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PROGRESSOS

DO

HM* ,,lv iuslilicor o nossu tempo dos attaqucs,
iHP)'|ii'- Hu- tem M.I.. dirigidos, Je superlie impotencii, em comparação
j*5£ciali(Jade
dos
r.irtes esludos, e grandes trabalhos di- ouIr oro, lie baataala lançar as listas sobre os
progressos, que desdo o
prim-ipio do seulo tem havido
nos dnersos ramos da arvore encyclopedica
, e
''¦" ol8um dos melhoramentos
práticos da condiçao humana. Ao tempo, que Laplace contempl,-va a astronomia do systema solar,
alina ao ardor dos séculos vindouros Ilcrsehell
o campi
wm limite da astronomia sideral, o armava com
MOI eflicazes instrumentos os
que se iiuizessom
«iiii aprofundar.
Favorecida por longas viagens, a historia
na'ural multiplicava o numero do suas
conquistas ¦
a transpondo as raias do tempo, como
»»nna tinha transposto as do espaço, a astropeneirava
nas trevas da infância da terra, e contava
a suecessão de acontecimentos,
a gequa
precederam
ração aclual: a zoologia recolhia e
collocava en.
,
sua ordem
primitiva as ossadas fosseis, de que
•-'Sino cheias as camadas superliciaes
do globo
e reconstruía a mór-parte dos seres antigos,
a
quo estes fragmentos pertenciam, reproduzindo-os
suas cxaclas proporções,o caracteres: ageoçom
'°gia, deixando hypothesis
vans, guiada peil obevacuo, marcava os vestígios, reconhecia
os monumentos naturaes das catastrophes
primitivas, do
quo os annaes humanos nao conservaram
a me'nona , o
quo são anteriores mesmo á presença
SObr° a terra' Com ° soccorr° ^stes
,„n„„lnei?
«nonumentos
fazia Cuvicr a historia das revoluçom do globo ou a historia da naluresa.
quasi
como a archeologia tinha
feito a das artes.
SÍ'VC-0S dü inv«st'gaçao substituíram
n.a!£„°(,0S
os
dovaneos da imaginação na
sciencia medica,
quo se tem aproveitado de seos
esfor«os, o dos das sciencias auxiliares.próprios
Deit-obrio-so

J:7l...

SÉCULO

ACTUAL.

quasi na entrada do século o
vírus var.ol.co, e logo depoi* o Dr.preservativo do
Cosler neutralisou outros, decompondo-os com o
ihloro A
«•ti do d.agnostoco enriqueciJa
Luennee',
no
por
que toca ás enfermidades de peito, com os si<-naes indefectíveis da
percussão , e da ascultaçnu
locou ,1 huma perfeição,
que caminha a par «mi
o que demais notável üflerecem
as sciencias nosituas, (j que ln,porla ai,)(Jn maig
h(, m tL,(tíT\m
total, que a medicina tem experimentado.
II,.
em nossa épocha,
que se cuidou pela primeira
vez em estudar as leis
geraes da formação o
desenvolvimento das alterações
orgânicas, e em
classilical-as segundo as suas analogias
reacs • a
anatomia pathologica entro as mãos de
o de seos inmediatos continuadores, recebe Bichai
huma
clirecçao nova, illumina com outra
luz toda a
sciencia, na regeitar todavia a herança dos
traba dos monumentaes de Bonnct, e de
Morgagni
«Ia lançou, por assim dizer, huma
ponte sobre
o abysmo, que os antigos haviaõ deixado
entre
o symptoma, e a alTocçao: creou a
medicina
orgânica ; inlroduzio o elemento anatômico
nos
ca culos da sciencia. Algumas verdades
pressenlides pelo gemo da Allemanha, desenvolveram-se
mais tarde em França , o bastaram
para operar
esta mudança. Em outro tempo, a maior
parte
das enfermidades erao olhadas como
espécies de
entes impalpaveis, immateriaes, o.
tratava-^apenas do seos symptomas. O doutor
Broussais
o seos emulos, demonstrando,
que quasi todas
as allecções tinha sompro causa cm
alguma lesrto
orgânica , as localisaram , e as desordens exteriores
nao foram desde entilo consideradas senao com.)
hum moio de reconhecer a sua sede o
principio
Seguindo o caminho aberto
Lavoisier, espor
tudou-se com observação constante as diversas
substancias, de que se compõe o
globo, os leis
que presidem ás proporções dc sua combinação;
e na pátria de Linnco , o genio synthetico dé
Bmeltus, destinado a elevar as sciencias chimi-
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cos á progressos equivalentes aos da historia natural, reduiindo a allinidade ao efleili. da
polaridado electrico, explicava a infinita variedade
de seos phenomenoí por huma lei unica, a dn
eleclricidade.

Inttsad of me ul irorkt , likt nalurt, girai
Enormvut , trutl itondtrt, cruth'd lhe land.

Sob a direcção de Aríwik , de Fulton , • Wkal,
os beroes da fiitura e do vapor, as applicaçoe*
da sciencia ao mecanismo da industria , á tronsIlu somente em nossos dias que se tem feito formação da matéria, augmenlaram cem veies.
nolar huma geral mudança na direcção das vim- mil MMB| a» forças do cavallo
, da agoa o do»
cias: n'outras epochos ellas apresentavam huma ventos; substituíram o movimento de
hum iemarcha altiva o orgulhosa: absorvidas na gran- gundo a 20 horas de trabalho engrondecéram
;
dc/a de suas abstracçoes, pouco se cuidava em o homem na terra
que habita, legitimaram seus
presta-las ao serviço pratico da espécie humana , títulos de rei da creaçao, o trazendo a seu serapplii-ando-as ás artes ulei». Dahi provinha
que viço e obediência os elementos subjugados, realiestas, sem principios rorionaes, se guiavam ope- soram a
palavra do poeta — mini a^ifai molem .
nas por buma espécie de instineto empírico. No arte de imprimir,
ellas completaram pelos
Socrales felicitava-se de ter íeito baixar a philo- cilindros
da mechanica a obra de
poderosos
snphia dos ceos á terra; a nossa idade terá a üuttemterg , o bemfeitor do
gênero humano, e
floria de haver tirado a sciencia de suas com- ajuntaram novos benclicios á aquelles,
que miprebensoes egoísta». Mais (mpular hoje em dia, nistra a historia dos quatro séculos, decorridos
des«•Ila nao vive exclusivamente no recinto das aca- de
que o mundo está na posse deste descobrimento
«Icmias; percorro os campos, visita as oflicinas, e sublime.
A velocidade da retiraçao abaixando o
-.em
presidir alé aos modestos arranjos da vida custo das obras, a imprensa tornou em nossos
domestica. Qm poderosos auxílios dados ás artes dias a leitura
popular, o pensamento universal;
pela chymicn o a pbysica! Emquanto huma do- continuou a revolução que o Evangelho tinha
tava de huma multidão do
processos novos os começado ; deu a todos , o que outrora só aos
domínios tia industria, a outra estendia a esgrandes e aos ricos se distribuía; foi procurar
phera do poder do homem sobre o universo no abattimento e na solidão o
pobre , o
physico, que o encadea e limita, substituindo o no, o desvalido , e sacodio sobre elles o pequeramo
consumo da forca de seus músculos
pela acçao da arvore da sciencia carregado do orvalho. de
emprestada dos agentes da naturezo , armando fruetos c do flores.
com maquinas a fraqueza de seus membros.
Assim lambem , que differença nesta
Na communicacão dos
parte enIre as sociedades antigas e as do século XIX! rego de ferro, correndo povos , o itayon • o
do huma cidade a oulitro/loto conta-nos, quo a construcção da
Ira , anniquillaram o tempo com o espaço, cengran•le pynmide egypcia oecupára cem mil homens tralisaram os reinos
em contacto as nadurante vinlo annos , sem incluir os empregados çoes. Do todos os, puzeram
inventos porem de nossos
no rórlc das pedras o em seu transporto ao lu- coevos he sem duvida a
navegação
vapor o
gar do edifício. O historiador grego accumula mais importante, o mais fecundo, por
o
mais
rico
a soiiim-i toda das misérias da nossa condição em
Paremos hum instante i cantempromessas.
mi narrativa desta obra , objecto do maldição e
plar a marcha o os resultados dessa concepção
de horror para o povo, quo, privado de maqui- maravilhosa,
que ha menos de vinto e cinco
nas , reduzido ao volume de seus corpos, ao annos
bum sonho, o que ora ultrapasesforço de seus peitos e braços, era ceifado saram parecia
todas as previsões. Já nao somente as
papela fadiga e pela moléstia. Ora, calculou-se ciíicas águas dos rios,
sulcam modestamente
quo
as
maquinas
de vapor da Grao-Bretanha os vapores; elles oppoem hoje ao
quo
oceano hunia
postas cm jogo por trinta mil homens somente, massa tao respeitável como a das náos, e
deextrabiriam | mesma
quantidade de pedras, o vassam o athlanlico em todas as dirocçòes. Ouem
as ergueriam ú altura da maior dus
pyramides no ousaria augurar-lho este triumpho om
presença
curto espaço de desoilo horas. Yinle annos de dos
preconceitos, das hesitações c incertezas qúe
mortífero trabalho imposto a cem mil operários, se oppunham
á nova espécie de navegação no
o que eqüivale a dous milhões de homens
começo desto século.
por
quando por bum desses
bum anno, eslupidamente empregados nesse
pa- venturosos acasos, a quo Tantos dcscubrimenlos
'Irito do orgulho do tyranno,
que o erigira , liou- so devem, a força do vapor foi adiada!, Á exveram sido feitos cm menos de bum dia
''is á pbysica moderna, se licito fosso ao , gra- ponencia , á raridade dos modelos vinham junchefe tar-se os ataques dos espíritos tímidos o rotidc liuma nação livre bum desses caprichos
neiros, que em emprezas novas só olham
em rez de trabalhos úteis , decretam a creaçaoque,
para
dê o lado dos inconvenientes. Entretanto operan,
enormes e crucis maravilhas,
emagam
a tara. do a principio sobre cúrias distancias o com maque
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iu
quinai de fracas dimcnst.es, pouco a pouco a
navegação fumeganle ousou sahir dos margens menos
-t"*1** ^-iTme„toT,.rüi-a
\aT correspondeo
tao rápidos,
t,,„ ,*,,-,.•,.
do» rioa, deu hum passo mais avante, depois
mente a necessidade dominante
da e,J|72
outro, e avenlurou-se, bem
tímida
o
aca- conlrou tal animaçie na tendência
dis ,*,.,,;. „
nbada ainda, alé ás costas. que
Era buma magni- em hum século todo industrial,
lica conquista para a industria o a civilisação, a
eeSEo!
q„„
N huma
sem a qual nao he |lcit„
pone de navios, que sem o socorro do velas, contar. No potência,
commercio, o na
na pa/ „
sem | auxilio caprichoso dos ventos desse á
.
na guerra oceupa bum logar política,
transcendente, an
navegação costeira e fluvial huma rapidez e reM lhe nio poderia mais recutar,
ttul.ind.idi. até então desconhecidas. substituindo dou as relações
pois que mu
dos povos e das distancia*, os
as vias lentas o incertas de cobotogem. Mas isio
systenios de ataque e de defesa,
,- fará n..
nao bastava; esta vantagem restringida em
bum universo inteiro, considerado em
sua
limitado circulo só
unidade
podia comprehender as rela- huma revolução nao menos completa
que a d.i
çoes de vizinhança. l»ora que o vapor opplico- bússola. Do
ora em diante pode-se dizer de sua
do á navegoçao brotasse todos os seus fruetos
, inlluencia o que Napoleao dizia dc seu impara que o novo horisonte, que abrira ao mun— he como o sol acima
do horisonte; dts¦B , fosso sem limite , como a immensidade dos peno:
de quem o ndo vi.
graçado
mares, era preciso achar o meio do leva-lo alem
das costas, e fazer longas derrotas, sem olhar
á
As sciencias
distancia.
Mas quantos obstáculos nao so lhe çado menos. políticas o moraes mio lem avanAs nações modificam a ferocidade
oppunham ao exilo! O volume enorme do
comsita egislaçao criminal, e os vestígios
da anbustivel necessário, a imperfeição das maqui- liga
Jlo barbaridade
desaparecem do dia em dia em
nas, as incrustaçoes das coldeiros, os correntes toda
a parto, diante das vozes da
do athlontico, pareciam dilliculdades insuperapbilosophi.,
o dos queixumes dos
constitu
povos. O svstema
vcis. Homens de grande
"de
cional, que ontes nao
peso
bum grande
passava
formalmente em Inglaterra contrapronunciaram-se
qualquer es- lacto estabelecido pela mao do tempo na Inglaperança do hum suecesso feliz, o hum sábio terra tornou-se hum
principio , a formula da lidoutor provou a sua impossibilidade aos
physi- herdade, a condição do progresso dos
cos do Briitol, aconselhando-lhes
povos
que se con- o centro do sua política gravitoçao. Ho hum extentassem com os resultados adquiridos.
A tudo pcctaculo bem próprio a elevar a alma
do hoisto o vapor, ajudado do idéas engenhosas, mem
generoso esse desenvolvimento do governo
respondeu como esse philosopho antigo ao soivre entre as nações cultas, o seos
progressos
phista , quo negava a realidade do movimento — lentos, contrariados, mas
seguros cm todo o
poz-se cm marcha.
mundo civilisado. Ha cincoenta annos nao
era
assim : quando os Francezes indignados do opproO mar estava assim do huma vez avassalado e brio,
regeitado o auxilio dos elementos. Mas durante soirrer que pezava sobro seo paiz o cançados do
as desordens do huma nobreza mantida á
esta gigantesca empresa, o vapor sollicitava ain- custa
do odiosos privilégios, tentaram estabeda novos progressos, abalançava-so a novos vôos. lecer
o regimem da Grá-Bretanha, o continente apenas tinha noticia do sysleimt representatiNâo contente de percorrer os rios aló os lo- vo; e o
principio especial, o direito divino
gares, cm que a agoa faltava-lhe ás rodas, que- proscnpto na Inglaterra, nem
era disputado oos
ria também remontar até as nascentes, o intro- monarchas
Europeos. A revolução dos Estadosduzir-so nos mais pequenos canaes,
ganhando em Unidos, mal sentida pelos governos,
celeridade o quo
pareceo
perdia no peso e augmentando unicamente a emancipação do hum
do capacidade sem sacrificar suas formas.
, quo
povo
Ten- chegara aos annos da juventude , a separação
da
tou-se substituir
por delgado fio do ferro o pesa- parte do hum império, cujos interesses repugnauo envolucro do madeira
; novas objecçôes sur- vam entre si, antes do
quo a materialisação do
giram ; o ferro prejudicaria á regularidade da novos
principios ou confinados no gabinete dos
agulha, o altrahiria como conduetor
electrico, espíritos especulativos, ou consignados cm alguns
o raio do ceo sobro a cabeça dos audazes,
que do seos escriptos. Mas a revolução da França
Iho confiassem a vida. Apezar de tudo,
ain- veio dar o signal do
quo uma grande mudança
novaçao realisou-se; os
progressos mais rápidos so havia operado nas idéas dos
povos. A Europa
os
obstáculos,
quo
os fizeram desapparecer hum armou-se contra as novas
doutrinas, tendo á
apoz outro.
sua frente a olygarchia dos conselhos áulicos; os
povos marcharam para a cruzada; o principio abTal he em resumo a marcha ascendente
da soluto foi vencido; e o edifício da servidão
navegação por vapor.
Quasi desapercebido ainda desde então vacillou na sua base , c começou

fa
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a ameaçar ruirta por todos os lados. Debalde o
Brande genio, que assombrou a Europa,
pareceo
|Mir annos ter contido a torrente progressiva: seos
exércitos, suas administrações cunqttistadüras,
ino»ulavam nas nações as idéas,
que a revolução
lhes ensinara, c
que a gloria dos triunphos
tinlia na França como abafadas em seos resultados práticos. Eis logo. ao impelo da nova cru«ada, feita em nome das idéas representativas,
pruniottidus a Europa pelos seus príncipes , que
trabiram a palavra dada , Napoleao cahio. .Mas
antes du p.udr para esse derradeiro campo de
batalha, em que tinha de consumir cm vno o
esforço todo do seo genio, o os últimos rasgos
de valor e dedicação do exercito invencível;
..'aaaa instante fuditico, em
quo jà nao via scintillar no céo a estrella do seos destinos, elle
havia dito: — « depois do mim a revolução isto
,
« he, as idéas constitucionaes
proseguirào o seo
«caminho. Si nino, babeis e
possantes nao ca«tarem hum leito á torrente, ella o abrirá,
« arrebatando destroços deploráveis. » — Palavras
prophctioas foram estas, que resumem o que do
aconteceu , e
que retumbaráo ainda por
Jacto tempo
largo
n'este universo todo sulcado de sua
gloria.
As sciencias administrativas começam a soltar¦1 da rotina até aqui seguida , do empvrismo
"século
de l rico , o dos
physiocratas francezes do
panado. As grandes verdades quo a economia
política proclamara, nno ficaram estéreis, e lem
produzido huma revolução salutar nas idéas dos
povos, e na marcha dos governos.
Foi
terra a ihcona da balança do commercio; por
e
com ella parte dos obstáculos
nas
fronpostos
tciras, e no interior dos Estados
á circulação
dos productos,
quo so busca hoje favorecer
A completa emancipação da industria,
e do
ty)ntmcrcio, será seln duvida huma das
conquistas do nosso tempo. Sans doutrinas
sobro a natureza dos valores, e sobre os
principios,
que
regulam a
producçao, vieram oceupar o logar
dos velhos erros o
preconceitos. Mas oxalá
«,ue quanto á distribuição da riqueza,
a econonn.a política e industrial houvessem
trazido as
classes laboriosas as mesmas
vantagens, o bonoiicios! tilha do movimento
civilisador do século
AVlll, essa sciencia ingleza, dimanava
de hum
principio material, e ressentia-se da data de
seo nascimento: tal
Smith o seos diseipulos a constituíram qual
, só so oecupava de abreViar o trabalho, e do multiplicar
os producos- Ella o cotiseguio; o cu
repito quo foi huma
¦tua o
grande conquista; mas isso não bastava. He preciso olhar
para os lados do huma
mesma phaso histórica, a victoria,
o as victimas; a aurora do tr.un.pho,
e a noite depois

dVII.', noite cheia de lugubres funeraes,
que
trouxe apoz do si. Procurou-se em toda a
parte os meios do produzir muito e de concentrar
os capitães, o nenhum- do manter a vida dn
obreim. Para atalhar os
perigos, a incoheren«ia, as crueldades d'essa conquista, São Simõo,
Hoberto Owen, e Carlos Tmrrier fundaram Ire*
1'üchulas, Iodas correspondentes á civilisação mecanica, e industrial,
procurando a glotiiicaçao
do corpo, a satisfação dos appetite*, o bem
terrestre, a realisaçao de hum ideial
perfeiln
sobre a terra, com exclusão de Deos e da
alma. Estas Ires escholas,
que subordinam a
idéa ao facto, o pensamento à matéria, nau
proposeram ao homem, em ultimo resultado
senão huma melhor distribuição do trabalho e
da riqueza, huma melhor exploração dos elemenlos organisadores da industria: os seos chefes seguiram trez caminhos d inerentes. Ihren
pregou a cominunidade; Fourrier a associação;
São Simao a liyerurchia. D'estcs sistemas, o mais
democrático foi o primeiro; o mais
grandioso, o
de- S. Simao ; o mais
poético, o de Fourrier.
Sem entrar na analyse década hum d'cllei, nao
he evidente, quo us três doutrinas socialistas
occtipavao-se do homem material antes de cuidar
do homem moral , e
que promottiuo-lho a relicidade unicamente n'esta vida?
Que a poesia do
interesso fazia as vezes, cm seos códigos,
da
poesia da dedicação ? Que os gozos grosseiros , ¦
iguaos para todos olTerocidos
por Oteen, os praseres graduados e variados, do
quo Fourrier
mostrava o magnífico attractivo; o as immensas
ambições, dispertadas
pelo S. Simonismo, so dirigiam á hum fim terrestre, a hum fim actual,
ao reino do corpo? Em buma
palavra, nao ho
igualmente evidente ,
que para alluir pela base
as tros escholas, basta lembrar
que o homem
ho naturalmente imperfeito;
quo o industrialismo o mais engenhoso nao extirpará nunca as
misérias do sua natureza moral; o
que cm vez
do entregal-o ao incentivo sensual, cumpria
pelo
contrario comprimil-o,
para dar vigor aos sentimentos da espiritualidade , do amor, da caridado e do sacrifício? À
phiiosophia do christianismo , e á mais ninguém , estava reservada a
reforma da obra sem alma e sem entranhas dos
economistas do século XVIII; sò ella
podia animnr essa estatua, que elles tinham construído,
sem
yivifical-a com hum só raio da luz do Ceo.'
Debaixo d'esta alta inspiração foi fundada n'estes últimos annos a—economia
política christam—
Desterrando a cobiça , o vicio do esgoismo humano , quo perverte as relações do trabalho
o do
capital ; o catholicismo faz dominar sobre
a industna , a formação, e o movimento da riquesa o espirito
de sacrifício,
que elle ensinara
aos homens, e
que hum dia terminará por huma

INTEODÜCÇAO
pez fecunda a R-isao, quu cnlro o rico e o
pobre, filtre ua quu truballi.im, 0 os qu„
mm , entre o» que sofliem e os ne
gosaut,
I futiusiroiii o» inlluxtts da st iencia matt-riahaln.

o quo hclitorganiaava a
«Ju rw"n .
Sfbelling fl d« naturalismo pui|oWp|,;.
, , EJ ,„„, «
„mi H,tum ,a,,,aM
formulas
huma nova estciira , c levava „ J JJJ
U,, (|„
transcendente rarionalismo conjunetamunte ,,,,„,
Nni bellas artes, a em todos ,,, ramos _|a |_t.
a
«OiMil. ü moral t» a b isto ria; t.a rrj|1(1, ns,.
teratura, longo leuipu sc haviam re.lusid.t
l\J,.t
a
imitar invariavelmentu tipos antigos tle admira- Jolíard, o interpela* do mtttom Tlioma* llml
«a»ia o primeiro
•f! bellesa, mas ruja rèproduiçao continua
protesto «crio c ollicial contra
vi- o doutrina scnsualista. a
nba a sur monótona. Deixando us testes
quem arrusaia de dasc as conhecer as Ms
do cntcndiiiifiito buprimitivas
coroa do polytoismo, a
quo mui» corresi.iin.lin man.,, do negar huma
du homem, cuj.i
em nossas crenças o sentimentos, a moderna
parte
natureza moral mutilitava, arrancando-lhe
,,.„,
poesia voou solir». as aias da musa christam, mais elevados
e nobres attributos. A direcça..
atravez de regiões misteriosas, até a fonte
su- nova dada as idéas . desviando
a ,../,,. do „,unprema do bello o do sancto. Espíritos indi'|-eu- «Jo dos sentidos
o dos pbenoinonos, t..i.lribiii dentes , deixando a trilba Imitida do
gênero ram uflícaznieiile á rebabilitação do thristianisclássico, sc applicaram a estudar, e a
a mo, quo fora o objecto dos
pintar
altaques ardente*
naturesa sob novos aspectos. Arredando-se tios
c vivíssimos desse mesmo século
XVIII. A nomodelos de convenção elles encontraram às vcscs eess.tlado
do crer, inherento it condição humamonstros; mos ho licito,
quo se desvairem bum na, u necessidade de hum appoio .'1 fragilidade
..mio, os quo sabem das sendas ordinárias
é
e SS misérias do nossa alma, a necessidade
iiuiberidas.
de esperanças do que so apascenta o homem , emlim
Uo huma buze larga e indestructivel
a soA mesma erudição rccebeo impulso do
grande cicdüde , tem g-ralmente substituído a para
incredulimovimento dos espíritos. Depois do se baver
li- dade, o enchido o vazio horrível
tio as scientiíicas e engenhosas indagações
, que ella deido xará nos corações. Sabinto do
Nitbuhr , sabe-se a historia romana melhor, do cias
galerim as facede Ultairo, e coiuprehendeo-se .me
nlo
que a sabiam os relboricos sem critica, (1110 a ho
separar a força do christianismo do
possível
escreveram entre os antigos. Encerrada antes
nos sua belleza , suas
de seos benelicio»
«-laustros , a erudição era laboriosa
su.i
o tenaz , morul do seo culto,provas
o
que tem do sensível d.,
porém minuciosa o mesquinha o inuito ganhou'
que tem de intellectual. E com elíeito si lhe
em. passar pura as máos dos homens,
penao dimos provas sobre a existência do
que
hum Deos
sair extranhos ao movimento da vida
acliva
primeiro fundamento da moral, elle envia-nos ás
Demais, ella já náo se illumina somente
com maravilhas, s á magnilicencia da
natureza,
as luzes, quo lhe fornecem as lettras
mas ainda com as que pedo emprestadas gre«as
ús^letSi examinamos seos dogmas, seos mistérios,
Iras orientaes. Heproduzem-se bojo em
allemáo
bxiim a ligeiresa do espirito,
que
inglez, e fraiicez romances chinezes; explicampesados ú rasao ello mostra-nos os sacramentos,
as solem*<•' epopeds MinseritUü.* o lizeram-so felizes
ten- ntdadcs e ceremonias tocantes do seo
culto , que
tattvas paru interpetiar as inscripções dos
mo- explicam ns intenções. Si
o que.
nuniüittos do Egypto , dos templos de 1'orsopotem Teito para a felicidade pesquisamos,
dos homens, a imalis. Deixou de ser hum mjstorio o systema
gra- ginaçito não
comprehender todas ns sublipluco dos Egypcios, sobre que repousava a re- mes dedicaçõespodo
,
que ha inspirado , os males, que
udaçuo inteira de sua archeologia as sabias
in- ha prevenido! Si
;
".estigaçoes
queremos conhecer sua inlluendo Champollion c do Young levanta- cia sobre
os progressos das sociedades, vemos o
r«m_
quasi do todo o véo, quo cobria a tlico- christianismo abrindo as
fontes da antigüidade
gWHS d'este povo curioso; a cbronologia dos conservando
a tradição das lettras no meio do
i liaraós foi restabelecida; e à
juda do alphabe- dilúvio da barbaridade, e das sombrias revolul»> phonetico, he
possivel hoje decifrar a histoda Europa moderna , estabelecendo a civina oceulta n'esses byeroglifios,
se perdem Ções
lisação
que
com as artes; a politica o humanidade,
«it noite dos tempos.
girando o universo precedido do archoto de huma
luz divina , que domina o tempo.
Nos domínios da sciencia da alma, vimos operur-se a reacçuo mais
profunda contra o empyrismo
Quer-se emlim examinar o christianismo em
materialista que formava
oalicertedoodiíicio philo- suas antigüidades, em toda
a serio do sua bissonh.co do século XVIII.
Ao mesmo tempo que na toria ? OITereoe tudo o
Allemanha elle desabava
que pôde engrandecer o
por seu próprio peso , em pensamento. Sua origem nos chama á innocenpresença do criticümo da rasSo
pura de Kant; cia das scenas da creação, às risonbos harmo-
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niat do mundo primitivo, ao berço do Éden,
nu que se declaruraiii os destinos do geneio liumano, A imaginação se compraz pttmt distani-ias, onde se descobrem as tentiai dos putriaribas, e seos rebanhos errantes. Estes veneraveis
-.•
pnstores, que saudn.am do I .-¦• o Messias,
seus
desejos,
a
nutriu
lixam
M sua posteri|Mir
dade nu terra promcltida , deixando ahi seus tumulos. Seus filhos repassam o pre/ndo rio,
que os pnis haviam atravessado com hum bordão
de viagem na mau; | logo se tornam huma soni-il.t I.' que passa por todas as fiimui* de governo, por todos os dcseiitoliimcutos du civilis.-H.-.it.. Este povo immutatel em suas tradições,
no meio dos impetios, que em roda delle se
succcdiiim , marra a espécie da grandeza que
Ibe havia sido nlliançada , o ofTerece l.-inias maximas applicavois ao governo da sociedade , como
preceitos úteis uo proceder do homem. Mas a:,
verdades suceedein-so ás figuras; lã se faz a
alliança dos dous testamentos, as proplii-iias se
tornam historia , que tine as cousas da terra ás
do céo, os aiiii.u-. dos homens ás maravilhas
da fé!
Em conclusão , romprchf ndeu-se , que o cbristianisino considerado em sua doutrina , em sua
moral , em suas instituições , em seus benefícios
e na snu historia , olTereee cm tudo com riqueta incxgotavcl santas máximas para a viagem da
vida , sentimentos para o coração , o a verdadeira solução do destino humano.
A* visla destas tendências c de tantas emprezas concebidas em menos do quarcnla nnnos,
cuja enumeração brevíssima acabamos de fazer,
e quando o movimento inlcllucliial continua cm
accclcração progressiva , he impossível nao invcjarmos a sorto das goraçoes futuras, destinadas
a colher o fructo do tao grandes o úteis trabalhos I
Quem podo prever até onde irão os resultados da lei da perfeclibilidado da espécie humana
na ordem intollectual! Nada ninis resta a desçobrir, ropotem alguns, nihil sul> solt norum; não
ha mais espigas quo restolhar na messe esgotada
da sciencia. Isto já dizia-se no século XVI , no
momento mesmo em que Kleper e Galileo acakaram de dispontar nos liorisonlcs da , vida quando os grandes homens dos séculos seguintes ainda
náo existiam senuo "íos desígnios da Providencia;

n'esses dias solem ne. e fecundos, em que comecava a era nova das sciencias ; em que a palavra prophetica de Bacon hia anuiinciar a gran<l.7;i do destino futuro do espirito humano. O
limitem continuará em sua marcha indefinida
derrubando an barreiras que se Ilu* op|>ou em cada
século ; o caminho que tem a percorrer, lio immeiisii. Somente a sua missão no porvir terá
talvez mais tranquilla , o parto da intdligencia
e da civilasaçao menos laborioso, do que até aqui
o tem sido , c o será ainda por algum teui|«o
mais.
E com i-ÍTeilo desde o meado do século V ,
em que o intitulo romano dt-smoroiia-so no oci idente aos golpes dos Herulos de Odoacre, e
dos (Mrogodos do Theudorico, o homem nos
peitei do prograaie nao \om feito mais do quo
conslituir-se atribtiladiimeiito, estabelecer-se com
iudisiveis angustias, e desenvolver os elementos
comprimidos de sua natureza. Uo quinto ao ducimo século elle leva a lutar contra a innundaçao, que o submerge, da barbaridade invasora;
dahi a.» décimo quinto, consome-se em esforços sanguiiioleiitos para libertar-se do jugo da feudalidadc,
maior afronta que em sua dolorosa carreira n hum inidade recebeo, alô quo o pólvora lie descoberta , o
0 primeiro tiro da arma de fogo , rompendo a rica
armadura do cavalleiro, c nivelando-o com o
peão no campo dos combates, proclamou ao mesmo tempo a igualdade na ordem civil. O suculo XVI foi o do desenvolvimento do clemento religioso; o XVIII, o do elemento politíeo,
c o nosso o ho incontestavclmcnto do elemento
industriai Mas para conseguir o fim em cada
huma destas espneras, quantas crizes, quantos
terríveis accidcnles, quantos suores do sangue!
Pareço quo na ordem providencial do mundo,
nada se obtém sem sacrifício; elle ho a condiçáo da nossa perfectibilidade; para quo lenha
lugar o progresso da espécie, ho mister que
huma geração seja olTcrccida em holocausto a
outra; c assim o desenvolvimento das sociedades oíTercceria o aspecto de huma redempçao
continua , segundo essa lei, que hum philosopho cliristáo dos nossos dias chamou—paingenisica. — Para nós portanto , os tormentoi do
huma cpoclia critica, a fadiga da construcção, os
ardores da luta: para as gerações vindouras,' as
flores da primavera , o orvalho do céo , a fruição não disputada de sua herança I
S. Torres Homem.
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ASTRONOMIA.
O Cometa 4c IK43, ,,;

,,,,,1,, „„ nio do Jam-iro.

juneçao deveria ter ainda huma mui
pequena la-¦tude, isto he. achava-se
quasi na linha do
**Sx MiiTo notavfl cometa quo começou a ser sol a terra;
a como a cauda du romcta seguia
^0;'--<ivt'l nesta eorto depois tia sua passogem com mui
diflerença, a direcção do raio vector,'
Wp* pcrihelio, em o lim do fevereiro do «Io he, pouco
opposta
no Sü! ,|e ||0||l püssivd ^
corrente anno, a depois até 3 tio abril, foi ohserextremidade da cauda tocasse a nossa
tado por mim em os dias li, 14,17,83,
atlimosaS7d* lera: tanto mais
quanto, nos primeiros dias de
março , por meio de hum instrumento d'e alturas
março, isto he, logo depois da conjuneção,
c azimuthes que temos na aula do observatório
so
da observou huma
grande inflexão para o lado d<.
escola militar, referindo as suas
posições apparen- norte no extremo da cauda
tes ás do olho do Tauro Altlcbaran).
, como deveria ter
Sobro as logar nesta hypotlieso.
(
•res observações do
H, 17 o 23 calculei a orSe esto fenômeno tevo logar, elle nos conlirDita do cometa pela primeira approximaçao do
ma nu opinião du
quo, huma substancia tenuismclliodo do Olbers. Com estas mesmas obscrsima, como lio a cauda do hum cometa
vaçucs o mais a de 27 so encarregou o Sr.
, nao
Joa- podo reagir notavelmento sobro a nossa
atbmosJosó
tle
Oliveira lento de mecânica, do leni, c
qutm
menos ainda sobro a mossa do nosso
lazer o calculo da orbita
pelo methodo de La- globo. Com eíTeito, bata* substaiiciu tao
pouco
Hrtuigc modificado por Mr. do Ponlicoulant; o densa
que deixa passar, atravez do muitas mios resultados quo apresentamos sao o termo
1110- lliares de léguas, a imagem das mais
(lio dos dous cálculos.
estrellas sem alteração sensível deve serpequenas
dotada
,
Distancia perihelia. 0,37 da distancia do sol á terra. do
huma densidade, o
por tanto dc huma quanTempo da passalidado de movimento tao
pequena, que o o liei to
gem pelo perido seu choque sobro a massa da terra
deve ser
mapreciavel.
, W-ÍO 22 do fevereiro de 1813.
Inclinação
da orbiQuando apparcceo esto cometa , havia chegado
ta sobre a eclipa noticio do descobrimento do hum em
Outubro
tica
44» 20'
do anno passado,
pelo astrônomo Mr. Laugier
Longitude do pecio Iam, o por isso so
julgou sor o mesmo, e
riheüo 209" 30'
tlellü so publicaram os elementos. O
Longitude do nódo
quo mais
augmentava então o interesso de supposto
iden( passagem para
idade, era a semelhança
ao principio preo sul
quo
168° 36'
tendia Mr. Laugier achar no cometa
Movimento retrogrado.
por elle
descoberto, com o famoso
foi
visto
na
China
que
em 1301. O mesmo astrônomo
depois quo
Com elementos semelhantes a estes não so acha
provou
cometa algum em o cathalogo de Mr. Schumacker. o seu cometa não era o da China , a que ao
A cauda do cometa, em os primeiros dias do principio o havia comparado. Quanto ao nosso,
os seus elementos
exuberantemente que
março, se achou igual ou maior do
a sua não he nenhum dosprovam
que
dois.
distancia à terra, o depois foi suecessivamento
diminuindo. O cometa
passou pelo perihclio ,
P. ÍA. Bellegarde.
pelo nódo o pela conjuneção dentro de hum intervallo do 10 dias;
por isso na oceasião da con#
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SCIENCIAS.
OKMTIIOUM.I V UUASILEIUA.
-matua*»
1)1 AS ISI-l.i II.n NOVAS DE BKIJA tli.ltES.

mui: a variedade infinita de pássaros quo
! povoam , e com o lindo matiz do luas cores
mmm ..if.iiiiniM-.iiii os bosques c vastíssimas iampinas do Brasil, huma família sem duvida alguma
tem merecido particular attenção aos naturalistas
É viajantes , a daquelles vulgar e iiidistinclamenle
conhecidos debaixo do nome de beija fl<)ret, ou
rhupa-fllthes. Este grupo encantador, peculiar
das regiões do novo mundo coniprehende hoje
muitas espécies e variedades dillcrcntcs. Compoem-se de pequenas aves notáveis pela belle/a
e reflexo metálico de sua plumagem, por sua
valentia , agilidade , c admirável rapidez de seus
movimentos. Tendo igualmente todas ellas como
principal caracter, bico longo, delgado, e pontudo , contendo huma lingua lina , comprida, e
quasi até a sua base dividida em dois lios; insliu mento este, que o pássaro emprega para chupar o nectar das flores , donde lhe vem o nome
pelo qual he conhecido.
O Illustre im -i, | quem tanto devem as
Sciencias naturaes, incluio todas estas aves no seo
gênero Trochilus; porém os rfaturalistas modernos , attendendo ao grande numero do espécies
novas, que constantemente vao apparecendo, forinaram ifellas dous gêneros, conservando para
¦>s que tem o bico arqueado para baixo o nome
•ie Trochilus, ás
quaes em portuguez chiimaremos colibrios ou beija flores; dando o dc Ornismyd Less. ou o da Orthorlnjncus Lacep. ás que
lem o bico direito ou levemente curvo; para
estas reservaremos em nosso idioma o mesmo
nome de ornismia, como mais próprio o barinonioso, dcsprusnndo assim o do passarinho mostardo proposto pelos naturalistas Portuguezes.
Desta família nos lemos oecupado mui partieularmcnte, e por isso cm outro N7" da Minerva
l.rasiliense apprescntarcmos o catalogo de todas
as espécies Brasileiras descriptas até hoje pelos
diíTercntes authores, com as alterações c innovaçoes quo temos colhido do nosso estudo c observaçao; por enquanto nos limitamos a descrever
duas espécies novas que o acaso fez chego-' ao
nosso conhecimento.
Estas duas espécies que segundo as investigações
o exames, a que temos procedido, ainda não so
ai liam descriptas nos authores e publicações scientificas de que lemos noticia (a) , vão pela pri(11) Tittís suo entro outros — Wilson, American ornilliolnrry, Ppix, avinm species novoc in itinere
per Brasilian.
Ti-nitt* tfómithologiá par Losson. Histoire ntUorolIo dis coli.

meira vei receber de nòs hum nome. Algum
ti-iiipu levamos em rellectir sobre o modo
pot
que formaríamos esla denominação, e ndo podia
mos sahir da nossa perplexidade, pensando si
por acaso seria maiscoiivt-iiieute derival-a d'alguin
dos caracteres salientes do pássaro, como acontece em quasi todos os nomes das espécies MO»
lógicas, ou adoptar antes algum nome próprio
seguindo o exemplo de muitos naturalistas celebres.
Em hum.; das oceasioes, em que sobre isto
pensávamos, oceorreo-nos a feliz idí-n , de que
approximando-se o consórcio do nosso Monarcha,
como naturalista mio poderíamos melhor solemiiisal-o , do que dando o nome da nossa Augusta
Imperatriz a hum destes novos beija flores e então
não hesitamos hum sò momento em dar ao outro
o noiiio da nossa Evcelsa Princeza Imperial, associando a memória d'este descobrimento scientifiio
a tao respeitáveis e Augustos nomes.
Outros mais nobres e mais honrosos de certo
não poderíamos achar do que aquelles , que credores do respeito, veneração e sincero amor dos
Urasileiros, recordam as grandes virtudes, o
eminentes qualidades, que formam o admirável
caracter das duas illustres Princezas em tudo
dignas da sua alta jerarebia, e que adornando
o throno do Império de Santa Cruz, são ligadas
pelos mais estreitos e sagrados laços ao Grande
Soberano quo como Justo nos rege, e como
lllustrado he o Magnânimo Protector dos estabelecimentos e dos homens consagrados ás lettras.
Seguindo pois o quo nos permitte a sciencia ,
e nos ordena o dever de bom cidadão
passarcmos a denominar as duas novas espécies de beija
flores, dando a huma o nome de Thereza, e a
outra o de Januário.
ORKISMVA THERESI.E N0B1S.
Ornismya áureo viridis niíens, colli lateribus
aencis, cauda máximo subtus smaragdino colore
rofuJgente.
Cauda longiuscularotundata , rectricibusacuminatis: rostrum niger, infra ad basim m,indi!.ula
carnea , pedesque rubri.
Longitudo ad quator et dimidiam adtinct
pol- .
lices: Amazonis habilat.
OHNISMIA

TiIKIlKZA.

Formas. Bico de grandeza mediana,
drico, agudo, ligeiramente curvo desde a
que he hum pouco achatada e mais larga:
arredondada, mais comprida dò
que as
com as pcnnas acuminadas.

cilinbi.se,
cauda
azas ,

lu-is et des oiseaux-mouclios
par Lcsson. Munuel do ornilhologio par Tomminck. Galerie des oiseuux
pm- Vieillol.
Plnnchcs colorioús d'oiscaiu
par Tiimniinck. Dictionnire

SCIKNCIAS.
Dimemõet. Comprimento total, quatro poliu«.idas e meia; du bico oito linhas; de azas, duas
pollegãdas; tlu cauda quatorze linhas.
Cártt. A parto superiur da cabeça e corpo,
as pennas esi-apulares, as coberturas das azas o as
superiores da cauda, sào de bum verde brilhante
com rellexos do ouro bum tanto bronzeado; aos
lados do colhi tem huma faixa cor do cobro avermolhado; partos inferiorus desde a base do bico
ate ao principio da cauda, como escamo»as, o
tio hum verde dourado
puro; as eoltertas inferiores da cauda orladas de branco, ou tundo no
centro huma grando mancha de esmeralda dourada mui brilhante ; azas de cor arroixada ilunugrida; cauda superiormente de hum verde
bronzeado dourado e uniforme, inluriormunto do
vurdo esmeralda o mais
puro; bico preto com
a iiiandibul.i inferior côr de carne;
pés vermelhos ;
tarsos sem pennas.
Devemos a acquisição deste lindo beija flor ao
lllin. Sr. Dozenihargador Rodrigo du Souza da
Silva Pontes, e até boje só temos visto dois individuos desta especio , que sao os remuttidos do
Pará por este nosso amigo , então suo digno Presidente. Destes dois
passarinhos bum acha-so depositado no Museo ISacional, e outro em huma
nillecçao que temos em caza.
. Sobre os seus costumes, o vida nada podemos dizer tanto por nao o lermos observado vivo,
como por náo podermos colher a este respeito
noticia alguma.
De todas as ornismias alè bojo descriplas
pelos
autores u nossa tem somente alguma semelhança,
ainda que remota , com a ornismia rerülissimu
l.es. , porém diflere delia
pelos lados do collo,
i pela cauda, cuja crtr lhe ho inteiramente
par-"
tieulnr. A' nossa descripção addicionamos huma
estenpa para maior clareza do
que deixamos
dilto.
ORNISMYA JAMARLE aNORIS.
Ornismya atro-viridis, jugulo et
ex
••trruleo splendide violacea , abdomine pectorc
, crysso ,
et pone óculos punetulis alho.
Cauda* rotundata> longiusculte rectricis supra
acne© viridantes, infra calybeatte, extimis ma< "la obscura apice notatis: "alue fuscu;
tinetu vioIsceo admixtu: rostrum niger, infra
mandiliula
carnea, pedesque rubri.
longitudo ad
quator pollices adlinet.
Dunietis liabitat ad Nicteroyn.
ORNISMIA .IANUAR1A.

Fôrmas.

Bico

do

mediana

grandeza,

cilin-

ro classiquo d'histoivo.nnhtrcílo;
Dictionnire classiquo tíes scion.
eos naturollos. E as
,<&„,» poriotlicas - A.iualos .,«, Scion.
™s.,atr.rel.og
par AÍM. Amlouin , A. BrongniarU et Duma,.
'""Samn do Zoologio ot Anatomie
comparée
i

dnco, direito, coberto de
pennat ua bose, quu
lie pouco deprimida : cauda arredondada
excedundo mui pouco as azas, ,¦ tendo cada
a
penna
extremidade de forma ulvjüoidal.
''""" •¦
Comprimento total, quatro
poliugadas; do bico oito linhas; das azas, dezoito •
da i.iinlj doze.
Curti.
Pennas das partes superiores desde i
fronte ao uropvgio de bum verde escuro
poun.
brilhante; as jugularus o
pectorami de azul arr..xado mui brilhantu ; nos ângulos
posturiores ém
olhos tlnii pontos du branco acinzentado
; o meio
do abdômen , crysso e coberturas inferiores tia
cauda , branco
puro ; hypoiiindiios du azul esvurduado; azas du cor escura lavada dt« roixo;
cauda escura superiormente, com rellexos
de
verde bronzeado, inferiormente de azul ferrete;
os duas pennas exteriores terminadas
pot hum.i
mancha SM brilho e de ci.r carregada; bico
negro,
inanihbiila inlurior côr du cornu ;
pés vermelho*.
0 indivíduo que acabamos do deserevur be o
único quu turnos visto, ulle foi apanhado ba trtv
mezes, pelo infaligavel naturalista l-rancez. resi
dente nesta Ci.rte, o Doutor Duscourliz
, que ,>
descobriu na extremidado tlu huma das
capoei
ras do Porto das Caixas
( Rio ilu Janeiro V Bllfl
devo ser bastante raro,
pois pertencendo f limita
Provincia d'onde lemos visto milhares do ornismias,
ho o primeiro
quo encontramos desla espécie.
Acha-se na collecçao
que temos em casa. Nada
ainda sabemos de sua vida e costumes.
l.esson HfH preciosa obra — histoire des oiseaux-muurhes — [raz a estampa sem descripçào
do huma ornismia,
que á primeira vista parece
com esta nossa espécie ;
porem desenbando-a elle
como fêmea da ornismia saphirina, desde
já podemos aliançar,
(si acaso ello quer representai
o beija llòr,
que aqui descrevemos), quo enga nou-so cm suppor sor fêmea
, pois pela analomia viemos ao conhecimento,
que o nosso ora
macho o assim especio nova. Todavia cumpre
observar, que olhando-se com mais attenção
paia
a estampa do Lesson vO-sc claramente
que muito
diflero da nossa pela falta dos dois
pontos braneos atrás dos olhos, o
pela cauda qae em Lesson lio alguma cousa biíurcada
quando a outra
he arredondada. De
passagem tambem notaremos
que Lesson ainda se enganou em approscntar n
sua estampa- como a fêmea da ornismia saphirina,
pois, como so ví> das quo possuo na minha collocção. a fêmea desta espécie ho mui dilTerenlo
da representada
por Lesson. Nos outros autores
nada encontramos,
que se pareça com a nossa
ornismia. As ornismias cyanea e saphirina ,
que
de-longe-tei-n alguma semelhança, oMlTerenj muito
da nossa pela ctlr da cabeça , bico , abdômen e
coberturas da cauda. O
qne tudo melhor su verá
da estampa. Dr. E. J. da Silva Maia.

BCIENCIA&
GALVANO-PLAKTIA

lico lambem puro .- concentrado (ácido hvdro
. lllm i.-i.} e nesta mistura se deita ouro em l.uni
mis muito finas: collm-a-so o vaso em hum banho
M A1TE DK I)oriUH PKLO G.II.V.tMSMO.
du areio , cuja temperatura seja pouco eluvodu;
(O Br, Dr. Joaquim Vicenla Torre» II.jiii.-iii. |,i,,7 •,.,
no Inn de certo i,-m;,, o ouro tlesníiparece e sò
il»> , inn... i im t'*i.-n!u ilu nwdlctna, nfinnniinlna nitti ¦
M-^-iitiiii- olta.rini,dti Miltru t, >riilvaiii>-|iliii>tiit, proceajui li-.i hum liquido avermelhado que tievu ser evo.nu.l.i nu , «¦ tli-acoiiliuciilo em ,, ¦ - - >
porado no mesmo banho mui leiitaincnte atè licor
\mit),
«.•eco.
cu.v das grandes maravilhas, quo o chyA mistura poro o douradura deve ser feito nos
^iniia
tem apresentado n'esli-5 últimos tem- proporções seguintes: M grão* de chlorureto dn
l».'i, o g.iltano-plastia he sem duvida o que ouro solido—duas oitavos do rvnniireto amarello
mais -ui j-i. Ji.-ii.li-, o encanta : e na verdade, mer- —o quatro onçus d'agoo distilliida. IVita o misgiilliar-su cmliiima dissolução de ouro hum objecto tura cm hum bocal ou t-m outro qualquer vaso
de qualquer metal, o em menos de Ires minutos du vidro arma-se o opparelho
galvanico, estobeltiral-o dourado com siiiniiiu perfeição, como se a lecendo-se dous
pólos; com o extremidade do
operação fosso feita pelo processo ordinário, lie na arame que parte do
polo negativo enrola-se o
realidade huma invenção da maior importância e objecto de
dourar, dando-se
,
prata quo se
transcendência. Resulta aos olhos ti utilidade, que unicuuiento uma nu duas quer
voltas, a mergulha-se
semelhante processo oITc-rece às artes, I industrio, na dksoluçao, introduzindo-so oo mesmo tempo
o oo uso doméstico. Us instrumentos de cirur- no liquido o fio de
platina quo parto do polo
gia , quu no Brasil se alteram com tanta facili- positivo, de maneira porem que um lio nao
dado, os utensílios de diversas artes, lodosos toque no outro, nem no objecto
vai ser
objectos em huma palavra, de cobro, ferro, e dourado. No fim de hum ou dous que
minutos, se
folha , chumbo cie. quu oxydando-se, se arrui- a
peça estiver bem limpa e polida, a douradura
liam ou se tornam perigosos, boje em poucos ho completa. Noturci
o banho ou a misminutos e por muito motlico preço perdem todos tura devo estar aquecidaque até 00° do th. centiMM* inconvenientes.
grado , o logo quo esfriar, deverá ser de novo
Ainda mais, podendo pelo mesmo processo ap- aquecida até o mesma
temperatura. Se o objecto
plicar-se soliilanienlo o cobre sobre a folha tle se conservar no liquido mais de dous minutos.
Flondres, ou mesmo sobre a de ferro, a nação maior
de ouro se depositará sobre
muito pouparia so em vez de cobre os navios elle ; dequantidade
maneira que pode-se obter uma maior
fossem forrados com estas lâminas enctihradas
pelo ou menor espessura do ouro segundo o tempo
novo processo. Todos sabem que as bailas de arso empregar na operação. Desta maneira
tilhuria muito tempo guardadas so enferrujam , que
todos os objectos do prata podem ser dourados
o quo por isso nao podem muitas vezes servir : Cum suiiima
perfeição , em muito pouco tempo .
ora que vantagens nao resultariam
por este me- e por preço mui diminuto.
thodo, se a ellas so opplicasso luinia mui delgaNo seguinte numero daremos o
da película de zinco? Até aqui o alto preço da so dourar o aço e outros metaes. processo para
douradura dependia mais da máo de obra do
que da quantidade do ouro empregada : ora sendo
o aparelho pnru esta operação de fncil construoçao, e quasi nullo o trabalho, duro fica que
FAORICAOÃO DO ASSUCAR.
hum objecto, que, para ser dourado, custava 10,
hoje custara S ou ainda menos; o podemos afirmar OS KNGENII0S NOS ARREDORES
DE ITÜ E I>E CAMque o resultado he tao perfeito como o que «to
mi AS — DIÍFFE1T0S DOS PltOCESSOS EMPREti ADOS —
agora so ba obtido pelo mercúrio.
INDICAÇÃO DE ALGUNS MELHORAMENTOS.
DilTcrcntcs combinações de ouro tem sido empregadas n'csta operação com iguaes resultados;
EXTiucçÀq do assucar contido na cana reIÜa7
porem a quo mais promptamente se podo pre- ,,O...W-YV
P0usa sobro huma serie de operações , que
parar o obter com mais economia lie o perclilo- ^"¦^se podem reduzir a três
principaes: — l.u
rureto de ouro , misturado com o cyanureto do a moagem das canas
tirar-lhes o sueco: — 2."
para
potássio e ferro.
a depuração e concentração d'esse sueco : — 3."
Antes de descrevermos o processo trataremos cm iim a separação do
assucur puro, por meio da
da preparação do chlorureto, de cuja
pureza de- cristallisação e da terragsm. — Nós vamos examinar
pendem lambem os bons resultados.
suceessivamente estas diversas operações, taes como
Mistura-se em huma cápsula de porcelana ou as vimos executadas
na provincia de S. Paulo,
de vidro huma parto d'agoa forte
pura e con- por onde viajamos, reservando-iías depois a assicentrada (ácido nitrico) e
quatro dc ácido muria- gnalar o que apresentam de defeituoso, c bem
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assim indicar M meios , que so devem empregar
para iiiulhorul-us,
I.
tOu rytiiidrayem.
As canas depois do terem sido cortada», slo
transportadas ao engenho,
para alli serem submellidas á ucçao du dous cilindros,
que lhes espremem o sueco. Ambos m** eyliiidros de eixo
vertical, dos quaes bum he
vido por huma
maquina tirada por bois, suo feitos du madeira,
como todas us outras
peças do engenho, á excepçao de alguns ohbelciimenlos em
pequeno
numero, quu empregam cilindros du ferro. O
sueco , que corro
pela nioagcm du MM. hu rueebido em hum reservatório rectaiigulur,
quo o
distribuo em diiersus formas, as
quues sao dupois tritiisporladiis para o lugar, cm quo u concontração se. opera.

filtra-su gradualmente atravez dos
cristaes do as¦Mar. e leva diante du si todo „ ,n,||asso,
uio tinha podido escoar-se. Esta enliluncuo qu,.
conln.ua durniite muitos dias, o
,,' ÜSS{lrat
qu„ii,l„
ailia-so sulliiieiiteiiieiite secco, retiruo-no
das
(urinas para enlregul-o uo commercio.
Melhoramentos que convém
fazer.
Consideremos agora cada huma destas
oporáçoe., afim du ,,,„- possamos indicar os defeitos
que apresentam ; porque entre cilas hiiim. «*>
BM lia , quu nao
possa ser vantajosamente moiltli.uilu.

Vimos quo a machina ,
expreque servo
¦ara sueco da MM era inteirainentoparaconstrui«lu ilu madeira , sem ex.eptuar
os próprios cy~
l...'lro.s Conio estas
peças sao excessivamente nusatlas e toscas; d'isso resulta huma
perda considcravel du força
pelo ultrito, qUÜ oceasionam.
11.
I or outro lado as canas, ao
passar por entre os
cylmdros, íiizem nlu bem depressa
re»os
o a
Depuração, e concentração.
...oagei.i torna-su, depois du dias
de iral.alho
du todo incompleta, o
que causa huma primeiEstas duas operações executam-so simultânea- ra
perda du assinar. Emlim resulta do modo '
mente. Enche-so do sueco huma
graiulo caldeira
esta machina he
posta em movimento
du cobro, posta sobro hum forno, cuja conslrue- por quu
os bois devem dar huma volta inteira
quu
, para
çuo assomeilia-so á dos Tornos de coser
pao. que o cilindro execute buma revolução, o ,|U(,
Eogo quo o liquido enlra em ebulliçuo, hum
produz huma lu.tti.lao deplorável no trabalho
u
negro derrama-lho em cima, do
quando em quan. durante estu tempo o sueco da cana experimenta
do, huma diminuta
quanliiiadu du lixivia com num começo do fermentação, o o assucar
Iranscinza. Depois du cada uddiçao ellu deita fora
,
a ****** cm al.ool,
quo evapora-se depois em
água, quo vem à superficiu, o continua a ujmiperda própria no aeto da concentração. A substar nova lixivia-, ate
que nao haja mais escunia. tittnçuo du maquinas mais
perfeitas aos engenhos
rerininada esla operação , uuginenta-su o fogo,
actuaes, o emprego do ondentaçao
de rodagem,
e quondo o cbaropo chega ao
acceloro o movimento , a construcção do
ponto de concencytração convoniento , doitao-no eulão nos cryslulli- que
l.ndros de ferro, sao as
sadores.
primeiras reformas, quo
cumpre fazer-se nesta arte. Não ha duvida
do
III.
quo com o auxilio d'esles novos apparclbos a
quantidade do assucar obtido viria a ser consideCristaltisação e terragem.
ravel , pois quu evitar-se-liia
por meio d'elles
o dobrada perda , proveniente
já do sor a cana
Os cristallisndores ou fôrmas, são aqui longos
mal moidu, já da transformação do assucar
om
vasos cylindricos, ordinariiiniente do
buma peça álcool.
inteiriça , e contendo hum orifício
O processso da depuração
praticado na
por meio do huma
parto inferior do huma das extremidades,
lexivia
do cinza ho o mais defeituoso
para
<>»do so lhes dá huma ligeira
que se podo
inclinação. Quan- imaginar, tanto
a operação assim feita
•Jo todas osfòrmns esluo
porque
assim dispostas, fecham- he incompleta
, como por
altera a qualidade
M 08 oníiuios , o depeja-so n'cllas o
caldo , quo do assucar. Com ciTeito o quo
carbonato do potassa
no lim do algumas horas
, não tarda a cristal- que fôrma a baso desta lexivia
listir-se em huma massa solida.
, não podo separar nem a albumina vegetal, nem a mucilagom,
A terragem executa-se da manoira
seguinte: quo ellu torna
lira-se o torno ,
pelo contrario mais insoluvol. DeqlI0 foixa o orificio inferior da mais disso, combinando-se com
o ácido acetico,
lornia , afim do deixar correr
o mais quo fôr
que contém o sueco da cana, fôrma hum sal
possível o n.ellasso, e cobre-so a
parle superior deliquesccnto, cuja acção continua sobro a hudo assucar de huma mistura
de agoa o do bosta midado do ar,
oppõe-se á dessicação do assucar.
¦munia, com a consistência
do caldo claro do Em fim
, como he difficil nflo ultrapassar o ponto
carne cosida. A agoa contida
nesta mistura en- do saturação do
ácido acetico , e de nâo pôr

i . |VV«JJIiPniPl.i. ,*.W!WajpHpi|>j ,ilia,i ,1

SCIKNCIAS.
hum excesso de potassa, sobre tudo sendo esta
operação feita por negros, dabi vem,
quo a
parte da potassa nao saturudu obra sobro o asNtOW , e o transforma um matéria iiieritlollisaveI.
A substituição da cal .1 potSSSa , nenhum d'e»le»
inconvenientes apresento ; o como esta mi1hI.iicia encontra-se em abundância , seu emprego nao
oflereceria dilliculdudu alguma. A cal tom elTeito
com a albumina vegutal o a mucilagem
Írodui
um composto insoluvel, que peruiilte scparul-o
romplelamente. Quanto ao acetuto de cal , quo su
formaria , nada ha mais fácil do que descartarso dVlle pela addiçao de huma quuutidttde do
ácido sulphurico , igual á sexta parlo du cal umpregada. D'este modo obter-so-hia hum Inpiitio , que só encerraria assucar, e que desde então
muito mais facilmente se cristallisuria.
Estas duas operações mio sao as únicas, que
devem ser modilicadas : tambem u cristullisuçao,
a evaporação , e a terragem oITereceui imoimi,lentes, que tornariam inúteis ou pouco ellicuzes
us precedentes reformas.
O gráo do calor, cm que se opera u cometitração do xarope , he hum ponto da mais alta
importância; d'elle bo quo dependo em grunde
parto a quantidade do assucar obtido, pois que
a porção do mcllasso que so fôrma he tanto maior,
quanto mais elevada ho a temperatura. Ura, aqui
esta operação executa-se a fogo nú em aparelhos,
onde o gráo do calor não tem outros reguladores além do capricho dos negros , quo ora fazem
hum fogo capaz de abrazar o fundo da caldeira,
ora o deixam quasi apagar-se. Sem nos domo.,ir-mos em notar a despesa excessiva docombustivcl, occupar-nos-hemos somente da
parto do
assucar transformado em mcllasso; c
perguntariamos aos Srs. do engenho , so em voz de
perderem hum terço do seu assucar, nao lhes conviria mais perder sò bum sexto, substituindo as
suas informes caldeiras por algum dos numerosos apparelhos, empregados presentemente no
mundo civilisado. Os fazendeiros da
provincia de
S. Paulo tiveram a singular itléa de substituir as
fôrmas conicas, geralmente empregadas,
por troneos do arvore vasados, por quo, dizem elles,
oecupam menos espaço. Confessamos
quo nao conhecomos ainda o principio do geometria ,
quo
pôde inspirar scmelhantn innovação; e muito roceamos, que elles fizessem o contrario do
que
queriam.
Ile n'estas espécies do celhas
que o charopo he

deposto para crUlalli»ar-*e e sur subinc Ilido á terra¦"•ni. Cointi nau ha abi tenao bum orifício, o
hquido inliipi.slii ettlre ns partículas do assucar nao
|>ôde ler livre corrimento; o num e»tu* despojar*e ti rile completamente. Ura, este liquido,
que
nada mais lie do quu u SmIbSM , altera a côr
e o sabor do produclo de tal sorte ,
quu com
estos formo* torna-se impossível obter ussucores
sofliiteis. Elle» suo sempre arruivuscados, viscosos i- du liiim sabor desagruduvel.
(ibegiiiims agora ao procfsso da terragem, k
aquelle quu Sobie tudo merece lixar u utloi.ç.io.
Em todos os paizes, que se onupiini da cuitura du cana , a terragem exucuta-su
por meio
de liiiniii mistura du argilla oreenla,
que sedeitu na parto superior dus fôrmas, até
que produz.i huma cumudn du espessura de huma
polegitila , (touro mais ou menos.
A ogun contida
entro os porticulus orgillosat enliltra-so
pouco n
pouco «tratez do assucar. o leva diante do si todo
o liquido colorido que alli se achava. Este sulio
pelo parte inferior do cone ; e quando a argillu
chega a seccar-se, o assucar fica inteiramente
estreme do melusso. Os fabricantes tle S. Paulo.
ou atbaram este processo demasiadamente simples .
ou taltez virom ua argilla alguma cousa de impuro quu pudesse alterar o seu assucar. Elles
a abandonaram , a trataram du escolher alguma
outra substancia menos esquálido sem duvida, o
mais coiMciiiente á depuração. Qual foi
pois a
substancia que adnptnrum? Foi a bosta do vacca,
isto ho, huma substancia,
que sendo fortomente colorida , nao podia
por isso só clorijicor o
ussucur. Em duas palavras, semelhante
processo
nao tem outro resultado senão o do substituir ao
melasso quo estava enterposto entre os cristãos
do assucar, todas as fezes,
que a água pôde extrahir da bosta; o quo por conseqüência , longo do melhorar o sabor o o perfumo do producto, o peiora ainda mais. Em nossa opinião melhor fora conservar o assucar tal
qual se ,icha
nas fôrmas do quo empregar semelhante meio.
Em conclusão , se os fabricantes do assucar
quizerem fazer prosperar os seus estabelecimentos,
devem adoplar as reformas
que acabamos de indicar succinlamenlo , sob
pena de suecumbirem
na concurrencia , o verem rejeitados do commercio da Europa os sous
produetos. O meio da riqueza ostá em suas máos; a elles só cabe dirigil-o bem.
P.
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BRASILEIRA.

Poela ntf nbBlritrt and biii-f i-hronii-kli- oi lh«- ii„u..
ü/inkí/teare — l/umltl.

uíSTORi.t. mio apresenta epocha alguma
tjtte nau tenha seu caracter especilico , sua
i|)livsionomia própria e demonstrativa tia
idéa protitlem-inl
que a rege. Longo fora ossignalar
us caracteres tios diversos
períodos do civilisação
humana. Limitemo-nos
por tanto a indicar os que
no presente século se notam.
O que singularmente distingue a nossa idade
ne a manifestação das necessidades moraes e
industriaes; esta sede incxtinguivcl dc instrucçao
e
bem-estar que experimentam as nações civilisa< as, e até mesmo
potos que reluetam contra a
divina lei do progresso humanitário. Para satislazer a esta exigência legitima das
massas, a
sciencia dilata de continuo a esphera das
suas
upplicaçúes , percorre as oflicinas,
presido linalmento aos innumeros trahalhos das artes úteis,
desses trabalhos
que produzem os immensos Itens
materiaes de
quo gosamos. Mas hum empenho
muito mais nohro a oecupa,
quando ella aspira
a organisar-so, destruindo os systemas defectivos,
repetindo as observações o as experiências
, e penelrando assim na intima natureza das
suhstanfias. Como a Tada
a imaginação romântica
sonhara, anniquilava que
os seus palácios esplcnden">s, a sciencia faz desapparccer
as suas theorias
para suhstituil-as por outras mais brilhantes ou
mais sohdas. Assim ella tende
a complelar-se
submettendo os factos a critica
pousada o transcendente do hum eclectismo
vasto o comprehcnsivo. Dos estudos
phenomenicos a physica moderna se eleva ao espiritualissimo
que tudo explica
por forças e por leis, o desta esphera so abalança a outra mais sublime
em que pertendo
achar a identidade das forças
da natureza e das
do espirito. Ora esta identidade
absoluta he Deos.
guando porem esta nova instauração das sciencas physicas não fosse
necessária, indispensável

i%

seria nas sciencias ntoroi-s a eslliclitas,
po« isso
que tao desvairadas foram pela pliilosopltiu sciisualisla do século
passado. A inllucncia dessa
doutrina deletéria tendia a inalerialisur a litlcralura , suflbcantlo o sentimento religioso e
poético.
As verdades dogmáticas e a moriil sulilimu dó
christianismo , o amor dn
pátria , os sentimentos
generosos. tudo em lim quanto ha de mais bello
e puro nas maravilhas da fé, nas consolações
da esperança , no enthusiasmo c tias harmonias
ideaes da vida , ludo foi conspurcado
pelas blasphemias d'essa escola de impit-dade. A leitura das
obras que ella produzira
perverte os corações dos
jovens , falséa-lhes o juizo , gela . esterilisa as imaginaçoes mais ardentes e fecundas. Ncutralisar,
pois, os elleitos da instrucçao tlamnosa qne esses
livros nos hão dado , elevar depois o senlimento
moral íi altura da sua divina essência
, ho sem
duvida a missão da litteratura actual dos
grandes
povos.
As sciencias physieas c naturaes, complices
foram d'esse espirito immoral o vertiginoso quo
da
philosopltia sensual, regeneradas por novos principios, dirigidas por tendências novas, ricas de
factos c inducções legitimas, de ha muito
que
diffundem luzes n'este império: honra seja feita
às escolas o academias imperiaes, bem como á
Sociedade Auxiliadora que vulgarisa alguns dos
seus resultados práticos.
Se porem algum tanlo satisfactorio he o estado
da instrucçao scientifica , lamentável nos
parece
o da instrucçao litteraria, ao menos
pelo lado
theorico. Ella por tanto exigo de nós htim estudo
conscioncioso o systematico. Devemos
proceder ú
exposição dos princípios , á appreciapão das obras
nacionaes e estranhas, ao estudo comparativo
,
cm fim das litteraturas antigas c modernas. Estes e outros pontos do vista oflerecem outras (an-
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tos Iheses cheios de interesso e novidade. A de
poetas, historiadores e eruditos portuguezes ,
Minerva os irá desenvolvendo, pois
oUteivando
entre
os
que
que iihuina classificação bibliogro«eus redactores conta ahulisadu* Iitieratos. Nos os
phica Portugal podo ter litteratura , por isso quo
seguiremos de longe, como cumpre, aos talento*
possui, muitos livros que entram na classe ile
inloriores, mas emulureiiios com ellea em ardor bellas letra».
Mas pouco adianto pondero novoo zelo sempre que so trate do deíeza dos
prin- mente a falta do obrua sobre os scieia-ius de
einios, e do credito litterario do
pai/. Insemi- utilidade e concluo quu assim mesmo escassa a
velmento fomos liuidot a hum
ponto, que importa nullu, como hu a litteratura portuguezo, he a
elucidar com o devida antecedência
para quo as única que os brasileiro* tem. — ¦ St rrjeitarmnt a
nossas idèas possam ser comprehendidas e
julgadas. lilleralttttt pirtuguna ficarmos reduzido» a huma
O Brasil tem huma littcraturu própria e no- condição omiti ttlragtm. .. — Esto
juizo estranhiscional, ou os producções dos autores bra-tileiros *i*M se funda na engano,
em que o autor está
pertencem Ix litlerattiro portuguezo, jà em vir- sobre a natureza | constituição du litleritura
protudo dos vínculos que uniam ambos os
piizes, priam nte dita. Entende elle, como se ve do
em
conseqüência
de
serem cscriptas na Im- tudo
jà
quanto avança, que o essencial nhiimu
gua lusitana? Tara resolver esta imporlnntissima litteratura consiste na copia , vorietlutle e origiquestão começaremos por estabelecer alguns prin- nolidado de ohrns relativas tis sciencias exactas
,
cipios c tlepois nos faremos cargo das razoes em experimentaes,
c positivas; e que o poesia, «
se
fundam
os
uo
que
que
genio brasileiro negam eloqüência, a historia apenas sao oceessorios,
independência c caracter distinctivo.
appendices de ponta monta. A
prova ilislo he què
« A litteratura (diz FreJ. Schhgrl) ho a voz o autor
insiste de continuo na penúria de obras
do intelligencia humana, o complexo dos symbolos
portuguezas e brasileiras sobro us referidas scienque representam o espirito de huma idii.le, ou cias, o isto
puru mostrar que Portugal nao
caracter do huma nação.» A vasta
generuli- tem hum corpo dc duulriras , etc. Alem d'isso
dado desla definição coinprehcnilo as bellas nrtes citu com
louvor muitos dos
orudores , e
os trabalhos nionumeiitalisados pela palavra historiudores muis illustres poetas,
de que Portugal se
cscripta.
ufana, e upeznr do mérito
que enxerga n'elles
O pensamento dominante em
qualquer epo- conclue quo essa nação nao tem litteratura. Ora
cha so desprende
pomo a pouco das crenças, dus como a verdade estu precisamente nu allirinução
idéas que os livros o as doutrinas
perpetuam : estas opposta , e lie tao gerulmeule conhecida, como
vuo tlesapparccendo ou assumem hum caracter
por outra parte sempre ouvimos preconisar a emhostil á medida que o novo
pensamento as absorve, iliçao do Sr. Abréo e Lima, entramos n'buma
ou *l repeti*. E desta maneiia he fácil explicar
desconfiança de nós smos...
Qua*. sabe so nao
a manifestação simultânea de
princípios trudicio- comprehcndemos a doutrina tio llosqucjn llistonãos o princípios novos
que em todas as lide- rico, Político * Lilterario, obra em
que o autor
raturas co-oxistem, cso harinonisam , ou
guerream. avança ns opiniões que censuramos?... Mas a
— Isto
posto, occupemo-nos-do assumpto indi- rcllcxao confirma o nosso
primeiro juízo.
cado no titulo d'este artigo.
Sem duvida nenhuma u palavra litteratura na sua
Comecemos por prevenir as objecçoes, ou antes mais
lata accepçuo , significa a totalidade dos espor destruir os preconceitos que u opinião infensa cripta* litterarios ou scientilicos,
e he neste senàs letras brasileiras
pode ter suscitado nos leito- tido que dizemos— litleraluru theologica medica
,
,
res —Muilo sentimos
quo o Sr. General Afeto
d'uipii se nuo segue
quo deva* Lima seja hum d'aquelles cujas idéas devemos jurídica.—Mus
mos uilmittir tal accepçuo
quando so trata da
combator; mas cumpre-nos fazel-o nao somente
litteratura propriamente dita. Ninguém ainda
em prol da nossa these , mus também em uttonçao
procurou a litterulura italiana, inglczo, ou franao renome litterario do autor da nova historia
ceza nas Memórias da Academia dei Cimento,
do Brasil.
nas Transacçoes philosophicus, ou no Journal
des
Depois de fazer justiça
plena ã grande cultura Suvans nu de PAytònit, Nao hc do Luncisi,
Gainlellectual dos Americanos hespanhoes e tle
louvar bleo, Volta o Galvani
quo so nos falia na hisos esforços que a metrópole fez
pura illustral- tona litteraria, nao de Hoyle, Cavendish, Davy
os , o autor passa a tratar tio estado das scienetc
mas do Dante , Petrarcha Ariosto,
Macbia,
..'ias e das letras no Brasil , e começando
'lasso,
,
p0|a
Shakespeare, Milton o Bossuet ,
appreciação da litteratura
yclli
portugueza ," se explica Corncille.
deste modo : — « So
por litteratura entendemos
Temos para nós
o corpo de doutrinas
quo a opinião do Sr. Geneque professa huma nação, ral Abreo e Lima fica satisfactoriamente
examipodemos assegurar que os portuguezes nunca
pos- nada. Tentaremos agora responder ao Dr. Gama
suiram nenhuma das sciencias do
utilidade.» o Castro, o
qual ifhuni artigo inserto no jornal
Em seguida o autor, cita hum
grande numero do commercio procurou mostrar
que os produetos
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intellectuaes do genio brasileiro pertencem á patn.i do Camões. Nao temos podido athar o n."
do jornal em que esse arligo appareceo; mas su
a memória nos nao mento, reproduziremos lieimenti- as suas raioes. Alguém dirá quu ha colui.lia em couihatul-o estando ausente; mas rcflirla-su que elle se corresponde com buma folha
desla corte o que facilineiitu |>odo entrar comnosco em polemica leal , sempre que nos nao
argumente com os cnnvicios e grosseiras chocarrices quo pr via do regra figuram nos seusurtigos. Naauelle a que alluditnos, sem duvida su
nota o desejo do que o seu autor sempre se
mostrara possuído, o do deprimir os brasileiros
geralmente, e em especial os que ás letras so
dedicam. Como porem nelle se encontram algumas
reflexões plausíveis cumpre-nos examinal-as com
cuidado. Eis aqui o que elle diz substancialmente: « Para que existisse huma litteratura brasileiro, preciso era que estivesse consignada n'outra
lingua quo nao na portugueza. Sao as linguas
que dao nome ás litteratura:. ontigas e modernas.
O autor que escrevo triium idioma
que nao no
dc sou poiz natal, passa, ipso facto, a
pertencer
à historia d'esso idioma. Ancillon ho allemao ,
mas como escreveo em francez deixou de
perlencer á litteratura da Allemanha. Com Malte-Brun ,
Silvestre Pinheiro, e outros quo o autor cita
acontece o mesmo. Chamisso he francez, mas
escrevo em allemao: ci-lo
pertencendo á terra
dos Klopstocks e dos Goetes. Estes exemplos bastam para quo raciocinemos deste modo: So os
tom huma pátria o lingua sua
passam ao
3ue
ominio littcrario do outros povos
pelo facto do
escrever na lingua estranha , como bao do
pertencer a litteraturas diflerentes os
quo desdo o
berço faliam hum mesmo idioma e n'ello escrevem, só porquo nascoram em diversas circumscripções territoriacs ? Afluslados, ou limitrophes,
os povos que faliam hum mesmo idioma, confundem as suas inspirações n'hum
ponsamento
idêntico e sflo conhecidos no mundo das artes e
das sciencias por hum só nome do família. » Eis
o
quo mais ou monos explicitamente so acha no
artigo do Sr. Gama o Castro. Apezar da espeoiosidodo das rasões
quo allcga , nós mostraremos
<]uo ellas nada tem de concludontes.
Não ho principio incontestável
que a divisão
das litteraturas deva sor feita invariavelmente
segundo as línguas, cm que so acham consignadas.
Outra divisão talvez mais
philosophica seria a quo
attendesso ao espirito,
que anima, á idóa quo
preside aos trabalhos intellectuaes dc hum
isto he, do hum systema de hum centro,povo,
de
,
hum foco do vicia social. Este
principio littcrario
e artístico ho o resultado das influencias, do
sentimento , das crenças, dos costumes o hábitos
peculiares a hum corlo numero de homens,
que

y

estão em cortas o determi.iadiis relações.
I tiuu
podem ser muito dilTerentes entre ulKiiiis |moS
embora fallem a neiSM lingua. A* condições
sol
ciaes o o clima do novo mundo necessariamente
devem modificar as obrai n'ello esiripi.it m.,ttt
ou iruquello lingua da velha europa.
vemos quo o organismo dos seres vivos Quando
.uu. iM,.
de subtrahir-so a acçao dessas causas naturaes,
como nao admittir
que as faculdades mais nobres
participem du acçao dessa influencia e que us
productos da intelligencia devem ressentir-se delia*'
llvpocrutes, Boflbn , o Montesquieu
,
demonstrar essa influencia : Voltairo aprocuram
dà por
nulla u para proval-o diz
quu o céo da Grécia
ainda ho tao formoso o
o da Itália tao
lirilhanle o azulado, como puro,
nos tempos du Homero
a de Virgílio, mus que sob o
primeiro vegeta
hum povo escravo , o
quu no capitólio habitam
frades barbadinlios,
elle
(...já se Vi
dizer —a ignorância mais crassa , osquehomens quer
muis
muleis quo o sol cobro—pois este sábio autor
du tantas obras históricas nao sabia , ou de um
lé mio confessava o muito
que a civilisação deve
às ordens religiosas. ) Na suu Henriqueidu a
pompa da cpopòa o obriga a põr de parte o sarcasmo o o ridículo, para encurar o aspecto solemne
do sacerdócio sentado sobre as ruinas du senhora
das nações. (*)
padres venturosos
Lfanos pizam com serena planta
Os sacros tiimlos dos Catões famosos,
A dos Emilios cinza illustro o santa ;
O trono sobro as aras so alovanta
E as próprias mitos que o sceptro bao empunhado
Sustentam o tburibulo sagrado.
Mas bianios fugindo da
questão dos climas para
ter o gosto do citar alguns versos da Ilenriqueida
do Voltairo (nao dos enfadonhos
que n'ella abundam). Tornemos á matéria, o
para não deixar
incivilmente o philosopho do Ferney , vejamos o
quo elle diz a Lomonosow ( não temos bem presente se a esto ou a Sowmarocow, outro
poeta
russo nao menos celebre) sobre
\s climas, isto
ho (summariainento), que as artes florocem em
toda o qualquer latitude sempro
qub suo protegidas por Augustos, e Mecenas. — MóTitcsquieu
pelo contrario exagora a influencia das temperaturas, a ponto do a considerar mais forte
que
as leis ..usanças-, .costtni^s, o religião. Entre estas
duas opiçióes extremas demora a verdadeira, já
(*) Dos protres fortunes foulont d'un pied tronquille
I.os tombeaux de Calou et ia cendro d'Emilo;
Le trone est sur 1'nutel et 1'abso'u potivoir
Met dans les memes mttins Io sceptro et l'encensoir.
VOLT,

MENU,

CH.

IV.
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• niittid.1 por llypocrates; no mu livro daátrt,
Aquii tt l.orii.
Sendo innegavel a realidade d'esta influencia IanUi vezes mencionada o sendo do numero desta» vertlades sobre as quaes o bom tenso nao lica longo teni|io em duvida, tratamos delia pi-rfui.-.-tuliuniente c su lho accresccntarcinos buma observoçoo.
A escola histórica de llegel tem posto a quêstio dos climas na «ua lut verdadeira , com a
superioridade do vistas que distingue. As influencias que ella chama exteriores, o clima,
ns raças etc. suo outras tantas fatalidades naturaes com as quaes a humanidade travou a luta
que os séculos contemplam. O progressivo triumplin , a emancipação da liberdade, do eu, he o
resultado que ella nos vai dando. Assim lie
quo
a educação moral e religiosa podo nullificar os
elTeitos da ocçuo dus fatalidades phvsicas, de hum
clima , por exemplo, que em nós desenvolva os
appctites sensuaes. Cumpro porem notar
quo a
mesmo educoçao, a moral bem entendida, o
mais que tudo a religião, favoneam o dcsenvolvimento legitimo das nossas faculdades, ou corporeas ou animicas; c longo por tanto estão do
contrariar os influxos salulifcros de hum céo benigno, dc huma terra fértil e pittoresca, abrilhantada o aquecida por hum sol viviíicante, refrigeiada pelas virações suaves, por manhas orvaidosas c nuvens que em pura chuva se desatam ;
dc huma destas plagas admiráveis que faliam á
imaginação e ao sentimento, pela magnificência
•los rios caudacs e oceanos que as circundam ,
pelas correntes que as banham , pelo alcantilado
dc suas montanhas, pelas florestas mvsteriosas,
por mil aspectos, emfim , bellos, sublimes ou
graciosos. E a que outro senão ao Brasil podem
competir as grandiosidades e primores
que cm
morte-côr pintamos, fitando apenas alguns ponlos d'esse quo nos olTerecc — immcnso e animado
panorama ? Sim : o bello phenomcnal so mostra
com a maior pompa neste solo afortunado; e não
poucos artistas brasileiros e estrangeiros heberam
n'elle a inspiração mais pura, a inspiração creadora de obras cxcellentes, revestidas do vivas
cores, de donosas formas, idealisadas nas barmonias da arte musical c poética.
Agora perguntaremos so hum paiz, cuja
posiÇflO geographica e constituição geognostica, cujas
instituições, costumes e hábitos tanto diflerem das
dn sua nrotro]roterTh? outi'oia, não deve ter-suaindolo especial, seu modo próprio do sentir e
conceber, dimananle destas diversas causas, modificadas numas pelas outras; se, n'huma
palavra, nao dove ter caracter nacional. Sim, nos
dirá todo aquelle que estiver desprevenido. A litleratura hc a expressão da índole, do caracter,
da intelligencia social de hum
povo ou de huma

epocha. A poesia he a mais subida fôrma de litteratura: ella procura comprehender o exprimir
por meu. da linguagem o que ba de mais bello,
puro e santo na vida exterior do século, ou na
vida mysteriosa da intima consciência: as outras
artes sao fôrmas secundarias desta.
Ora, se os brazileiros tem seu caracter nociouni, também devem possuir huma litteratura
pátria.
Apezar de tudo quanto havemos dito, pude ser
que alguma pessoa nimiomente afleiçoada à opimau que dcbcllamos, tenha por subsistentes as
razoes do Sr. (.ama: o autor do Novo Principe
tomara a altitude de huma grande autoridade
quando n'este paiz residio, o em 1'oris ainda contiuúa a fallar dos brasileiros, a citar factos e
pnlavras do alguns delles, coin aquelle ar sarcastico, e mais que ludo, com aquella
presumpçao
magistral com que elle regentouu aqui os litteralos. Nós porem. reduzindo a autoridade do Sr.
Gama ás suas verdadeiras proporções, não n consideramos (amanha como a julgam muitos. Como
critico nao nos mctte medo: Nao hc elle o monítrum horrtndum, ingent, do Virgílio, nem
figura
a
robusta e valida

Dc disformo c grandíssima estatura
que o Homero portuguez creou no mar equinocciai. E jà que tocamos n'osto
ponto, se a autoridade dove decidir a questão
que nos oecupa.
invocaremos a do Sr. Visconde de Chateoubriand
(o que basta para pór o Sr. Gama hor$ dt rombat). Eis o quo elle diz na sua obra intitulado — Considerações sobro o
genio dos homens.
dos tempos c das revoluções: —
« A lingua ingleza possue
quatro litlcraturas
dilTerentes: a irlandeza , a ingleza
propriamente dita , a escosseza , e a americana. » Pelo
que
diz respeito A Irlanda e á Escossia,
poderiam
dizer que o autor do genio do chrislianismo falia
dos contos populares que nos dialectos desses
povos se conservam ; mas como diz expressamente—o lingua ingleza — não
podo haver duvida no sentido de suas palavras. Do mais como
tergiversar sobre o quo diz do litteratura americana, se todos sabem
quo os livros a que esse
nome pôde dar-se estão escriptos na lingua
de
Shakespeare e de Milton , o não na dos indios
Delawares, Hurões, ou Iroquczes? A' vista disto
-«-Siv^Jama^imMHmtj^^
so envorgonhe dc ser, como o
grande Comões,
pregão do ninho seu paterno) que a lingua portugueza tem duos litteraturas — a luzitana e a
brasilica.
O que dissemos sobre a classificação das litteraturas feita , não em relação às línguas, mas
com respeito ao principio intimo
que as anima,
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e as tendências que ai distinguem, so acha con- em todos os tempos
produzio homens celebres em
Urinado no juizo de alguns critico* sobre o par- todo gênero de sciencias.
Actualin.*rttt* os poemas
limiar eloqüência dos oradores t* poetas irlan- e
os hymnos patrióticos ée Taj-le,
poemetos,
as
de/es. A turra de 0'Connell tem recordações
poesias lyricas de Quinta na Roo, as obras poligloriosas que a cuniolao nas misérias da sua con- ticas du Miililniiiiilii, o theatro cômico do (iorosdit,.to social: ella se desvanece de os seus filhos tiza, as
poesias de llere.l..., os ttmwto .u.loriserem filhos de huma colônia asiática. E com ef- eos do Zavala
, otc. , merecem bum lugar disfeito, bum certo orientalismo, hum colorido ar- tineto no mundo litterorio. »
(Journ, de Ia iodento, lirtlli.i.i na expressão dos seus bardos e eiélè eslatistiq.
)
oradores celebres. Thomaz Mooro, o autor das meSe o Sr. (.liin.i nos
lodias, lltirke, o poderoso o terrível inimigo da nbecido fez a dislincçuo perguntar que autor coenque nós
revolução franceia, dao
dessa plenitude, Ire litteratura lusa o brasileira, nósqueremos
provas
lhe
opontoou antes dessa exuberância de hum dizer imogi- remos o Sr. Monglove,
quo cm Paris fez hum
noso, o justificao as tm*tonçous dos
patrícios de curso, so bem nos lembra na Sarbona, sobre
Oíiian. Hvron, foliando a Th. Mooro a tal res- ambas Couri de litleralure
(
porlitgaise et irapeito, diz — wddness, lendemest and originalittj tilienne).
art parti o/ tjour national claim of oriental dttOs foctos | argumentos
rent, rle. — O Sr. Villemain , fullando do estv- duzir refutam cabalmente que ocobamos de prons nsserçoes do Sr. Cama
Io de Rurko, diz — co langoge pompoux asi.ttiqtic no
vertente. Resta-nos mostrar
questão
que a
irlandait.
litteratura'brasileira tem seus
men
tos
predica
peNem se diga que somos contrudictorio, porque culiares, c
so distingue da portugueza
por
a mesmo razão que milita para quo os irlande- alguns traçosquecaracterísticos.
Nesta segunda parics façam timbre tia sua origem oriental,
( ou te deste artigo ainda leremos que responder a
como outros querem , toda hellenico ) persuade
quo alguns autores, porque tal lio a natureza desto
os brasileiros devem uf.inar-so tle reproduzirem assumplo: nós temos
demolir para construir.
nas suas obras o caracter das letras lusitanas. Inhabcis como somos que
cm dar interesse á poleEsta argumentação seria legitima se nós tivesse- mica, sentimos ser tao
árido, quando era ramos concedido que os caracteres distinclivos des- zão
tiio ameno fossemos. Os Srs. Ferdinand
quo
tas são os mesmos que naqucllas so observam. Dcnis, Garrei,
o Norbcrto sao os autores a
que
So pois nas línguas europeus ha dilTercnças ra- alludimos. Tombem tocoremos
nos opiniões dos
dicaes do estylo e de maneira, isto he, so n'bu- Srs. Drs. Sallcs
Torres Homem o Magalhães,
ma lingua mesma , fallado por povos
que estão sentindo muito quo a nossa convicção as nao abradebaixo do mesmo ceo, a
do muito quo serviram a illuspequenas distancias o co, cm
com relações jà seculares, lu litteraturos diflb- trar-nos. paga
Contondo com a indulgência
proprin
rentes, porque não so ha do
as de verdadeiros liltcratos c philosoplios
permittir
sao .
que
de povos quo habitam a duas o tres mil que
léguas nós lhes submcltcmos as nossas duvidas. Amicus
do distancia , o cujos costumes, leis e usanças Plato, amicus
Aristóteles, sed tnagis amica tentas.
longo estão de sor perfeitamento idênticos, toPrincipiemos por mostrar summariamenlo os
mem a denominoçáo do suo
nos tem de oecupar nas paginas seprópria nacionalidade? Sabemos quo os americanos inglezes foram pontos quoNós
guintes.
queromos provar quo a accusoçflo
muito humildes nesto ponto. Em 1820,
de imitadora, do estrangeira , de copia de hum
quando já tinham muitos annos do existência, uin- typo estranho, feita á
poesia brasilica , he mal
da mal aspiravam a ter huma litteratura sua. Mas fundada, injusta o
aló pouco generosa. Em sco Brasil nflo está nesto caso. Hoje ninguém disdos poetas braguida tentaremos fazer o
puta aos Estados-Unidos o direito do dizer que sileiros e portuguezes, e parallclo
terminaremos com aitem litteratura. Duvida-se ou noga-se
que ella gumas observações sobro a fixação das epochas
seja original, bella ou rica e nisso a critica
exer- da historia litteraria do Brasil.
,
co o seu direito; mas nao se diz aos compatrioDuas sao as causas principaes
quo deviam dur
Ias do W. Irving o do Cooper: —Vós não tendes á
brasileira o caractor o feições da
poesia
portulitteratura,
por isso quo fallais inglcz; a que abu- gueza: — a identidade dos estudos o a da linsivamento appcllidaes vossa, he
parto integrante gua dos dous paizes. — Estas causas porem não
da bntannica.
obraram tão livre o ciÜcazmento como*
podia1 ¦fei»—
Semelhantemento se não disse ao Mcxico: — coiar-se
o fizossem. Outras nflo monos podeque
As producções dos tous filhos são do fundo ina- rosas tendiam
a produzir o olTcilo contrario, c,
lienavel da litteratura hispânica. Pelo contrario
, quanto a nós, o produziram. Os Srs. Ferdinand
de entre outros muitos autores citemos o
que so lô Dcnis e Garrct pensam do outro modo. Esle
n huma revista:
ultimo deplora que os poetas brasileiros nflo cm« O México tem a sua litteratura
o
própria
pregessem a côr local para dar vivacidade aor.
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seus painéis. Em Gonzaga especialmente nota esta dencias; Newton foi homem
do grande genio,
falta de nacionalidade e accrescenta
em ve/ mas he certo que uuo faria o serviço que fei às
que,
de iiietamorphosear a sua Mariliu i)'huiiia
sciencias so vivesse nluima epuchu muito anterior
toro, deveria fozó-lo descançar á sombra das pas- à aquella em
paique viveu, pois então Iho faltariam os
meiras, e orna-la com grinaldas do roxos marmuitos trabalhos que Iho apluuarum a estrada: anlyrios, ou com as cândidas
flores dus Lagos do tos disso o» seus esforços seriam inúteis. A circulustroso cafestiro. O
cousa melhor: deu laçao do sanguo esteve no mesmo caso. Muitos
fez
poeta
a essas liras consagradas ao seu idolo o aban- sábios antes do llurteo a entreviram;
por exemdono, o mimo, a graça indelinivel da
so- pio, Vesolio quo na sua grande obra anatômica
paixão
tisfeita e venlurosa. Mais adiante mostraremos
que falia de tal maneira sobre esto ponto, que ima disposição dos espíritos nu»
o
no- possível parece duvidar que elle seju hum dos
pi-rimilia quo
tureza fosso eneorüda sob o aspecto
hoje
do subio inglez. Com muita razflo
nos
que
agroda tanto, o que mio ho licito exigir du hum percursores
se ha dito que nuru as descobertas
|»ois
(tidas
século aquillo que ellu nau
du ordinário como devidas ao acaso) ba hum tempodo dar.
O Sr. Dr. .Magalhães diz
quo a poesia do Brasil po antes do qual toda indagação he improficua. Hunno ho uma indígena civilisuila, o sim huma vir- ma
verdade, antes de dv-sencerrur-se, espera
pelu
gem do llelicon que, sentada à sombra das pai- reunião dos seus elementos. — O
se passa na
meiras da America , se apraz ainda com as re- ordem scicntilica lem lugur lambem quo
nu lilteruri.i e
miniscencias da palria, cuidando ouvir o doce artística, a
hum século, preoecupado de
Quando
murmúrio da Castalia, o trepido susurro do Lo- huma certa face da verdade,
du moral, du belledou o do Ismeno. — Chora, oh mísera o mes- za,
professo toes doutrinus c sente estas ou aquellas
quinha! Aquelle que no berço einbalasto ao som predilecçoes, como,
por sermos de outros temdos teus cânticos suaves, e no leito da morte
com quo direito lhe havemos de lançar em
pos,
despertaste à vida; o objecto dus tuus mais do- rosto ou crimina-lo
pelo que pensou, amou,
ces complaccncias, o maior vate americano, te admirou? como
renegaria
elle as crenças e adnega — huma palria! sim,
que a Grécia de miraçoes do seu tempo , para adoptar as do nosso
Homero e Suppho n.to existo senão nas
pa- do que nenhuma idéa tinha » ( Jouffroi ).
ginas da historia! Em vao por fim te dirige acü erro pois que se abriga neste modo do fazer
centos mágicos, qual o amante
depois
a
critica dos autores do outros tempos e
do
que,
allligir a sua querida, busca ameigar-lho
a dór ho immonso. Pensar que era muito fucil ao paizes
com mil alia gos!
ta cüiiiprehender ou representar o bello de poeouVejumos se he possível descobrir algum docu- tro modo
que não daquelle que a sua epoeba a
mento quo atteste a sua nacionalidade
; nao a tendências individuaes exigiao, ho querer o im«colaremos estrangeira só
porquo a vimos vesti- possível. Julga-so do ordinário que o grande uso
da á grega ou á romana.
da mylhologia nas melhores obras
A poesia brasileira da epocha anterior á in- sica e romântica dos modernos, da poesia ciasho hum simples
dependência foi o
quo devia ser. Por ventura efleilo de máo gosto individual. Engano mai.ifespodaria ella ser a expressão das idéas o senti- to! Todas as fôrmas sociaes, a cultura inteira
mentos do outros tempos? So cila fallaso a lin- desses tempos
centribuio para isso. Ho assim
que
guagem do scntimentalismo e do Ijrismo da Alio- no
do Miguel Ângelo, o Juízo
grando
poema
manha, ou a do descriplivismo"da escola tia- Final, ?apparecem
seres mythologicos. Ho assim
lago , poderia ser conipreliendida ? mas
Milton , Camões o o Dante aformoseiam
qrjo.(diquo
zemos? quem lhe houvera ensinado essa lingua- suas
grundos concepções christans com as remigem? Ninguém podo sentir inspirações complo- nisconcias
gregas o romanas. Veja-se como extamente estranhos ao seu tempo.
i«i o Sr. Villomain esta alliança do espirito
Assim lord Byron, Lamartino o o Sr. Magaantigüidade com
da idade media.
Ihaes, so escrevessem, hum no século da rai-,
fuando não se attendo ao caracter do cada huma
nha Anna, outro no de Voltairo, o o terceiro; dhs
pbases litterarias, a cada uma das modiliemfim no tempo do Cláudio Manoel da Costa
caçoes quo a arte recebe das causas interiores
e
e nos seus respectivos
paizes, nao poderiam to exteriores, náo se faz justiça aos homens desas mesmas idéus quo bojo tomos do bello, is' ta ou
daqueila epocha, só
nolles vemos
ho, nào seriam os mesmos.
o quo chamamos defeitos. porque
Esta critica estreita
«A ninguém he dado, diz o Sr. Cousin cá- loi
a do século passado. Foi
,1
nimbar adianto do seu século. » Os
quo ella dese os apparecesso o codesse o seu preciso
poiías
lugar a outra mais
artistas são aquelles
melhor
expriftijm
as illustrada , liberal, o comprehcnsiva
que
para quo juspaixões do tempo. Na ordem sciontiu>af os dos- tiça fosse feita
a Homero, Dante, Shakespeare
cobrimentos, as theorias e_os systemas
não po- e;..(^lderojLr--cm--cuja^eltras-se
acham certas
•cm ter lugarjsonat) íaJas taes e
taes antece- lormas
que parecem imperfeitas e até monstruo-
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*a* aos que tudo querem referir a hum typo.
Mi- o romantismo que muito contribuiu
para'que
ttsa critica liberal predominasso, terá razão
em
pretender que os litteratura* das outras epochas
carecem de lielleza neste ou naquello do* seus
as|M»clo«, tui porque nelle nao se acha a fôrma
que nos ograda? Nao; isto serio voltar aos prinripios acanhados da critico dos clássicos. Proeuremo» pois comprehender que o
gosto he, como
Goele o ensina , a justa apreciação do
deve
agradar em tal paiz ou em tal epocha quesegun,
do o estado moral dos espíritos. Ora, como conhecer o estado moral sem attentler A religião
,
aos costumes, As instituições civis?
Quem quiter estudar a litteratura fora de tudo
forma ou contribuo A existência social dequanto
bum
povo , crearA huma tipantota mentira , como
Chatenubriand lhe chama, o além dislo ficarA
privado de huma fonte de prazeres. Tudo o quo
lendo .. circumscrever-nos
no linito acanha o com-

prime a nossa existência moral. Vedo estes criticos de requintado gosto
que chegavam a alieiçoar-so ternainente a certos o determinados litros; quantos prazeres nao
perdiam! Procuremos portanto nao segui-los. Mas ainda
quo impossível nos seja achar belleza em certas fôrmas
da arte tle outros tempos, mostremos como as
gerações passadas admiravam o bello nessas fórmas, a como insensíveis contemplaram outras
que
para nós parecem bellas.
Appliquemos estas considerações aos autores brazileiros. Pensais que lhes era mui fácil
de
outro modo, que os bellos aspectos poetartanta
que
impressão nos lazem noste clima deviam ser objectos das descripçóos desses pootas? JA vimos quo
elles nao poderiam contemplar a natureza como
os nossos poetas, nem
pinta-la com as mesmas cores, e so isto fosse
possivel a sociedado
os nao entenderia, alé
quo certas idéas lhes fossem abrindo novos horisontes. Que
do hoje
nao acharia mil sítios pittorescos o poela
graciosos na
provincia de Minas Geraes? E que nos diz delia
Cláudio Manoel da Costa? Eis-aqui hum tre<'»<>:
destinado a buscar a
quo por
cra-pb annos havia deixado; aqui pátria
entro a giosseria dos seus gênios,
menos pudera eu fazor que entregar-mo ao que
ócio e A ignorância ?...
Aao sao estas as venturosas
praias da Arcadin ,
onde o som das águas inspirava
a harmonia
•Ios versos. Turva o feia corrente destes
ribeirol, primeiro que arrebate as idéas do hum
poeta, deixa ponderar a ambiciosa fadiga do minem a terra que lhe tom
pervertido ás cores.
A desconsolação do não
poder substabelecer aqui
as delicias do Tejo, do Lima o do Mondego
,
me fez entorpecer o engenho dentro do meu
ber-cor»Ern hum dos seus melhores sonetos diz o
mesmo. Transcrevamo-lo
para mostrar que, so
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Cláudioi Manoel não poetava na linguagem
que
hoje está em modo, ao menos hm
k-Hus versos:
Leia o posteridade, uli pulrio Rio.
Em meus versos teu nome celebrado,
Porque vejas huma hora despertado
O somno vil do esquecimento frio.
Nno vés nos tuas
Fresco ossento tio
Nno vés Nvmplm
Na tarde clara do

margens o sombrio
hum olaino copado.
cantar. postar o gado,
calmoso estio.

Turvo bondando as
pallidas aréos
Nas porções do riquíssimo tjiesouro
ü vasto cani|io da ambição recréas.
Que do seus roios o ploneto louro
Enriquecendo o influxo das tuas véas
Quanto em chammas fecunda brota cm ouro.

Digam-nos agora so de hum
poeta que dcpiora a falta dos primores de outro clima so
devia esperar a descripçaõ tle objectos
que elle
reputa prosaicos e contrários A inspiração.
Oue
Ilio importam as palmeiras a elle
nno vé* o
que
alamo copado nem as venturosas
praias da Arcadia? Nao podia pois este
poeta pintar o que para
elle não era poético. Pouco tempo
depois os novos livros, a gradual transformação do
gosto, de
hispanico-italiano
que era . em francez alatinado ,
produziram huma reacçao favorável A
descnptiya. Mas esta reacçao nao devia serpoesia
tal como
os críticos parecem desejar
quo houvesso sido.
Ainda outra vez : Não
podia ser senão o que foi
pela força mesma das idéas. — Mas podiam ter
pintado as scenas tia natureza americana. — Nao
podiam fazé-lo.
Un tiècle n'est respotisable de ce
qu'il est, ni
de ce qu'il pense. ( Jouffboi.
)
Nós todos que hoje escrevemos contra o uso
da mythologia , nós
que hoje achamos tanta heileza nó mysticismo vaporoso, na fulguraçao do
bello exterior, do orientalismo, não sabemos
como principiaram os mais illustres
poetas das
escolas brasileira e
portugueza? ( não falíamos tios
mais jovens que acharam a revolução
já feita. )
O Sr. Garret nas suas
primeiras composições
be hum discípulo ( e aproveitado da eschola velha:
)
o seu Catão está recheado de versos
himpados.
declamatórios, em fim , versos da eschola bocagiana , repletos dos defeitos delia e deficientes dos seus
primores. A Lyricn do João Minimohe, ctu boa
parte, cançada imitação do bom Filinto: bastos
epithotos não supprem ao
que alli falta de poesia. Do Sr. A. Feliciano de Castilho lemos o
epicedio à morte da Rainha D. Maria: o elmanismo alli se mostra em toda a força,
posto que

m
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|.l te notem imagem, art.i_.zai de expressão que
.11 n ti iu iam o grandíssimo talento desse autor.
Desse ponto possui* o poeta ás Cariai de Echo,
"lira etn que a melodia de Boi-age e algumas das
•nas qualidades ainda vivem, ou antes se apresentam nu maior brilho. Daqui finalmente se
elevou o Sr. Castilho A —Noite do cabello-—
•* aos Ciúmes do bardo, deslumbrosas maravilhas!
(speciosa miracula ). O Sr. Dr. Magalhães Iambom principiou por poesias talhadas ao moldo
antigo (e bellas que s.:o muitas d'ellas) antes
que a inspiração do Anjo dos celestes hymnos
ticcendcsso nelle as rhaminas do enthusiasmo religioso. Nao sabemos porque gráos
passou o Sr.
Porlo Alegre alé chegar 6 altura da inspiração
com que entoou o canto — A voz da natureza —
••oncepçao admirável 1 mas he de crer
que tamliem pagasse o seu tributo ao gosto
que reinava lia poucos annos. Basta sobre a mythologia
•i a carência de cor local, notada nu
poesia brasilica.
Outro clamor se levanta contra ella. Accusum-na do ser imitativa : dizem-na copia, redeM, echo da poesia portugueza. Imitação, imita\áo! Mas nos tempos em que a poesia brasilica
teve essa brilhante Pleiada , honra e gloria do
Brasil, Cláudio Manoel da Costa, Santa llila
Durflo , J. Basilio , os dous Alvarengas, Gonzaga , (na hypothese a que nos inclinamos, que
ello ho Brasileiro) Caldos
(A. P. dc Sousa ) c
d Padre Fr. Francisco de S. Carlos, n'esse tempo dizemos nós, que espécie de originalidade
reinava na litteratura de outros
paizes? Qual
era a quo tinha reinado nos tempos
pouco anteriores, durante o desenvolvimento littcrario do
Brasil ? Examinemos.
No principio do século XVII a litteratura hesna França, j) reinava escoltada
panhola reinava
tias modas, ' dos costumes, das usanças
que a
soberba Paris então recebia de Madrid. Corneillo
( Pedro} e Thomaz , seu irmflo , Balzac , o priinoiro bom
pròzador francez, Scarron, Ouinault,
Kotrou , imitaram a eito os autores do
grande seculo das letras o da gloria ibérico. «As
peças
que do Drama hespanbol, diz Ph. Charles, foram
traspassadas para o domínio francez, e
litteralmente, mal se acomodariam em quasi
cincoenta
volumes. » O Mentiroso de Corncille , a
boa comedia franceza, he huma traducçãoprimeira
como
o próprio Corneillo o confessa;
Mentcur
(Mon
n'est qu'une copie d'un excellent original) o Cid,
o Horaclio, são da mesma ordem. Posteriormente
o primeiro romancista francez, Lesage, imitou
ou quasi tradtmo-o-Git-Bras, o DTàto coxo'
••te. de autores hespanhoes. Alguns francezes o
tem negado, mas está
provado exuberantemente.
A imitação da litteratura hespanhola foi cedendo o passo 6 da
grega c da romana , que
Raeine e Boileau fizeram
preponderar. Seguio-

'se

essa idade de imitação, chamada século de
Luiz XV. YolUiro importou para a França as
sciencias e a litteratura inglcza , Shakespeare o
Milton foram traduzidos e imitados, e o gênio
inglez, se nao dominou tanto utéo o hespanbol,
pelo menos exerceo bem grande influencia, ü
primeiro |ieriodo da invasão romântica he todo
devido a essa imitação. Thomsou, Cray c Young
sflo os poetas favoritos do Delille o sua eschola.
Estava ella ainda na força da sua bella idade
quando huma potência que tanto tem de satânica
fr execranda quanto a faculdade poética tem de
divino e adorável, ideou e realisou huma das
imitações mais horríveis que se neste mundo hao
feito ; isto he a revoluçfio froncezo ,
que be lium.
copio da revoluçflo ingleza. Findo este tirania ensanguentado , appareceo a litteratura do império;
fria o innanimado ; mas a espaços, illuminada
por appariçoes brilhantes. As mais bellas, que só
dc per si valem por huma litteratura inteira, sfln
a d'essa mulher sublimo que no débil orgonismo do seu sexo, abrigava a alma enérgica de
hum heroe romano, o a inflamintida eloqüência
de hum propheta.
Une ftmme immortelle au verbe de
prophète!
L.VMAUTINE.

e a « d'esse homem que buscava a faísca do fogo
sacro nos destroços do sanetuario. nas ruínas ainda fumegantes dos templos christaos; imaginaçaõ homerica lançada no meio das convulsões sociaes» M.ra" de Stael, em fim, • o Sr. de
Chatcaubriand ! Mas o que vem ao nosso
propropósito he que huma obra admirável, a Allemanha da mulher illustre
que citamos, nbre
huma nova era de imitação
para os francezes.
Desde então imitam a litteratura Alleman , mas
não com exclusão de outras.
A Inglaterra imitou em tempo de Shakespeare
e de Milton a litteratura italiana ; mais tarde a
franceza. O século da rainha Anna he
para a
Inglaterra o quo o de Pericleí he
para a Grécia.
A poesia ingleza muito deveo então ã influencia
dos bons autores do século do l.uiz XIV,
pois
tudo quanto ganhou em regularidade foi devido
a imitação d'essos autores. A Hespanha, a Itália
e Portugal exhaustas do originalidade se resi,
gnaram a viver de imitações, de pastiches. Em
cada hum destes últimos
paizes havia homens
apaixonados pela musa dos latinos
que pugnavam
pelo imitação destes e hostilisavam a dos francezes.
Mas que importa! Garção e Francisco Manoel
preferiam ser copistas de Romanos: Bocage e
outros se afferravam aos francezes.
Mas tudo era
imitar! Horacio era traduzido,
não imitado,
jâ
pelo Garçao e Antônio Ribeiro dos Santos. Esto
ultimo deo certa poesia
por sua , sendo traduzida.
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O primeiro nunca cita nem mesmo indica os ot
lusitanos que citamos. como das suas
tentou que Iratlui, como se vé em muitas de obraipoetas
se deprehemle. Se no latim eram algum
NM odes e na belliwima cuntata de Dido. A tanto lidos, escassa noticia tinMm
dn, lif,..Uas
cançoneta jocosa , ou epigramma que principia — mas o do
Antônio l.ilii-iro dos Santos era
grego.
Cuidara tjut Briolanja — he traduzida. Se desta douto na
jurisprudência e historia t-itil du liest|MitIm nos remontamos a outra muito mais
glo- panha e Portugal. Do Uocago o Francisco Marioa nara a poesia portugueza , observaremos com noel
que devíamos fazer hum juiio foestranheza o desembaraço com que Sá de Mi- voravelparece
, visto que publicaram algumas tradueçoes
minlu imita canções inteiras de lVtr.ir.-a e as dà
que mostram apnlicaçad ás duas línguas mais
|K>r suas. Nas suas cartas acharemos alguma cousa conhecidas pelos homens de letras mas he cer;
deste gênero : no Ferreira tjuantas
passagens de to que isto nao basta a poetas dotados de rica
lloracio ! E Camões! Que diremos do muito
voa , o o Sr. A. F. de Castilho apadrinha esta
este poeta imitou do Virgílio , de Ariosto, e que
dos nossa opinião no quo diz át-erca delles nbumas
poetas hespanhoes ? O seu celebre commentador notas preciosas
que vem na Primavera. Nuo assim
e amigo Faria o Sousa nos revelou esse
grande os Poetas brasileiros: Os P.» Caldai e Fr. F.
numero do plagiatos julgando
que fazia huma do S. Carlos, primaram na poesia, o na elogrande honra ao seu poeta. Desnecessário será quencia. <>
primeiro 4inba variada e boa leitura;
dizer que os maiores críticos da França e das c sabia diversas
línguas.
outras noções citadas confessam
a imitação
que
n-inou em todas eilas. Ch. Nodicr diz
O' Thompson , o Virgílio ! Quem a lyra
quo a
França nao tem poesia porque a que anda com
Me pòz ao lado que soou no Tybre
fsse nome pertence a outros
E nas ribeiras do avurento Taniesis ?
povos. « Racinc lie
poeta grego e hebraico, a Hugo o outros chamam
aos seus antepassados — poetas pagaos —
... vereis como as graças da poesia
por causa
da mythologia. Todos tem justificado o axioma
Adornam , aviventam frios rasgos
— o homem he hum animal imitador — e o dito
Com quo hum gênio iinmortal lá d'entre os
golos
de hum poeta inglez citado pelo Sr. Villemain —
Da guerreira Suécia desenhava
nascemos originaes, o morremos copias. —
As varias ordens de emplumadas aves.
A' \ista do quo deixamos expendido nao he
huma injustiça articular tal aceusaçao contra os
Cilar estes versos he mostrar
os assumpto-.
poetas Hrasileiros porquo foram arrebatados pela predilectos dos estudos do Padre quo
Caldas
nao eram
torronte, porque obedeceram a huma lei univer- tao limitados
como os do lyrico Portuguez.
sal ? Nao se deveria antes louvar a moderação
«•om que imitam e sobre tudo as novas direcçoes
Garçâo \ <*uo ° tc,,,l'0 «"tio ¦?<"•'<* vm ler Virgílio
l No mt-ii pobre uma carto domicilio.
tomam
no
so
nota
originalidade
o huma
que
quo
aspiração que os poetas portuguezes niio tinham?
N'huma epístola a seus amigos o Padre Caldas
Mas a injustiça desta censura
se lhes faz exprime com eloqüência a nobre ambição
que
que
de imitadores sobo de ponto quando se acerescenta tinha de cultivar diversos
gêneros. Finge que as
que o sao dos portuguezes: Quo! os poetas bra- musas o convidam a tratar de assumptos tao
va
siloiros nao tinham diante dos olhos outros exem- riados
são aquelles a que presidem , e finaquaes
plarcs ? Conheciam as litteraturas estrangeiras lisa com algumas reflexões
só pelos transumptos portuguezes ? Se copiavam, elevação das suas idéas sobreque bom mostram a
a missão do escrinuo era dos mosmos originaes
quo os portuguo- ptor e sobre o saber considerado no quo tem dc
zes consultavam ? Cumpre dizel-o, visto
que já árduo.
tocámos neste segundo
ponto que nos tínhamos
proposto de tratar, isto he os especiaes méritos
Vós a quem a mania nuo consome
•los poetas brasileiros, embora nos arrisquemos a
Caros amigos de deixar a idade
repetir alguma cousa. Nâo
Vindoura , escriptos vãos que o tempo come.
queremos deprimir
homens de tanto mérito como Garçâo, Diniz,
Vós que o peito cerrastes ü vaidade
Francisco Manoel , etc. , mas
E se escreverdes serão só escriptos
preencher hum
dever da critica, a quem incumbe determinar
Dictados pelo bem du humanidade.
o gráo e natureza da instrucção dos homens celebres, comparal-os sob este ponto do vista,
Esse outeiro sombrio , íngreme e rude
por
que desta maneira se pode fazer justiça a cada hum
Onde as sciencias o seu trono ergueram ,
delles e explicar o que nas suas obras
Subir ao vosso lado nunca pude.
inoxplicavel. Cumpro pois lançar mão desteparece
expedienle pois que os queremos comparar como
Cláudio Manoel da Costa sabia grego , latim ,
o exige o nosso caso. Pouca instrucção tinham francez, italiano c hespanhol. Dos
Alvarengas,

1G

LITTERATURA.

José B....II.. e Santa Bita Durão, saliemos
que
eram muito instruídos. Num dos dous
primeiros
Iruduzio a Meftpe de MalToi o escreveo o
poema — As Aries — quo mostra ideai
geraes e apresenta mesmo, se bem nos recordamos,
algumas
considerações teclinicas com o
do bom sabiam
quo
na matéria os homens do erudição e
goslo. E
que diremos do immortal J. Bonifácio do Andrada? Supponhn-so que esle
grando brasileiro
nao tivesse nenhum dos raros e vastíssimos coubecimentos que possuia sobre sciencias
naluracs, psvcbologicas, etc. Demos phvsicas,só tique"elle
vosso os conhecimentos litterarios na acepção mais
stricta o limitada da palavra. Pois bem ! Ainda
assim devia ser considerado como superior em
conhecimentos aos poetas lusos
quo citámos. Cumpre notar que nós fazemos o parallelo dos poeIas superiores de ambos os
paizes, na ultima
metade do século XVIII. Entre os de segunda
ordem , Portugal conta alguns sábios mui dislindos toes como Stockler e J. Anostocio da
Cunha.
Fico , segundo nos parece , provado com os
factos que os brasileiros nao estavam
reduzidos a
reproduzir as imitações portuguezes,
que não era
atravez dos escriptos da mai
elles viam
pátria
que
o quo do melhor havia sido
bepublicado,
biam nas fontes, recebiam a luz o náo o quo
reflexo.
Agora nos cumpre examinar esta mesma
qucstao do mérito comparado dos vatcs do hum
o
de outro paiz, mas de hum
do vista mais
ponto
11 to. E como por huma transição mui natural
chegámos a elle, nao preambulenios mais, entremos em matéria.
A poesia do Brasil ho filha da inspiração Americana. A inspiração nao
pode ser communicada
por nenhuma espécie de educação seientifica , ou
esthctica. Considerada assim ella ho inheronto á
natureza do homem, e só
para desenvolver-se
necessita dos estudos. Em virtude
da sua communicação com o universo , o homem está sujeito
ás influencias exteriores
quo são outros tantos
modificadorcs do organismo.
Este a seu turno modifica o espirito
pela acção
que n'elle exerce por meio das sensações. Já falamos do clima, porem ainda
pedimos venia aos
leitores para citar o
quo o Barão de Humboldt
diz sobre o ponto do vista em
bojo o encaramos. O grando naturalista diz que nas regiões
mendionaos da America huma que vivacidade
grando
e brilhante clareza do concepções
correspondo á
diaphaneidade da athmosphera. Tomemos nota
deste bollo testemunho quo nos rendo hum dos
maiores sábios deste século o vejamos o
he
a inspiração. Hegel a define : « O estado daquoalma
em que o artista se acha
quando realisa as suas
concepções» — Lembremo-nos
também
a
servação constante attesta o facto do que obprematuro

desenvolvimento da intelligeneia nos brasileiros,
peruvianos etc, o das premissas que estas diversas
ponderações implicam tiremos esta conclusão —
que o genio dos brasileiros pertence ao clima ,
ao solo, ao Brasil finalmente. Assim em vez dê
considerar a poesia do Brasil como buma bella
estrangeira, huma virgem da terra Hellenicu,
Ironsportado às regiões do novo mundo, nós diremos que dia ho a filha das florestas, educada
na velha Europa, onde a sua inspiração nativa
se desenvolveo com o estudo o a contemplação
de sciencia e natureza estranha. Muitos brasileiros foram buscor instrucção nos paizes clássicos
do saber, ou por elles viajaram forçados
a isso
por motivo justo. Caldas c José liasilio foram à
Itália, o patriarcha da independência
porcorreo
quasi todos os estados europeos, os Srs. Visconde
da Pedra llranca , Magalhães, Torres Homem ,
Forto Alegre , e outros, habitaram n"alguns delles.
(citamos tão somente os que tem publicado poesia, ou sobro ella tem escripto j
A musa brasileira, pois, como o llysses da
Homero, vio muitas gentes, cidades e costumes
vários. Vio Gibraltar, sitio de marcial
fortaleza
e disse-lhe:
Salve soberbo rochedo
Tronhéo do valor britanno ,

Onde os rayos se quebraram
Uo lodo o poder hispano !
Elliot, eu te saudo
O teu nome não esquece ;
Náo cuides quo o homem desço
Todo inteiro à sepultura. (Caldas.)
Vio a fundação famosa da Sirena, a linda
Nápoles , quo espelhada so admira no seu
golpho argenteo ; a montanha ignivoma e as cidades soterradas; o túmulo do Virgílio e o berço
do Torqualo ! Sentada sobre ruínas ella ouve o
canto do Circello, e o bvmno do oceano:
O Circtrum.
Outr'ora o mar beijou-me a rija base
E de estrellas phosphoricas as ondas
Meus pés adereçavam !
Prodígios desdobrando a maga Circo
Deslizava em meu tergo frescas agoas
Entro leitos de opalas o saphyras;
Com louros niyitos, rosas
Dadivosa a natura ornou-me em (orno.
[Porto Alegre.)
O Oceano.
A vaga que remonto e d'outra envolvo
Hidráulicas muralhas,
phaios, templos,
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E os rochedos que esb'roo,
As scenas do universo representam

de Camões, o paiiamatd . rümaw.lf0, .
d
Logrou (ohlovelySp.inlre.Jrra,,:

Em leitos do âmbar de coraes o
perlas
Mil thesouros vedados tenho á terra:
Nem a estrella Acarnar, Cruzeiro, ou 1'rsas
Meus segredos conhecem
Hum aceno da mao que rege os astros
Faz meu leito mudar, mudar a terra,
E as primeiras cidades que ora encubro
A secco deixarei, sorvendo as outras.
Mil outras maravilhas contemplou absorta. Vio
cidades construídas sobro as ondas,
quaes ilhas
fluctuantes compostas do
palácios, pavilhões, tempios, columnatas: vio os torres inclinadas o as
cúpulas aue Bruneleschi e Miguel Ângelo suspenderam pelos ares. Vio Roma, a santa a iVioAe
,
das naçrtes , mãe dot impérios decahidot e disse:[')

Longo tempo habitou na terra heróica
de
Camões e tio Albuquerque, na
Bat*al do
l-undador do império americano, pátrio
.,
,*,...,.
unido o Brasil por vínculos de amorqU0|o
cado'as
férreas. Nas margens do
prateado Tejo, na o»lontosa tlyssèa, nos
palácios, nas quintas ,
caiacs que em myriadas lhe cobrem os
contornos
nos jardins deleitosos do
de Cintra'
paraiio
(•)
a musa brasileira, nunca, nunca se
esquece,
da pátria amada. A Itália , a França
a lies,*noa o Portugal a viram
pensativa e saudosa . poi
*^
quo nao so acha
Nos climas do Brasil ondo amor
vive
De exquisitos deleites, do finezas.
t do ternas meiguices rodeado :
Alli a terra com percnno vida
Do seio liberal dosoferrolha
Riquozas mil que o lusitano avaro

Oh que espectaculo fúnebre e sublime I
Aqui foi Romal Aqui ergueo-se altiva
A senhora do mundo!
E de tanta grandeza eis o
que resta t
Eu saudei-vos minas,
quando o dia
Sobre vós seus fulgores entornava.
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Esconde com ciumo ao mundo inteiro
Alli, oh dôr... oh minha
pátria amada !
A ignorância firmou seu rude assento.
[Caldas. — ili irei.)

Quão longe então estáveis
Desta mystica, horrível magestade!
(Magalhães.—Susp. Poéticos.)

Ora , se ella so lembrou tanto do Brasil be
por
que o tinha por sua pátria c assim experimentava o sentimento da sua nacionalidade.
Sem duvida algumas vezes esta saudado só se
revelou em
Vio a bella França, vestida de cultura,
duas palavras , ou n'hum ai sentido :
mas cum• hospitaleiro... Admirada contemplou: jovial
pro attender ao estado em que o espirito do
brasileiro está na Europa. Opprimido
A gran Lutecia, capital do Estado
pelas sensaçoes, tentado a vor tudo
quanto a arto kz de
grande, o engrandecendo mais as cousas
Esse orbe na cidade abbroviado.
pelo
seu gemo onthusiasta, nem sempre tinha occasião
do rocolher-se o meditar. Sua imaginação
briTemplos, torres,
lhanto como o céo dos trópicos, apaixonada
palácios, casas, prados,
O famoso Athoneo, mostre do mundo,
pelo
novo o maravilhoso , dilatava a esphera da scienA corto mais augusta
se
avista
cia o da arte.
que
Enche-lho o coraçfio o assombra a vista.
Semelhante á cândida musa da Germania no
cortante que nos pinta Klopstock, a Musa braQual pende o tenro infante ao collo da ama sileira se avançou
no estádio, revestida da chiaSe hum novo o bello objecto tem
myde alvejante da Musa olympica. A filha
presente
de
Que nem a doce mãe que ao
peito o chama Thuiston ( J veio disputar o premio á loura inAem os mimos do
sente;
pai pasmado
gloza^, o ambas se lançaram na carreira, palpiIoda a alma no
\e fixo derrama,
tantes do esporança o de emuluçfio sublime. Huma
que
k só parece
polo olhar vivente;
nuvem do pó se ergueo o as oceultou antes
qut»
^a Amer'cana ° ar diverso,
chegassem á meta desejada.
v./0'
Qual das duas bellas
Xendo em Pariz a summa do Universo.
filhas do Septentrião venceo? O universo ainda o
[Santa Rita Durão. Caram.) ignora. Nao assim com a virgem do deserto americano. O Anjo da
poesia sagrada lhe deo a
Vio tambem aterra doCid, a nobre Hespanha
(*j

Lord Byron, Cbild Httrold.

(*) Lord Byron.
(**) Deon dos Germano*.
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harpa colossal do rei propheta, e a rainha do
llelicon deu-lhe a lyra. A Musa dn Lusitânia
esperava anciota , e em vez da lucla, ou de carreira, elegeram entoar em desafio alternos cnntiro*. — A Musa de Lysia principiou. Cantara a
tajtla deota
At armas o os barões assignalados
Que da occidentat praia lusitana
Por mares nunca d'antes navegados
Passaram ainda alem da Taprobana.
As musas gregas e latinas ouviram com transporte o longo e variado canto
D'aquellc cuja lyra sonorosa
Será móis ofumada que dilosa.
Virgílio notou, com gosto, repetidos seus acecntos mágicos n'huma lingua
na qual quando imagina
Com pouca corrupção cré que ho latina.
O cantor do Roinaldo o saudou nos seus vôos
glorioso» ás rtgiõti da aurora (tant' oltre stende
il glorioso volo).
A Musa brasileira então ergueo a voz angelica. Tímida , mas animada pelo santa devoção que
lhe arde nalma , quer cantar o transito da única
Phenix, virgem pura. Pouco e pouco a sua voz
se animo. O sagrado enthusiasmo que a arrebata
se ateia mais e mais qual hum incêndio. Ella
se transfigura em
Musa do céo, dc estreitas coroada.
Pulchrot celicultores a circundam , o cherubim
faz brilhar a fíammea espado. Ora pinta a olente
primavera do paraíso, ora a habitação do monstro indefinkel. Oh ! tu, exclama :
Oh tu grande signal, raro portento
Dos séculos e do etherco Firmamcnto ,
Nova idéa brilhante, a mais perfeita
Do Archetypo exemplar e tão acceita,
Que chegaste a ser d'cllo, ó maravilha ,
Roa mãi, linda esposa e cara filha 1
Não: então não foi o arroubo que humana
voz infunde o que agitou as almas religiosas que
n escutaram ; foi o divino enlevo da visão beati fica.
O longo e melodioso canto acaba, e a bella
musa apenas escuta o longínquo applaudir dos
anjos, e o mundo sceptico , irreligioso , gelado
pelo anti-poctico sensualismo não comprehendeo
as harmonias do céo. Que importa ? As musas

de Klopstock e de Milton a abraçaram , e lhe
disseram : querida irmã , nós também estivemos
esquecidas ( } longo tempo.
Mais dous contos épicos de outra espécie alçou
na voz sonora; mos o altiva Lusitânia nao se
duo por vencida. A virgem americana amava tudo
quanto he vasto , grande , antigo, e santo. O
oriente se assemelha muito .1 America no amplo
de seus paizes , no brilho do céo, e he o berço
da religião que civilisou o Rrasil. Por isso a musa
se adestrava em tanger a harpa dos sagrados hymnos. Súbito vibrando as cordas as fez resimr nos
ares. Cânticos de alegria , lamentos angustiados,
fúnebres harmonias, tudo quanto o sentimento
tem de mais vehemente se exhala nos celeslioes
arpejos. Que doce c mngestoso canto exalça A
obro divina dos seis dias! Os sons parecem
que
se tornam em fulgores -, dir-se-hia quo
A luz resplandecco e o firmameno
Que cm denegridas sombras so encobria
Mostrou formoso o seu soberbo assento !
De graças e esplendor so revestia
O magestoso dia ,
Quando cheio de pompa e luzimento
O sol rompeu nos ares dardejando
Do animanto calor celestes raios.
Enternecido triste sentimento
Magoa o rosto lindo
Da noute descontente.
A musa pára por hum pouco; mas a rival
descora e dá-se por vencida ,
que nenhum canto
sabe desto gênero. A virgem americana se anima
de huma doce esperança e prosegue com as melodias suavos dos cantos a Pygmaliao, As Aves e ao
Selvagem. As lyras d'aquello que o Marilia tecéo
coroa iiniiiarcessivel de rosas e de myrthos, são
repetidas ao som da avena.
A musa portugueza desconto mil canções mais
ou menos agradáveis: algumas parecem moduladas pela leia musa, mas a brasileira em lim
triumpha , sua rival se dá por vencida , e
procura
appropriar-so da sua gloria que reconhecera. Victoriosa,
yictoriosa estás, oh bollo virgem , na
epopéa divina , na lyrica sagrada , nos cantos elegiacos de amor, no gênero descriptivo , em que
a tua côr local he viva e parecida. Tu abriste
A tua rival as portas do luminoso oriente: inviolado para ella era esse mar de
poesia. Mais que
a da emula tua he alada e vasta a inspiração
que te arrebata : ancéas mil grandes cousas e te
preparam a crear huma nova poesia
se bar monize com os idéas da epocha novaquo
quo vem
raiando, huma poesia mais expressiva mais
vehemente, mais intima
que esta em que trium(*)

Klopstok nao tanto como Milton.
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pbaste du musa lusitana. Vencida ella vai despi-itosa e so lança na carreira que tu BMMM
ahriste, e explora novas sendas, ensaia notas
melodias. Ei-lu que se uriojii uo es|iaço infinito,
percorre os mundos e se eleva aos cèos. Segue-a,
seguo-a , oh musa brasileira. ('} Eu vos contemplarei absorto desde a terra.
Muito nos demoramos nesta espécie de parallelo
ue fizemos das duas poesias rivaes , valendo-nos
e huma formula udniii.il,\a , favorável ao sentimento de amor que o objecto nos inspira , mas
nao susceptível do desenvolvimento e analvso das
rasoes e factos.
A matéria hu digna de ser encarada
por mais
de huma do suas faces, e
isso
animanos
por
mos a insistir, certos de
que esto artigo hc já
dcmasiadaineiile longo, o supporlavel uiiicaiiiciite cm considerarão ao seu objecto. Nós
queremos reiiionlar-nos á origem da
poesia brasileira
o achar a sua característica.
Ainda os novos conquistadores do Brasil e os
povos conquistados estavam na epocha rudimental das sociedades, quando a religião
já presidia
aos rudes ensaios de huma civilisação noscente.
A poesia sublime do christianismo, esta
poesia
oue enche o templo de Deos como os ellluvios
Jo arómata sabOo, a
poesia da oração, dos psalmos, das ceremonias sagradas, da
palavra di-ina, santificou as primeiras fundações dos
portuguezes. A cruz era arvorada , o logo se erguia
a capcllinha; as casas a ladeavam sem demora
,
e assim tiveram principio us opulentas cidades
,
as ricas viilas que existem. A
pouca instrucção
que então havia era devida nos desvelos dos pndres que com admirável
paciência a propagaMim entre os indios o os colonos, alguns
quasi
Mt) bárbaros como elles. A instrucção religiosa
pois supprio as instituições, o formou, digamoIo sem medo do errar , virtudes
quo toda a moral do philosopliismo náo he capaz de imitar
por sombras. Hc bem verdado que os colonos
mais turbulentos comnietti.ini mil attentados o viviam delles; mas estes mesmos crimes so teriam
multiplicado mais c o remédio delles seria mais
tardio tm seu efleito, se a doutrina christaa
nuo tivesse neutrulisado muitas vezes o
veneno
ua immoralidade. Mas tomos
para nós que exagerado he o que se diz das maldades desses
primeiroa [lovoadores, ou
niio tom sido bem
quo
«Xiiirnnado o reverso da medalha
que neste caso
ue aquello
que represonta as virtudes christans,
is boas qualidades moraes de muitos homens
dessa epocha. O certo he
que a influencia civilisadora da religião continuou a
presidir a todos
oi progressos que o espirito do sociabilidade faziq ; o mal por tanto não
predominou , porque o

:i

(*)

Fsllo si tlu poesia qu« acabou cm 1830
(no puredMo)
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mal, o victo , o crime nao fundam
. nao edilicam, mas destroem.
Donde pois veio o bem
senuo da religião, ie como todos sabem,
a
razão HtaM Uo inculta, e a vontade tu0
proami ao mal; porque a mesma desordem de huma
sociedude nascente , e (urinada de oppresst.res
«
oppriinido», a secundava? Da religião, da
religiao! Ella formulava a moral, olla resumia a
poesia, ellu sô desenvolvia os institui..* dootm
tio homem desses tenijios, o comprimia, desormm, moderava as paixões revoltosas, aggressivas e sensuaes. Qne a
poesia nas umos tlu religino foi hum instrumento de civilisaçuo he incontestável. O padro Aiuhieta, esse
gramle missionario e apóstolo do Itrasil, ensinava em verso como os legisladores e moralistas da antiguiila.lt'.' Os primeiros ensaios de
poesia dramática
lhe sao detidos. Sabemos
este
santo homem
que
Tez representar hum auto no udro da capella
,
composto por elle em
portuguez e na lingua qué
fullavam os indios de S. Vicente. Nós liaremos
ampla noticia delle em artigo separado, e
por
isso nos limitaremos a enunciar o fucto/acirescentando tao somente
que essa representação tinha o lim utilissimo de confundir os
pecnulores
endurecidos, ou dar-lhes um exemplo salutar,
'
mostrando as immnralidudt-s de
que eram ri-os
pois os interlocutores mesmos eram os culpados
tiuo so aceusavam publicamente. Tal era o
poder das virtudes evangélicas desse
pregador c civilisador famoso. Hum
povo assim creatlo devia
ser muito religioso, como de facto o foi,
até
quo as doutrinas do voltairianismo so encarnassem na instrucção e arrefecessem o sentimento
religioso , uttacando as crenças e desencadeando
as pnixoes. Em todo o Brasil so manifestava e
(
ainda so manifesta felizmente n'alguns
pontos)
esso divino sentimento. A
poesia popular o rcvelava por toda a parte , ella
quo he n expressno mais fiel das crenças e dos sentimentos do
hum povo. Peneirai nos sertões, freqüentai os
oratórios dos fazendeiros, as igrejas das viilas o
nrraiaes, e ahi vereis n devoção e a ternura com
que os brasileiros entoam os psalmos, os hymnos , as orações pias do composição nacional em
honra de Deos, da Virgem Santa e dos heróes
do christianismo. O culto da Virgem sobretudo
,
era o mais affcctuoso, terno o constanto do Brasil.
Neste culto nós vemos harmonias encantadoras
com o caracter c condições do
povo brasileiro.
Nao entraremos aqui nas distineções do culto de
latria , hyperdulia e dulia,
porque não tratamos
da questão no ponto de vista tbeologico. A mais
bella das creaturns, a mulher idealisada, segundo o typo mais perfeito , o composío das maiores virtudes e excellencias areadas, devhi também
ser o objecto do culto mais fervente dos filhos
do mais bello paiz do mundo. Na
poesia dos
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livros sagrado», tudo quanto ha de mais suave
e mais
be empregado para symbolisor
precioso
tssa mulher
de dilecçflo, esse milagre de graÇ*, de bondade e de pudor. O lyrio virginal
do» valle*, o cy
no monte Siao, o palma
preste o
exaltada em Gaue»,
platano que dorece junto o» agoa», o cinamomo e a myrrha escolhida
que dao cheiro de suavidade, a rosa de Saaron
ou Jerico, o cacho saboroso dos outeiros de Engaddi, tudo islo be a Virgem Pura. Ella resplendece como o sol , he bella como Jerusalém,
e toda* at gerações a chamaram liemaventurada!
(Quasi euprttiot in monte Sion etc, sicut cinamomum st baltamum aromatitans, ste. ) Ella he como
o vergel fechado, como a fonte mysteriosa, seilada com triplicado sello, como o alamo plantado junto às águas; he a porta oriental pela qual
deve sahir para o caliginoso mundo o sol das
intelligencias. A igreja também lhe dá mil nomes melífluos: chama-lhe a estrella da alva, fonte
de amor, preclara, pulchra virgem ( Stella matutina, fons amoris, etc. ).
Eis o digníssimo objecto do culto mais fervento de hum povo inteiro. He neste culto que
nós cremos descobrir os elementos da admirável
epopéa de Fr. Francisco de S. Carlos. Aqui deveríamos apresentar a nova theoria da poesia épico ,
perfeitamente opplicavel à Assumpçáo da Santa
Virgem. Gomo porem os limites deste artigo o
nao permittem, diremos pouco sobre tal theoria.
Ao poeta ho dado, nós o repetimos, compartilhar os sentimentos de sua epocha c os do
povo de que faz parte. Elle pois resume como
n'hum foco o que estava disseminado na consciência social de hum povo inteiro. Depois
quo
os comprehende, os elabora o formula dcünitivãmente n'huma obra cheia de vido o do interesse. Assim se diz
que a epopéa de tal povo
esta em tal ou tal serio de factos épicos, embora mesmo nao tenham sido reduzidos a hum
poema. Assim se diz tombem que o Iliada , a
Eneida , a Divina Comedia, existiam , antes
que
essas obras sublimes fossem compostas, na imaginaçao das massas. Este systema tem tido muita
voga, sobretudo quando levado às conseqüências
deslumbram e agradam aos espíritos amigos
o paradoxo e novidade. Entendido como elles
3uo
querem, põe em duvida a existência de muitas
personagens históricas, e entre ellas a dc Homero,
por quanto mui sérios embaraços apresenta o que
se tem dito sobro elle, na hypotheso e que adniitte a suo realidade, e são por outra parte
tão plausíveis as explicações que so dão, considerando-o como huma personagem fabulosa,
que
nno fica duvida nenhuma, dizem, sobre este
ponto. E os poemas que so lhe attribuem quem
os fez? O povo, as massas, os rhapdes,
que
do palácio em palácio, de cidade em cidade,

iam cantando oi feitos de armas dos heróes de
outro tempo. O que porem he certo he aquillo
que jà dissemos com respeito ao poema de que
tratamos. Tao vivo, universal e notável he por
outras rinuiiiitaniias
que o rodeiam , que n.m
temos duvida em considera-lo como o pensamenIo na. i.ui.i!, no ordem da» idéa» épicos, formulado neste bello poema, Os tempos do heroísmo,
os aventuras guerreiros, os conquistas, formam
o cyclo tio um povo. José Basilio e Santa Rita
Duruo se apoderam deste cyclo o o cantam nos
seus bellos poemas. Na epopéa, o elemento narrativo, o lyrico e o descriptivo devem entrar em
diversos proporções.
Ora, o elemento descriptivo está nos dous
bellos poemas que citamos com tonto graça, naturalidode e boa escolha de similis o imagens,
que nuo podemos deixar de conta-los entre os
monumentos du poesia brasilica. Em ambos os
poemas, especialmente no Coromurú, achamos a
idéa religiosa cm todo o seu brilho, c o culto
da Virgem apparece com o carueter de fervoroso que lhe assignamos. Os seguintes versos sao
bellos e ao mesmo tempo tao demonstrativos do
espirito religioso que reinara nos rudimentos da
sociedade, que nao podemos deixar de transcrevc-los.
Goza de tanto bem, terra bemdital
E da Cruz do Senhor teu nome seja;
E quanto o luz mais tardo te visita,
Tanto mais abundante em ti se veja.
Torra de Santa Cruz, tu sejas dita,
Maduro frueto da paixão na igreja,
Da fé renovo pelo frueto nobre
Quo o dia nos mostrou que te descobre.
Dizendo assim ajoelha , o cruz no entanto
Sublime n'hum outeiro se colloca.
Eis-agui hum retrato da virgem.
Todos suspende em pasmo respeitoso
O amável formosíssimo semblante,
E mais delle se ostenta poderoso
O Soberano Autor do céo brilhante;
Pois quanto tem o empyreo de formoso,
Quanto a angélica luz de rutilante ,
Quanto dos seraphins o ardente incêndio ,
De tudo aquelle rosto era hum compêndio.
Caramurú.—C. X, est. 8.
Est.
Aos pés
Vé-se a
De que
Quebra

11.

da mãi piedosa superada
antiga serpente insidiosa ,
a frente na culpa levantada
a planta virginea gloriosa;

estttptfítiv*-

LITTERATURA.
E cnroscando os
Ao c. Im só da
No mais fundo
E o feio antro

mortaes jà quebrantadu
Virgem poderosa
do abismo «• submerge
de veneno i-«,pci •.-.•.

Acho-su jKJi ventura nos poemas pcrdiguc-r*
espalhada com (anta profusão a
poesia religiosa,
enlhusiastica u pilloresca? Na maior
pariu dos
poelus de segunda ordem portugut/es ha hum
tal predomínio du elemento idyllico
que ludo suo
eclogas, ao pusso que nos producções dos bralileiroa esse elemento he muito escasso.
Dcscri-içao das flores.

Caramurú C. 7, esl. 35.

Das flores naturaes pelo or brilhante
Ho com causo entre as mais rainha a rosa
,
liranra, sahindo a aurora rutilante,
E ao meio dia tinta em cõr lustrosa;
Porem crescendo a thamma fulguninte,
Ilu purpurea de tardo a cõr formosa;
Maravilha quo a Clicie competira
Vendo que muda a cór
quando o sul gyra.
Outra engraçada llór ,
que cm ramos pende
(Chamam do S. João) por bella passa
Mais que quantas o prado alli coinpréndc,
Seja na bella cór, seja na
graça :
Entre a copada rama ,
quo so estendo
Em vistosa npparencia a llór se enlaça ,
Dando a ver por diante, o nas espaldas,
Cachos de ouro com verdes esmeraldas.
Nem tu me esqueceràs, flor admirada,
Em que não sei, so a graça , se a natura
Pes da Paixão do Hcdemptor Sagrada
Huma formosa , o natural
pintura :
Fendo com pomos mil sobro a Intada
,
Áureos na cór , redondos na figura
,
O âmago fresco, doce , o rubicundo,
Quo o sanguo indica , quo salvara o mundo.
Com donsa cópia a folha so derrama
,
Quo muito á vulgar hera ho parecida,
Entresachando pela verde rama
Mil quadros da Paixão do Autor da vida :
Milagre natural,
que a mento chama
Com impulsos da
a convida ,
graça ,
A pintar sobro a flor aos que
nossos olhos
A Cruz do Christo, as Chagas, e os
abrolhos.
Ho na fôrma redonda
, qual diadema
Du pontas, como espinhos,
rodeada ,
A eolumna no meio, o hum claro
emblema
Das Chagas santas, e da Cruz sagrada
:
Vem-so os tros cravos, o na
extrema
tom arto a cruel lança figuradaparto
A cór he branca, mas de hum roxo
exsangue ,
Salpicada recorda o
pio sangue.
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Prodigio raro , estranha maravilha,
Com quo tonto mysteriu se retraiu!
Onde em meio das trovas a fè brilha
,
Quo tanto desconhece a gente Ingrata':
Assim do lado seu nascendo a lilha
A humana espécie, Deos
piedoso trata ,
E fuz que quando a Graça em si deíprez*
l.he pregue com esta flor o natureza.
Outros flores suaves , e admiráveis
Bordam com vorio cór campinas bellas,
E em varia multidão
por agradáveis,
A vista encantam, transportada em velas:
Jasinins vermelhos ha ,
que innumeraveis
(.'obrem paredes, ledos e
janellas;
E sendo por miúdos mal distinetos,
Eiilreteeem purpureos labyrinthos.
As açucenas sao talvez fragranfes
Gomo as nossas na folha organisadas;
Algumas no cundor lustram brilhantes,
Outras na cõr relutam uacaradas.
Os bredos namorados rutilantes,
As flores do courana celebradas;
E outras som conto
pelo prado immenso .
Quo deixam quem as vé como suspenso.
Esta descripçao ho viva e animada;
desejar-so n*ella maior correcção, e huma poderia
versificaçao mais perfeita ,
porem o mesmo Delille
nao acharia colorido mais vivo
para certos loques.
Temos citado muito o ainda citaremos
porque
de/ejamos evidenciar
quo a jiicdudo christ.-i, u
amor da natureza , a admiração das acçoes
heroícai, formaram o caracter da musa do Brasil,
So pelas suas qualidades
positivas vemos que a
poesia braiileira leva grande vantagem á portuguezu, pelas negativas também podemos conhecer algum mérito nella. Nunca foi hábil nos
dilbyrainbos, nYssa
poesia convencional cm que
o vate so finge arrebatado de lium furor
que mu.
tem. N"este gênero os
poetas do alem-mar são
muito mais adestrados.
Ha na verdade hum gosto do combinações gymétricas nos rondós do Alvarenga, mas isto
hu
huma vcniulidude n'hum tempo em
quo Portugal
a nao dcsapprovova
(e nem mesmo a Europa).
Até na escolha das espécies dc versos os
poetas
brasileiros mostraram seu
genio innovador e a
inquietação interna
quo os fazia experimentar
novas combinações. O regimen
político já era mal
açceito, o o regimen littcrario foi seguindo a
mesma sorte. As canlatas o as odes
geralmente
eram cscriplas cm verso solto. Mas o 1'udrc Caldas presentio o gosto do século, abandonou, em
muitas de suas composições, a versificação solta
quo tão rocommendada tinha s/do por Garção , e
seguida tão á risca por Filinto. Pouco depois
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devia l.ord Byron rejeitar o verso solto
que MilLm e Thompson preferiram. A retolueao foi geral.
Ao mesmo passo quu na Fiança so apresentatam tliciiríii*. o tentativas de verso solto, as na•oes <|uc tem linguos sonortts, oceentuadas adoptnvam a rima , nus composições lyricos. Arriuza
o Qiiiiititn i o fizeram na Hespanha e em' Portugal jà vemos essa justa preferencia iluda ás rimos
para certos poemas. Esquecia-nos huma circunstancia digna de reparo , e que reolça neste
ponto
a gloria do vate americano. Na mesma epocha
pouco mais ou menos, em que elle por meio da
o i queda pnrn a rima patenteava as suas teudencios românticas, poetas portuguezes cxUtiam
que propunham a adoprao dos bexametros compuiihiiin dissertações e obras specimem de versos
talhados á grega e à romana. Falíamos dos ensaitM de J. Anastácio da Cunha, e de Vicente
Nolosco, u das odes sapphicus de Th. Ant. dos
Santos e Silva. Do maneira que ao tempo em
que o gênio Brasileiro se lançava no progresso o
manifestava mais ou menos que huma epocha de
renovação ura chegada , o gênio lusitano se obstinavo em retrogradar. Cumpre fazer justiça ao
illustre Antônio Diniz que tambem preferia a
rima. Nem se diga que eslas pequitres nflo dao
nem tiram mérito. Para o philosopho náo ba
nada que indifferento seja nas manifestações cxteriorcs du intolligencia. O que ao homem superlicial pareço de pouca monta he ás vezes de grande
importância para quem pensa. A rebabilitaçflo
da rima he huma dos conseqüências da rebabilitaçao de gêneros nacionaes;. denota a volta da
litteratura a suas antigas tradições arábicas o septcnlrionacs.
A inspiração da poesia sagrada hc hum dos
merecimentos do meu poeta , he gloria que ninguem lho disputa.
Foi muito depois da appariçuo das poesias Ivrical do Padre Caldas que alguns engenhos cm
Portugal se entregaram a este gênero sublime.
Antes que a musa portugueza modulasso estes
liollos versos, fadando a Deos:
Disscste aos caos surgi , e os ceos surgiram :
Disseste ao mar o á terra congregni-vos,
li logo congregou-so o mar o a terra.
Disseste á solidão — acaba ! c logo
Se povoaram ecos, terras, c mares.
(Pato Moniz. —llymn. ao Eterno. )
ii brasileira havia entoado
tincção o movimento :

este psalmo cheio do

Disseste, o logo rebentou no seio
Do informo nada crcttdora força.
Ondo estavas, oh homem ?
Quando a luz entre as trevas resurgia

E qual soberbo Esposo
Nn leito iiii|n i.il , erguendo a frente .
It» nli. ii l.t em mil prazeres,
Asiim raiava du esplendor cercado
t> *«>l para emprehender sua carreira?
De In, i j.ii ntii-il.ii se adornaiu
O lirinuiniiilo altivo,
Ds verdes plnlSS su vusliu u leira .
E sobre os eixos seus se fquilihruvam
Os mundos que lançara
Com tn-ni uinnipotciitc sobre os ares.
(' Catdai. — Tom. II)
E depois, com que fervorosa devoção termina '
Men Senhor e meu Deos,
Alt! cante a minha voz antes que cu morra
lltiin In num ile louvor ao vosso nome.
Ao vosso nome santo.
Eis ,i.|ni o sublime no pensamento, no senliineiilii e na expressão. Que intenso amor,
que
aspiração ao seu Deos! Com
que indilTerença
folia da morte! Quo simplicidade nas
palavras,
mus que puro, que ardente ,
que incffavel sentimeiilo que us inllamma
Nos versos acima do vote lusitano ha mnis força
devida á com isuo que nelles reina , e talvez mais
novidade no pensamento , mos nos do Padre Caldas
ha mais brilhantismo ¦ cffusuo do sentimento.
Aquelle be grave e nervoso como Isaias, este be
allecluoso, ornado e tocante como David em
muitos psuhnos.
Sc destes gêneros do poesia que pertencem ás
espheras mais subidas da arte , descermos a outros quo nao deixam de tor sua importância .
acharemos a comedia c a tragédia, os
poemas
didaclicos e a satyra que , considerados
por certo aspecto, suo ramos da grando
poesia.
Na primeira se distinguio tanto o infeliz brasileiro Antônio José, que o Sr. Ferdinand Denis.
querendo dor na collocçao intitulada — Thetltrcs
étrangers—huma das melhores comédias
portuguezas, truduzio o D. Quixote desse autor. Escreveu outros muitos dramas
que não saltemos
so serão traduzidos ou imitados,
porque alguns
dos tilulos delles são tambem os de varias
peças
de Calderon que não se encontram n'huma ediçao-em 10 volumes das obras desse autor famoso.
Manoel Botelho de Oliveira, c Alvarenga Poixoto* tambem compuzeram alguns dramas.
Como satyrico, be celebre Gregorio de Mattos;
mas cumpre confessar
que neste gênero o Brasil
ainda nao tem poeta
quo emparelhar possa com
os satyricos portuguezes, t>] especialmente
com o
original Nicoláo Tolcntino. Isto
não nos
porem
affltge, pois a satyra não ho dos
gêneros em
quo a idealidade ennobreça a arte. O mesmo di-
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remos do gênero didaclico. — Recopitulenius agoia o expendido nt-.li- longo artigo. — Como a
poesia he a mais viva e liei expressão »I.• toem.
...l.l.-. nós i|iii.i-iiiu-i apreeiar a nacionalidade da
arte brasileira; mas, antes de faze-lo ,
preciso
foi étataom os argumenlos de dous rritii-os
que
tinham considerado a litteratura deste
paiz , já
como milia, jà cuiiio pertencente o oulro. Em
seguida procurámos examinar oulra opinião emittida por alguns litlcratos eminentes
que só concedem oo Brasil huma litteratura iinitatiia. transEm terreiro e ultimo lugar
plantada, exótica.
tentámos provar que os poetas brasileiros tinham
contado os sentimentos e crenças nacionaes,
que
no gênero descriptivo tinham feito bcllissimus
pinturas. No poesia épica mostrámos que a musa
brasileira se distinguira, ou antes immortalisara
iriiumo epopéa divina, isto ho, Miltoniana , e
dous poemas llomcricos, e que na
poesia Iiiblica abrira huma riquíssima e intacta mina,
veia desconhecida ao gênio portuguez. Na ruitura dos outros gêneros pareceu
que os brosileiros tinham quasi sempre igualado ou sobreleindo aos portuguezes, notando-se n'aquelles huma
tendência bem pronunciada a alargarem a cspbera da arte e a opulentar os seus domínios.
Resta-nos fixar e caractirisar as epochas da
poesia nacional , porque nos
parece quu nas divisões
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propostas não so attendeo ás evoluções intimas
du litteratura . nem ao principio .-ue as delerminava , mas tao somente aos Mm a woekM du
historia politica. Nós entendemos dever dividir o
historia lilteraria do Brasil cm tns periudos. O
primeiro abrange os l.-iii|...s decorrido* desde o descobrimentii du Brasil até o meado do século X\ll.
— Cláudio .Manuel dn Costa faz a transição desta
epocha pura o segundo que termina em 1830.
—¦Os Padres Caldas e S. Carlos, bem comu
o Sr. José Bonifácio, formam a transição
para Nte
terceiro em que nos achamos.
A primeira epocha pude ser representado
pur
Munoel Bulelbo de Oliveira; nellu reina o
pensomente da litteratura hespanholu da decadência.
A segunda dillicilmente podo ..cbar re|iresentanto, mas julgamos
quo Silva Alvarenga lie o
mais próprio, he o que mais idéas mostra filhas
du influencia então doininadora. Esta epocha he
regida pelo espirito dos litteraturas do século de
Luiz XIV, e de Vollaire.
Terceira epocha. O seu representante legilinjo
o natural he o Sr. Dr. Magalhães.
Aqui terminamos este já tao extenso artigo ,
reservando-nos discutir novamento os
pontos que,
por in.il elucidados, possam oflerecer huma doutrina ambigua, ou contradictoria na apparencia.
S.... Nunes Rib.
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i.
epois de tres mezes de hum
grande moWimento material, no
qual obreiros, artifices e aftistas todos concorreram
para
«mbelesar a cidade com
artefactos; depois de
Duma grande anciedade de noticias
d'alem mar,
raiou o feliz dia tao desejado
para todos os

Huma esperança esvoaçava em todos os corações;
todos os habitantes desta
pacifica cidade tinham
os olhos fitos no oceano até
que n'huma tarde
serena e fresca despontou no horisonte a esquadia que conduzia a Imperatriz do Brasil.
O morro do Castello, largo do Paço, praia
de Santa Luzia até à Gloria estavam apir.liados
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de povo de ambos os sexos, e todos applaudiam
a vinda do novo astro do nossu felicidade.
A esperança nuo foi baldada ; o sonho angélico
realisou-se, e no diu seguinte corria de boca
em boca o mais bello retraiu
quo se pode formar da alma humana , e todas as
palavras eram
ouvidas com proser
que causo o narração d'huma
victoria guuliudu ao inimigo.
O enthusiasmo dos brasileiros levantou orcos
de triumpho, templos, pórticos , galerias, e tornou quarteirões imiiiuiidos e intransituveis, commodos o alegres.
Os Jornaes desta Capital eabaes discripçoestem
dado do todos estes arlefuctos levantados
para
ornarem huma tao augusta ceremouio . uhis nao
emitiram sua opinião sobre a obra da arte; eis
o que nos propomos, |iersuadidos tle
que a critico
lie hum dos agentes mais nobres para o
progresso,
e hum elemento de civilasaçao apuradu.
Rogamos muito encarecidamento aos nossos leitores que acecitem nossa oppiniao como Intuía
convicção despida de qualquer influencia opaixonada , e sem outra preu-iiçao mais
que a de
concorrermos com o nosso pequeno cabetlal
para
illustrarmos aquelles , que menos tem esludado
estas matérias.
Começaremos por Vallongo, hoje cães da Imperatriz: não entraremos na quesiao da propriedado do logar, dos factos históricos de
elle
loi testemunha ; transformaremos nossas que
palavras
em bum suspiro, o este morrerá na llòr dos
lábios: Magisler disit; o facto consumou-se,
o local acha-se bojo nobililado: o espetai da
calasta fugio, e deixou em seu logar huma esIrella luminosa.
A pegada da Augusta Filha dos Rourbons,
aquella, aquém as auras divinaes da encantadora
Parthenopo bafejaram no berço , sagrou aquelle
terreno ; corramos hum véo eterno sobre seu
passado, o façamos votos para
que aquelles que
curam do nosso futuro destino, se lancem 11'liuin
horisonle mais amplo , o nhuma atmosphora onde
pairem essas idèas archctypas respeitadas sempre
por todas as nações.

longasse do templo até o desembarque, assim
como hum alpendre ou pórtico
que podesso ocoberlar o cocho imperial em caso de 111A0 tempo.
<> templo era |ict|unnu e afastado do dosemborque ; tua architectura estA longo das formas
ciiiiiagradas aos templos do llvmineo : o »Cu ospeclo, a distribuição do suas massas principais
o suas linhas características , denolam huma mntaçao dessa architectura bastarda dos baixos tempos; o o que mais peza 00 coração hu essa misturn do detalhes de gosto grego, do
pensamenlos que tendem a huma decoração regular
m>
interno, misturados com outios detalhes do
gosto
borromiiiinico e bizantino.
Tudo alli uiuiunciava quo o pintor afastou-se
do pensamento do anhilecto, uu este abandonou a composição da decoração interna: dous esIvlos diflerentes, duas escolas oppostas; uma
marchando para o século de Augusto, e outra
para o de Luiz XV.
As gullerias que orlavam a praça, nao tinham
outra belleza in.iis
que a de inascararem as paredes nuas o Irislonhas dos lados; ellas eram
necessárias por Iodos os modos, e mesmo
disfarçar o desgraçado aspecto do fundo da para
praça, tanto do hum lado como do outro , cujas
rochas encubertas por cosinholus e muros velhos,
dao hum aspecto semellianto a essas aldéas ila
Edade media que rodeiam os muros do hum veIlio castello. Os acroterios,
que coroam acimalha da gaitaria , parecem destinados a ter hum
numero por sua fôrma circular e centro vasio .
S cremos assim ser pot vermos divisões nas ditas
gallerias.
Quando a necessidade requer semelhante disposição em huma praça, he muito melhor c mais
coiiimodo lançar mao das fôrmas dillerentes de
tendas, quo de hum artefacto architectonico sem
as proporções o linhas convenientes.
No primeiro caso, ha huma grande variedade
que admitte Iodas as creaçoes tln imaginação; os
pannejanientos dobrados o a variedade do sous
ornalos prestam-se muito a hum olleito agradavel e pilloresco: no segundo caso, somos forçados a entrar na parle clássica, ou então a ter
II.
huma bella imaginação, o a fazer huma creação que supere a simplicidade e a elegância da
Festas da cidade.
arle antiga.
A
que Mr. Grandjean fez no largo do
O templo oclogno levantado fronteiro ao de- Paço, gallcria
no segundo consórcio do fundador do imsetnbarque nao preencheu o seu fim: lia casos
perio, _e o templo do centro podiam servir do
em quo o útil he mais agradável do
que o hello. modelo; as formas consagradas pela architectura
0 desgosto que houve no desembarque da nossa aos dillerentes
monumentos foram alli observasegunda Imperatriz no arsenal de marinha,
quo das em toda a sua plenitude o rigor clássico.
Im debaixo do huma grande
pancada de ngua,
Nós já cmiltinios a nossa opinião sobre o temmio servio de exemplo desta vez;
pois não fal- pio de Ilynieneo e mais artefactos adjacentes:
lou hum coração patriota
que lembrasse a neces- louvamos a sua decoração interna no
sidade de huma tenda ou
que era
gallerin , que se pro- justo, mai não podemos dizer outro tanto
da
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do externo. Os nixos circulares e seus arontos
estão «em harmonia (tara com a área descri pio
pilas linhas da coluiiuia , art-bitrave u contorno
da ogiva; os bustos em taea nixos co»tumam-st<
l»'ii st.l.ti- huma iiiimiI.i que pude do contornu
externo e inferior do circulo, sem peanha, ou
em íurina de Hermes.
Ao pé do templo de Hvmeneo fizeram duas
pjromides, que assentam vim- pedestacs cominsrri|içoes diversas: as inscripçoe* superiores suo
huiiia parodia tristíssima do bello pensamento do
vice-rei Vasconcêllos , que elle exarara nas
pyranii.l.-s do passeio publico da cidade: o autor
das ioscripçoes losangicas entende
que nada se
pôde escrever em pyramides sem começar—Ao
omor — A' saudade. — Dous nomes tao grandes
em duas cousas tao mesquinhas!
Antes de pussarmos adiante diremos que as duas
estatuas improvisadas pelos Srs. Santos u lionoruto promeltem dous babeis esculptores uo lirasil:
somente achamos quo o clamvdo de Apollo esSm hum |h)uco collada ao corpo. O principio
d'orto quu mundu manifestar as formas do nn
atravez das roupagens, quando hu exagerado,
triinsforma-se em defeito.
O orço da rua de S. Pedro he o mesmo da
festa da sagraçuo, com pequenas alterações: nós
cremos que as bases suslentadus
por elephantes
eram melhores.
O arco da rua do Sabão não merece anolyse
alguma: elle sahio fora dos limites do bom senso:
a sua pintura, os ornatos da volta da ogiva , o
atlico coroado por gigantescos discos, a
posição
dolorosa das figuras, as águias com
pernas de
quadrúpedes , são de huma novidade tal, que he
preciso ver para crer.
Passaremos uo pórtico colossal situado ao
pé da
igreja da Cruz: esta niassn enorme
produzia hum
bello eífeito illuminudu à noite; n'ella também
se encontra essa tendência uo século de Luiz XV,
mas ho huma obra muito superior à da rua
do Saliiio; achamos muito
pesados os meda'lioes
, e pequeníssimos es escudos do tyinpano
da enipena . cuja simalha , se tivesse seu friso
v urchitrave, ou fosso ornada de modilhoes, se'ia muito mais conveniente e mais nobro
que
learrematasse com acroterios: esta
grande obra
toi iiifelii na decoração externa, o
quo contorrou bastante
para lhe tirar toda a sua magestode.
A obra do enrpinteria destes dous arcos faz
honra ao Sr. Alcântara e a sociedade: he comIndo digna do elogio, apezar de nossas observaçõei , a rapidez com que foram feitos todos estes trabalhos.
Passaremos a outra obra do arte
que se illuminou no largo de Moura,
que, a nosso vor,
ht de huma composição tristíssima: não ha rc-
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ação entre o pórtico do centro, de aitbiteclura
barbara , com a columnata u as
pviuii.ides da»
extremidade», Bfl pena
que huma obn tao m.diocre , estivesse tao bem illu...,., „!. , t0l(|
tu||_
ta profusão: o musica nos captivou nil
vm-s
in.ns do que a pintura.
Em geral houve huma esterilidade de
|Hnsamentos que parece incrível; nenhuma
poesia tm
decoração. nada que recordasse o casamento d.,
brasil com a Itália ; e, comtudo, isto só hasta
ptn
itil1.iiiiin.ir a ulma dos artistas;
porque ns pessoas
encommendüin
toes obras tem hum uni.-.,
que
lim , e este muito nobre e louvável; — o tle oi.
sequior a S. M. I.—Cumpre ous artistas elevarem-se, e inaleriulisurem o nobre enthusiasmn
da
hum povo quo teve o felicidade de ver u sua
Imperutriz e amai-A.
O batalhão dos permanentes, o regimento de
cavallenu, lucram suas illuiiiiuuçocs: o
executou bellas danças militares ao som primeiro
da sua
bundo musical, a rainha das bandus, a lillia d.,
famoso compositor Januário Arvellos : o segundo
repetio, com ulgumas modilicuçoes u suu aiili;,..
illuininaçao representando hum abarracamento ,teve no centro hum transparente represeiilnml..
o Hymiiieu repousando sobro o collo da eapltal
do império e acendendo o seu fucho na luz tlt>
sol, como o astro vivilicanle do universo e donde
,
pendia hum raio de luz que vinha atear n liamma na pyra do amor, cm cujo dado se achavam
gravados os nomes dos Augustos lisposos: o>
signos do zodíaco teciam uma zona luminosa
que
servia de aureoln a este grupo. Huma
grande profusão de luzes contornava o
perímetro das teudas e produzia ao longe hum bello olTeifo assim
,
como o frontispicio da cusa da Gamara.
HI.
Theatro de S. Pedro.
Falta-nos para completar este artigo,
que a
máo grado nosso escrevemos , o tratarmos do espectoculo do Theatro do S. Pedro: duas companliias reunidas pareciam prometter ao publico
alguma eousa digna do dia ; o titulo
pomposo
do drama, a lueta antecipada dos
jornaes, a
critica picante prevenindo do hum lado e a tenacidadé da direcção do outro , o movimento
geral
nos amadores da scena, tudo concorria
para huma
esperança qualquer de progresso , e eis
que apparece huma michordia melomimo dramática intitulada — Tmumpho de Tuajano , — o
que teve o
resultado de hum balão
incendeia
no
se
quo
momento da ascensão.
Drama , ordenação scenica , trages , e scenographia, tudo se unio para compor huma monstruosidade que em nada desmert.it. os artigos
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que precederam o estreumento de huma obra antipoda do bom sonso c do talento em ludo e
por
ludo.
Trajono com as vestes do Nero de Tulma,
sendo cllo mesmo o uurigu do mu carro, trazcndo por lutego hum papiro na mao direita,
sem o clássico ramo de louro , sem victoria
que
o i limasse , e sem esse séquito de figuras aliegoricas a desgraça humana, à queda dos grandes
da terra, quo contrastasse com a realidade da
magestade d'esses reis e grandes que hium éticadoados , e atados ao carro do triumphudor.
Senadores marchando em renque e capitunoados por huma personagem asiaticu, cuja toga assim
roíno as dos mais foram huma
pura intenção
do vestimenteiro Por curidude, meus senhores, para a outra vez procurem ler em l'lutarro o triumpho de Paulo Emílio,
que pode
servir sempre de norma pura taes especlaeulos,
visto quo lio a descripç o mais completa
que nos
ficou da antigüidade , c quo os mais liiumphos
que houveram, poueo il.-lleriram desse no que
pertence oo desenvolvimento geral do prestito.
Entra o triumphudor pela Porta Capeiia , e
no fundo da scena he substituída essa fumosa Via
Appia com seus túmulos, mausoléus e scenotaphios por huma casaria á moda de Paris!
Que arcos latcraes eram esses pegados aos muros
«le Servio Tullio ? Pontuo nao se deo ,i Poria
Capcna huma fôrma triumphal,
que atirasse antes
para o estylo estrusco; nao seria mais nobre do
«pie a fôrma e coile das
pedras da rlouca mnxi«at que está nas margens do Tibre
perto á Ponte
.'alali na'?
As mesmas incoberencias apparccem no segundo acto, o depois do bum longuissimo intenallo
upparece huma illuminação,
que talvez a denominassem Templo do Júpiter Capitolino.
Respice post te, hominem memento te era a
voz do carnifice, que constrastava com o — Io
triumphe—que retumbava o
povo: o eis dl novo
Trajano trazido em ovação ao templo I Iria elle
completar o triumpho , ou dar
gruças a Jove
Optimo, Massimo, a Juno rainha, e aos outros
Deoscs custódios da rocha capitolino
por ter escapado ás mãos dos conspiradores?
Que vieram fazer no templo esses histrioes o
mímicos, viriam elles substituir o Epttlum Trittmpliítle que sempre arrematava a festa ?
A arohitectura do templo era errada; houvo
completa negação dos conhecimentos archeologicos;
circulado dc hum pórtico , cuja entrada olhava
para'
o monte Avcntino não podia atravez do
periitylo
ser vista a columna cochlcoda, o aipda
quo assim
o fosse, o efleito da
perspectiva seria diverso.

No interior substituía a todos esses tropheos
as «polias opimas, os
pregos annuos, e mais presentes e oflerlas dos triumpliadores, huma cortina vermelha que servia de fundo a essa illuminação própria do bum conto oriental.
Nós desejaríamos trotar esta
questão mais seriamente, porem nao seria em hum artigo ao correr
du penna : e basta
por oru o indicação dos erros
principaes que houveram nesta representação.
Preparou-se huma obra clássico e nuo se consullou a columna cochleada,
que foi dedicada
a Trajano pelo Senado e Povo Romano, cujos
esculpturai se acham
gravadas o representam a
primeiro e segunda expedições de Trajano , e as
victoria» que elle obteve contra as armas do
De(MB rei dos Dacios.
Km geral fomos infelizes nas festas nn
parto
artística propriamente; houve huma relrogratlaçao
sensível , e isto no momento em
que quatro
vasos do guerra nos trouxeram habitantes
da
terra clássica das artes.
Os especlai tilos de apparato logo
que fogem da
fidelidade dos usos e costumes nada valem.
A
presso da ultima hora nao destroo nossos argunienlos; a direcção do theatro teve immenso
tempo para preparar hum espectaailo
hum
din tao solemnc, o zombou de lodo o paro
mundo:
zombou de todos,
porque tem dado espectaculos
melhores; porque seus artistas em outras oceasiocs tem dado
provas de capacidado na parto
decorativa : o pincel
quo produzio o Templo do
Salomão , essa praça de «me falíamos com cazas
á moderna e o
palácio das esincrulilas sobro tudo
he capaz de produzir .'.Iguma cousa de
melhor
do que foram as decorações do Triumpho
do
Trajano.
Tudo isto foi compensado
pelo magnífico espectaculo que apresenta o Theatro nos dias do
galla , logo que so rasga a cortina do Camarim
Imperial o apparecc o Soberano com Sua
Augusta
ramilia.
Esta scena tem huma
pompa, huma
tal, que só ella foi capaz de attenuar gravidade
todas as
magoas, que nos causou a represontaçao
dramatico. Os vivas, seguidos da muzica,
essas folhas
volantes quo innundam a salla trazendo
impressas os cânticos dos Poetas dedicados Ã solemmdnde
a firmeza c graça do bello sexo,
a riqoan do suas vestes, o brilho dos diamantes,
tudo concorro a dar hum caracter
novo e magnifico o hum festejo
que de outra sorte houvera
falhado o seu effeito o tao augusla
ceremoniu.
/'.
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ITIEATRO FRANCEZ.
i*.,Ví. .
dous annos o meio huma companhia de
artiilas francezes abordou as praias do Bio
JAde Janeiro, ondo estabeleci-o hum tbeaIro. Muitas crises ililliceis vierum i-li.rv.ir a sua
marcha e omeaça-lo de mina, (Hirém a perseverança
e o zelo ile alguns o lem alé ogora sustentado. Hum
bom tlieolro lie lium foco de ci.ilisaçao em que
o povo se pôde ir instruir, os ricos procurar hum
ossumpto serio e proveitoso de conversação, em
quo os homens estudiosos podem adiar distrocçoes, meditar . e os vezes dcsenvolu-r o sen tolento. Será pois principalmente debaixo do
ponto de vista litterario que virá em cada numero
da Minam huma revista theatral rápida e iniparcial que inteire o publico do merecimento
das composições quo a companhia olTerecer, e
da maneira por que as tiverem desempenliado os
actures. Daremos aqui portanto os nomes de
todos os artistas quo compõem a companhia
dramática franceza, caraderisando o mérito dos
principaes.
Mr. Piei , actor natural e cuidadoso. Mr. Sogond , empregado geralmente com bom suecesso
nos papeis cômicos. Mr. Dufour, que, se tivesse huma memória mais fiel, seria hum dos
melhores da companhia , ainda quo hum tanto
falto de elegância e do flexibilidade. Mr. Demortain fora da scena tem as maneiras da boa
companhia, mas perde todas as suas vantagens
physieas o he muito frio no tablado. Mr. Adrien ,
apezar de não ter nenhumas das
necessarias paro o theatro, e em qualidades
se notam
quem
huma voz o gestos vulgares, talvez seja o actor
mais útil á companhia ; cllo tem na scena hum
porte que sous amigos gabam , mas quo muito
so parece com a desenvoltura. Seguem-se
Mrs.
Armand , Prat e Codérat.
Madcmoisellc Nongarot, artista de muito merito, a quem perderào os exessivos elogios do
seus admiradores. Mademoisello Favricbon
, que
tem maneiras mui
graciosas e distinetas, he huma
dns artistas da companhia franceza mais hábil
na boa comedia; sua voz he branda, e
pura a
sua linguagom. Madame Armand
adquipoderia
nr algumas boas qualidades se trabalhasse; sua
voz he demasiado forte, o folia muito mal sua
bngua, defeito imperdoável no theatro. Made-
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moisello Carolino he huma pequena actriz su|M'rlicial, porem gentil o engraçada. MadamSimao , simples e natural nos seus debutt,
perdeu-se agora exagerando até h caricatura mim
as personagens. Seguem-se madame Demortain ,
in-iilame Codérat, moilame Moreau o madumn
Loporle.
As ultimas representações do tlieolro francez
foram : a ile 27 de setembro em beneficio ilo
iiiademoisellu Favrichon, que so compunha do
duas peças de mérito no seo gênero; Madame
Faiart, simples e graciosa; l'n tnari du bun
temps, que nos recordou hum pouco os bellos
dias da comedia de bom goslo. Pareceu-nos
que,
cxcepluondti madcmoisclle Favrichon, ninguém
se tinha dado ao trabalho de estudar o
papel;
entretanto esta senhora representou com boas
maneiras, finura o gosto tudo quanto foi comedia , mas o seo canto nau correspondeo a
expectaçao: julgamos ter conhecido nao muito
boa voulude do porte de seos c.niorados, o
quo
o orchestra se comprazia em a fazer errar. Dcsenvolveo neste beneficio o Sr. Ribas a sua voz
sonora e seo bello talento.
A do 30, por conta da direcçaõ, compunhaso de tres peças: Etre aimé ou mourir, La
maítresse de langue, Les chansons ile Btranger.
Nada diremos das duas primeiras para estendernos sobra a ultima. Vimos mademoisello Nongaret
na Grande Dame, e bem quo esto senhora seja
actriz de muito mérito, como o provou , comtudo achamo-lo desengraçnda , o sobretudo assaz
fora do natural; como cantora, ouvimo-la em
outra oceasião n'hum pedaço de Kobert le Diable,
em quo tanto brilhou cm Paris madame Damoreau, e pareceu-nos ordinária; mas a
peça
em que todos a viram bella, simples, graciosa,
encantandora, he na chamada Les chansons de
Bêranger. Ahi mademoisello Nongaret *se mosIrou com todas as suas vantagens de mulher e
de artista; chegou alé onde podo chegar; mais
longe nfio irá.
A representação de 4 de outubro era cm benoticio d'hum artista cheio de graça o deste talento musical que tornou immorlal a Paganini,
o Sr. Bassini. Representou-se—As memórias do
Diabo, peça de algum merecimento entre os
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melodramas moderno», e a Prima Donna,
pequeno vaudeville engraçado, porem como iodas
estas composições «em fundo algum. O espectador, estando ainda *ob a niq.ri--.-ao favorável
dos Lhansons de Uerangei , vm desta vez modomoiselle Nongurel com extraordinária frieza.
Quanto ao Sr. Bassini , he bum talento suave, difficil de analisar; os dous
pedaços que executou
nesta noite , o ultimo sobretudo , deixaram doces
recordações o huma profunda saudade. Sentimos
a partidu desse celebro artista.
Depois que (icou concluída esta revista do
theotro de S. Januário, temos do fallar du novos representações.
He certamente com alguma razflo
que o veIho espirito clássico grita contra us aberrações
deste século. Nio
queremos quu toda romposiçao dramática se aperto nos limites estreitos que
antigamente so Iho mun-ava. Mas vimos nascer
a vaudeville, excrcsccncio da orte dramática . fiIho natural que recebeu o vida da comedia c
do opéra-comique; vimos opporecer o melodramo,
exagerada das paixões humanas; cmpintura
fim dramas
em seis actos, cm cinco com prologo i epílogo ; e agora vemos vaudevilles em
cinco actos! Forem o
que imporia o numero
dos ramos da arvore , comtanto
que dé fruetos
saborosos? o quo importa a fôrma da obra, se
a idéa be bou, o
que o todo interesso ? Mas
ho isto justamente o
que falta ao vaudeville em

cinco actos, Les In/iJélitês de Lisette,
que no
dia 18 de setembro cm seo beneficio escolheo ¦>
Sr. Adrien. Felizmente veio no fim desenfadai
o publico huma pequena peça muilo espirituosu
e interessante , Une positton delicate; a idéa
principal he nova, cousa estranha uos vaudevilles
destes últimos annos!
Quem conhece as composições leves de Scribc
isto he , seus vaudevilles, quasi sempre espirituosos, frescos o engraçados, porém sem fundo ,
fica admirado quando vé as suas comédias; he
neste gênero que se eleva, se torna as vezes
phi losopbo o estadista, o com profusam derrama o
seo espirito. He sobretudo no encadeamento dos
incidentes destinados a enlaçar a intriga
para
chegar o peripécia
quo so mostra admirável.
Isto nio he, em verdade, a maneira simplu e
grande do Moliérc, porém he indubitavelmente
um mérito; Le rerre d'eau, comedia em 5 octos,
que foi representado no dia 21 , ho huma producçain no gênero de quo falíamos; na representaçani moslrou-se M. Codérat entendido,
porém
muito falto de memória. O espectaculo acabou
com Les Enragis, em quo cantou como um
passaro mademoiselle Nongaret; porém , sendo muito
alta , nareceo alguma tunto desengraçada no desempenho do seu papel. Emfim esta ultima
peça,
cboia do futilidades quo o publico
gosta , foi
applaudida.
E.
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DA BELLADOJVA ISA. ESCARLATIJVA.

õi apresentado esto anno á academia real
Paris huma importante memória com
jMjdc
¦S o titulo de : — emprego
prophylactico da
belladona na oscarlatina epidêmica
pelo Sr. Stievonart. — Eis-aqui hum extracto do relatório da
commissão que a academia nomeou , e cujas conilusões adoptou:
« Huma epidemia de oscarlatina assolava, durante o inverno do 1840 a 1841, varias villas
visinhas de Valenciennes; e entre ellas Sautain,
cuja população he de sete a oitocentos individuos, e Curgias,
que possuo novecentos, quan-

do o Sr. Siievenart teve a feliz lembrança de
apreciai as propriedades
prophylaticas da belladona contra aquella moléstia. A
gravidade das
circumstancias tornava esses ensaios tunto
mais
louváveis, quanto 30 doentes sobro 96 haviam sucumbido. Resulta das observações do Sr. Sticvenurt,
quo sobro 250 pessoas do huma das villas, 200
tomaram a belladona e foram todos
preservados
do contagio; e
quo das outras 50, 14 soflréram o assalto da escarlatina, e
4 morreram.
Em Curgies, o Sr. Stievonart administrou u belladona aos meninos da escola communhal, con-
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sentindo que continuassem a ir ás aula*, o quo
se .iiiiiiiiiinn.uniu com o povo tlj villa. Todos
os meninos que se submetlêraiti ao uso do preservativo evitaram a escarlatina; os quu porem
recusaram toma-lo, nao escaparam á epidemia.
« JA desde muito Jenner tinha dado a conhecer na vaccina o preservativo dos bexigus, quando Hahneinann cuidou achar o da escurlulinu nu
belladona tomada interiormuntu. Podia-se crer
que a vaccina devia a propriedado de preservar
das bexigas .1 semelhança que estas duas erupçoi-s tem entro »i. Ora , como a belladono produz alguns symptomas iguaes aos da escarlotina,
parecia lambem por analogia dever preservar desta
ultima alTecção. Dahi nasceu a homocopalbia , c
introduzio-so na matéria meilico hum novo
preservativo capaz do excitar a altençno dos observadores.
»< Fácil be reunir actualmcnte os trabalhos de
mais do vinte médicos, quo na Alleinanba sobretudo atliiiiiiistriira.it o belladono paru impedir o
desenvolvimento du escarlatina. Acha-se no
jornal de lluffclund e na antiga bihliotlieca medica trabalhos os mais importantes sobro esta materia. Lo-se na Biblioteca de iherapeutiea tio
Dr. Bayle huma tabeliã estatística que mostra
quo sobre 2,027 indivíduos a quem applicou-so
a belladona 1,948 foram preservados da estarlatina o só 79 a contrahirain Entro os factos
móis notáveis consignados nos tTnnaes da sciencia, citaremos os do Dusterberg, de Wasbourg,
e os do Zeuch, medico do hospício dos meninos militares no Tyrol. Dusterberg isentou da
escarlatina em tres epidemias diflerentes todos os
que fizeram uso da belladona durante tres semanas consecutivas. Para dar mais peso a seus resultados omittio voluntariamente a administrocio do preservativo a hum menino do coda familia; o esto, segundo o sou relatório, foi o
único que contrahio a enfermidade. Esto medico ajunta todavia quo ella se desenvolveu cm muitos
daquelles quo haviam tomado o belladona
quatro ou cinco dias somente, mas
que mesmo nestos casos a escarlatina foi sempre benigna, o
nao manifestou-se senão
pela descantaçao. No
hospício do Tyrol 23 creanças sobre 80 achavam-se affectadas do escarlatina,
quando Zeuch
•pplicou a belladona ás 61 restantes.
Foram todas preservadas, à excepçfio do huma, bem
« epidemia atacasse com fúria os lugares que
circumvisinhos. Shenk, Berndt, Kohler, Meglin o
muitos outros módicos distinclos silo igualmente
favoráveis ao emprego da belladona.
« Outros observadores igualmente hábeis
blicaram resultados inteiramente oppostos aos puque
acabamos de referir. Lallemann vio a belladona
falhar completamente em huma epidemia
mortifera que assolou Torgo em 1825. Barth refere
em huma dissertação inaugural,
que o preserva-

29

tivo nao foi bem sucredidu contra a epidemia
quo em 1827 levo lugar cm SttaUt.nJ. Y.*\f*
últimos ensaios falharam um ruzuo da natureza
particular das epidemias quo tinham de tumbater, ou por essa regra conhecida, que um I,,
medicamento que nao conte alguns máos sinnssiusT
Nao o podemos decidir.
[Bullttin dt iacademti royale dt medicine.)»

lll III riM DAS SOCIEDADES SCIK!triFICAS
M UtfSUS
EU JIMIO DO MtMffn ANNO.

Sociedade Real. — Na ultima sessão foi lido
hum ensuio de M. Wisson sobre a slructura
o
desenvolvimento de hum animactilo
parasita dn
pelle humano novamente descuberto, e quo su
chama o entozoou follicolorum. O estudo
dos
parasitas oecupa sempro muito os suínos du
Inglaterra.
O Dr. Iloskins preconisu huma soluçuo chimica , que ello chama — nitro saecharato de chumbo — quo teria por cITeito decompor os cálculos
da bexigo. Depois do ter experimentado esta soluçao sobro concreçoes colculosas foro do corpo,
o Dr. Iloskins tentou-a sobro trez doentes, cuja
bexiga reteria por espaço de dez a
quinze minutos sem inconveniente algum, huma dose de
quatro a oito onços desta preparação quo ello
propõe como substituitiva da lithotricio.
Quantidade de numerário existenlt no mundo —
Jacob, sábio estatístico inglez, calculou a diminuição progressiva das espécies no mundo,
desde 1810. Esto trabalho, feito nor ordem do
governo inglez, foi baseado em documentos os
mais preciosos, o segundo informações dadas a
esto respeito pelo barão do Kumbolel.
Eis-aqui o resumo dos seus cálculos:—Calculavo-se que a massa do numerário existente na
Europa , Ásia o America, no fim do 1809 , elevava-se a .... 380,000,000 libras esterlinos.
Desta somma cumpre deduzir as
perdas e
tos das moedas, desdo 1810 até 1840; o gaspóuese semexageraçío avaliar em .... 18,005,2201.
st.
Do sorte que restaria 361,991,780 »
A estas sommas he preciso ajuntar o
to das minas do mundo, durante este producperíodo,
o que somma 108,736,000 1. st.
Total 465,730,780 I. st.
Sociedade geológica. — Sir Egerlon communicou
a descripção de sete novos peixes fosseis, achados huns em Itália, outros em Allemanha, •
Inglaterra. (Revue Britamique.)
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