cordeiro: Tanto
é fácil aos discípulos sobrepujar algumas vezes osmestres que os precederam».

A resposta do professor Carneiro demorou dousannos, mais veiu ao pé da letra e. parece-me com-
pleta e cabal.

Do alto da sua autoridade, condemnara irremes-
sivelmente o Sr. Ruy Barbosa expressões como
So pode, se julgara, (no meio do periodo) converi-
ções privadas (e, em geral, o emprego de privado
por particular), carecer (no sentido de precisar, ne-cessitar), estabelece ella, honorabilidade (á pag. 139
mostra o professor Carneiro que o próprio Dr.
Ruy Barbosa empregou varias vezes em escriptos ediscursos seus esta palavra que na Réplica declarou
expuria), o artigo o antes do que interrogativo (e oDr. Carneiro destróe as razões com que o Dr. RuvBarbosa justifica este emprego em alguns exemplos
clássicos, Y. p. 152) e outras e outras, como veráo leitor da Resposta do Dr. Carneiro.

Este. mais seguro evidentemente do que o seu
antigo discípulo das doutrinas grammaticaes, e nãomenos do que elle conhecedor dos clássicos etambem mais afeito á esgrima grammatical, nãoencontra difficuldades para reduzir ás suas justasproporções a maior parte das censuras do Sr. RuvBarbosa, que elle aceusa de confundir as catego-nas grammaticaes, o que interrogativo com o queo não é (p. 169), locução prepositiva e advérbio
(p. 450) e errar na regência (p. 446 e seo- e todaa discussão sobre crase, p. 219, e bem assim a de
pags. 324 e seg). A\as o que, com um mal enco-berto sentimento de causticidade, embora não
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iguale nunca á acrimonia do seu ex-discipulo, o
Dr. Carneiro põe com mais gosto de manifesto
são as suas deturpações e viciamentos de textos,
as suas citações truncadas, e a incoherencia do seu
modo de escrever com os seus preceitos. João de
Barros escreveu: «Ver ante si D. üarcia de Noro-
nha, seo sobrinho, a que elle muito queria.» Tendo
o Sr. Ruy sustentado, erroneamente, que neste caso,
de querer bem a alguém, o verbo querer também
se usa como transitivo, com objecto directo, copiou
o trecho de Barros supprimindo-lhe o a de antes
do que. (Carneiro, Resposta, XXI). Também addu-
zindo o Dr. Ruy Barbosa um trecho de Littré, com
que procura justificar uma censura sua, em vez de
amours illicites, que escrevera Littré, copia,amoar
illicite, no singular, o que em francez diverge.
(Ib. XXI). Igualmente, tendo citado de Fr. Luiz de
Sousa uni trecho para mostrar no grande clássico

< uma violação á regra do se que usado como par-
ticula apassivadora força o verbo ao plural, quando
deste numero é o sujeito» (Carneiro), omitte as
tres primeiras palavras da phrase (Ib. XXII). Num
passo chamara o professor Carneiro de brasileiris-
mo ao nosso modo de collocar os pronomes com-
plementos, o Sr. Ruy troca-lhe a designação acer-
tada pela menos justa de idiotismo, e sobre ella
argumenta. Outra vez faz dizer a Vieira primigeni-
tor, quando o que Vieira escreveu, como toda a
gente, foi primogenitor (Ib. 189). Apontando em
outro ensejo os Serões Grammaticaes do professor
Carneiro; o Dr. Ruy Barbosa citou apenas as regras
que lhe convinham, calando a que mais applicação
tinha ao caso em discussão (Ib. 249). De outra
feita diz que Domingos Vieira no seu Diccionario
não dá o verbo reger como intransitivo, quando
se verifica que, ao contrario, o dá como tal (Ib. 339).
Noutro ponto troca a phrase do Dr. Carneiro
<dá-se de ordinário» por esta sua «se costuma
usar (lb. 510); do mesmo modo lhe altera a que
escrevera nas Ligeiras observações. Algures <attribue
falsamente a Alexandre Herculano (a accusação é
do professor Carneiro) uma construcção portugue-
za de que este nunca usou, em nenhuma das obras
que saíram da sua penna primorosa» (/_». 526). Pa-
rece-me que basta; nas 300 paginas que restam do
Dr. Carneiro poder-se-ia ainda forragear muitos
outros casos iguaes a estes de infidelidades de
memória do Sr. Ruy Barbosa, tanto mais de notar
quando S. Exa. se gaba e envaidece da força da
sua retentiva. que de facto é, como diria Taine, a
sua faculdade predominante.

Para os ignorantes e mofinos escriptores, como
eu, o assistir a esta briga de grammaticos e verna-
culistas, sobre ser um espectaculo divertido, é um
consolo á nossa mesquinhez de autores somenos.
Como erram os mestres! Como ignoram os sábios!
E como é verdade o estafado proloquio de
que o verdadeiro merecimento é modesto. ! Esta
discussão resulta afinal numa lição de moral lite-
raria. Cumpre, em materia de lingua portugueza,
sermos moderados e modestos nos nossos juizos,
muito cautelosos e prudentes em affirmár o nosso
saber e ainda mais em marcar os erros aos outros.

Por pouco que elles conheçam os clássicos, raro
será que não achem nestes Com que se justifiquem
e defendam. O Sr. Ruy Barbosa condemnou, sem
appellação, o vocábulo autoral (como condemnou
muitas outras palavras e expressões que o Dr. Car-
neiro prova exceUentemente vernáculas), e, por ex-
tensão, reprovou outros de formação idêntica, dieta-
torial, senatorial. Mostra-lhe o professor que destes
usaram Latino Coelho e de eleitoral, que lhe me-
receu o mesmo desgosto, Alex. Herculano. De
autoral affirma o Sr. Ruy Barbosa que «nenhuma
lingua o perfilhou até hoje ¦» e vai o professor
Carneiro e aponta-o nos mais afamados e celebres
diecionarios. inglezes, que o 1 justificam com exem-
pios de Scott, Ritsou, Poe e !D'lsraeli.

E' mais ou menos da mesma natureza a con-
Ruy Barbosa do excel-dem nação lavrada pelo Sr.

lente vocábulo agir. Porque
tre? Porque é o francez agiri porque não o encon

o condemnou o mes-

nao exprime a acçaotrou nos clássicos, porque
com a sua amplitude, a sua ^ariedade, a sua belle-
za, a sua força (note-se a redundância peculiar ao
estylo do Sr. Ruy Barbosa)».

Nenhuma destas razões procede, como demons-
tra o Dr. Carneiro de pags. 626 a 631 do seu li-
vro, e são até futeis. Vem dp francez? Mas quan-
tas palavras autorizadas pelo i so dos clássicos e hoje
parte integrante do léxico portuguez nao vieram
do francez? O caso é saber
boa, isto é, feita de accordo
e si havia necessidade delia,
do Sr. Ruy Barbosa as lingu
rias. Que é exceUentemente í

si a sua formação e
com as leis da lingua

Si vingasse o critério
as ficariam estaciona-
ormado o verbo agir,

não precisava que o Dr. Carneiro* com o seu saber
especial, nos demonstrasse. ff. se temos já os ver-
naculos coagir, reagir, retrbagir, exigir, redigir,
corrigir, todos derivados da |mesma origem latina
agere porque não teremos agir?\Só porque o não trazem
os clássicos ou porque o temj a lingua franceza. A
que ficaria reduzida a lingua portugueza, se hou-
vesse de prevalecer esta comprei, ensão? Mas o termo
agir não é só do francez, sinãojtambem do hespanhol
e do italiano, linguas mais afrins da nossa. E alem
de achar-se autorizado como termo jurídico, e re-
conhecido por legitimo por um diecionarista (Candi-
do de Figueiredo), a cujo sab^r do vernáculo o Sr.
Ruy Barbosa teceu os mais I rasgados elogios, é
usado e empregado no Brazilj e em Portugal por
todos os cultos e incultos, e até por todos os escri-
ptores que se não picam de puristas. Só este facto
dava-lhe o direito de cidadania na lingua.

A razão do Sr. Ruy Barbosa, de que <ao seu
ouvido, pelo menos, o agir é luma palavra choclia,
enfezada, insignificante*, é um i'notivo pessoal, muito
respeitável sem duvida, tuas que não pode ser tra-
zido á discussão por improcedente, e o Sr. Carnei-
ro o contestou com muito acerto e, o que é mais,
com verdadeiro chiste. Ai dás linguas si fossem
attender ás idiosincrasias dos escri ptores; e em ma-

outras, todo o mun-
de Voltaire. O Sr.

teria de lingua, como em tantas
do tem mais espirito que o Sr
Ruy Barbosa gostou do diversorio, a ponto de o em-
pregar desapropositadamente ; pois eu conheço
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escriptores que só sob a ameaça de morte o em-
pregariam, tão horrível o acham. De gtistibus...

Mas de facto não ha palavras feias nem boni-
tas, enérgicas ou fracas: essas qualidades resultam-
lhes da sua situação na phrase, do modo porque as
empregamos, da idéa que lhes juntamos, e são pu-ramente subjectivas.

O argumento do Sr. Ruy Barbosa revê aquelle
preconceito do classicismo e' do pseudo-classicismo
portuguez, da existência de palavras feias, bonitas,
baixas, sublimes, vis, nobres, busão philologica quedava lugar a toda uma categoria de estyios da ve-
lha rhetorica, cada um dos quaes exigia certos vo-
cabulos e refugava escandalizado outros.- Uma Re-

flcxão do conhecido livro de Francisco José Frei-
re sobre a lingua portugueza occupa-se dos voca-
brilós que no tempo do autor (século XVIII) se não
admittiam em estylo magnífico e sublime, mas só
no familiar, cômico e jocoso. Naquelle estyío se não
dizia então adega mas cella vinaria, agarrar, mas
pegar bem, alcoviteiro mas torpe medianeiro ou este
delicioso accacismo - ministro infame da luxaria
alheia, e muitas outras cousas tão jocosas. Ora tudo
isso acabou, e uma das victorias do Romantismo,
por toda a parte, foi a derrubada deste preconceitoabsurdo. As palavras chamadas plebéas, de queusou V. Hugo nos seus dramas, eram recebidas
com pateadas pelos clássicos da platéa. Entretanto,
ücethe muito antes não duvidara empregal-as no
seu Fausto, e não só simples vocábulos menos
graves, mas até expressões bem pouco acadêmicas. EHugo, numa passagem celebre dos Miseráveis, não
recuou ante aquella palavra que Garretí mandava
perguntar a Castilho si sabia que era gallicismo, e
que aliás não é, ou pelo menos está verriaculizada
pelo antigo uso, pois já se encontra em documen-
tos àntiquissimos dos Inéditos da historia porta-
gaeza.

Nada, pois, mais razoável de que agir venha
enriquecer a nossa synouinha de obrar, actuar
operar, proceder, com a vantagem de muitas vezes
ter mais cabimento, concisão e força do que qual-
quer destes. Justamente nesta oceasião deparou-se-
me numa leitura que fazia, esta phrase, em inglez,
do philosopho chinez Wan Yang Ming: -To k'no\v
and to act are oue and the sariie». Traduzam esse
to act por qualquer daquelles puros termos portu-^uezes obrar, actuar, operar e proceder e depois
pór agir e digam-me em toda a sinceridade si a
única forma boa não seria esta: Saber e agir são
uma e a mesma cousa. Ponham-lhe obrar, porexemplo, e verão. O que me admira é que tendoo Sr. Ruy Barbosa, por suggestão de uma verda-
deira bontade (pede-se mu bom termo portuguez
para substituir este francez) de Camillo na sua' fa-
mosa polemica com Alex. da Conceição, excom-
niungado a palavra privada, na significação de
particular, (significação hoje quasi caida em desuso
entre nós) tanto gosto mostre pelo obrar.

Sejamos, pois, modestos: eu confesso, por minha
vergonha e confusão, que já me aconteceu, como
critico, censurar como erradas, em escriptores
novéis, formas que se acham nos clássicos. Quem

nao julgaria, á primeira vista, gallicismos fazer asunhas, Jazer naufrágio, fazer erro, fazer resposta e
quejandos dizeres que realmente não parecem por-tuguezes? Pois lá estão nos clássicos, onde, pro-curando bem, tudo se encontra, até solecismos
grosseiros, dos quaes aponta alguns o professorCarneiro.

#
E' que os nossos clássicos foram até aqui, emI ortugâl e no Brazil, estudados sem critério, aomenos sem um bom critério. Nunca se fez, nem novelho reino, nem deste lado do Atlântico, um trabalhode revisão critica dos textos, de edição emendada ecorrigida que merecesse toda a fé, de estudo da lingua,

em todas as suas particularidades, si não de cadaum, pelo menos dos principaes clássicos portuguezes,
que nem remotamente se pareça com os lavores de'critica literária e philologica a que foram na Fran-
ça, na Inglaterra, na Itália e creio que na própriaHespanha submettidos os seus clássicos. Que con-fiança merecem as edições dos clássicos portugue-zes que possuímos, ainda as melhores? Do mesmo
Camões, são camonistas eruditos que o declaram,
não ha ainda uma edição satisfatória. Compare-se
o que ha na Itália, e elementares, ao alcance detodos, de Dante e do mesmo Tasso, e ver-se-á a
enorme differença, e o nosso grande atrazo nestamatéria. Depois, que é clássico? quem são os cias-
sicos? que clássicos são para seguir ainda hoje, e
quaes apenas poderão servir como subsidiários aoestudo historico-graminatical da lingua? (1) São
questões que parecendo respondidas á nossa preguiçaintellectual não o estão de facto. Prova é ainda esta
briga de grammaticos, que sem attender ao facto co-
mesinho da evolução, até syntactica, da lingua, in-
diferentemente se apoiam em escriptores de^teinpos
e épocas differentes, e para os quaes a antigüidade
parece ser o único critério de vernaculidade.' Assim
o Sr. Ruy Barbosa, e ninguém, apezar de tudo, lhe
pôde negar que sabe a sua lingua, e que édos
nossos homens mais cultos, si bem que de uma
erudição um pouco atrapalhada, para justificar-se dè
uma expressão menos perfeita de que o reprocha o
professor Carneiro, soecorre-se de exemplos do Rei
D. Duarte e de Fernão Lopes, que são dos séculos
XIV e XV. Conrestando-lhe, com motivo, o direito
de apoiar-se-em escriptores tão remotos, de quan-do a lingua estava ainda na infância e formação eera ainda incerta, escreve com justo sentimento das
cousas e a sua autoridade de grammaticò o profes-sor Carneiro: «Tratando-se da correcção gramma-tical de uma lingua, não se deve partir de suas

(1 ) Não se julgue impertinente a minha questão. Não igiu.ro queexiste um Catalogo dos ih-ros que se hão de ler para a continuarão doDicaouarta da ttngiui portuguez», Lisboa. !7<H>. que. i»r ser manda-do publicar pela Academia Real das Sciencias de I.i-boa é de ordi-nano tido por um trabalho official com a àutdridadee «sponSabilidade da douta sociedade. Entretanto, como demonstra Innocencio l/h,-Bibtiogr. II. 54) esse Catalogo não tem a autoridade que de commume sem mais exame, se lhe attribue. Oue elle não resolveu as incertezasmostra-se com jose Fehcianó «le Castilho, grande sabedor e cultorda língua, perguntando dezenas de annos depois • -Qne cousa éClássico.? Quasi os caracteres por onde esta honrosa qualificação se
possa adquirir ?j L vai por diante com as suas duvidas. (Xotlia daVida e Obras de M. M. Barbosa du líocage. Garniér, iSb7, 1113°S-)



Kosnos
<§= ^éd a=L 3>

primeiras épocas, ainda incultas e rudes, senão do
seu periodo de mais elegância e polimento, do seu
periodo verdadeiramente clássico. O escriptor por-
tuguez ou brazileiro, no século que corre, não se
deve inspirar uas construcções dos chronistas do
século XV, tomando-os sempre como modelos no
tecer o discurso.»

Não é outro, fora de Portugal e hoje do Brazil
tambem, o sentir, não só dos mestres da gramma-
tica e da philologia, mas de todos os grandes
escriptores (e só o são aquelles que têm alguma
coisa que dizer e sabem dizel-a na lingua do seu
tempo, e não na dos seus décimos avós). E' o
critério de Littré, longamente exposto no notabil-
lissimo prefacio do seu celebre diccionario : «O
estylo do XVII século, o que foi consagrado pelos
nossos clássicos (reconhece o sábio philologo e
escriptor distineto) nem por isso ficou ao abrigo de
mudanças, e a mão do tempo se fez de tal sorte
sentir nelle, que a muitos respeitos elle nos pare-
ce pertencer a uma lingua estrangeira, com a par-
ticularidade, porem, de nos ser agradável, uma lin-
gua estrangeira cujas finezas, elegâncias, bellezas
comprehendemos». Não é o mesmo que poderia-
mos dizer do nosso século dos quinhentos? Mi-
guel Bréal, outro eminente philologo e notável es-
criptor, mostrando no seu Fssai de Sémantique, um
livro logo clássico, que a idéa de pureza da lingua,

que pôde sempre ser contestada , decorre tambem
da necessidade em que nos achamos de conser-
var o contacto com o pensamento daquelles que
nos precederam •, nota como um desacerto a ten-
dencia, commum a muitos letrados, de, quando se
tem de decidir entre duas construcções, inclinarem-
se de ordinário para a mais antiga. E, pondera:
«Cumpre a cada nação ver até que ponto pôde
ella olhar para o passado, sem perder o contacto
com o presente. Não se poderia notar que Portu-
gal não soube sempre conservar-se na medida jus-
ta e que por amor de ver o passado perdeu um
pouco o espectaculo do presente ? Não fora a acção
pseudo-classica dos Felintos, e dos Castilhos depois,
com os Silvas Tullios e os Latinos Coelhos e ou-
tros puristas extremados, que pretenderam voltar á
lingua dos quiuhentistas, teria acaso havido a
reacção, sempre maior que a acção, que, exhorbi-
tando, chega hoje a perder, como noto nos últimos
escriptores portuguezes, até o sentimento da lin-
gua ?

Nao haveria maior aberração do certíssimo con-
ceito do evolver das línguas do que pretender
cada um fazer-se arbitro desse desenvolvimento,
que ha de ser natural, lógico, expontâneo, simples-
mente determinado pelas condições que normal-
mente nelle influem. Não haveria desconcerto
m ior do que, a pretexto de evolução da lingua,
esquecer o seu passado, as suas regr.as, a sua in-
dole, e tratal-a cada um como roupa de francez.

Reagindo, infelizmente nem sempre com aquella
medida que era de esperar do seu talento e bom
gosto, mas que tem explicação no seu espirito in-
clinado ao paradoxo, o meu prezado confrade Sr.
João Ribeiro, que é simultaneamente um gramma-

tico e um escriptor, cousas que juntas se acham
raramente , diz com razão e bom humor: «Outros
(que escrevem ao uso e abuso do mau portuguez)
se escusam da inépcia ou preguiça com a noticia
de que se ha mister da evolução da lingua, a lin-
gua evoluel Mas quem lhes deu a autoridade e
esse grande papel de serem as molas desse movi-
mento espiritual de todo um povo? E á conta
dessa chamada evolução se põem e se dissimulam
quantos disparates e despropósitos.* {Paginas de
Esthetica, 12).

A razão porque os autores; que num dado mo-
mento fixaram na melhor lingua do tempo, e com
o suiiimo de correcção e belleza que puderam, o
pensamento, o sentimento, a vida em fim do seu
povo, e por isso chamados clássicos, merecem o

porque elles são por
npre á mão entre o
o do passado. Não
serve hoje de instru-
o que é, e ter-se-ia,

deiro e fecundo da
itimento do passado,
futuro, que legitima

nosso respeito e veneração, e
assim dizer o élo vivo e sei
nosso próprio pensamento e
foram elles, a lingua que nos
mento de expressão, não seria
como os idiomas não escriptòs dos povos barba
ros, perdido e deturpado ei^ algaravias diversas
E' o mesmo principio verd;
continuidade histórica, do sei
tão necessário ao alcance do
a nossa estima e o nosso acatamento pelos melho-
res escriptores antigos da nossa lingua. Mas como
admirando e respeitando o passado, as suas insti-
tuições, os seus usos, os seusi sentimentos e idéas,
e os seus homens, nós não ! podemos senão tirar
delle a lição por ventura proveitosa ás nossas con-
dições presentes, sem imit!al-o servilmente ou
copial-o ou repetil-o, assim tambem seria insensatez,
eao cabo impossível,pretender reproduzira sua lingua.
Toda a questão se resume, pois, no critério do
bom escriptor, no seu sentimento da lingua, no
seu bom gosto, na intelligencia da sua percepção
do que constitue verdadeiranjiente a belleza e per-
feição de uma lingua, sem inkpertinentes arremedos
clássicos, nem estolidos empréstimos, archaicos. Na
arte de escrever tambem, cumpre não vasar o vinho
novo nos velhos odres.

Nem estou desamparado nas opiniões que.ulti-
mamente tenho aqui sustentado contra os abusos
da reacção classicista ou purista. Posso buscar
apoio em Antônio Eeliciano de Castilho, o enorme
vernaculista, que reconhece a insufficiencia da
nossa lingua, ainda enriquecida da lingua clássica,
para as necessidades modernas do nosso falar:
-Nossa lingua (e ninguém, parece, a soube prati-
camente melhor do que elle) qual por ora a temos,
e até restituindo-lhe todos seus foros caídos, todas
suas jóias enterradas, não suppre as hodiernas pre-
cisões do espirito. Quando a esphera do saber,
sentir e pensar, se está de hora para hora dilatan-
do no mundo, forçado é que a esphera da expies-
são ao mesmo compasso se dilate e engrandeça.
Repor «ao idioma quanto já teve, será louvável con-
sciencia, porem não bastará, se após isso se lhe
dão der, com mão liberal, mas prudente, quanta
substancia nova elle possa receber e commutar,
liara que na aposta da carreira que os entendimen-
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tos das nações agora levam para o infinito desço-
nheeido, o da nossa, por fraco e sem azas, senão
deixe ficar atrás." (Nota do poemeto O dia da Pri-
movera, apud Castilho José, Bocage, III, 259).

E' justamente, ou apenas com insignificantes
diíferenças, o que tenho aqui'mesmo sustentado
neste e em outros escriptos sobre a nossa lingua.

Um grande sabedor hespanhol de cousas lite-
rarias clássicas e modernas, o professor Uiiamuno,
o mais original e espirituoso exegeta do D. Qui-xote, crê também -que para enriquecer o idioma
melhor do que ir pescar em velhos alfarrábios deantigos escriptores vocábulos hoje mortos, é tirardas próprias entranhas do idioma, ela fala popular,vozes e boleieis que nella vivem . (Vida de D. Qui-jote y Sancho, Madrid, 1905).

3
Não é certameute temerário affirmar que si «Ca-

millo Castello Branco merece o elogio de Castilho
do maior opüiéntador da lingua portugueza, o deve
menos ao muito que respigóu naquelles alfarrábios,
do que ao que recolheu e deu cunho literário da
bocea do povo, que foi, como a outro grandeescriptor portuguez, Garrett, o seu principal mestre
da lingua. Isto se verifica estudando os Subsídios
para um diecionario de Cortesão, no qual é consi-
deravel o contingente de palavras que não tem
outro abonador si não Camilho, que as desenterrou
da inexgotavel e feraz mina popular.

Josf Veríssimo.
Pa Academia Brasileira.

Os Cemitérios Òo Rio
i SEÍJ2 2 fG>íE nOVOffl2iB!fX-£> ]>

HEGADO com a
corte de D. João
VI, foi lord Stran-
gfort quem, aqui,
promoveu a funda-
ção do primeiro
cemitério desta ci-
dade. Para esse fim
compraram, em
1S15, no logar de-
nominado Forno
da Cal, na Oam-
bôa, parte dos ter-
renosdetim monte,

sendo murado pelo lado da praia, sem a menor
ostentação de ornatos ou o mais leve indicio do
seu destino. Mas, esse cemitério era privativodos patrícios daquelle lord, os quaes alli enterra-
vam seus mortos, do que resultou ser conheci-
do. até nossos dias, pelo nome de Cemitério dos
Inglezes.

Ainda por muitos annos, depois da fundação
desse cemitério, o Rio de Janeiro dava sepultura
aos mortos nas catacumbas existentes nas egre-
jas da cidade, commummente na do Carmo e do
Rosário. Os cemitérios públicos datam de 1840,
sendo que, anteriormente a esta data, existiu um
na praia do He>spieio D. Pedro II.

Em 1840, porem, construiu-se o do Caju ou
S. Francisco Xavier. Doze annos depois abriu-se
o de S. João Baptista da Lagoa, em Botafogo.

Já em 1849, a ordem terceira dt)s mínimos de
S. Francisco de Paula abria o seu cemitério no
largo de Catumby, cemitério que, por longo
espaço de tempo, foi conhecido pelo nome cie
Campo Santo.

Em 1858 a ordem terceira de S. Francisco da
Penitencia fundou um cemitério para seus ir-
mãos, na praia de S. Christovão e, no anno se-
guinte.a ordem de Nossa Senhora do .Monte do
Carmo copiava o proceder das duas irmandades,
fazendo o seu cemitério ao lado do da ordem
de S. Francisco da Penitencia.

E' de 1840 que começa, para o Rio de Janei-ro, a visitação dos me>rtos, em 2 de Novembro,
chamado o Dia de Finados.

Ao principio a visitação não tinha o aspecto
numeroso duma romaria. Dentro de pouco tem-
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CEMITÉRIO DE S. FRANCISCO XAVIER

po, porem, os visitantes foram augmentando e
houve época em que a romana aos campos san-
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/Í75 levava á rua uma enorme multidão vestida
de luto.

Essa agglomeraçãoj de gente, parte arrastada
pelo exemplo de outrja parte, e o i ri esquiva vel
transudo da vaidade humana que, concorrendo
para desvirtuar a obra piedosa dos seus próprios
sentimentos, entrou á ostentar sua riqueza na
ornamentação das sepulturas, rápido descambou
numa profanação, attingindo o seu mais alto
gráo com. o lastimável systema de se fazerem
almoços e merendas eiu torno dos túmulos, por-
que, pretendendo cada qual enfeitar mais cedo
os jazigos de seus mortos e mostrar a posse de
valiosos candelabros de prata e bronze, de largos
pannos de velludo negro franjados d'ouro, de
enormes jarras de porcelana d'alto preço, man-
dava aos cemitérios,
um troço de fâmulos,

LOMBARDIA (S. Francisco Xavierl

ainda ao pintar d'aurora,
que lá devia permanecer

o dia inteiro para cuidar dos cirios e guardar os
custosos enfeites.

Esta pratica assumiu proporções escândalo-
sas. Os fâmulos (na si a maioria escravos) indi-
ferentes á memória dos que alli tinham seus des-
pojos, senão por natdral rusticidade de senti-
mento ou porque o variado sentir da multidão
lhes obliterasse a noção do respeito, chegaram a
se entregar a copiosos tepastos, largamente rega-
dos com a alegria da vlinhaça. Em breve tempo
o reprovável procedimento dos creados da gente
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rica foi imitado por famílias inteiras que, pres-
tando aos seus defuntos uma prova de dedica-
ção com o passar um dia ao lado de suas sepul-
turas, julgaram conciliavel o pranto da saudade
com as exigências do apetite: E logo pela na-
nhã nascida, os cestos da matulagem seguiam
de parceirada com as caixas de papelão das gri-naldas e as velas de cera da veneração.

Terminada a limpeza dos túmulos, mais ou
menos longa, dada por finda a distribuição de-
corativa das flores e das coroas, cirios accesos,
toca ao convescote! — estendiam jornaes ao chão,
algumas vezes sobre uma sepultura visinha é
abandonada, abriam os alforges das comedorias
epra isto vos quero mandibulas !... O escanda-
lo havia tocado ao seu auge. A imprensa censu-
rou-o com vehemencia, a policia escutou o seu
reclamo e accudiu pressurosa.

Deante desse facto muitas familias se retra-
hiam, procurando visitar os. «eus defuntos no
dia 1 de Novembro ou no dia seguinte ao de
Finados. E pouco a pouco esta preferencia foi
se transformando em habito até que, actualmen-
te, pôde se dizer que a visitação aos cemitérios
se faz nos dias um e tres do mez convencionado
para esse culto.

Entretanto o dia commemorativo, o dia dois,
é ainda respeitado por muita gente, não como
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outrora que o conseguir logar num bonde era
travar renhida lueta com os concorrentes á via-
gem, não falando na importância das carruagens
de cocheira e praça!... Hoje, o povo que vae aos
cemitérios no dia marcado no kalendario é o
que não dispõe de larguezas de tempo. E como
o dia que lhe dão para isso é esse segundo dia
do ardente mez de novembro, elle mette-se nos
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seus vestuários negros e lá vae, como pode e
Deus o ajuda, carregando pesados ramilhètes de
mangericão ou sobraçando griríaldas de panno
colorido.

Ha tres correntes de romeiros ; uma, a maior,
que segue para S. Christovão, onde ficam um
cemitério publico e dois particulares; outra para
Botafogo e ainda outra para Catumby. Esta é
a menor, porque o cemitério de Catumby per-
tencea uma irmandade e as famílias dos mortos,
que lá estão, possuem, em geral, fortuna. Fazem-

m Sé; =s?

o seu jazigo os ossos dé Ferreira de Araújo,, o
grande jornalista fluminense que remodelou o
jornal brasileiro pelo feitiò attrahente, pela forma
brilhante e popular do Jornal parisiense. Tam-
bem lá teem. seus jazigos o inclyto duque de
Caxias e o immortal visconde do Rio Branco.

O cemitério de Catiujiby, apesar da pobrezado bairro em que estão seus muros, é a morada
ultima da maior parte dos banqueiros e poderosos
negociantes desta praça.

Com elle compete o de São João Baptista.
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se .transportar em carruagens senão próprias,
pelo menos nas de aluguel.

Nesse campo santo repousam no somno éter-
no muitos homens que dormiram sobre almofa-
das de seda e em trabalhados leitos de preciosasmadeiras, homens que possuíram thesouros e
tiveram ao alcance das mãos todos os gosos da
vida; Alli estão os restos do taciturno e rico
Conde de Bomfim, do melancólico e desconfia-
do Conde de Mesquita, do activo e ríspido
Santos Lima. E entre restos de argéatàrios têm

roAQ baptista

Construído este cemitério numa rua feissima,
uma das mais feias dos nossos melhores arrabal-
des, por ser torta, desalinhada e mal calçada,
como é esta rua General Polydoro, antiga do
Berquó, o seu aspecto indica a preferencia que
lhe dão os ricaços, e, se nã<p fora o máo vêzo de
se ter os cemitérios despidos d'arvores sombrias,
seria impressionante pela síia grandeza e pompa
tal a quantidade de túmulos artísticos que nelle
existe. Poucos annos depois de sua construcção
recebeu o corpo de Faustijio Xavier de Novaes,
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O São João Baptista, como cemitério publico,
que o é, tem a freqüência de romeiros de todas
as classes, mas a sua feição guarda um certo tom
de boas maneiras ou, melhor, tem a expressão
característica do bairro.

O cemitério, verdadeiramente popular, o querecebe de anno em anno, a romaria de maior
numero de pessoas do povo, é o de São Fran-
cisco Xavier, vulgarmente denominado o Caju.

Posto que assim sendo, alli repousam os res-
tos mortaes de muitos ricaços e de notáveis bra-
si lei ros. Lá estão os de Ferreira Menezes, do
bravo Deodoro e do valente Severiano, os dos
celebres actores Corrêa Vasques e Guilherme de
Aguiar e o desse extraordinário poeta negro
que se chamou Cruz e Souza.

Alli também foi-erigido o rico -mausoléu paraos ossos, da tripulação do couraçado italiano
Lombardia. E diante deite aviva-se-nos a Iem-
branca desse tristíssimo fim duma demonstração
de força, porque o Lombardia aqui chegou, em
1897, para apoiar a reclamação de subditos italia-
nos queixosos de que o governo brasileiro se ne-

(S. João Jtóptista)" ""W-fe-.-

o inditoso humorista portuguez,-amigo de Ca-
mi lio Costello' Branco.

De momento em momento o visitante depara
com um nomecelebresobre as lapides mortuarias,
E'o do barão de Cotegipe, o de Marino Mancinelli.
o de Augusto Severo, os dos marechaes Floria-
no Peixoto, Conrado Niemeyer, Polydoro Jor-dão, Machado Bittencourt... Ha túmulos quedespertam meditações litterarias como de Gon-
çalves de Magalhães, (visconde de Araguaya),
ha túmulos que excitam recordações como o.
de Esther de Carvalho, uma desditosa actriz por-tugueza que levantou desvairadas contendas
nas ruas, como o de Luiza Regadas, uma doce
creatura que arruinou os seus fracos pulmõescantando nos festivaes abolicionistas em favor
dos escravos... E vamos lendo aqui e alem:
Benjamin Constant, barão de Angra, Custodio
de Mello, Eduardo Wandenkolk, Torres Homem,
Francisco de Castro, Bustamente Sá... O grandeeducador republicano e modesto fundador do
actuai regimen, os bravos almirantes, os mestres
da sciencia medica e da cirurgia.. Despojos de
existências fecundas...
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S. João Baptista

gava a indenmisar-lhes, por perdas e damnos, os
direitos de uma empreza industrial considerada
caduca. Essa questão muito agitada e conheci-
da por "questão dos protocollos», levou o go-
verno da Itália a uma demonstração do seu po-der, tão extemporânea e arrogante quanto desas-
trada! O Lombardia entrou a barra do Rio com
a proa altaneira e os seus canhões a desço-
berto.

Foi isso num mez de verão. O sol causticava
dalto; o céo serenamente azul, tinha reflexos
d'ouro á hora canicular; a terra vermelha e
quente abrazava, mas era bella, porque o verde
tinto de suas inatas occultava a crôsta sequiosa
da sua superfície. E um dia, esses valentes filhos
da formosa Itália, sentiram seus olhos arderem,
a cabeça pesava-lhes, enfraqueciam-se-Ihes os
corpos rijos, relaxavam-se-lhes as musculaturas
tanadas no queimor dos largos mares... E veio-
lhes o vomito, o terrivel vomito negro. Era a fe-
bre amarella ! Da sua tripulação de tresentos e
tantos homens nem um só escapou. Desde o
seu illustre commandante até o mais humilde
grumete, foram todos desapparecendo, hora por
hora, assassinados pelo typho das Antilhas. Só,

pejado de aço, de*prôa arrogante, altivo do seu
poder, permaneceu o formjidavel couraçado. En-
tão, marinheiros nossos o|foram guarnecer e foi
com esta gente, que seus 1 canhões ameaçavam,
com essa gente que poderia ser retalhada porseus scrapnels que a poderpsa machina de guer-ra voltou ás águas do Mediterrâneo, em busca
das costas tranquillas da formosa Itália que é,
para nós latinos, a veneranca anscestral da nossa
raça.

Em memória dessa hecatombe, lamentada por
todos os brasileiros, a laboriosa colônia italiana,
residente no Brasil, mandou .erigir o monumen-
to, inscrevendo sobre elle a dedicatória : A's vi-
et imãs do dever. \

As duas necropoles que antecedem o Caju, a
de S. Francisco da Penitencia e de Nossa Se-
nhora do Carmo teem menor freqüência por se-
rem de irmãos^de suas ordens, más;eiti ambas,
encontram-se ricos,...inausqléos, alguns de fino
gosto artístico.

Ha ainda dois cemitérios públicos, que.ficam
fora dos limites urbanos ida cidade, são os de
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Inhaúma e Jacarépaguá, administrados pela mu-
nieipalidade, porque os de S. João Baptista e de
S. Francisco Xavier, apezar de numicipaes,
estão a cargo da Santa Casa da Misericórdia,
monopolisadora dos serviços fúnebres até a zo-
na abrangida pelos arrabaldes.
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E esses dois campos santos, esquecidos no
remanso da zona rural, parece-nos, daqui, os
únicos Iogares em que a Morte se liberta da sa-
crilega vaidade dos vivos para ser o que real-
mente é, o mysteriosp trabalho da transforma-
ção eterna das forças!

Não sabemos se nesses dois pequenos, obs-
curos, longínquos Iogares santos ha o mesmo
defeito .-gue se encontra nos cemitérios urbanos.
Esse'defeito é a falta de arvores sombrias.

- Os túmulos sem a sombra das arvores pa-recém abandonados, dão a impressão desolada
de rumas calcinadas duma cidade morta cujo
solo se tornasse estéril. Até o sentimento, queesses Iogares deviam despertar, é menos,pro-'
fundo, menos abalador, porque lhes falta o re-
colhimento, a meia luz duma fronde que, abri-
gando a lousa branca dos túmulos, suggere a
caricia de um affecto protegendo o soiniio dos
que nunca mais se accordam.

E' lamentável esta falta. Quizeramos que,
pensando de outra forma, as administrações
dos campos santos, dessem aos vivos a con-
sotação de ter o corpo de seus entes queridosVao: abrigo das-intempéries. Assim, a visita aqs
túmulos, seria menos ostentosa, porque a ver-
dadeira dôr procura o isolamento, e sob a pe-numbra duma ramaria frondosa melhor escon-
dêr-se-iam da curiosidade do mundo os olhos
que quizessem chorar.

Novembro de 1905.

Américo Fluminense.
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inúteis e prcjudiciaes tem sido taxadas as

academias de letras e as arcadias, qne só
interrompem a beatitude do seu qtiietismo para
os torneios de um estylo futil, amaneirado e arti-
ficial, ou para a leva de broqueis contra os ico-
noclastas das formas consagradas e os pesqui-
sadores de novos ideaes.

Aristocráticas, preoccupadas do bom tom e
das boas maneiras pretende-se qne são as acade-
mias, quando não francamente reaccionarias.

No preenchimento dos nichos desoccnpados
attribuem-se-llies desacertos só comparáveis aos
do suffragio universal, qne já no tempo de Pi-
latos preferia Barrabás a Jesus.

Se para a destribuição dos prêmios de virtude
são incompetentes as academias, não inspiram,
ao que se diz, muito maior confiança as suas
sentenças nos concursos literários.

Em uma palavra, só a Academia dos Silen-
ciosos da Pérsia, se jamais existiu, escaparia á
censura dos críticos e aos remoques do des-
peito.

Entretanto, manda a verdade confessar queacademias prestam, arcadias são boas, como da
satyra disse EI mano.

Boas e prestadias, sobretudo no regimen fe-
derativo da nossa especial cultura.

A centralisação franceza, que tão eloqüentes
paginas inspirou ao Visconde de Cormeuin, pro-duziu apenas uma academia de letras; a ditosa
federação brasileira, geradora de pátrias e sobe-
ranias, não se contenta com a douta sociedade,
cujo Riclielieu foi o Sr. Epitacio Pessoa; mas,
sob os auspícios de estadistas admirados, vae
semeando academias provinciaes (peço venia
para o arcliaismo); e tão propicia ás letras é a
terra, que se na liça entrarem também os muni-
cipios, não haverá cidadão que se possa apro-
príar dos versos de Piron,

qui ne fut rien,
pas même academicien.

Irmanados na gloriai, toucados do mesmo
resplendor, acharam os acadêmicos brasileiros
no Campo dos Frades um remanso, onde não
chegam os ferozes tiivòs da politica, nem são
vistos os esgares do ódio theologico; onde o
genus irritabile votam plácida e olympicamente
assenta as regras da arte poética. Ali, ob! maravi-
lha! não ba ranger de dentes no estudo dos mys-
terios grammaticaes que cruéis pedagogos têm
tornado mais escuros e jmaus que o Apoealypse
e sua besta.

Golpes recebidos ou Iprevistos rebateu-os em
tempo a illustre companhia, ou antecipadamente
os aparou.

No programma para 1898, o laureado roman-
cista e poeta, mui justamente acclamado e reco-
nhecido por chefe da literatura nacional, deu a
entender, com o atticismo tão seu, que a Acade-
mia não é estéril, só tardia na concepção, como
Sara. I

Das obras acadêmicas disse que são de fôlego,
pedem diuturnidade paciente; felizmente a con-
stancia, se alguma vez faltou a homens nossos de
outra espbera, é virtude 'que não pode morar
longe do Sillogeu. \

Irônico, que já era antes .Ipie acadêmico, accres-
centou o illustre presidente;: "Com os elementos
que existem esparsos, e os ique se organisarem,
far-se-á qualquer cousa, quje no próximo século
se irá emendando e completjando."

A necessidade de fazer qualquer cousa é sabi-
damente o thema da predilecção indígena...

O secretario geral não confia no futuro; "pre-
fere em tudo, arte, politica, religião, ligar-se ao
futuro que ameaça ruína do que ao futuro que
ainda não tem fórria» As academias precisam de
antigüidade, para serem hieraticas e solemnes. A
sua principal funcção não poderá ser preenchi-
da senão muito tempo depoi^ dos actuaes hiero-
phantes, na 3a ou 4a dynastia dos seus sueces-
sores.

Liberal do bom liberalismo á ingleza, como o
sr. Ruy Barbosa, e menos democrata, o nosso
embaixador em Washington quizera, mas não
ousa esperar, que a corteziaie a distincção, apa-
nagio da agonisante nobreza européa, venham a
vicejar nesta parte da America, que não deu
cavalleiros ás cruzadas, nem se dedica com
muito afinco á heráldica.

A Academia brasileira, cujo fim é a cultura
da língua e da literatura nacional, pode desde já,
sem esperar pela 3a ou 4a dynastia, fazer alguma
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cousa, apartando-se do seu modelo em uma
questão de mais actualidade para nós do que
para os francezes.

Embora pouco affeitos á immortalidade, os
acadêmicos da primeira hora não soffreram as
angustias da attitude a tomar; o que certamente
os affligiu foi a duvida sobre o modo de escrever
Academia Brasileira de Letras.

Academia com c ou com k? Brasileira com
s ou com z? Letras com um t ou com dois tt?

Da publicação dos Estatutos á do primeiro
Boletim despediu a Academia um t do seu
nome: fez muito bem, e acertou o caminho. E'
preciso simplificar a orthographia, e só a douta
assembléa tem autoridade para fazei-o.

Em artigo do Petit Temps, de Paris, cuja tra-
ducção foi vista em meza e consistorio, leio
esta observação que parece, como todo o artigo,
feita na livraria Garnier, do Rio: "A lingua portu-
gueza realmente impressiona a quem se entrega
á leitura de publicações de toda a espécie que
surgem no Brazil, por causa da orthographia
phantasista e vária que adoptam os differentes
autores."

Na edição princips de Padre Bklchior de
Pontes, faz Júlio Ribeiro «unia profissão de fé
orthographica, á imitação de Garrett, e sem
mais proveito. Adopta uma forma eclética, entre
o radicalismo feroz de Filgueiras que escrevia
haghora por agora, do latim tri hac hora, e o
desbragamento de Padre Feijó que escrevia
ornem eiselente por homem excellente. Pensa ter
achado o termo médio, guiando-se pela etymo-
logia modificada pela pfonunciação usual, e
conservando nas palavras derivadas do latim e
do grego as letras com que nesses idiomas se
escrevem as raízes. O dr. Pinheiro Guedes che-
gou pelo espiritismo a conclusões análogas. Para
o conselheiro Araripe a orthographia é uma sei-
enciade bagatella.

Não é para este pobre artigo mostrar que de
todos os systemas até hoje propostos, —etymo-
logia, phonetica e uso, diversamente temperados
-nem um resolve a preceito o problema. O que

se pretende é que a Academia preste relevante
serviço ao ensino e a quantos escrevem portu-
guez, adoptando com as modificações necessa-
rias o plano discutido em França: approximar
o mais possivel a orthographia da phonetica, a
palavra escripta da palavra fallada.

Poderiam ser formuladas algumas regras ao
alcance de todos, como estas :

Ia Suppressão da consoante repetida inútil-
mente; ou quando não sôa. Escreva-se falecer,
falir, vila, abade, sábado, soma, sumo, atenção,
atestar, aditamento, efetivo, agravo, matagal,
aparência, enobrecer.

2a Suppressão de c, g, p quando não soam,
como em acto, actor, dicto, exacto, assignar,
signal, assignalar, prompto, esculptura, baptista,
que se devem escrever ato, ator, dito, exato, assi-
nar, sinai, assinalar, pronto, escultura, batista.

3a Suppressão do h, quando não precedidode c, 1 ou n, formando o som de x, Ih, nh. Esere-
ver Espanha, cair, aver, abito, onesto, sair, teatro,
tesouro, teoria.

4a Banir da lingua o k, o y e o w, excepto
em nomes próprios extrangeiros. Escrever ca-
lendas, cangurú, cusso, iate, iatagan, bisantino,
sincope, vagão, valão (belga francez), revólver.

5a Suppressão do y nas palavras indígenas, e
escrever: Itu, Ipanema, Curitiba, Jaguar^ Itaqui,
Corumbataí.

6a Supprimir o m antes de n em damnar,
condemnar, solemne, etc.

7a Não usar do x com o som de s: escrever
estraordinario, misto, esposto, estenso, etc.

8a Aportuguezar as palavras importadas, es-
crever paletó, boné, chalé, pré, revólver, vagão,
landó, plató, champanha, bonde.

9a Substituir ph por f: falange, filosofia; fan-
tasma, aforismo, cánfora, atmosfera.

10a Não empregar o s com som de z ; escre-
ver caza, meza, baze, amorozo, pezo, vazilha.

1 Ia Não usar do g por j; escrever laje, laran-
jeira, majestade, lejitimo.

Bem se podia demonstrar a'inutilidade das
iniciaes maiúsculas ou letras capitães, mas fora
levar o desespero á alma dos esthetas da tinta
preta, que em lírio acham indispensável o y
para representar o calix da flor.

Vazada neste, ou em moldes semelhantes, uma
reforma pratica e de fácil comprehensão, concor-
rerá efficazmente para que a escrita seja o quedeve ser, o retrato do som articulado. E como
presente dos deuses immortaes ha de ser acolhi-
da de escolares e escritores, de nacionaes e ex-
trangeiros. Ninguém mais precisará perguntar se
se escreve caráter, caracter, ou. ao modo dos
Castilhos, character, nem hesitará entre os qua-tro modos por que se póde graphar a palavra"appel lação."
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Sahir da anarçhia, ainda que não para um re-
gimen perfeito, é sempre grato allivio e esperan-
ça de dias melhores.

Tem a illustre companhia duas commissões
permanentes : uma que pouco sorri ás musas, é
entretanto de trabalho suavíssimo, a de contas;
a outra, encarregada da bibliographia, não é uma
sinecura, attendendo-se á liberdade poética do
paiz, que não pode ser contida com os remédios
aplicados por abalisados economistas contra as
fl oradas dos cafesaes, o extravazamento das tu-
lhas abarrotadas e o delírio do ensaque: prohi-
bir novas plantações, destruir parte das antigas,
queimar os produetos baixos, por antiphrase
chamados de escolha, ou incumbir o governo de,
por intermédio de algum patriótico syndicato,
restaurar a desthronada rubiacea.

Trabalhos de grande fôlego não tem fortuna
em corporações literárias. A Real Academia co-

meçou um dieciouario, e estarreceu no vocábulo
azurrar, dando aso ao trocadilho, irreverente e
de mau gosto : A Academia ficou a zurrar.

Outra, a grande, a mater, deixou-se distanciar
e exceder por Furetiére e Littré.

A nossa não prornette um dieciouario da lin-
gua ; propõe-se colligir dados para um diecio-
nario bibliographico nacional, e organisar um
vocabulário critico dos brasileirismos introdu-
zidos na língua portuguesa, e das differenças no
modo de fallar e escrever dos dois povos (irmãos
e amigos).

Talvez não fosse desacertado começar por
saber com quantas e quaes letras se deva esere-
vero seu próprio nome.

U. A.

^&^^^£k^f&^sr
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Foi quando, de entre a arborisação dos passeios

OH! JEREMIAS!

C7>y AVENIDA raiada em recta dos littoraes
LI trapicheiros da Prainha ás águas de Santa

/JL Lu/ia, vaiando de mar a mar, através da
cidade, os canaes snecessivos das velhas rua-

sinlías estreitas, lembrava uma extensa regua, branca
e larga, pesando transversalmente sobre filètes des-
tendidos e para lei los, para que não os levasse ó
vento...

Da altura, coava caricias o sol das 5.
Dir-se-hia Maio—tão branda era a luz cíara da

tarde, tão fino o ar, tão cobalto o céo...
O jornalista avançava pensativo pelo centro do

asphalto, ladeando os baldrames de granito dos
refúgios e a reticência interminável dos postes —
em uma das mãos um jornal da tarde e uma revista
franceza de photogravuras para burguezes, enro-
lados em tubo, e na outra a bengala e o cigarro.

e de sob os cinco braços
alguém chamou em um

de um dos candelabros,
forte e sadio grito alegre

de encontro :'—Oh ! Jeremias!...
E Jeremias voltou, lento, a cabeça, com a nobre,

com a austera lentidão dos seus largos, vagarosos,
meditados passos...

Tinha assucares blandiçiosos de critica compla-
cente nos olhos modorrentos e uma expressão
mímica, quasi im percebi vel de balbucio no talho a
um tempo risonho e triste da bocea. Provavelmente
phrases nascentes de delicado e ferino humorismo,
já pelo caminho estudadas para o folhetim de
domingo. Faltava-lhes fôrma e côr, mas, isso, elle
lh'as daria em casa, á noite, depois do chá, já á
fresca, ho quarto, em chinellas folgadas e com o

grito despertal-o: — Oh!
pyjarha de riscadinho...

E, novamente, veio o
Jeremias!...

Elle desviou do vórtice de um decauville que
passava, roncando . melodiosamente a sirene, aro-
mando agradavelmente de petróleo o ar e poei-
rando asseiada e salutarniente terra fina e pilada
nas caras suadas e sobrej as toilettes, e se enca-
minhou para o ponto do fchamado.
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Era o Cáliineriôj o mais incorrigivel dos bo-
hemie)s do largo da Carioca, da Avenida e adja-
cencias- sim, porque a Bohemia já assentou arraiaes
na Avenida, com proclamação de posse independente
e demarcação dos pontos de parada, limites, zdnãs
neutras, etc, etc- Os bons moços foram expulsos e
os mordedores definitivamente banidos para a rua
Gonçalves Dias.

-Olá! Tu aqui?
-Escuta. Lê isto Jeremias, vê lá que tal achas

ese me publicas na tua folha.
Jeremias tomou do papel, póz debaixo do braço

a bengala, arrimou-se á columna do alampadario
e leu.

Era uma carta. Emquanto os seus olhos per-corriam as linhas, os do Calimerio prescrutavam-lhe
os effeitos na phisionomia.

Dizia a carta:

<*Senr. Dr. Foi com justificável desvanecimento
e não menos justificável júbilo que pelas locaes
entrelinhadas, normando, corpo nove. de todos os
nossos órgãos da opinião, soube, ha dias, ainda
pela manhãsinha, entre o calçar das chinelas e o
appetecer do café, da idéa que em bôa hora e com a
ajuda, naturalmente, do Sr. Dr. Werneck que devia
se achar presente, teve V. Ex. em uma reunião do
Club Medico immediatamente aparada, enfaixada,
pesada e amamentada pelo cit 

"do 
club, para pro-veito da reforma radical dos nossos costumes e

para gloria de V. Ex. pai e avô da referida idéa,
pois, que, se é filha por ter de V. Ex. nascido é,
ubere e exhuberantemente mãe, pelo que encerra
de alta esthesia. de alta utilidade e de alta sani-
dade, não podendo, consequentemente, igne)rarV.Ex.,
clinico e reformista, que o pai da mãe é o avô.

A idéa preclara de V. Ex. foi a ela abolição ou.
pelo menos, da at ten nação do uso convencional,
por demais grave e, além disso, discordante das
normalidades do nosso clima, da cartola, e da sobre-
casaca, empregadas abusiva, deselegante e impro-
priamente pelos notáveis de quasi todas as nossas
classes, mesmo nas corriqueiras, nas desolemnes
e)ccasiões do strugle ou, antes., ela labuta ou, melhor
ainda, para fallar mais franco e com o perdãode V. Ex.: da cavação.

Muito bem Dr.
Eu se tivesse com V. Ex. uns nadinhas de in-

timidade desvanecedôra, daria umas pancadinhasamigas de congratulação e applauso, de sincero,
de enthusiastico applause), Dr, no tampo das com-
moções... russas (para não usar termos vulgares
tratando do de V. Ex.) em que costuma V. Ex.
abotoar agasalhadoramente o colete, pousar grave-mente as mãos quando recolhido medita e dia-

gnostica e trazer precavidamente, como homem dehoras certas e de idéas grandes, o Patek-Plülipp-e
que pela proeminencia e pela forma elegante e gra-ciosamente espheroide que o de V. Ex. possúe estáa pedir essa manifestação intima de regosijo domi-ciliar, só permettida, infelizmente, ai ! de mim ' -
aos que, com V. Ex., têm a eneffavel, a dulçurcsaventura da privança.

Esqueceu, porém, V. Ex.-e também ao grandeHomero victimavam os cochilos — o complementoda idéa que tão justa, tão ampla acolhida teve Eeste seria, Dr., que, ao desuso da cartola e da so-brecasaca exteriores, reunisse V. Ex. o da eternacartola e da eterna sobrecasaca subjectivas, dandoV. Ex., com abnegação ingente, com stoicismo admi-ravcl, o exemplo incitante, o animador exemplo dedesusal-as, muito embora nos deslumbrem ellas —
uma com o circumspecto brilho dos seus oito re-flexas conselheiraes e outra com a irreprehensivel
belleza de seu austero talho commendadoresco.

Queira, pois, o Dr., na primeira reunião do ClubMedico, totalisar a indicação brilhante com o pe-queno e obscuro additivo do
De V. Ex.

Admirador profundíssimo e doente sarado
Calimerio Pitôrra.»

O Jeremias terminara a leitura. A avenida regor-
gitava. Por entre os que passavam, ociosos, a pas-sos medidos de quem gosa bellezas de aspectos eo pisar comiiiodo e fácil no asphalto unido, desfi-
lavam homens apressados de valises á mão, vindos
dos perímetros já, então, calmos da Candelária e darua da Alfândega.

Nas esquinas, junto aos postes e disseminados
por todo o percurso o pregão alto e estridulado
dos jornaes da tarde irrompia do brouhaha geral,da Prainha á Santa Luzia, de um liitoral a outro',
annunciando á cidade os receios do sultão Abdul,
as decisõees do Kajiser sobre Marrocos, as commo-
ções ela Rússia, a queda da cartola e o desbanco
da sobrecasaca.

Alguém, longe, percebeu o jornalista, ainda á
falia com o Calimerio, e o grito, novamente estru-
gio na Avenida: —Ohí Jeremias!...

E Jeremias voltou, lento, a cabeça e procuroucom os blandiciosos olhos quem o chamava.
Era e> reformador, á distancia, gordinho, anafado,

redondo, de sobrecasaca e cartola.
A bocea de Jeremias sorriu triste e o Calimerio

despencou, indignado, pela avenida abaixo...

1— V_».

v
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O HEROE DO DOMINGO

¦

£y IM, ao domingo, é delle a cidade inteira. Onde
/^S quer que nos dirijamos, por força o havemos

cT>-*/ de encontrar, e á sua alegria, e ao seu buli
cio, e ao seu esplendido triunipho. No largo da
Carioca que é o agitado coração da cidade, na
rua do Ouvidor que tão tristemente vae deixando
de ser a sua grande artéria, nas praias e nos arra-
baldes, sob as arvores da Tijuca e no alto do Cor-
covado-cm toda a parte elle se ostenta e domina,
heroe do domingo, rei do domingo, soberbamente
endomingado. Em verdade, Deus fez o domingo
para todos os homens, a todos ordenando que,
nesse dia, como Elle, descançassem e contemplas-
sem a sua obra dos seis dias anteriores; os outros
homens seguem á risca esse preceito de indolência
e de êxtase; enfiam os chambres, dão uma lenta
volta pelo quintal, amodorram-se na saleta, lendo
os jornaes até o ultimo annuncio, entre pesadas,
enfastiadas somnecas... Elle, não; desobedece ao
Creador, evitando a paz e a beatitude das lombei-
ras dominicaes; e coroa o seu trabalho da semana
com um grande dia de pândega, de estroinice, de
espalhafatosa gloria. Não será tão bíblico; é muito
mais alegre; e nem todos podem, neste mundo de
imperfeição, ser perfeitos até na pasmaceira e na
sensaboria !

Está claro que, destoando assim no pacato qua-
dro domijigueiro, pela sua jovialidade excessiva
e impondo sobre o tédio de toda a gente o seu
irrequieto enthusiasmo, o bom heroe irrita as opi-
niões, levantando á sua passagem murmúrios sem-
pre desfavoráveis, não raro clamores, apostrophes
da mais violenta indignação. Em outro qualquer
dia, talvez se contivesse, encafifasse, ou talvez se
revoltasse, reagisse; ao domingo, no seu dia, não.
O que elle quer é rir, trocar pilhérias, fazer baru-
lho ; commentarios á sua condueta, não lhe impor-
tam ; protestos, quaesquer que sejam e de quem
quer que partam, é como se lhe não chegassem
aos ouvidos. Se presta attenção, se responde, é para
rir mais alto e dar mais larga expansão á sua veia
de piadista, afinada e com corda para vinte e qua-
tro horas. Nada o perturba, ninguém consegue des-
montal-o desse corsel victorioso que é a sua domin-
gueira alacridade. Homem feliz, invejável pândego;
eu nem sei como ha quem o não admire e lhe não
consagre uma reconhecida, commovda sympathia

^cl_____ =3

Porque, afinal, elle é a vida, a alma, o sol do do-
mingo; sem a sua desteinperada vivacidade, o do-
mingo íornar-se-ia uma silenciosa e aborrecida sésta,
com dois ligeiros intervallos de vigília para o ai-
moço e o jantar, e tudo.mais bocejos e maus so-
nhos... Mas, o mundo é injusto, nunca o mundo ha
de tomar na devida contk a missão dos seus bem-
feitores A este, quando passa, de chapéo Dará a
a nuca, canção nos labiok e o grande ar folgazão
de quem todos os domingos volta da festa da Pe-
nha, acompanham-no os olhares raivosos de todos
aquelles que, não comprejhendendo o seu júbilo e
não podendo imitar o seu alarido sentem nos ou-
vidos e pela face a nota estridente e a cynica inso-
lencia do escândalo. Nos [bondes, cavalheiros apo-
pleticos olham para traz, á cada um dos seus gri-
tos, com Ímpetos de esganar o «bandido > que assim
perturba a serenidade sonjia da viagem. Sim, elle
bate com a bengala, patejando, de todas as vezes
que carro pára e espera algíum passageiro mais pre-
guiçoso; elle dirige chalaças estridentes ao motornei-
ro e ao conduetor; elle cumprimenta os que saem e
os que entram, com grandes chapeladas de zomba-
ria ; e, de repente, se tem ícôro que o acompanhe,
desata a cantar a Caninha verde, numa voz de ba-
rytono que está longe de rivalizar, na doçura e na
afinação, com a do professor Carlos de Carvalho...
E, então, corre pelos outros bancos um resmungo
surdo de fúria; toda agente se torce, muda freneti-
camente a posição dos b'raços e das pernas, vi-
brando e bufando no esfordo de conter Ímpetos as-
sassinos, raivas destruidoras. As senhoras ficam ner-
vosas, com medo; os pobres leques, nesses mo-
mentos de terror disfarçado, \ passam tormentos; e
quando ellas saltam, num alvoroço de fuga, eil-as
que fatalmente exclamam, umas para as outras, ou
para o marido ainda a trem
da: —Oh, que horror; que li

er* de cólera concentra-
orror, estes caixeiros!

Porque, já toda a gente adivinhou quem elle
seja, o meu heroe de hoje, o tumultuoso, indoma-
vel, heroe do domingo: E' o caixeiro. Não o cor-
recto e moderno ajudante de guardas-livros, educado
no Havre ou em Hamburgo,' que sabe dizer «algo-
dão, seda, ferro, machina de costura» em tres ou
quatro linguas e usa ternoj; inglezes, de flanella;
mas aquelToutro, educado na escola de primeiras
letras da sua aldeia, aperfeiçoado entre os saccos
de feijão e as mantas de carne secca do seu arma-
zem; aquelle que, a respeito de idiomas, só conhe-
ce algumas phrases do francez Bonjú mossiú, coman
portevú e do hespanhol caramba, mira, salero;
aquelle que vae ao theatro duas vezes por anno e
todos os outros dias é obrigado a recolher ás dez
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lioras, sob pena de ficar na rua — para sempre;
aquelle, emfim, a quem os superiores chamam
desdenhosamente < marçano , mas que, para toda a
gente, é e será sempre o caixeiro, o caxeiro authen-
tico e á antiga, o legitimo, clássico e inconfundível
caixeiro.

E, agora, dae que eu tome a sua defesa, um
momento vol-o mostre aos olhos desconfiados; sin-
ceramente o advogue contra o vosso surdo rancor
e a vossa assanhada hostilidade. Ah, não, de certo;
elle não é tão feio como o pintaes! E' um bom, e
ingênuo, e generoso rapazola, apenas com um ex-
cessozito de sangue na guelra porque ainda não
fez vinte annos e certa deficiencmzinha de espirito-
porque nunca leu Nos auteurs gais nem se dedi-
cou a escrever uma revista de anno. E' crime, isso?
Não é crime. Nem todos têm vagar para se en-
fronhar nas chroniquetas do Sr. Alphonse Aliais,
nas historietas do Sr. Xanrof, ou para ir tomar
poses indolentes nos sofás das actrizes, até que os
emprezarios, para salvar a mobília, resolvam accei-
tar-lhes uma peça... Elle, então, coitado, não tem
vagar para nada. A's seis horas da manhã, açor-
dam-no a berros para um dia de incessante e
ininterrupto mourejar; salta da cama estremunliado
com uma vaga dor ik>s ossos que — em caso de
queixa-é pelo primeiro caixeiro attribuida á per-nianencia, longa de mais, sobre a magra enxerga
do leito. Esperta-se debaixo do chuveiro e, de facto,
a tal dor desapparece ao empilhar dos primeiros
saccos. Assim vae até o almoço; depois, chupa
um cigarro ás pressas e occultamente, no fundo do
armazém e, sob o olhar que tudo acompanha e
tudo censura do * primeiro» maldito, assim conti-
nua até o jantar e até as de^ horas, empilhando e
desempilhando, suando sempre. O trabalho acaba
ordinariamente á hora exacta de se fechar a porta-Nem um giro de quarto de hora, pela rua do
Ouvidor, nem uma escapada á Avenida, a consi-i!erar os progressos do calçamento... Vae direitinho
do armazém para a tarimba. Lá embaixo, faltava osol; aqui, quasi falta o ar. E' nesse lobrego descon-
torto, nessa acanhada monotonia que a semana lhe
corre, sempre egual, com as mesmas rumas a arma- desarmar, o mesmo cigarro sugado de fugida, as
niesmas descompusturas, o mesmo fedor a carne
^cca e a cebola, a mesma reclusão de condemna-
do da vida. Para elle, operário do commercio, es-
cravo dum -futuro» sempre incerto por tão afasta-
do e quasi sempre amargo pelas enfermidades quese apanham até lá chegar, a greve representa uma
Perigosa chymera na qual nem é bom pensar, e as
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fa'!adas oito lioras que todo o official dé sapateiro
e todo o carregador de estiva exige a berros, com
ameaças, esíendem-se a doze, a quatorze, a dezesseis
horas, sobre a sua robusta passividade, a sua moci-
dade sem ardores e sem revoltas. Alma entregue á
sua sorte, coração que sem gemer supporta o seu
castigo, vae contando os dias, um a um, com a única
esperança e o consolo único de que, no domingo, não
haja trabalho, se n«ão façam arrumações extraordi-
narias-emquanto o padrão gosa a sombra das suas
arvores nas Larangeiras ou o rumor dos seus chafa-
rizes naTijuca-e elle, então, possa, como qualquer
mortal, rapar a face num barbeiro manhoso, pôr
brilhantina no buço e no topete, atar ao pescoço
uma gravata vistosa, atirar para a nuca um chapéo
de palha e partir, abalar para longe do armazém,
onde haja sol, onde haja mar, onde pelo, menos,
haja o ar tívre e sadio de que a sua alma, ainda
mais que os seus pulmões, soffreu tão longa e an-
gustiosa anciã.

Por isso, o domingo não é para elle tão sómen-
te um dia de descanço; é um dia de liberdade, de
felicidade, de festa. Na sua terra, atirava-se pelas
estradas fora, cantando e requebrando com as rapa-
rigas, até o mais próximo arraial onde houvesse
festividade de padroeiro, guitarradas, danças no adro,
foguetes e bordoada. Tudo isso lhe falta agora,'
pelos sítios onde vae procurar os seus prazeres^
desafogar a sua saudade; mas a recordação vive
nelle, a tradicção mora e palpita na sua alma; e
tudo o que a grande capital lhe nega, com o seu
progresso, o seu modernismo, o seu cosmopolitis-
mo, elle o leva dentro de si e de tal maneira o
sente e tão real acaba por lhe parecer, que, de re-
pente, todas as caras lembranças da sua romaria,
do seu fado, dos seus sonhos e dos seus amores
lhe saem em tumulto dos lábios, numa antiga lin-
guagem que ninguém entende e entre asj!%tações
dum sonho de que elle próprio não &l||pÍíue °
desacerto nem os enganos... N<ão, senhoras e senho-
res da capital; serenae o vosso pavor, moderae a
vossa sanha; elle não é o que temeis, nem merece
o castigo com que desejarieis fulminal-o.Ahi onde
o vedes, é uma creança no sentimento, e porven-
tura um santo na bondade; grita, esbraveja, atroa
os ares de gargalhadas. Mas, oh, almas timoratas !
oh, almas irasciveis!-abri bem os olhos e desfazei
tão rude equivoco : aquella é, nem mais nem menos,
a sua maneira de sonhar...

João Luso.
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A Dança dos Mortoç

TJ7A idéias tão nàturaes ao homem, e tão inevi-
pi taveis, que parece, não deveriam ter dias de

voga e dias de esquecimento. Para Saint-<J
Marc Girardin a idéia da morte é, entre todas,
uma dessas idéias inevitáveis. Ha, entretanto, épo-
cas em que se pensa muito na morte, outras em
que quasi absolutamente não se pensa nella. Na
idade média a idéia da morte estava constantemen-
te presente aos espíritos; em nossos dias, não se
morre menos, nem menos subitamente, mas os ho-
mens se occupam muito menos dessa idéia.

E' que a morte perdeu para nós o que fazia
delia um idéia viva e inquieta. Esquecemos ou não
acreditamos mais, que ella seja uma prestação de
contas.

Na Idade Média o christão acreditava que, de
um instante para outro, podia ser chamado á pre-
sença do Juiz Eterno á dar conta da sua peregri-
nação pela terra e, por isso mesmo, a morte era
parr elle um pensamento e uma inquietação de
todos os momentos. Dahi essas pinturas da morte
que se encontraram na litteratura, e nos monnmen-
tos da Idade Média.

Na Itália, Dante faz da morte o assumpto do
seu poema; a idéia da morte paira sobre a Divina
Comedia, como pairava sobre as numerosas visões
que precederam o poema de Dante, e que o iuspi-
ravam. Orcagna e os pintores do Campo Santo fa-
zem Juízos Einaes; Miguel Ângelo grava nos mu-
ros da Capei Ia Sixtiua o mais bello e o maior
desses poemas.

Além dos Juizes Finaes, a idéia da morte tem
ainda uma outra forma mais popular, uma forma
bizarra e grotesca, que se chama a Dança dos
Mortos. A idéia dessa dança é justa e verdadeira:
este mundo é um grande baile que o morto mo-
vi menta. Todos nós dançamos mais ou menos con-
tradanças, com mais ou menos alegria; mas essa
dança é sempre a morte que a conduz, e esses
dançadores de todas as classes e todas as condições,
quem são elles? Uma creança vem ao mundo, muito
esperada, "muito desejada, muito querida, chamais a
isso nascer ; palavra sonora aos ouvidos maternos,
a despeito das dores da maternidade : si comprehende-
mos a poesia da Dança dos Mortos, ella não nasce,
entra nessa longa cadeia de dança que atravessa o
mundo dum abysmo ao outro, do abystno que pre-
cede a vida ao abysmo que a segue, Coro im-
menso que se agita, se move em rodopio, se en-
rosca sem poder escapar. Dançai, pois, quem quer
que sejais, reis, capitães, sacerdotes, cortezãs, sa-
bios. Mas a minha coroa... que vai cahir! Minha
espada que é mister deixar! Minha sotaina que se
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de homens, de ida-
3 rei e o mendigo, o

Morte os arrasta a
danças exprimem a

vai rasgar! Minha beileza que me vai abandonar
nesta dança rápida ! Meus livros que eu não pode-
rei mais ler... Pobres reis, como tsí as suas coroas não
fossem feitas para cahir! pobres capitães, como si as
suas espadas devessem permanecer sempre pendentes
dos seus flanços, para que elles se acreditassem
invenciveis e immortaes ! pòpres padres, como si a
mortalha não existisse para substituir-lhes as sotai-
nas usadas! pobres cortezãs, como si a sua beileza
uão fosse feita para se fanar! pobres sábios, como
si o facto de conhecer a ordem e o movimento do
mundo, podesse fazel-o parar! Tal é a poesia da
Dança dos Mortos, poesia sublime e grotesca, res-
pirando a dor mais intensa, sob tuna forma alegre
e irônica.

Conheço duas Danças dos Mortos, uma em
em Dresde, no cemitério alem do Elba, outra em
Auvergne, na admirável Egreja da Chaise-Dieu.
Esta ultima é uma pintura a fjesco que a humida-
de destróe dia a dia. Nestas difias Danças dos Mor-
tos, a Morte conduz um coro
des e condições diversas: ha Ò
ancião e o adolescente, e a
todos após ella. Essas duas
idéia popular da maneira a mais simples. O gênio
de Holbein fecundou essa mesma concepção na
sua famosa Dança dos Mortos, do claustro dos Do-
minicanos, em Bale ; era tambem uma pintura a
fresco, e pereceu como perece sempre esse gênero
de pintura. Restam delia no museu de Bale alguns
destroços e miniaturas coloridas.

Essa dança não é como a de Dresde e a de
Chaise-Dieu, uma cadeia continua de dançadores
conduzidos pela Morte; cada dançador tem a sua
Morte costumada, e de modo differente, segundo o
estado do moribundo. Serie de episódios reunidos
no mesmo quadro; o drama de Holbein tem qua-
renta e uma scenas e nessas quarenta e uma scenas
tuna verdade infinita. 1

Não se encontram em nenhjum desses quadros
a mesma posição, a mesma attitude, as mesmas
expressões. Holbein comprehendeu que os homens
não se parecendo na vida, tambem não se parecem
na morte, que assim como vivemos todos á nossa
maneira, temos tambem a nossa maneira de morrer.
O esqueleto horrendo, sob o qual figuramos a
morte, elle o veste sob o modo o mais extrava-
gante, exprimindo pelos attributps que lhe dá, o
caracter e os hábitos do personagem que quer
representar. Cada um desses quadros é uma obra
prima de invenção; citarei alguns delles. E' conhe-
cido o quadro de Vernet, representando a cerimo-
nia da conducção do papa, após a eleição. Em
Holbein, como na obra de Vertiet, o papa é o

sustentam as pernas da cadein
mortos, vestidos de suissos da

(sella gesta to ria);
os tres dedos da

collocado na cadeira tiiumphal
tem a tríplice coroa na cabeça,
mão direita levantados para benzer o povo. Por
que traz o santo padre a physionomia pallida e
desfeita? E' porque viu, sem duvida, quem são
aquelles que conduzem o seu triumpho. Quatro
mortos em hábitos sacerdotaes e a mitra na cabeça,

i, e dous outros
guarda pontificai,
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marcham ao lado. E' admirável o ar tranquillo e
beato dos mortos-padres e o ar fanfarrão dos
mortos-soldados; e ha, ao mesmo tempo, sob esses ares
de beatitude e de fanfarronada, um ar de profunda
ironia, verdadeiramente digno da Morte, conduzin-
do o triumpho dum papa.

E' incrível a arte com que Holbein dá a ex-
pressãoa.da vida e do sentimento a esses esquele-
tos hórriveis, a essas figuras descarnadas. Todas

_^a^srVMortes vivem, pensam, respiram; todas têm
o gestby .a physionomia, ia quasi dizer os olhares
e. as cores da vida. Acreditei durante muito tem-
po que esse ar de vida espalhado sobre os
os mortos, era um traço de imaginação de Holbein,
mas desde que visitei em Bordeaux os antigos
carneiros da Igreja-Saint-Michel, e vi as múmias
enfileiradas em torno dos muros, sei que Holbein
não creou esse extraordinário movimento de vida
que se dota nos seus esqueletos: foi no estudo
dos esqueletos humanos e das suas attitudes que
elle encontrou essa indifinivel expressão. E' sabido
que em Bordeaux, sob a torre de Saint-Michel,
existe um carneiro que possue a propriedade de
conservar os corpos. Em torno desse carneiro estão
enfileirados uma centena . de corpos em estado de
múmias, uns velhos de setecentos annos, outros de
pouco mais de um século. Nesse logar, duplánien-
te sinistro, o homem caminha sobre um solo que
não é outra cousa senão poeira de ossadas liuma-
nas, e esse solo resôa sob os nossos passos com
uni som lugubre e vazio que faz pensar, mesmo
aos mais indifferentes. Quando caminhamos, nós,
poeira também, sobre essa poeira palpitante e
sonora; quando se pensa na insignificante diffe-
rença que existe entre a poeira que pisa e a poeira
que é pisada; quando a visão dessas múmias enfi-
leiradas em torno do muro nos adverte que entre
essa poeira e nós não ha outro intermediário senão
esses esqueletos; quando, em summa, todo o des-
tino do homem se mostra circumscripto nestas
tres palavras —corpo, esqueleto e pó, é mister que
ao sahirmos desse tenebroso sepulchro, o sol res-
plandeça no alto do firmamento, as creanças brin-
quem nas ruas da cidade, as aves gorgeiam nos
ramos das arvores, para nos sentirmos novamente
de posse do sentimento da vida!

O que ha de curioso nesse recanto de Saint-
Michel, e o que faz pensar nos mortos de Holbein,
é a attitude, são os gestos, si assim me posso
exprimir, de todos esses esqueletos. Ha na sua
attitude, na horrenda expressão das physionomias
descarnadas, alguma cousa de vivo que atterra.

Não duvido que Holbein, que havia estudado
o homem nos seus infinitos detalhes, e dado aos
seus retratos uma expressão de vida que os distin-
gue entre todos, tivesse estudado também o esque-
leto humano, seus gestos, suas caretas, sua physio-
nomia... Elle pintava sua Dança dos Mortos sobre
as muralhas dum claustro, onde havia sem duvida,
como no claustro da cathedral de Bale, sepulturas,
umas antigas, outras recentes. Quem sabe se essa
terra cheia de ossadas não mostrava algumas vezes

a Holbein, nas escavações que ahi se faziam, um
esqueleto meio soterrado, seu sorriso descarnado,
sua figura irônica e o pintor transportava para sua
muralha esses traços da physionomia da morte?
Holbein é o pintor da morte; estudou-a ern todas
as suas phases. Existe delle um quadro que repre-
senta o Christo no túmulo. E' um corpo nú, deita-
do sobre a pedra, rijo, eutesado, immovel, cabellos
irriçados e duros, a pelle mais verde do que pai-
lida. Essa pintura é ímpia a força de ser verdadei-
ra; é uni cadáver que Holbein pintou, não é o
corpo de um Deus sepultado. A morte está demasia-
damente impressa sobre esse corpo para que a vi-
da ahi possa novamente entrar; e si isso é o Chris-
to, Holbein não cria na Ressurreição.

Holbein havia ampliado a idéia popular da Dan-
ça dos Mortos; o pintor desconhecido da ponte
de Lucerna, ampliou também a Dança de Holbein.

Não são pinturas de valor as da ponte de Lu-
cerna, mas possuem um notável mérito de inven-
ção. Mostram-nos a morte ao nosso lado e em toda
a parte: na mesa, com o guardanapo em torno do
pescoço, taça na mão, a fazer brindes; no atelier do
pintor disfarçada em pinta-monos, combinando cô-
res;. no jardim, vestida de jardiueiro, regador na
mão, conduzindo alguém a ver as tulipas desabro-
chadas; na loja, disfarçada em mercador, sentada
em fardos de pannos; no corpo da guarda, onde,
de tambor e cometa, toca á recolher; no foro, onde,
vestida de beca, escreve razões finaes, o único
advogado, diz a lenda, que anda depressa e ganha
todas as causas ; na aríte-camara do ministro, onde,
humilde e curvada, apresenta uma petição que terá
despacho favorável; no combate emfim, onde corre
á frente dos batalhões, e, para se fazer seguir, en-
volve a bandeira em torno do pescoço.

Todas essas scenas, imaginadas com espirito,
são pintadas sem muita arte e quasi sem cuidado
o que mostra que eram idéias populares, perten-
centes a todo inundo; espécie de caricaturas des-
tinadas a divertir o povo, caricaturas que não se
dirigiam a ninguem, mas onde todos podiam se
reconhecer.

Com essas pinturas a Idade Media ridicularisava
toda a humanidade, ria da sua fraqueza e de sua
vaidade.

Hoje os nossos caricaturistas golpeam o indi vi-
duo em vez de golpearem o homem ; dizem a um
que é muito magro, a outro que é gordo de mais;
a uns que são grandes, a «outros que são pequenos.
Não ha em tudo isso a sátira verdadeira; e, logares
communs por logares communs, não sei si deva preferir
os de agora aos da Idade Media; elles indicam, ao
menos, uma época mais séria e mais grave, um gênio
que vê de mais alto as cousas e os homens, e sobre-
tudo uma imaginação que guarda um profundo
sentimento de poesia, mesmo nas suas alegrias e
nos seus caprichos.

Silva Marques.
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Ruas estreitas, ruas sinuosas, ruas mal edifica-

cias, ruas mal illuminadas. População cosmopo-
lita, dormindo nas alcovas dos sobrados, traba-
1 liando nas estufas das lojas. Muito negocio, ne-
gocios até o ultra mar, por meio dos vehiculos
que fluctuam no porto.

Assim foi Rio de Janeiro durante trezentos
annos. Nasceu colônia ; crescendo, achou-se ca-
pitai de Reino; foi capital de um
Império, e hoje é capital da Re
publica. Sempre de ruas estrei-
tas, sinuosas, mal edifi-
cadas, mal .Iluminadas.

Suceediam-se as
gerações, suando
nas alcovas e nas lo-
jas; e Rio de Janeiro
immtitavel. O paço
do conde de Boba-
delia (') que, aliás,
elle prohibio que se
chamasse paço, foi
por muitos annos o
mais brilhante do-
cumento da archite-
ctura civil. O palace-
te do conde d'Arcos
(2) foi um presente
de luxo feito pela Bahia
ao seu benemérito. O
paço de S. Christovão (3) foi
siimptuosa residência de dois im-
peradores. Entre esses casarôes
e as casas de "porta e janella» medeavam as
habitações dos senadores e conselheiros de
Estado, por essas ruas de S. Pedro, Ciganos,
Príncipe dos Cajueiros, Lavradio, Matta Cavai-
los. A Cidade estendia-se, as ruas prolongavam-se, mas invariavelmente estreitas, sinuosas, mal
calçadas, mal illuminadas.

Vieram o gaz, o parallelipipedo, a canalisação
subterrânea de exgottos, quasi simultaneamente ;

(i) Paço imperial, da Cidade- hoje Repartição Geratdos Tele-
graphos. ;

(2) Edifício do Senado Federa].
(3) Na Imperial Quinta da Boa Vista, hoje Museu Nacional.
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A CEREMONIA INAUGURAI:

e a casaria não abrio alas para receber o baptis-
mo da Civilisação. Recebeu-o, mas impassível:
ao longo das mesmas ruas mantiveram-se como
pachidermes os mesmos exemplares de unia
architectura que o próprio sol tinha, ás vezes,
pejo de dourar.

Passou no olvido o tricentenario da funda-
ção da Cidade ; celebrou-se o quarto centenário
do descobrimento da America-? rememoro.; _ u
acto de Pedro Alvares Cabral em 1500, tomando
posse do Brazil para a coroa de Portugal; e o
velho Mercado da Gloria, ea tropega ladeira do
Seminário, e a sinistra chácara da Floresta, e o
feio largo de Santa Rita, e as lobregas ruas do

centro commercial, inalteráveis,
pyrrhonicos, decididos a perpe-

tuar a sua^ estupidez, firmes
comfr grades de uma-pri-
são jcollossal dentro de

que se debatia o ge-
ni© progressista dos
cariocas.

Um dia a popu-
lação do Rio de Ja-
neiro teve nos lábios
um sorriso máo para
uma affirmação que
lhe fisgara os olhos:
Assumia o governo
do Brazil um ho-
mem queeni"Mani-
festo» escripto, pro-
mettia transformar
quanto possivel a

velha e archaica Cidade.
Esse homem, foi o Dr.

Francisco de Paula Rodrigues
Alves ; a sua promessa tem a data
de 15 de Novembro de 1902.

Os sorrisos maldizentes pro paga ram-se. Nin-
guem acreditava naquilio. Entretanto, em volta
do Ministério da Industria Viação e Obras Pu-
blicas que o novo Presidente confiara ao Dr.
Lauro Severiano Muller, começou um "zum-
zurn» de obras do porto. Continuou a incredu-
lidade. Justificada, reconhecemos. Quem podia,
lá, advinhar que o tenente-coronel de Enge-
nheiros, arredado da milícia e da engenharia,
deputado activo, jornalista combatente, politico
hábil, senador desvelado, e governador eleito do
próprio Estado de seu nascimento que represen-
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tara nas duas casas de Congresso, quem podia
prever que elle fosse o gênio administrativo que
depois se revelou?

Foram estudadas as obras do porto, foram
projectadas, foram resolvidas e iniciadas. A's
obras do porto do Rio de Janeiro ligaram-se
dois importantes melhoramentos para a Cidade:
a dragagem e rectificação do canal do Mangue,
e a abertura de uma Avenida atravez do centro
commercial. Houve encolher de hombros, mais
sorrisos de descrença, è, até, phrases de espirito.
O Dr. André Gustavo Paulo de Frontin foi no-
meado Engenheiro Chefe de uma commissão
encarregada de executar a gigantesca obra. A
Rotina estremeceu, o Carrancismo empertigou-
se. Que? Então isso de Avenida é, mesmo nego-

cio sério ? Avenida ? Uma rua muito larga,
muito recta, muito bem calçada, muito bem edi-
ficada, muito bem illuminada, no Rio de Janeiro,
aqui, onde se apinha a casaria secular de lojas
que são estufas e sobrados cheios de alcovas ?
Está tudo doido! exclamavam em dueto a Rotina
e o Carrancismo.

O Ministro, Dr. Lauro Müller, tendo contra-
tado com C. Walker as obras do porto, tendo
confiado ao Dr. Vieira Souto a fisealisação xia3
mesmas, incumbindo o Dr. Francisco Bicalho
do Canal do Mangue, e commettendo ao Dr.
Paulo de Frontin a abertura da Avenida, entre-
gou-se com seu secretario, Dr. Manoel Maria de
Carvalho, ao estudo de outras questões de seu
Ministério, empenhando-se por honrar a presJ-
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dencia do Dr. Francisco de Paula Rodrigues
Alves.

A população do Rio Janeiro fbi tomada de
surpreza. Num abrir e fechar dej olhos acha-
ram-se desapropriadas centenas de casas, uma
legião de trabalhadores entrou a demolil-as, cen-
tenares de carroças removeram o 'entulho, e de
mar a mar, da Ajuda á Prainha, vio-se um
enorme rasgão por onde corria o j
se derramava a luz.

"Que milagre é este?» "Seráipòssivel que
realmente se faça a Avenida?», esclamava-se,
então. E' possivel, sim! Fez-se a Avenida. Eil-a
ahi está.

Eil-a ahi está, rehabilitando a C
annos vilipendiada pelo máo gos

ir e por onde

.idade tantos
o e pela má

fama. Eil-a ahi está immortalisando uma admi-
nistração, honrando um nome, felicitando um
povo. Eil-a ahi está, mil e oito centos metros
em linha recta, ladeada de edifícios em que o
gênio de Architecto praticou maravilhas.

Eil-a ahi está, desafiando a Natureza que até
agora, sosinha, era bella e vistosa. E' a realisação
de um lindo sonho que, parece, nem se tinha o
dire»to de sonhar. E uma assombrosa conquista,
é uma novidade inaudita.

Não ha memória de solemnidade que reunisse
tanto povo como a da inauguração da Avenida,
de 15 a 19 do corrente. De todos os pontos, de
todos os cantos, de montes e vales, correu gente
a admirar a obra desconhecida, que transforma
inteiramente o aspecto da Capital do Brazil. E
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esse turbilhão iminenso de homens, de mulheres,
de crianças, de velhos, de moços, militares e pai-sanos, industriaes e GOitiiriercian.es, professorese juizes, todo esse povo se congratulava pelomelhoramento introduzido na Cidade, e em vão
procurava a Rotina e o Carrancismo só paralhes ver a cara: não logravam ericontral-os em
toda a extensa superfície de sessenta mil metros
quadrados.

A Rotina e o Carrancismo sofireram tremen-
da derrota, infligida em campo razo pelo incau-
savel Ministro da Industria, esse ^enio progres-sista que se chama Lauro Müller, e pelo& Dr.
Paulo de Frontin, honra e lustre da nossa
Engenharia O esplendor d'essaj Avenida queacabam de entregar ao trafego en\|olve os nomes
desses dois homens em aureolas ! que offuscam.
Nunca nenhum administrador, desde que o
Brazil é povoado, emprehendeu obra tão mérito-
ria; nunca nenhum engenheiro se desempenhou
de uma commissão com a rapidez, a certeza e o
triumpho agora verificados.

Ferreira da Rosa.

IMPRESSÕES TECHNICAS- A Avenida Centralmede 1996 metros, de mar a mar. Tem de largura
33 metros, sendo 7 em cada um dos passeios, e 19
no leito carroçavel.

O perfil longitudinal da Avenida é o seguinte:
Nível nos primeiros 40m, a partir da rua do Acre
(N.); sobe 3 1000 até á rua Benedicfinos; segue denível até á rua General Câmara; entre esta e a do
Hospício sobe 1 1000; entre Hospício e Ouvidor éde nivel; entre Ouvidor e Sete de Setembro sobe
1 1000; de Sete de Setembro até Manoel de Car-
valho sobe 3 1000, ficando de nivel em toda a ex-tensão do Theatro Municipal, de onde. finalmente,
desce 3 1000 até á Avenida á beira mar.

Os passeios têm o declive de O,'" 15, poucomais de 2°/0, reconhecido bastante para escoamento
das águas.

O leito carroçavel é abahulado, em arco de cir-culo, tendo a flexa de 0,"*32.
No eixo da Avenida foram plantadas 53 arvoresde Pao Brazil, em. refúgios de 5 metros de com-

pnmento por 2m de largura, e á distancia de 33,™33umas das outras. Os postes de illuminação electrica,de três focos cada um, são também '. no eixo. emnumero de 55, medeando entre elles a mesma dis-tancia que medêa entre as arvores.
Nos passeios, a 1,™25 do meio fiq, também vãoser plantadas arvores, 173 do lado impar, e 160 dolado par. Sobre os meios fios, e correspondendo ásarvores centraes são collocados os postes de illu-nnnação a gaz, sendo 54 do lado impar e 50 dolado par.

_~o

PeDro AAE^ieo o

1„|AO é um estudo da individualidade do grandeartista fallecido o que o leitor tem deante
dos olhos. Já o humilde auetor destas linhas
pretendeu fazel-o num livro, cuja edição estáesgotada -Arte Brasileira, 1888. O espaço que hojecabe ao desmerecido escriptor lhe não consentedelongas, com as quaes só perderia a paciênciados complacentes attendedores deste artigo, nemconvém, que, abusando da gentileza duma'elegante

revista de arte, o plumitivo se embarafuste por co-lumnas e columnas de prosa compacta, d'ares eru-ditos e não menos pedantescos, usando do aterro-nsante systema do continua, á guisa de rosário de
penitencia.

O que se pretende nestas linhas caturras é umahomenagem, dentro dos moldes da sua possibilida-de e, talvez, no desageitamento da sua presumidaoriginalidade, postoquê se lhe não deva levar á mal
o meneio presumpçoso que é conseqüente de lou-vavel interesse de se transviar do corriqueiro cos-tumario.

E bem merece esta homenagem o morto illus-
tre porque, nesse largo espaço de mais de trintan-nos, o seu talento irradiu gloriosamente na profis-são que adoptara e nas cultas cidades da Europa
culta, affirmando, por isso, a importância da men-talidade brasileira na conquista de conceitos e de
prêmios.

A sua notável e trabalhosa existência, uma das
mais resplandecentes nas letras e nas artes, depoisda de Manoel de Araújo Porto Alegre, representa,
de maneira clara para o investigador dalma alheiae analysta das phases do personalismo, uma indivi-
dualidade integral de homem e de artista.

E essa ambição de glorias, em que o seu talen-
to se expandiu ardentemente, reflecte o seu tempe-
ramento vinculado á consaguinidade tapuia e aoatavismo artístico. Se o pae foi musico corno seu
avô também o fora, a ardencia meridional fazia-lheborbulhar o sangue dando-lhe impulsos, levando-o
a ímpetos cuja válvula era a intelligencia.

Na época em que as creauças mais se apegam
as meiguices caseiras, elle se desprendia dos afia-
gos paternos para seguir \\\\\\ commissão scientifi-
ca como seu desenhista. E' um arrebatamento, pro-vavelmente um impulso atávico de nomadé, mas étambém um golpe de audácia em que transparece
a sua aptidão para a vida, já o facto de, tamma-nino, ter a habilidade imitadora desenvolvida e ca-
paz de se desobrigar duma incumbência comoessa, prova a precocidade da sua cerebração. Pou-co depois essa prematuridàde accentuava-se nos
bancos do imperial collegio D. Pedro II, para onde

l*)_ Nasceu na cidade de Áreas, na Parahvba, em _q «le Abril delí>43 e ialleceu em Klorença em 7 de Outubro de 1995.
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veio estudar. Alli e na então imperial Academia de
Bèllas Artes a sua passagem foi brilhante. Em 1859
o imperador D. Pedro de Alcântara mandou-o
completar seus estudos de pintura na Europa, apro-
veitando o enthusiasmo que o animava.

Pedro Américo sahia do Rio de Janeiro, onde
a influencia de Porto Alegre nas artes parecia gal-
vanisar uma profissão que definhava à mingua de
todos os recursos; o seu prestigio de intellectual
illuminava a carreira das bellas artes e, mais do
que isso, a sua imaginação, a sua eloqüência, o seu
variado saber, difundiam-se pela mocidade do tem-
pe>, ennobrecendo-a nas suas aspirações.
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Américo, animado pelo illustre patrício, quedirigia a Academia de Bellas Artes, inflammára-se,
o seu temperamento tinha encontrado nessa convi-
vencia o meio propicio á sua expansão. Quando
chegou á Paris a scenographia apotheosica do
segundo império estava no seu deslumbramento. O
romantismo dominava. Sahirá dum ribeiro paradesemboccar num oceano. Outro, menos afouto
que elle, tiria se aturdido. Américo recobrou alento.
Da iniciação de um pequeno romântico passou á
influencia de outros românticos mas, esses, grandes e
celebres. Seus mestres foram Leon Coignet, Hyppolite
Flandrim, o afamado Ingres, o eudeosado Horacio
Vernet. A esse faltavam as honras principescas que lhe
deve a corte de Luiz Felippe, comtudo era uma tradi-
cção viva, respeitava-se-o, ainda mais, venerava-se-o.
E' fácil de prever o resultado. A Índole imaginosa de

-¦=£>

ou a conquista
mais, procurou

Américo exaltou-se. Não lhe bas
dos segredos da sua arte, desejou
as honras de um pergaminho, bacharelou-se na
Sorbonna e, depois, doutorou-se na Bélgica. Veio lhe
a crise da grandeza, que se reproduziu por diver-
sas vezes na sua vida, levando-o d'escantilhão porserenidades de officina e por desaçocegos de via-
gens; ora agrilhoando-o n'agonia do trabalho litte-
rario, com que sonhava succesos estrondosos, ora
empurrando-o para exhibições publicas da oratória.
Foi assim que percorreu a Inglaterra, Escossia,
Allemanha, Hollanda, Dinamarca, Scicilia, Grécia,
Turquia e Marrocos. Foi assim que se fez graduar
numa Universidade e trocou o ensino do desenho
por uma cadeira de historia das artes e da esthética.
Foi assim que viajou numa proa de paquete e
jornadeou pela Argélia como desenhista de uma
commissão scientifica. Foi assim bue se oecupou
de numismatica no Museu Nacional, e se fez poli-
tico com assento na Constituinte da Republica. A
grandeza e)ffuscava-o. Tivera dois mestres que
foram cumulados de honrarias. Portb Alegre, pintor,
archithécto, orador official de um Instituto de
sábios, archeologo, cônsul, titular \do império; e
Horacio Vernet, a que os Orleansi consentiram a
farda de general e vivia na intimidade dos princi-
pes, cercado de admiração e fartb de regalias.
Américo, quiz também a gloria em vida, e algumas
vezes sentiu-a de perto. O peito da sua casaca
resplandeceu de condecorações naciemaes e estran-
geiras, teve o seu retrato nos Uffizi { entre as ceie-
bridaeíes da pintura. Florença recebeu-o magnifici-
entemente, preparando-lhe um atelier na bibliothe-
ca municipal para que elle alli pintasse a Batalha
de Avahy, e não satisfeito o artista fez se escriptor,
compoz obras litterarias e de philosophia, leu sobre
o seu mérito centenas de publicações em diversas
línguas, vio seus quadros adquiridos/por monarchas
e privou com aristocratas, foi eudeosado, combatido,
amado e repellido. Sem permanecer longamente
na sua pátria teve da sua pátria ovações; a moci-
dade d'Academia de Bellas Artes prestou-lhe pu-
blicas solemnidades de apreço, e o teria imitado
servilmente nos seus processos artisticos se elle a
tivesse guiado com assiduidade; os jornaes patri-
cios jamais lhe disputaram ele)gios desmedidos, a
alta sociedade o acolhia, o Erário Publico nunca
regateou o valor das obras que os governos lhe
encomunendaram... Sentiu a gloria muito de perto.

Não obstante isso, a sua ambição desejava
mais, fantasiava muito mais! Era um insaciável pelo
excesso imaginativo.

Si se limitasse á profissão escolhida teria enalte-
cido a sua gloria, porque seria extraordinário. Mas,
os desregramentos da imaginação, a ousadia,i a
tendência nômada, conduziam-no por altos e bai-
xos, precipitando-llie os passos onde devia seguir
sereno, e dahi as suas incorrecções, os seus defei-
tos, as suas sublimidades e os seus rastejos até á
copia, e mais do que copia, até á reprodução, sem
duvida impercebida, de obras que vira.

E que artista incomparavel não estava n'aquelle
organismo! A Carioca, a sua mais notável das
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. primeiras composições, recorda o Ticíano e o Ve-
ronez. A mão que a executa e privilegiada. Elle a
fez na Itália, sob a impressão |da Renascença. Tinha
vinte e um annos. Ter vinte e um annos para a
arte vale mais do que os ter para o amor. A Ca-
ríoca bem no prova. E' uma revelação, em que se
encontra a alma apaixonada dum moíço, em cujas
linhas se percebe o calor dum sangue que referve,
e nella tudo é grandioso na belleza, tudo se equi-
libra no ardimento, n'audacia, no inesperado.

O artista, vibrado pela sumptuosidade dos áureos
tempos de renascimento, pretendeu fazel-a nas pro-
porções das obras immortaes mas, sem querer,deu-lhe a sua alma brasileira. Foi empreza arroja-
da; a audácia, porem, coroou o seu commettimento
porque, recusada por immoral, pelo mordomo da
casa imperial do Brasil, quando o artista a offerecia
ao seu protector, o snr. D. Pedro II, encontrou na
Europa quem a adquirisse, e esse alguém chama-
va-se Guilherme, rei da Prússia. A sua boa estrella
(porque elle a teve) vingou-o do estulto moralista.
Isto foi o quanto se tornou necessário a sua gloria.Mas. essa, não era um simples acaso jda Fortuna.
Américo revelava-se um artista preparado para as
maravilhas da paleta, firnnva o seu nome como
raramente se tem visto, e poderia, por! seu talento
cultivado, honrar a sua pátria nos mais exigentes
meios espirituaes.

E não mais desluziu da fama concuistada, du-
rante longo tempo de constante trabalho. A belleza
da fôrma que a Carioca possue, a flexibilidade de
suas curvas, a segurança de seus contornos, a
exuberância de suas massas musculares, ficaram
como características de um estylo, a qiie o colori-
do veiu completar com uma turbulenta riqueza de
tons crus. Essa riqueza, porem, sem desmerecer na
sua intensidade, perdeu um pouco ds ousadia e
ostentação. Quando, annos depois, Américo inter-
pretou o Combate de Campa Grande, a que cha-
mamos commentadamente, em 1888, dej episódio (o
que já foi repetido) a crueza dos tons
taram. Não se lhe modificara, no em tal
do desenho, que nesse quadro, por condições do
assumpto, attingia a maior ardideza. E na Batalha
de Avahy a força do traço, a sinuosidade das linhas,

proporções
no excesso

a expressão dos contornos, assumiram
que se poderiam dizer desvairadas, se _
não estivesse a grandeza empolgante do assumpto.

Neste processo de exprimir, e no qual reside a
eloqüência pinturesca de Américo, houve falhas
resultantes da preoccupação de dar ao desenho
toda a intenção do pensamento. E' o mesmo, in-
vertidos os papeis, o que se dá com 05 symbolis
+¦*¦» r»- 

' 
__¦ *•_«.- ___ t «tas que, a poder de esculpir as palavrasvem numa obscuridade. As falhas, quemais se accentuaram na lenta decadência ... _,...

artista. Em David e Abisag, temol-as frisantes no
deslocamento dos olhos de Abisag, que, intuitiva-

menos írn-
ato, o vigor

, as envol-
apontamos,
do grande

mente, se comprehende ser um movimento das
alvas; na Noite, temol-as no busto e nos pés da
figura; no Voltaire, temol-as na articulação do
tronco com as pernas... falhas que, se não fosse o
visível esmorecimento das forças do artista, esta-
riam vantajosamente compensadas pelos arrojos do
movimento, por aquella febre de fazer viver quesó elle teve genialmente na nossa pintura.

Quanto á côr, esta elle a manteve nas melhoras
obtidas pela pratica da paleta e nos processos em
uso no seu tempo. E. se não entra precisão no
chamal-o um modelador, ninguém lhe negará o
mérito de um coiorista. Quando mesmo se lhe
quizesse contestar, esta qualidade, bastaria o quadrode Avahy para confirmal-a, porque alli encontra-
mos as mais extraordinárias gammas, que podemser arrancadas, á matéria corante empregada na
pintura á óleo, a variedade das tintas,, a difusão
das nuauças e a multiplicidade dos tons,, que são
duma opulencia admirável!

Mas. no que Pedro Américo "mais; 
soffreu da

parcialidade de seus críticos foi, precisamente,-o queelle :possuiu-de mais notável-a composição. Dese-
jando-se-lhe diminuir o valor pela recordação de
agrupamentos, até de figuras, esqüeceram-se da bel-
leza de suas linhas darabesco, do desenvolvimento
lógico dos seus conjunetos. Cederemos no querespeita á aceusação de figuras e grupos recordados,
postoquê tenhamos motivos "para o-, não recriminar,
mas esquecer o que ha de inventivo nos seus
grandes quadros, só por-lhe surprehender imitações
ou reproduções, é exigir demais., no que não é
possivel pedir muita--2^;.*-*^

Infelizmente, o grande artista perdeu a.s.ua épo-
ca, conservando inalteráveis todos' os princípios
que adquirira. Envelheceu com a sua escola, e essa
velhice arredou.-o um pouco, do plano ilínininado
em que estivera. A decadência, prenunciou-se com
o Voltaire abençoando os iietos de Benjamin Fran-
klin, e chegou ao seu período definitivo com a tela
Paz e Concórdia. Foi.esta um esfftrço em que elle
pretendeu recuperar a primazia de que gosava. Era
tarde. A concepção ilhidiu-O mais que a mão tre-
mula do annoso. E pensando produzir uma obra
prima, apenas conseguiu esboçar o esbatimento dum
desvairado sonho que se extinguia.

Morto o grande artista, é chegado o momento
de se dizer a verdade sobre o seu mérito sem o
amargurar. Ah!... a critica foi o seu pesadello. Ella
o irritava... E de toda a volumosa publicação, queo seu talento fez sahir dos prelos, do muitíssimo
bem e muitíssimo mal que delle se disse, é preci-so apurar o quanto servirá para o Futuro, porqueos grandes mortos têem por lapida o pensamentoescripto dos seus contemporâneos.

Gonzaga Duque.
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A grapòe artéria
(De ALei-_0 nANOGL A aVgniDa ggntral)

ruado a que Aleixo Manoel dera o nome ; casas
melhores bordaram-lhe os
distinctas vieram local isar

jOR volta de 1774 a rua de Aleixo Manoel
LÀá descia do Campo de S. Domingos até a

praia de Salvador Corrêa. Tinha sido o
Caminho do Mareja era naturalmentea "artéria»
da cidade, ligando-lhe o coração palpitante á
orla marítima onde os navios de velas pojadas
e arcabouço repleto esperavam a hora da descar-
ga ou o apito da partida. Como artéria, a pulsa-
ção não era forte; pouca gente, a que transitava
para o mar e a que ia escauhoar os queixos na
casa de Aleixo Manoel, um figaro colonial cuja
navalha gosava de regalias na cidade, entre estas
a de dar o nome do seu manejador á rua onde
assentara este a tenda do trabalho.

Aleixo Manoel era barbeiro da nobreza e a
sua casa uma das melhores da rua, que nessa
epocha orçava por pouco mais de um carreiro
aberto no solo verde e salteado de construcções
á ligeira ; mais tarde, no século XIX, muitos ou-
tros cidadãos deram os seus nomes a outras
ruas, sem nenhum destes predicados do afama-
do barbeiro do Caminho do Mar.

Foi esta a gênese da "grande artéria». Não
havia, por esses tempos, a preoecupação da rua,
a predilecção systematica por este ou aquelle tri-
lho de passeio, o domínio de uma via da moda,
mas a "artéria» fez-se naturalmente porque por alli
passava toda a gente, desde os homens de negócios
que iam aos trapiches eaos armazéns da rua Di-
reitaás mulheres de egreja que iam ao Carmo e a
S. Sebastião, e nella paravam, á porta do barbei-
ro da nobreza, os que tinham tempo para ouvir
novidades e maledicencias. Elle sabia tudo, en-
feixava tudo, fallava-se alli de tudo, e a vida so-
ciai da urbs carioca, em tempos em que não
existiam clubs, nem jornaes, nem cafés, evolveu
em redor da casa do barbeiro, como se faz hoje,
no interior, nas boticas da terra ; no próprio Rio,
ainda agora, uma boa parte da cidade faz nos
barbeiros, pelo menos, a sua opinião.

A "artéria» inchou com o fluxo crescente do
sangue da cidade. O desenvolvimento da urbs
engrandeceu, augmentou, poliu o caminho ar-

lados, gentes mais
se nella, um mo-

vimento mais vivo e mais caracterisado de
povo passou pelo seu leito. A rua foi mudando
successivamente de geito, de feição, de hábitos
e de nomes, até ser, com o trabalho transforma-
dor de dezenas e dezenas de annos, a rua do
Ouvidor e a "grande artéria» da cidade e da
moda. I

Por esse tempo a urbs dilatava-se aos seus
flancos. O casario se elevava, alto e forte, nas
ruas que se estendiam para todos os lados; o
Campo de S. Domingos ia se restringindo, muti-
laudo, subdividindo em largos e travessas e ruas
que tomavam um novo aspecto a uma nova ei-
vilisação ; a população crescia e com ella o com-
mercío avultava, derramando-se pelos logradou-
ros públicos e pontilhando de lojas e armazéns
o antigo Caminho do Mar. Já nas epochas da
colônia, dizem narradores, havia nelle merceei-
ros e lojistas preferidos, predecessores primiti-vos do Deroche, do Godinho, da Comaitá, do
Castellões, da Mme. Roche e da Mme. Créten. E
o Rio se foi tornando o tributário da "grande ar-
teria» ; a sua circulação exigia um canal que a
resumisse toda, por onde toda ella passasse num
fluxo poderoso de movimento e de vida; e pelarua do Ouvidor passou, atravez de quatro se-
culos, a moda, o requinte, o gênio do Rio de
Janeiro, desde a cadeirinha silenciosa, carregada
por escravos, da dama rica do século XVII até o
motocyclo ruidoso, impei lido á gazolina, do pe-
dalador faceto do século XX.

Ella viu os differentes costumes, os vestuários
diversos, os usos variados, as praticas e as idéias
divergentes. Os leques de altas varetas de ma-
dreperola incrustada de ouro, forrados de pel li-
cas pintadas pelos miniaturistas de antanho,
abriram-se, offerecidos e ^aidosos, para a rua do
Ouvidor, do mesmo modo que as ventarolas de
seda e lacca que o japonismo trouxe ás elegantes
da moda derradeira; os chalés de Cachemira e
os pesados vestidos de setim de Macau, incha-
dos pela rotundidade dds "balões» da epocha,
passaram por ella como os casacos de feltríT-í-^-...
as saias finas e collantes destes tempos; a ga-
lhardia militar ostentou! alli os tricornes dos
areheiros da colônia e os pennachos do exercito
nacional; erigiram-se ^olemnemente sobre os
seus passeios o bastão dos vice-reis e a cartola
dos deputados. Ás suas portas, sob as suas janel-
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Ias, nos seus grêmios, nas suas lojas e nos seus
cafés unia successão de litteraturas se enterne-
ceu, chorou, freniiu, combateu, desvairou: o
lyrisrno trovador do classismo amoroso, a me-
lancliolia piangente dos românticos, o clangor
combativo dos condoreiros, o realismo icono-
clasta dos zolaicos, os symbolos transcendentes
dò decadismo a Verlaine. As doutrinas, as lutas,
as revoluções vieram se entrecliocar, reflectir,
echoar nessa rna: a sociedade, a politica, a go-
vernação eortejaram-n'a. Toda a vida da cidade
pulsava ria "Grande artéria» ; ella era a regula-
dora da circulação social.

Mas, dominando a evolução, as mudanças, o
tumulto, essa vid«a* crescente, ficaram eternamente
a casa, a navalha, a alviçarice, a nialediceucia, o
critério de Aleixo Manoel. Transformaram-se os
usos, as modas, as lettras, as formas movediças
daipopulação; mas a cidade permaneceu immu-
tavel no seu caracter primitivo, fixada nos seus
prédios e na sua vontade sem altura e sem luz,
nas suas ruas e nas suas idéias estreitas. O Rio
de Janeiro, factor e produeto, ao mesmo tempo,
da "Grande artéria», conservou, na sua maneira
intima, a tradição do barbeiro da nobreza, patro-no da grande dominadora ; e o seu critério de
conforto, de grandeza e de ordem moldou-se
pelos ideàes de Aleixo Manoel, circumscriptos á
sua casita feliz de grades de madeira e ao privi-legio de escanhoar as faces dos fidalgos e de
fal lar de alto da vida de toda a gente da cidade.

E o Rio de Janeiro foi durante deeennios
sem conta a resistência, o tropeço, a opposição
a todas as tentativas contra a tradição rotineira,
a maldade contra os que se abalançaram a tanto!
Romper a rotina era positivamente, quando não
uma loucura, a delapidação de um patrimônionacional; e todos os homens de coração e de
vontade que a isso se atreveram foram invada-
vel mente taxados de ladrões ou de doidos. Este
ultimo apodo ainda era um signal de considera-
ção pelas virtudes cívicas do atrevido.

O Rio inventou o Não pode! e esse Não
pode dilatou-se da prisão dos chuvas costumei-
ros aos altos problemas sociaes. A iniciativa re-
formadora nada podia; o desleixo estacionado
podia tudo: estragar os jardins e os edifícios,
mascarrar as paredes de garotagens indignas, en-
tuIliar «i cidade de construcções condemnadas,
sacrificar-lhe para sempre a hygiene e o confor-
to e, sobretudo, impedir que alguém se animasse
a tentar qualquer cousa em contrario.

Todo o progresso que precisasse se apoiar
em um movimento regular de opinião era um
progresso inexequivel; as reformas que vieram
nesta longa evolução nacional foram a acção
enérgica de poucos, quando não o resultado de
golpes imprevistos de força a que o resto adhe-
riu depois ou se submetteu: a Independência, a
Abolição, a Republica e os factos que foram um
intermédio ou um suecedaneo destes. A mesma
Abolição, que teve mais dejinorada e fecunda pro-
paganda, só se effectuou [pelo êxodo irreprimível
dos captivos.

Ainda assim, pode-se dizer, foram reformas
políticas e sociaes: a resistência de tradição ro-
tineira sempre foi muito mais formidável no do-
niinio da transformação nJaterial do quedos sim-
pies princípios. O ataque a tuna ctunieira velha
ou a uma rua esconsa erti um facto mais grave
que a deposição do Império ou a separação da
Metrópole; o 7 de Abril ou o 15 de Novembro
fizeram-se com menos opposição e mais facilida-
de que a derribada da Cabeça de Porco e a lei
do reciio, e destas ficaram ainda como memória
os echos da estouraria saudando a queda de um
prefeito e a casa da rua fio Senado, retrahida e
isolada, no pejo natural do seu recuo e do recuo
da lei.

Para isto, fez-se em todo tempo, como uma
prophylaxia mental contra o virus de innovações
damnosas, a suggestão da incapacidade nacio-
nal para tudo quanto não fosse conservar o queencontráramos de atrazo,'de caturrice e de abu-
so. As iniciativas fortes n|os eram vedadas: "isto
não é para o nosso povoL, era a phrase. Fez-se
o dogma da nossa vassal agem como nacionali-
dade, da nossa inaptidão; como r. ça : e fomos
fadados pela estupidez e bela insidia a manter a
lavoura colonial, a industria colonial, a politicacolonial, a construcção |e o preconceito colo-
niaes.

A "grande artéria,, dominava o Rio e o Rio
suggestionava o Brasil; ei sobre a "grande arte-
ria,,, dominando a casqulilhice das suas lojas, a
elegância dos seus flaneurs, a competência dos
seus políticos, a philaucúj dos seus diseutidnres
avultava a tradição de Aleixo Manoel, estaciona*
do e feliz na sua casita de grades de madeira e
na sua navalha prestadia.

A Avenida veio desfa
mar tudo isso. Houve um
gente bastante para comprehender que a rua
estreita era a razão de ser da suegestão doentia

izer, corrigir, traosfor-
administrador intelli-
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e bastante enérgico para prover á cura, mesmo
com a opposição provável do curado.

A rua estreita fez-se na fundação primitiva,
como uma exigência de defeza e de conforto. As
casas e os homens, approximados pela pouca
largura do caminho, apoiavam-se melhor; a rua
dava ao passante, por seu lado, a sombra dos
muros e dos beiraes dos telhados nas horas de
sol forte. Com o tempo o soccorro degenerou
em vicio; a rua estreita apadrinhou a alviçarice,
o namoro, obate-linguade janella para janella, a
bisbilhotice maledicente que enfia os olhos pelas
abertas da casa fronteira e esquece as necessidades
próprias para espionar as alheias. Na via publi-
ca, gerou-se o conciliabulo de visinhos ás portas
dos negócios, o descante trovadoresco das esqui-
nas, o recrutamento dos que passam com pressa
para a novidade innocua, o boato e o descon-
tentamento dos inertes; gerou-se, principalmente,
esta suggestão de que nada se fazia, de que
nada se devia e se podia fazer. A rua continuava
com a largura do carreiro antigo e, á medida
que os prédios se alteiavam, o circulo visual se
restringia e fechava; para ver claro, para ver sol,
seria preciso andarem todos a olhar para cima, e
toda a gente, aperfeiçoada lentamente aquelle
âmbito limitado que as paredes das feias cons-
trucções ancestraes encerravam e de onde só-
mente se sahia, ou se entrava, para a sombra
dos armazéns acaçapados e dos domicílios sem
ar, habituou-se á idéia de que não havia para a
sua terra outro horizonte que não esse, rasgado
apenas, ao longe, pela restea de azul que appa-
recia na emboccadura das ruas como na bocca
de um funil.

Toda essa gente teve, com a restricção da rua,
a restricção do movimento e da visão; perdemos
a capacidade de querer, a noção de aspirar, a
confiança de conseguir. As outras terras appare-
ciam á generalidade como constituídas por uma
massa differente, povoadas por homens de outra
carne e de outro sangue ; e á força de desconhe-
cer, intencionalmente por vezes, que os outros
caminhavam premidos somente por outras neces-
sidades e outra educação, o carioca, o palmilha-dor da "grande artéria», embebeu na consciência
nacional a legenda da inattingivel superioridade
dos extranhos, que foi para uma grande parte
um depressivo pesadello e para outra um simples
recurso de má vontade e malandrice farçola.

Habituado a não confiar em si mesma, pas-sou toda essa crente a não confiar nos outros. A
C5

iniciativa que sahisse dos moldes prescriptos,viesse de particular ou do Estado, era recebida
no primeiro instante com a indifferença, no se-
gundó com *a duvida, no ultimo com a aggres-
são ; o ataque á rotina era a delapidação e a lou-
cura. O homem da casa de banhos do largo de
S. Domingos foi a derradeira representação pra-tica desse principio de que ainda por ahi enxa-
meia uma porção de th eo ri cos.

O governo da Republica, para gloria sua edo
regimen, veio derribar esse espantalho prejudi-ciai, cuja queda exigia apenas um pouco de co-
ragem. Essa coragem teve-a o illustre chefe do
governo e esse admirável typo de firmeza impas-
sivel que é o ministro da viação : a Avenida
Central foi no seu primeiro estádio "o desvario»,
o delírio esbanjador das grandezas; no segundo,
a "roubalheira,., a mão mettida no bolso do Es-
tado ; no terceiro, a glorifieação da Cidade e da
Republica. A' maneira da velha historia da mon-
tan ha enTeitiçada, o gouerno cerrou ouvidos,
não hesjtou, seguiu seu caminho e ao fim o cia-
mor transformou-se em saudações de triumpho.

A Avenida ahi está, ampla, clara, formosa, en-
corajadora. Com ella veio a transformação com-
pleta da urbs, executada por outras mãos firmes,
mas presa á mesma vontade decidida que fez
abrir no velho Rio esse largo rasgão por onde
passaram a luz e o incitamento ; com ella veio
mais ajmetamorphose do gênio da cidade, liber-
ta da infueucia da viella primitiva, da casaria
torva, (Jlò barbeiro lendário. Ainda como na his-
toria da montanha, as pedras mudaram-se em
homens, e o movimento, o trabalho, a expansão
deram á cidade o aspecto da vida fecunda. Não
havia dinheiro, e elle surge inesperadamente;
ninguém confiava, e os capitães e as iniciativas
se movimentam ; a arte era negada, e os archite-
ctos, ois decoradores, os mobiliários apparecem ;
éramos melancholicos e parados, e a Avenida
transborda de alacridadee de gente ; temíamos
tudo, e nos sentimos hoje capazes das maiores
em prezas.

Soffriamos a obsedação da sombra, disse-me
de uma feita um meu intimo amigo. E' o caso
de uma insufficiencia arterial, contestou um
outro, medico e não menos intimo ; e a inter-
venção operatoria que a cirurgia, mau grado as
suas audacias felizes, não ousou ainda no orga-
nismo humano, fel-a o governo no organismo
da cidade: substituímos a grande artéria incapaz
por uma nova, dilatámos o resto do systema e a



AVENIDA CENTRAL

•

•:"' .\... 
.-'¦ 

"¦•.'¦'.-

¦ f¦'. 
' -. ¦ t

K fl^^^^fl ^^^HB_P^tai' mWW*. E#tf• — ^i f ^^**^ If _, _^BBj5v 1

HP^^V^Ha flfll cjfe* Hfl * :>. fríàíLBf 13^Dc^HH_^^^7^^H- >_JH i £¦»¦¦-.' --¦

^mf^WÊ^^ !9 11 I^Bb ^Bmh ^B*IB ^kv rt i-jBB ^^^B ^B~?^B mpw*^1"^. j^^M ^H^t***^"
il^^^^B y**»ji|pii ii Ih^^Ij _m BSiâBi^^Fkfl ^t^HbvíB I^B EmiB^bs

**'».* -' . .-„ y :.?»' «g^ . ._. .. <.". 'ST*-- ¦ - "

Da rçuA sete De setembro paí^a santa lu^ia



AVENIDA CENTRAL

!.->
¦

¦

Lv .-

j

y

/

IQSSRSfi" ¦ ¦. írsSÊr^mS''-- a^m ' t1 -vi i <^ T_^9^^jfl^fl W*r i^^K tmm\>J^' "ÍI-." _^*"HBISHG!iHMtfsfia*S»S^LJH"—-*< !*' -^l*. tj|*t -. * - , < ^ T T* - 1 _^fí*m* tr '** ^mmB^mmmVmmy^mãmT ^ISS^mmm TmrZ*f^\% 1* ¦ JÍSK ^ÊÊ0^

W^m\\^m^J^I»mm^mmmmmmmmÊm\mmTmmmmWrmAm'^^^^^^ ^-'""JH ^TiT>^^^^^J^^^^^^^^^T mWmmTmmí iBl ' ffH * I.

¦I fl^flflflr^^^K IP^* Hlivl W ^R_l^' ^^Bfl ^H* ^^^***l-^ifc, • ^B^* 1 BmmmU

Da rçuA sete De setembro pai^a a pj^ainha



<è
Kosnos

rSí

vida circulou com a intensidade que devia, eis
tudo.

Resurgimos. Quem, ao claro sol da tarde ou
á reverberação dos grandes focos electricos, per-
corre com o olhar a formosa perspectiva da
Avenida, a linha das construcções magníficas
onde a agulha dos lanternins e a.curva das ctipo-
Ias se recortam no ar leve, a ampla faixa da rua
que se prolonga, para um e outro lado, até onde
mar e ceu se diluem no mesmo matiz, e na
qual a adolescência virente dos ibirapuitans se
envaidece sobre os canteiros relvados e a prata
velha dos combustores artísticos rutíla, não
pensa em invejar as terras e os homens que
invejava em outro tempo. A multidão que tumul-
tua np pavimento polido em que os carros de
passeio silenciosamente desfilam, a que se crusa
nas ruas largas que cortam a avenida, é real-
mente a população nova e forte de uma forte
e nova cidade; e o observador pensará com ella
que só não tínhamos o que têm os invejados de
outrora porque nos faltava o querer e que elles
não terão nunca o que temos porque não lh'o deu
a Natureza, esta doce, opulenta e dadivosa Natu-
reza, que já tem sido o remoque da nossa peral-
tice litteraria e que no emtanto, nos acobertou
quando só tínhamos andrajos e nos dá agora
o ultimo toque de belleza ás galas que osten-
tamos...

Este milagre fez-se coni uma audácia de ope-
rador e uma artéria nova. lHoje temos realmente
a "Grande artéria». „ j

O que é mister é ser grato aos cirurgiões. A
Avenida não está completa : a 15 de Novembro
de 1906 é preciso inaugurar no extremo da
Avenida, Central, no ponto de encontro da Ave-
nida á Beira-mar, eontrapondo-se á columna
de Mauá na Prainha, a columna commemorativa
da Nova Era. Celebrar-se-ha assim conjuncta-
mente o emprehendedor sacrificado e os refor-
madores victoriosos. M

Basta pouso : unia columna em que erigisse
a figura da Cidade dignificada, tendo no occo
os tres medalhões —do cVhefe de Estado sob
cujos auspícios se fez a regeneradora obra, do
ministro que ousadamente a emprehendeu na
Avenida Central e do prefeito que a completou
rio resto da cidade. I

Haveria um desgosto talvez : o dos tres í 11 lis-
tres trabalhadores convertidos em medalhões;
mas esses consolar-se-iam com a idéia de que
muitos cidadãos conspicuos o tem sido, sem
que tenham construído de (novo o Rio de Ja-
neiro...

Gil.

A«
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A DEFEZA DE COSTAS E A MARINHA

EM nosso estudo anterior a proposi o da decisão
ingleza de uniformizar a regra administrativa

sobre a competência do commando ce suas bazes
navaes, competência que ficou decidida á favor dos
officiaes da actividade de sua marinha militar, en-
caramos esta delicada face do problema da defeza
de um paiz, só tendo em consideração o caracter
da politica militar mais previsível.• Vimos alguns casos, analysamos rapidamente ai-
gumas hypotheses de possíveis conflictos armados
para paizes da Europa, e acreditamos que ficou
fundamentada a nossa opinião de que nenhum prin-
cipio invariável determina a cargo de quem deve
inexoravelmente pertencer o serviço cia defeza de
costas.

A incumbência desse serviço cabeL conforme a
- politica militar de cada paiz, ao exercito, ou a ma-

rinha. Nada auctoriza a estabelecer unia regra im-
mutável para todos os casos. Ao contrário, os casos
são os que regulam a natureza do servidor, se para
o soldado, se para o marinheiro. Em alguns paizes,nos quaes a politica tem o duplo aspebto continen-
tal e marítimo, só as condições da campanha é que
podem determinar precisamente quem fica com o
importante encargo da defeza fixa da jfronteira ma-
ritima. Para esses paizes a única solução que nos
parece razoável é a da creação de um corpo especial
para esse serviço, com o caracter mixto, destinado a
guarnecer os fortes que governam as aj^uas territori-
aes, e, em condições anormaes, estendem, por effeito
de seu poder, a vigilância ao limite determinado peloalcance máximo de sua artilharia. E' aj artilharia de
costa, com disposições regulamentares jje embarque
periodicamente nos navios da esquadn|i activa, prin-cipalmente nas grandes evoluções, nas manobras
animaes, nos exercícios de fogo, para adquirir o seu
pessoal o adestramento indispensável aj natureza do
serviço que lhe é mais próprio. Terá lesse coipo a
denominação que acima demos, Artilharia de Costa,
porque do consórcio das duas palavras, cada uma
com o seu significado preciso, evidentemente se
conclue a espécie de serviço a que é destinado
pela organisação de defeza do paiz.

Nos paizes verdadeiramente de politica marítima,
isto é, n'aquelles que são insulares, e só conhece-
mos tres; a Inglaterra, o Japão e os Estados' Uni-
dos, este ultimo por sua posição especial entre dois
povos de extrema fraqueza, a defeza de costas na
sua parte fixa é um serviço do exercito. A esse in-
cumbem todas as exigências da segura iça da fron-
feira marítima. A marinha tem a liberd|ade de mo-
vimentos que lhe é indispensável, pela ;natureza dos
encontros prováveis, no único scenarip onde ella
poderá medir-se com as forças antagônicas O exer-

3

cito, n'estas guerras, é um espectador preparado,
avisado, prompto para a phase da campanha em que
sua co-participação seja necessária. Se as circuns-
tancias da luta não tiverem forçado uma alliauça
terrestre, isto é, se a campanha conservar-se exclu-
sivamente naval, os paizes insulares tendo conseguido
o triumpho no mar, só teem a seqüência da lueta no
bloqueio 'dos 

portos, para forçar indirectamente a
conclusão da paz, porque os exércitos que possuem
não serão arriscados as aventuras de uma invasão já
n'estes paizes vencidos no mar, a menos que não
sejam de capacidade absolutamente insufficiente
para a defeza territorial, e ainda assim, as invasões,
mesmo quando apoiadas na força naval, em pleno
exercício do commando do mar, dão lugar a dolo-
rosas contingências, como a dos italianos na Abys-
sinia, ou á surprezas com as das luctas da indepen-
dencia da America, tanto do Norte como do Sul,
e ultimamente na rebellião dos boxers, na China.
E' lógico que çahindp o pezo de toda a campanha
na marinha, deve ella estar desobrigada de outra
preoecupação que não seja a de preparar os seus
elementos, para as diversas eventualidades da lueta.
O caracter de uma guerra é possivel ser conhecido
com antecedência, já pelas possibilidades de con-
flicto, ou pelas malquerenças accumuladas, os
manejos da politica exterior, o choque previsto dos
interesses em jogo, já pela natureza dos comba-
tentes em casos imprevistos. Ninguém quererá do-
minar a Inglaterra sem vencer-lh no mar. Se as ten-
dencias da politica fizerem piever uma guerra com
aquelle paiz, o dever primordial do instincto de defeza
é o de cuidar do mar. Só depois do desenrolar da
lueta é que será pensado no papel que o exercito
poderá ter. Convergida a attenção do paiz para a
lueta naval, os seus elementos de resistência e de
ataque correrão paraa sua fronteira marítima, e a
marinha, sem peias nem elos que a detenham, tra-
tara de exercer a estratégia, que lhe fôr mais con-
veniente, que será sem duvida, a offensiva.

Já vamos, entretanto, avançando bastante sem
estabelecer uma verdade essencial, a qual é de que
só existe duvida quanto a questão fixa, porquanto a
defeza inovei pertence sempre a marinha, qualquer
que seja a natureza da campanha, as circumstancias
da lueta, o caracter do adversário.

No serviço de defeza de costas tem-se dois
aspectos: o da defeza fixa. o da defeza movei. Tudo
quanto nos temos referido é com relação ao pri-
meiro, porque o segundo não soffre a menor con-
testação, em parte alguma.

Basta ter qne soffrer o doce baloiço das ondas,
para ser da dependência da marinha, mesmo quando
o emprego, o uso. é restricto, como o dos torpedos
lançados pelos "tubos fixos nas defezas dos portos,
canaes ou passos; como a da minagem da entrada
dos portos, ou ainda o estabeleciinento de um cam-
po minado nas proximidades do theatro provável das
escaramuças de um bloqueio projectado. São sem
contestação serviços de uma relativa fixidez, mas
como tocam o mar, são entregues a marinha, caem-
lhe no dominio. Ninguém discute isso, salvo, por
excepção para confirmar a regra, na Inglaterra, em
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que se verifica o inverso de todos os demais paizes.
Por toda a parte a disputa entre os dois ramos
armados é a do governo do serviço de defeza de
costas, cada qual o querendo, e não contente com
o querer, ainda pretendendo alargar a missão
que lhe foi confiada.

O exercito tenta immiscuir-se nos promenoresdos serviços internos dos arsenaes e officinas na-
vaes; a marinha tenta penetrar nas dependências
dos sectores de defeza continental.

Na Inglaterra, a discussão versa sobre o mesmo
assumpto, mas a doutrina naval, sendo que tudo
isso deve estar a cargo do exercito, mesmo n'aquelles
detalhes que superficialmente tocamos acima, em-
quanto a escola de terra entende que elles devem
ficar com o departamento naval. Só, tambem, na
Inglaterra é que isso se observa. Nos outros paizes.
não, as duas classes armadas são mui ciosas das
suas prerogativas para abandonar o serviço que lhes
já pertence, quaesquer que sejam as poderosas ra-
zões que a isso aconselhem.

Em todos os demais paizes, mantem-se o prin-cipio que tem primitivamente governado o assump-
to, posto que razões de ordem elevada indiquem a
necessidade de mudança de um para outro depar-
tamento. Como parece ferir prerogativas antigas
das classes armadas, os governos condesceneem,
no que fazem mal.

Naquelles paizes que como a França o serviço
da defeza de costas está com o exercito desde os
tempos das primeiras campanhas notáveis1, com o
exercito elle permanece. Nas nações em que elle foi
creado posteriormente, como na Allemanha, a in-
flueucia da época determinou a força á que elle
foi entregue.

Vimos que a França tem grandes difficuldades
para manter a sua defeza continental, e que por isso
não deve distrahir dessa honrosissima tarefa nem
um só soldado para os misteres da fronteira mari-
tinia, mesmo quando a infelicidade dos tempos lhe
der como adversaria a pujantc rainha do oceano,
porque ainda nesse caso, pela differença do poderionaval, a esquadra franceza para conseguir algum
resultado e impedir o bloqueio dos seus portos, o
anniquilamento do seu. commercio de longo curso,
adoptarà a enérgica defensiva activa, que obriga
a convergência dos maiores cuidadose das melhores
attenções nos serviços accessorios da defeza de costas,
e esses cuidados, essas attenções, são mais fáceis e
melhor exercidas pelo pessoal da marinha. A baze
da defensiva activa de uma campanha naval seme-
lhante repousa na efficiencia dos meios de quedispõe a organisaçâo da defeza de costas. Um erro,
um descuido, uma má interpretação de signaes,
pode occasionar o fracasso de uma operação bem
planejada. Esses erros, descuidos, má interpretação
são mais prováveis de parte do pessoal do exercito
que do de mar. Para este são mesmo injustificáveis.
A proximidade da França do theatro das operações
mais prováveis, n'aquella supposta guerra, a sua
delicada posição geographica, são condições par-ticulares que não governam o assumpto.

Citamo-lhe para |provar que o principio temsido rnantidp, a despeito da discussão que tem ha-e na Imprensa, entre teclini-vido, no Parlamento
cos e politicos, sem (|^ue, entretanto, a razão tenhaconseguido triumpho sobre a rotina.

Vamos encarar (d thema para o nosso casoEm duas espécies d£ campanha o Brazil poderáachar-se envolvido. Ou guerreará um paiz sul-ame-ricano, ou soffrerá guerra de um outro qualquer paizdo mundo, não importa a sua posição. Se a nossadesventura nos puzer jem conflicto com algum-paiz
sul-americano, ainda temos duas hypotheses": ou viveno Atlântico o nosso ^adversário, ou o Pacifico ba-nha-lhe as costas. Pará cada uma das hypotheses o
gênero da campanha (íiffere. Se o inimigo vive noAtlântico a nossa campanha tem o duplo aspectocontinental e marítimo Se, no Pacifico, só o conti-nental, como só marítimo na segunda supposição
geral.

Podemos assim, melhor considerar como tres os
possíveis casos de guerra para o Brasil.

Primeiro. O Brazil I estará em guerra com um
paiz sul americano acariciado pelo Atlântico.

Segundo. A guerra I é com um paiz sul ameri-
cano que tem o Pacifico beijando-lhe as praias;

Terceiro. O conflicto armado é com um paizaffastado da America dp Sul.
No primeiro caso, aí influencia da marinha parao nosso triumpho é decisivo, mas esse só será

effectivo quando o exerbito tiver coroado de suces-
so o seu plano de invasão e conquista, o que torna
duplo o caracter da campanha. Nem a marinha,
nem o exercito podem í dispensar um só dos seus
elementos, porque todos devem convergir para a
victoria. A lueta deve iniciar-se ao mesmo tempo
em ambos os scenariosl, se bem que a terrestre
tenha que ser mais morosa, não só pelas suas inhe-
rentes difficuldades come, para aguardar o desfecho
da do mar. Nós não sonhos suficientemente pode-rosos para distracções netjn d'um nem d'outro ramo
da defeza militar. A esqi adra, qualquer que seja o
adversário, n'esta hypotheke, tem que exercer a sua
mais útil estratégia, a da c|>ffensiva rigorosa, á fundo,
combatendo o inimigo orjde quer que o encontre,
dominando-o, vencendo-o, bara adquirir o commando
do mar, indispensável a nossa vida commercial, e de
effeito desastroso para o inimigo que sentirá a di-
minuição dos seus recursojs financeiros, que são o
nervo da guerra, e, não poderá com facilidades
abastecer-se nos centros productôres, não só dos
artigos e artefactos de gijierra, como os de uso e
necessidades particulares, alem da perturbação nos
factores moraes que tanto predomínio exercem iVuma
guerra.

No primeiro caso o exjto da guerra dependerá
do triumpho da esquadra. A campanha terrestre
aguardará o desfecho da lücta travada no mar. Ella
terá uma orientação dependente d'aquelle desfecho.

O nosso generalissimo' traçará o seu plano de
campanha conforme o que tivermos obtido no mar.
Se victoriosa a esquadra, estabelecido o predominio
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in aritimo, a supremacia naval, fácil lhe será o ata
que, porque mais seguro estará das
suas communicações, do seu abasteci
rá com o apoio da esquadra para
combinadas. Ameaçará diversos pontbs, ao mesmo
tempo, e pelas facilidades que são

facilidades de
mento. Conta-

as operações

nherentes aos
corpos fluctuantes animados de . vida, irá ao que
mais convier a seqüência projectada
quanto o inimigo terá que acompanh,
te, e por suppòsições e cálculos pro
vimentos de ataque. Uma vez a poss
nada uma realidade, o- resultado da
terra não será duvidoso,*pode ser pi
rici_, cheia de mil peripécias, indeeis.
meiros triumphos, mas o final será
victorias. Os recursos esgotar-se-hão
nuar da guerra, para a nação que não tive. o com-
mando do mar, porque os paizes
sendo tributários da Europa ou da Ankricí

açã;

da lucta, em-
ir penosamen-
caveis, os mo-
2 do mar tor-
campanha em
olongada, dif-

i até nos pri-
um liymno de"Com o conti-

suKomeTicanos
+an-

«o lhesdo interdicta a única via de comnumi'
haverá meios de receber facilmente outros. A fonte
seccará por falta de novos mananciaes. Esse é o
primeiro effeito da victoria da esquadra; o segun-
do, talvez, mais importante, é o do factor moral;
o terceiro, o desprestigio no exterior; o quarto, as
facilidades das combinações.

O caracter da lucta entre paizes sul americanos»
nas condições expostas é o que deixámos estampa-
do. Essa é a hypothese que exige maiores esforços
do Brazil. Terá a guerra em sua cm pia natureza.
Chamará ao serviço todas as forças vlivas da nação.
Verificada que compete a marinha ! o inicio das
hostilidades e que do seu suecesso defende a maior
ou menor facilidade de traçado da campanha ter-
restre, a esquadra não pode dispensar -nenhum dos
seus elementos de vitalidade, e não pode também
ter outra preoecupação que a de vencer a força de
oceano do inimigo. A defeza de costas não lhe de-

.,sve causar inquietações; ella estará. j_endo tratada,
governada por elementos que lhe iaugmentam a
efficiencia, mas não poderá também ser pelo exer-
cito, porque esse tem as suas vistas e os seus
esforços convergidos para a defeza da fronteira con-
tinental, terá que realizar a sua concentração paraa execução do plano que lhe fôr dictado, e ficará
então, a defeza fixa de costas abandonada ? Segura-
mente não, ella estará confiada á um corpo espe-
ciai, que não participa dos movimentos da esqua-
dra, como independe da primeira mobilisação do
exercito, que poderá servir á um ou á outro con-
forme o resultado da primeira phase da guerra.

A isabia organisação militar do paiz prevendoa hypothese, creou o Corpo de Artilharia de Costas,
com attributos especiaes e definidos, dando a sua
direcção ao Ministério da Marinha.

Logicamente essa é a solução para o caso)
technicamente é a mais racional-e fundamentada. Aresalva apresentada para o caso typicp das poten-cias insulares também será acceita para nós, coma mesma doutrina ingleza deque o commando su-
perior das bazes navaes, quaesquer que sejam o nu-mero e qualidade dos seus defensores, é de um

%_\

_*•..

official de marinha, á cuja orientação tudo estará
subordinado.

Tenhamos sempre presentes os máos effeitos de
uma primeira derrota.

O effeito de uma derrota, sobretudo naval, é de
conseqüências penosas.

Um desastre no mar no principio da guerradesnortea tudo, detém as operações de terra, faz
meditar no plano adoptado, faz pensar no gastodas munições, nos recursos bellicos do paiz, enfra-
quece o moral, fazendo desconfiar da victoria. Evi-
tal-o é dever de todo generalissimo. Prevel-o, ten-
tal-o impedir o é de todos os governos.

Para isso deve cuidar seriamente da esquadra,
dando-lhe na paz os rcursos para sua conveniente
estratégia na guerra, que é a da offensiva.

No, segundo caso, da lucta entre o Brazil e um
outro paiz sul americano, cujas costas sejam banhadas
pelo Pacifico, é evidente que a acção principal será
do exercito, a menos de possuirmos uma esquadra
poderosa de grandes navios, ou o adversário ser
um factor nullo no mar. Ainda em qualquer dos
casos a funeção da marinha é secundaria, e por isso
consideramos o caracter da campanha como con-
tinental.

A sua missão será, sem nenhuma duvida, valio-
sa," mais como um auxilio para accelerar a marcha
victoriosa . do exercito, difficultando as relações
commerciaes do inimigo com o inundo exterior;
dimiuuindo-lhe os recursos de resistência. Como
factor de campanha pouco poderá, ainda mesmo
tendo o inimigo alguma esquadra. Ir até lá só com
esmagadora superioridade de navios, tanto em numero
como em qualidade; ficar na espectativa armada é
assegurar a vida normal da nação com os grandes
centros, porque as aventuras de um ataque não
serão corridas pelos paizes com quem o conflicto
seria possivel. Fallece-lhes elementos para tuna tal
ousadia. Ainda mesmo que elles existissem a con-
sideração do affastamento das suas bazes é decisiva
na adopção de um plano semelhante.

N'este segundo caso todo o pezo da campanha
cae sobre o exercito, e salvo nas excepcionaes ope-
rações combinados no valle do Amazonas, a mari-
nha aguardará a marcha dos acontecimentos. Para
essas excepções ainda poderá a esquadra facilitar
a concentração? o abastecimento e a liberdade das
communicações, o que também se realizará quandoo scenario for vizinho da fronteira de Matto-Orossc.
Nas duas suppòsições os elementos da marinha são
os de caracter fluvial. A esquadra do oceano, con-
tinua a guardar as posições estratégicas do paiz, e
avisada pelos múltiplos meios de^ communicação
moderna dei todas as combinações adversas, terá
tempo de'sobra para antepor-se á ellas.

A defeza de costas, se assim fosse sempre a
guerra, é intuitivo que devia ficar a cargo do Mi-
nisterio da Marinha, para ser feita com os elemen-
tos navaes, 'mas esse é o caso menos provável.

Havendo uma Artilharia de Costas, o problematem recebido a legitima solução. Se fôr necessário
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accrescer á efficicncia do exercito com novas for-
ças de artilharia, a marinha pode preencher os cia-
ros da retirada dos regimentos d'Squelle corpo com
os seus effectivos de marinheiros, sem que seu po-der seja diminuído.

Como poderoso elemento de justificação para a
idea que propomos temos que, a existência de um
corpo numeroso e habilitado nos difficeis e árduos
encargos e conhecimentos de artilharia de costas,
colloca o exercito em melhor pé de guerra, por
poder contar com uma esplendida reserva para o
seu serviço mais especial, o que requer habilitações
comprovadas, que não podem ser adquiridas com
facilidade pela massa da nação.

O terceiro e ultimo caso, o da guerra com um
paiz de além-mar, é justamente opposto a este se-
gundo. A campanha é naval. O encargo da guerrarecahirá totalmente na marinha. A esquadra terá
que operar no sentido de deixar ao paiz a sua
liberdade de commercio, antes de tudo mais. Na
analyse das condições presentes, acreditando queos nossos recursos navaes estejam á altura da nossa
politica exterior, e tenham a força equivalente ou
mesmo um pouco superior a do mais poderoso
paiz sul-americano, desde logo comprehende-se quea estratégia da esquadra é a da vigorosa defensiva
activa, aproveitando a vantagem do affastamento do
adversário. O Brazil estando regularmente armado
em face das complicações de sua politica sul-ame-
ricana, com o principio que nos legou o império,
da primazia naval, possue elementos que obrigam
aos paizes trans-oceanicos á meditar nas difficulda-
des de uma campanha naval em águas tão distan-
tes, sem uma baze naval, sem um apoio e sem
possibilidades de obter, a menos que faça acompa-
nhar a esquadra por um grande corpo de transportes
com um numeroso exercito de occupação, o queeqüivale a dizer a adopção, de um gigantesco planode campanha, nunca conhecido da historia, e quevem facilitar as projectadás operações da activa defeza.

E' de prever que uma tal concepção não pas-sara de conjectura, porque serão taes os cuidados
que a esquadra terá com a protecção do seu cor-
po de transportes que uma força menor, com uma

tactica atrevida de ataques impetuosos, tirará osmelhores fructos, mesmo perecendo toda ella. Nósseremos capazes disso, desde que estejamos nascondições esperadas.
No terceiro caso, como vimos, a guerra serámarítima; a esquadra aqopfará a sua melhor estra-tegia, que é a da rigorosa offensiva activa, para im-

pedir o bloqueio dos nOssos portos; essa estratégia
repousa, como 410 caso francez, no intimo auxilioda defeza de costas, na sua grande efficacia.

D'esta forma, a existência de um corpo especial
com aptidão e conhecimentos das necessidades da
guerra naval, é a única solução apontada. O corpo
de artilharia de costas lé ainda o único remédio.
Não perde o paiz, em caso algum com a sua crea-
ção. Nas hypotheses aporjitadas vimos que elle será
sempre nm poderoso elemento de successo.

Havendo na nossa or^anisação naval um corpo
cujos relevantes serviços é-nie agradável aqui pro-clamar, qual o corpo de 'Infanteria de Marinha, játemos nós o fundamento para a proposta forma-
ção da nossa Artilharia de Costas, moldada pelaorganisação chilena, sendoj a sua administracção con-
fiada ao Ministério da Marinha, com as cláusulas
explicitas da ingerência jdos officiaes de marinha
comoconsultores technicos dos sectores de defeza e
commandantes das bazes navaes, creadas exclusiva-
mente para a vida da esquadra.

Adoptada essa solução que apresentamos, com
os alvitres que expomos, o Brazil terá dado ao
mundo militar um exemplo desabedoria, e de exoata
comprehensão da linha divisória entre os encargos
dos dois ramos de sua força militar, e nós, os de
mar e terra, legaremos as outras gerações o exem-
pio de cordura e abnegação que nos anima, e da
nitida consciência que possuímos, sobre as nossas
responsabilidades na defeza da patria% que deve
primar sobre as doutrinas, escolas, e princípios,inda que sejam fructos do mais elevado ponte-vista-e do desejo de servil-a com as forças de um amor
acrysolado e de um patriotismo superior.

Armando Burlam aqui.
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