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~Bn:tr:~~" 111.0 um '"'~'UCLaCl,.,._ t~•mloé;~lilo 
Wl!ftll!~r...Jlwot a ninguém· ~'Çavaut ~u,,m,cm• 

au café". Passatenpos 1nofeDIIvos 
ppJ: Isso 11e fazem ,deeculp de nAo et~r., 

m,m Iara coisa alguma ..• 

Para se toruarém pet<i.o&vels, ba.st a dito
aa. eerenid&<ie déSBea calculistas, eesits experl· 
mentiata,a, essea Inventores. São seres predes
tlllados, a quem coube a. glória dizem tod011 
eles ..... de encontrfl' incógn!tas até então re
belde~~, irredutíveis, a.bsolutamen tng:rataa plt• vmao. .Toa4ixtm Jl'a~ IOCOl't'tr um escra- 1 b t "' .. ~'#Zf:oe "'-"'..,. P"• _,. ma & u .a e a anSted~e das ger .ões. Ao cabo 

do lb• ljUa ;pl&drlnlía aj!q\llrt-lo. de séculos de pesqulaa. e de ex&ltações a cada 
porque t era. um bar'b&rq, • o caat1• promessa ou ilualo d'l bom ê~ tinham es-
ga.n. flljk), elas tnqctente. Nabuco j&-m.,ss ae "qUecera e como ae plumou na sua tes que ser os descobridores de um novo prln-
aU. de "brfaoÇa- a eonaetencta. d que um dia cíplo, os crladoru de uma nova verdade. ll!so, 
.d~v~ ser o Redentor 'de. raça. escra7lsada. do porém, nl.o os arrebata nem de qualquer modo 
llrun; ctusrla ser aquele que teria. de quebrdaer \ os excita.. Com a. maior calma. v•·am •urg;~ aa' ergalhelrae que prendiam dois milhões 4 D ~ 
braaflel.ros sub1ugndos il. mais negra. escçavtdã,o- o resultado que h!\ . multo conalder,.vam tnta
no a6eu1o que ae dizia jl. então o secmo da luz, llvel. Se aqueles a.ntecessores batalhar~ e pa-

.o GéculO da revolutAo. deceram, com l!stea trlün!adores tudo ee pas-
Senhores, >ame• encontrar ainda. o hu-

manismo de ·N&'b~ quBlldO. ·d&!endendo, como sou metódtea, lmperturbavelmente. !l, assim 
quartanlsta de Direito de Recite, um escravo como conseguiram produzir as respectlvas ma-
Ohamll.do Tomaz, que J!lle arremessando dt!.s mãos .. llhM 1m õ 1 
d11:1 autoridades que lhe prendia, aSBa.sslna.ndo .av • aas as exp em e expl cam, em ter-
um guard._, -b)J8eava por ~~~ mesmo a. liberdade mos plácidos e chllos, falando sempre natural
que sua patna, em suas lefs, não queria ar. _ mente, como, se em vez do maior dos prOdfglos, 

DefendendO perante o jur! de Reclte, Joa- 1 nos comunicassem um achado singelo !á.cll 
q•lim Nabuco tl!Vt esta exprelld.o, multo pro• • • a.o 
ptla do ,gongorismo d&quela épo<:a - porque alcance de qualquer de nós. 
entlo aqrnent& wavés da vida Utertrta.. dlplo- 8Ao IUISim 011 qtw definitivamente encontra.-
mátlca, e poUCfa tQl que aquele esplr!to de 
!ma;;ens. frond'051!8, cie thaglnaçlld aguda e "is- ram a pedra flloeo!al, a dina.mlte ellencloea., a 
cejante. se tornou num · sletema de eeerever ~ostuta. sem fio, outras, e numerOI!I&a. 8Ubl1-
verdade1:'ammte âtlco, vcrdadet:amente exato mldades Além do ma!s 6e trata, geralmente 
em suas conclusOos -- e esclamo\1 pe.ra. 011 I · • • 
jtõ:-&•os: ele nio eomoteu um crime - removeu de peasoM s!mpitlcal!l, afá.vela, tão ricas de In-
um obst{t,culo. :& da- teoria. do ·Direito Penal. telecto, quão generosas de t:entlmento e que 
oue ent!o já 1e fcr.navlt na· 6poca. que predo· ·to ,__ ' ' 
minava na l'lscola· de RecUe, em que Nab\!co 

1

. cnquan nO!S reve.uuu ll.ll &ua& obraa extraordl· 
ef.tu:lava, o dl.retto .natural e laemovtvel, rtsls- ht\rias, nos dio nu c011taa palmadas :tamllla
tlndo, hdlolca e .,albardamcnte - pOdemos di• r1111. Não há criaturas mais bem falantes nem 
~ar, cnnt:-a. a evolu;ló d:> sect~lo, que sel'iflo o í 1 bem du d . Ao d 
<la :Revoluç!l.l -1ndU4tttal o cllreltQ que parecia. 1 ma • e ca e. passo que os escobrt-
" :r.&"lU<.'O estS.tleo, eon:ui m e1tAt:c~ aqu'.lltfl I' dores <~o prOCP!lf.e» lntalivel de ganhar t. ro-
:rr.:.!'u~~ a q\le ele" C!)gn inou de "poços que Iet3- • • Oh, ~Re~, de tG.o eo;eitados e ~ pc
tem . voz, maa n~ eco ~. naquela ópOTtunl-
We o qUIU'to ad!lrta. -de dtrelto se havia lem- , quentad011, deveru nos acabam a.!Ugtndo, a 
J)ttdo d• • Hl!D'Iet. f9_Uels. esct!tora 'norte-amer!· i nóal Como perdem as noites, ora tra.n•pirando 
tlàn• que, com MU tno ••A cabana do Pai To•! e arquejando 110b as oper; aritmé ca algd
mas" -. -redil bem . -eo1:11et~cta - · nvoluet~Poo 
nou 0 ~plrlto ·americano, !aMndq com que um brlcu, trlgonométr1caa. ora pondo em prâtiea., 
dia Lfncoln abolls&e da. .a.mer.ca d:> Norte a I com roletas de verdade, aa auaa concllll!óes, an
cscravld&o • . · · I dam, em geral, lrreqtttetQI!, mal dormidos, cheios 

O !lumaniS1llo . de ' :N&bueo, o .au tempera-- l de azedume - e sempre, seja qual :!or a sua 
mento largo, todo e:e voltado para o bem, va-I -
m~ encontr .. ·lo alnlla. quand!>, tendo perdi· situaçl.o de fortuna,. em nseo de ficarem eem 
dO, por. efeito ,.de utna arterloescleroee precoce e 1 um cruzeiro no bolGO. Dão tratos ao cérebro 
gei1el'llllzad~t,· u:ra 'do. s~u& ou-rtdos, da>a gra-1 té h to 1 ças , a Deus -que ·!Mo · consigo acontecesse, ·por· - a que lhes c egue o momen de tr glr, 
q:ue serra.· 'U.ll1 sina.1 da PQ'ovid!ocl8 ~e que seua j torrar · ou, simplesmente, estourar os miolos. 
iilb08 estariam · guarda!108 das ma..versa-:;oee c.j E, na. Incógnita com que se batem, têm eles o 
das Vpervez:s?es datrvtda.._, ... . h · h adversário ao mesmÓ tempG mais caprichosa e a.mo' encou ar, .... n ... a, · sen OTea o u-1 
mentsmo de N~._t>nco naquele quadro · que cntem 

1 
mais perverso. 

l'!"e descreveu o Prol~sor Agamemnon de Maga·: Não pretenden1 apenas resolver um problc-
ln&ell, q14ando determinou falaese eu e.n uu· ; 
me d~ Pernatntluco. Nessa oportunidade, c..lte- 1 ma, embora noe auegurem - • talvez julguem 
p .va. Joaqul~ Na.buco . como~~ Bmbalxador coe I que tudo depende de meros algarismos .•• Que-
Estados :Unidos, para a te: ... elra Conferência. br! 0 •-a.o o obedecer *ielmente .__ 
Pan•Amerlean&. · 1 rem 0 ge.r ""'~ ~ ... -

Saltaram: em Reci!e, na. sua. bela Maurt- BUli.'!. combinações. Resolveram lutar no campo 
céfa, cujo· rtome ' dera; ao · ·seu !Uho mala v e! h o, i lm•nso doe n1lmeros até "encer as torças in-
!l.ra-ur!cto Na.bueo. ' l · ' 

Joa.qu1m Nabw:o encanecido recebeu a ! vl!!veis, Impalpáveis e, sempre presentes, do 
>!sita do' então colt>giat . q'lle fôta. ren~er as: .-.zar. Sonham, nem mais nem menos do que 
homenagens, d,e todos os pernambncanos, aR.! pôr a. seu . serviço a deusa, entre todrus lncons
~rJ:.ela. . da m!nha terra, ao. grande aboliclo- ; tante, insubmissa, !antasista., que ee cha.ma 

.. De.fcreyeu, 1mt&.o, . Sebaat!ào Galvi.o: "Joa. Sorte. Por Josao padecem tanto, para, 1a.talmen
qu1m Nabi.,ICP · envel•}).eçillo, sen~do a ~ma pot- te, serem vencidos. Aqullo a c;ue 
trona, .seu perfil apolhieo, recortado pela. ela· Maeterllnek chamou "Le temple J. t. rl.dade .aub•tropiçat que, entrav:t. pel"' ja.nela, 
aa mãos alv,u, pendentes despreocupada.m~nte du hlleard" tem ali o seu d~ms. 
como se !OJisem' a.zaa . ~e uma gaivota apo:~ o 
.00 em reg!Oee .distantes, a tlslonomla tranqulla 
de u'm' justo, o brasllet:o notáve1 ·Como que 
~ouàtl.llha· em rlome ' do Brasil o Pa.n-.\merlea
nisiOO nesta patt~· jla, América .. E o jovem alu
no sentindo, CQmo ontem pessoa.f:mente me 
-dlata o •Pro!esor Againemnon Ma.gal)lA.es, que 
era, entlo, . o Jpvem _ cqlt~gial, ,emoções lgutils 
a' de .Joa.qulm· Nllbu·co. quando !oi visitar Re· 
n•n,, ltgava. n~e encontro e 1iessa oportunl
dade du&e regH~es de Perntt.mbuco: a 'Região da 
Nata, da :MII888ngarta liempre verdejante e re
''estlda. dos c.anavlats, embora. em certas épo
cas conapurcada pela escravidão e a Reg!ãG 
sertaneja, adUsta, de além-serra, em que tam· 
bém. putros escr&vos aguilhoados ao arenito es· 
caldattte do sertao têm blll!oado, · até hoje, nM 
le!l e no tlrocfn1o dos polltic08, seus repre
sentantes; a Ul:rerdade· ecoriómiea, · sem a qucol 
nlo esta.rA completa4a. a 'liberdade moral na 
alma, ·dos e'llcra.vOI!I, ( Mutto bem) • 

8r. Presi<lente, ·Joaquim Na.buco naq-ua.\a 

~~~~~1~~tEVI~at~t~an~d~o sua terr-. nlo · ae r..s-u paragens quo lhe 
caras e que foram 1Ao 

:tonnao~to xnoral, intelectual e 

para sua 1nallgencla; · :foi no convívio de seu!! 
condisopulos, na Escola. de Dl:elto de São 
Paulo, ao lado de Rut Barbosa. e Castro Alves, 
o poeta da escravtdA.o, mas, da! chegar-se a. dizer 
que Joaquim Na.buco, em. que pese o talento, 
a forma. e a beleza. de linguagem usada pelo 
llu.stre professor, nobre Deputado Sr _ Hermes 
Lima., mas chegar-se a dizer que Joaquim Na
buco foi, sobretudo, radical, peço permiSsão, 
ao mestre para discordar e ficar, antes, com 
o humanismo do nobre Deputado por Minas 
Gerais. 

Benja.ze~ humanismo, humanismo, de que 
uma dae I nu ti v e a. f elicldade de ser tes
temunha. . egava em Pernambuco o Carlos 
Gomes, recebera no North Carollne os despo
jO!! de Joa.qulm Nabuco e, em cuja marcha, 
ra.sgando o selo das ondas cobertas por uma 
tristeza. l.nfinlta, que envolvta, não sómente 
uma familla enlutada, n!io sõmente Pernam
buco, . maa todo o Brasil e o mundo. chegado 
a PernambUco, em 1910, em prlnclplos desse 
a.no, o de Joaquim Na.buco, parece que 
n&o ae de um morto. .A eldade como 

se para receber um triunfador. 
de :ta.mlltas. de crianças, 

branco uma 

~r.=J 
~J.onM•. o 

SESSÃO DA IA NACIONAL 
DE MEDICINA 

onferhcia do Prof. lrineu Malagueta 
Na sessAo especial de Academia Ha.ctonal 

de Mccilcina, em homenagem a Joaquun .Na
buco, o Sr. Pro!. Jrineu Malagueta. pronun• 
clou a seguinte conferencia: 

"A margem do Ipojuca, na Eaeola Pr!Uli· 
:-1 .ressoavam os ecos da campanha libertadO• 

lntclei minha educação repetindo palavras 
de .Joaquim Nabuco: "E' diante do movimento 
abollclonist.J. qt' e vos achais colocados. Par& 
qualquer l3.do que me volte vejo o hortmna 
coberto pelas ~as dessa inundaç&o enorme. ·•" 

Vem dessa tpoca. o culto que lhe lfl3dlquet. 
o qual se !oi afervorando ~ medld que alcan.
çava a Escola Secundária, .,porque, m ?ernam• 
buco, n ão só nas escolas !nas também no am~ 
blcnte popular, o x.ome de Joaquim Nabuco 1J 
um patrimônio comum_ 

.Jfoje, a. Academia Nacional de Medlclna ae 
reúne para reverenciar e bendizer a data em 
que viu a luz de l.'Cssa. Pátria aquele que "to!, 
entre os valores nacionats, uma opra-prima da 
raça e do tempo''· (Celso Vieira). 

Indicando-me para oficiar nesse ato de 
culto, se n!io foi !ellz a Academia em enoon• 
trar quem pudesse fixar, em sua. magnttutra, o 
per!ll tio grande llraslle~Io. ao mP.nOII um pouco 
do sentimento da gleba, <io cora.qão do povo na 
sua veneração a. .Toaqulm Nabuco t:e~ctll~&ri 
nesta oraç!io. 

Nasceu Joaquim Aurélio Barreto Na.buco 
de Araújo em 19 de Agosto de 18~9. Fot-l!le 
berço o F.ec!fe onde serpeiam plãctdamtnte o 
Beberlbe e o Ca.pibaribe; onde o mar braspe ao 
longe arrebentando-se nos arrectres; Oll011 011 
coquet:oa ee erguem no aito, agitando, Pf:Pó• 
tuamente. as palmas, em dlâ1ogo com o :etu. 

O ninho. 
Pouco tempo depois, ficava a crlança aos 

ouidad'os dos padrlnh08, senhores do BDCtnho 
Massanganll, na regllio do Cabo. 

:tstl) toi o ninho :•m que desabrochoU a lU& 
Infância, ninho en1balsamado pelo coraç&o 
amantlsstmo de sua. madr!Nla, Alla aq,& 
Falr.ao de carw ho. 

"Os llPI!'llelrca oito anCia de JIUnha ,.Ida" 
- di-lo-! mplto mais tarde JQ.aqU!Il\ N~ 
- "fora+n assim, em certo senttclf),-08 de 

"A 
aesutdo; 
disparava 
matado por 
gem. "" sentia se 
Olímpico, 
~et.:-a 

!orma.çAo, In intivllo ou moriiJ., de!lnttlft ••• 
Passe! esse pertodo Inicial. Uo remoto, po ém 
mais presente do que qualquer outro. em um 
engenho de Pfltllll'lnbuco, minha terra natal, 
terra era un1a i!aa mata vt :;ta. ae pltoJ~esCIII~illlil- • .:..... 
7,01: - «'o Cabo. . • l_funca. se nw 
ê~ panQ e fundll que r~preB(lnta oa 
lotllg<~a Dtln.ba vtda. •• 

Massangana I 
".. . No centro do pequeno cantão de es

cravos levantava-se a. residência. do senhor, 
olhando pam os edifícios da. moagem. e tendG 
por trãs, em uma. onC:ulacão do terreno, a ca
pela soo a tnvocaçAo de São Mateus. Pelo de
clive do p114to t\rvores isola.du abrtga."am sob 
uma u.tnbela. lmpenetrã.vel grupos de gado so
nolento. Na planície estendiam-se os canavial• 
cortados pela alemeda. tortuosa de anttgos lngll.s 
carregados de musgos e cipó&, que sombreavam. 
de lado a lado o pequeno rio Ipojuca .•. •• "Mais 
longe começavam os man~ues que chegavam 
até à costa de Nazaré ... Durante o dia, pelOI!I 
grandes calores. dorn:la-se a sesta. respirando 
o aroma. espalhado por toda. a parte, dos gran
des tachos em que cozia o mel. O d'ecUnar do 
sol era. deslumbrante. pedaços Inteiros de pla
ni~le transformavam-se em uma poeira d'ouro; 
a bôa da noite, hora das boninas e dos ca
curaus, era a~raC:ãvel e balsâmica, depofs o 
silêncio dos céus es~relados majestoso e pro
fundo. De todas essas Impressões nenhuma. mor
rerá em mim. Os filhos de pescadores aentlrio 
sempre debaixo dos pés o roçar das areias d'a 
praiR e ouvirAo o ru!do da vaga. Eu por vezes 
acredito pi~ar a. espessa amada de canas caldas 
da moenda c escuto o rangido longlnquo dos 
grandes carros de bole ... '' 

Massanga.na r A capela de São Ma teus - o 
primeiro contacto com a rellglr<o. )lassanl!'ana: 
os canaviais, o carro de bois, ·o rlo humilde, o 
Ipojuca., • 

Massanganal além "atraveuando por um 
extenso coqueiral atrás o.'as pa.lhoçae doa lan
gade1ros .... a revelação súbita, fulmtna.nte, da 
terra liquida. e movente .•. "-o Mar, 

:r..1:assangana! o elto, a senzala .. , 
Durante toda a sua peregrlna.q!o, Maesa.n

ga.na, a. in!Ancta., ficará a. iluminar-lhe o cami
nho, a consolá -lo nas a.!llcôes. 

Primeiros ensaio$. - Depois, os estudoa se
cundários que começam em Recife, continuan
do em Friburgo e tlnalmentc concluindo-se no 
Colêl!lo Pedro I!. 

Habituado ao contaeto direto com a na
tureza em Massangana, êsee periodo deixou-lhe 
a 1mnressAo de uma 11ve prisioneira.. 

Entretanto, tr:~.balhador pertlna!ll e tntell
~êncla. excepcional, logo entremostrou aos mes
tres as posstbllldades que encerrava. 

o .fornaltsta adolescente lntcia-ae em tira
das polit!cas no jornalzlnbo manuscrito do co
légio e a alma ardente do nordeste começa a 
florir em versos herolcos. 

1- DeSBa época, !leou-lhe como um clarlo 
a tma~em de um mestre tneomparAvel que o 
acomoall11ou largo trecho elo apNncl!Zado. 

"Nenhuma influência singular .. - dirA !Ja-
buco - "atuou eo'bre mata elo que a de 
meu mestre. o ,. ho de TaUtphcleue''. , , , 
"Ouvi-lo, vê•lo, 61e, era UtcalmeD• 

84i:ltatllll. 
o reunll'..q i!, COmltlft 



Fe11 

vés da Debnternm 
e pollmorfa q-ue exerce.u . Alvaro D.a" 
tar.do "a água que fo1 . a est lt- de Alvarenga 
ouidn parn as canoas; A barretra protetorn ~'?5 j 'Iito J~lvio de· San .. :.. tendo ette reque;·J,uo 
19"'kll,>toe1i11f!~: O tumulr, m.ovedtço ~f) Dtlu- no nue foi satisfeito, na.o sómcutt a ret!I·ada 
vto. O. mi.steno sempre fascman~e. Elemento do requerimento de sua :>.utorla, pleiteando a 
rontrndtMrto da paz e da co.n~usao. Geradora volta do pt•ojet

0 
à. Comii!Sà,-, de .r,•;nanças, como 

e_ de~truldo:a. Elemento femt;)tno. na con<;ep- taml,ém 
0 

ence,·ramento da discu~:são .. 
c ao dull.llsttC'a da naturez..'l.; · · Em scgmrla, Para encaminhar a votaçilo, mamfestaram
mostrou como o ci~lo da agua. se apre:eniou se, ainda, os Srs. Alvaro Dias, Ary Barroso, 
em Portugal e d!"poys .na América Port~.,uesa, Breno Silve;ra, Bartlett James, Levy Neves e 
estutlando as prmcipals. fo;mas d~ mttos do José Junqueira. (A•Jrovado). 
águ_a. corrent~s nn terl'ltóno pauhsta e suas Passou-se, então, ó. primeira parte da. Or-
vanantes locaiS. . dem do Dia, da qual constava: . 

Fixou os cultos de Yara e Yeman-Jii, do - Continuação da votação em segunda dis-

ro Pcrma 
rltn FN cr Ll. n11 5<'g"U 1ntt' 

1 .. ,~,1,·1nH"n ""' e!'tt•lvo: 
l '? Con~el"'':t1lnr('s 11 ~ • ! 

movh·•is, aut<'mlltiram~nt... at• 
in<'luslve, ao !im de cad cl~ -
viço. 

Art. ll - o,. atu:.i~ fundnnAr1o d<> Depu-

Sr. Profes

Bôto da Boiuna. dos Monstros da Agua, dos cusssílo do Projeto de Lei n. 175-A. de 1949 Teso~ros escondidos, das adivinhações da Agua Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$ 
e do folclore costeiro de São Paulo. Por fim 1.500.000,00 para atender às despesas com a 
explicou o Ciclo da Agua, através da interpre- realiza_ção. da Temporadll: Lfrica~Oficial de 1949. 

tamento éT~ História e Docum nta• o, que PD•· 
suam o certificad<> do curso de Mu e·1, <e:'Q'edlr'ln 
nelo Museu Hi.~t6ric0 Nacional. llroi'ln apróVt>lta
àos e.utomà.t·,.am.,l\te no cargo Inicial d Con
servadol· de 'Mus .. ou no t'QUIYnlente n.o t .. mpn 
de Rervi<;o l"le ~ já. disponham na. PJefelturll. 
do Di<tri-., :!'!'de~al. a solenl

ao,nQTe·~a•>~a dos Pro- taçllo psicanalista da qual discordou mostrando (Substitutivo da Com1ssao de :B manças) (Meu
que é ~bsurdo p1:ocurar uma explicação única f"agem n. 18, de 1949) (Pareceres favoráveis das 
para mitos tão dispares. que apenas se encon- Comissões de Justiça e Educação) (Art. 1•). 

Art. 12 - O Muse1.1 Histórico da CidRde d<t 
R1o' de Janet,ro será desmembrado do Departn
mento de J!tstória e Documentac!'i<>, pa&~~ando 
a subordinar-se.,w.retamente ao Sr. Secrcttlrl~ 
Geral de Educa~ e Cultura. 

Univeral• 
ao cente- tram pela. contlguid11.de do melo. E mormente Dado com0 apt:ovado, após o pl'onuncia

para monstros tão disformes, que com mais fa- mento do. Sr. Tito Liyio d~ .San~'Anna, o Se
oilidade despertam o sentimento do medo que o nhor Osono Bor);}a pedm veri!Icaçao de número, 
mais Jongl~quo pensamento sex~tal. Issa _Parece a qual, procedida, · ~cusou ·~alta de "quorum", 
ao eonfecrencist11. um preconceito doutrmário. porquanto apenas trmta e cmco Vereadores se 

mar
em data a 

Art. 13 - Esj;a lei entrará. em vlgor n11. 
data da sua PU~t~ção, rcvogndns as disposi
ções Mn cont:J;a;.lo. 

Uma dessas idola /01i, aue Franois Bacon apre- encontravam no recmto. . 
senta como um dos ma.iores escolhos da ver- Esgotado o tempo regimental, o. Sr. Ary 
dade. Barroso solicitou a obteve uma pron-ogação _de 

Fixaçtfo da cariLCttn'l,tica d!f. no38a música cinco minutos para que o ~r. Geraldo Moreira 
popttlar. - Sobre esse tema, D. Mariza Lira, pudess~ usar da pnlavra a fl'm de tratar de as
da Comissão Nacional de Folclore, realizou on- sunto mad!av~l. Esse rept-esentan~e petebista, 
tem sua conferência, programv.da na II Se- ocupando a trib~t:a. propôs um yo.o de _louvor 

JUSTIFICq:AO O Museu HJstórlco d:• 
C!da.de do PJo de Janeiro, !o! criado de modo 
pouco satlsfatl5rio pelo Decreto a. 201, de 16 
de Janeiro de 1930, pelo Prefeito Alaor Pr11.tn, 
anexado à Diretoria de Estattst!ca e Arquivo. 
da qual passou a pertencer à. D!.retorta de F.<Hl
cacáo de Adultos e D!fus!lo CUltural. por sim
ples determinação do ;?refeito HeJOrique Dod.e-
\vorth. . 

- Ser! solene-

mana Nacional de Folclore, de São Paulo. Co- aos .J.?adres dommlCa.nos da IgreJa de Sao Se
meçou a conferencista. por prestar uma bom~- bastJao, na rua Haddock Lobo, onde ~stão guar
na&'em ao Sr. Joaquim Ribeiro, "figura de pr1- dad.as ll:S oinz~s do fu~dador da <;:tdad~, ,Pela 
meiro plano no folclorismo nacional e do fole- cerrmônta da mauguraç":_o, no dommgo ultimo, 
!ore de Sllo Paulo, autor do Floclore dos Ban- d~s .obra$ de r~modelaçao do altar~mor e dos 
deirantes e mais ainda, soldado voluntê.ri0 do pulpttos do r~fer1do templo. 

Nessa Diretoria, l1oje Departamento de Dl
fusão Cultural, teve a sua primeira ·exposição 
levada a efeito em 1939, pelo seu Diretor, o 
finado Coronel Alexandre José Gomes da. Silva. 
Chaves. 

o Estado, o cen• 
Jq.ue transcorre 

·de ensino do 
sec.retar1o de 
dedicará. parte 

memoria do 1ha-

1<> BatalhllÓ da Liga da Defesa Paulista, na Em segutda, o Sr. Moura Brasil do Amaral 
Revolução constitucionalista de 1932, embora encerrou a sessão. 
carioca. entusiástico". Em 14 de Marco de 194<>. pelo Decreto 

6.641. :!oi orlado o Serviço de Museus da. Cida
de, do Departamento de História e Documen
tação. ao ' <:tual passou, então. a subordinar-se. 
ficando o · 'Museu Histórico da Cidade sob a 

NTER-AMERI
DUCAÇÃO 
LTOS 

Em seguida, justifica a escolha do tema da 
conferência. como um tr!buU> prestado às. três 
maiores figuras da múSica. do povo carioca : 

A Comissão Diretora foi · entregue ontem 
o seguinte expediente: 

Projeto da Vereadora Lygia Bastos: 
Joaquim Calado (flautista), Chiquinha Gonzaga 
(compositora) e Ernesto Nazaré (pianista) e 
todos ttês compositores. Começou a desdobrar 
o panorama da música. popular brasileira d~s
de aproximadamente 1802, citando uma pesqmsa 
feita nas "Cartas Chilenas", estudando depois 
a influência. · da. Música dos Barbeiros, dos se
resteiros das velhas serestas. dos "chorões" da 
velha guarda. cujo maior foi Joaquim Calado, 
emérito flautista. de seu tempo. Esse vulto foi 
apresentado como o marco Inicial da música 
nonular brasileira com as suas interpretações 
Ca.vacter!sttcas. A sua influência em Chiquinha 
Gonzaga .em Nazaré e mesmo nos músicos da 

"Considerando que o culto aos grandes ho
mens constitui um dos mais. eficazes meios de 
educação c!vica; 

Considerando que as tradições re_presentam 
o mais sólido alicerce duma nacionalidade; 

oriel'tação dêsse .Serviço. · 
Nes~e mesmo ano, pelo Decreto 6. 820, de 

10 de Outubro, criou-se o Museu Escolas, que 
ficou, também, sob a. depend~ncla. do ~ervlço 
de Museus da Cidade. Considera11do que a vida pública de Joa

quim Nabuco exemplifica a ação conjugada da 
inteligência e do oarater postos a serviço da 
Pátria. 

Do velho edifício da. Prefeitura, onde :rot · 
1nstalado nstauela época, transferiu-se para o 
Par-oue da Cidade, na Gávea. 

Em 1942, foi novamente transferido para. 
um próprio municipal, situado na Praça Car
deal Arcoverde, em Copacabana, de onde vol
tou, na atual administração, para o .Parr.n·' t • 
Cidade. lrlstalando-se. com exnosicão :!ranquear
sa ao público, no présio que foi. pr!mitlvamen~ 
te. fazenda do Marquês de São VIcente, resi
dência do Conde de Santa Marinha e, por fim. 
propriedade do Sr. Guilherme Gulnle. que o 
vendeu !\. Prefeitura do Distrito Federal. 

A Câmara do Distrito Federal resolve: 
.Art. 1• - Será erigido. numa das pt·aças pú

blicas, desta cidade, u1n monumento co:qtemora
tivo da passagem do centenário de Joaquim 
Nabuco. 

nossa época. ê flagrante. 
O nome de Chiquinha Gonza!!'a revela uma 

obra notavel da música popular através de 
uma centena quasa de partituras teatrais e 
mais de 2.()()() composicões para dança. Mostrou 
0 papel decisivo de Chiquinha Gonzag·a, como 
fixadora do maxixe no "Corta Jaca". penetrando 
no teatro em 1887 e ingressando no Palácio do 

Art. 2• - Para cumprimento do disposto no 
art. 1• o Prefe;to fica autorizado a abrir o cré-
dito de Cr$ 300.COO,OO. . . 

Art. 3• - Revogam-se as disposições em 
contrário.'' 
~ Projeto do Sr. B artlctt James: 

Catete, numa recepção em 1914. 
Quando ainda oca fuiÇ'urante a glória. de 

Chiquinha Gonzaga, surgm Ernesto Nazaré, 
cuJa vocação privilegiada, insplr~ç!l" magnlf ica, 
influenciada primeiro poe Cal-ado, neloll pianei
ros da época e finalmente aprimorada pelos 
clássicos, mais acentuadamente por Chopin, 
<>onstruiu os alicerces da música brasileira. ain
da em evolução, mas, com marcante ritmo co.
racterlsttco, obra. ln~gavel desse grande com
positor e notavel artista. 

"Considerando que a Câmara do Distrito 
Federal aprovou o Requerimento n. 279, de 1949, 
no sentido da insta!ação de um Restaurante do 
SAPS na Ribeira, Ilha do Governador, tendo, 
a 'seguir, oficindo. ao Diretor daquele .,erviço 
para lnteirá-lo do seu propósito de obter tal 
medida; . 

Cortsideran!fo que. em resp<lsta, o Diretor 
do SAPS informa <1ue, tendo embora um largo 
plano em estudo para dbtar o Distrit_o Fe~er~l 
da novos restaurantes populares, nao d)spoe 
de recursos com que atender aos encargos que 
resultariam dessa providência; 

Confe,·é~tcia ~obre Mario de Andrade -
Prosseguindo na. série de conferências da II Se
mana. Nacional de FolclOJ:e. o prof. Ross\ni 
Tavares Lima, Secretário Geral da Sub-Comn;
sllo Paulista de Folclore e Presidente do Cen
tro de Pesquisas "Mario de Andrade", falará 
na reunião da. noite de hoje, sobre "O Folclore 

Considerando, entretanto. 0 que diz no item 
6 de seu Oficio : "Não obstante, no caso em que 
a Prefeitura do Distrito Federal construa um 
Restaurante ou e:dapte um prédio;· tudo sob .as 
indicações do SAPS, esta Diretoria tomará o 
encargo de equipá-lo, fazê-lo funcionar. me
diante convênio firmado entre as duas partes. 
Para isto bastaria o envio da planta do prédio 
a adaptar ou do terreno ·a. receber a constru
ção, a fim de que o Serviço de Engenharia do 
SAPS prepare o respectivo Projeto"; . 

na obra de 'Mario de Andrade". 
Demónstraç<'Je. de Cinenta e Música Folc-

16J'ico~ - Na sessão dê ontem, foram exibidos 
os filmes folclóricos seg·uintes, ncompanhados 
de comentã.rio do Profe,sor Oiceu Maynard 
ArauJo: Moçambique, de São Luiz do Paraitin
ga, S!lo .Paulo; J"ongo, de Cunha. São Paulo; 
Folia de Reil'l, de Areias, São Paulo; a Danc:a 
de Fitas e Cerâmica Cabocla, de São Luiz do 
Paraitinga. 

E mseguida, foram apref!entados os seguin
tes Documentos musicais registrados pelo Cen
tro de Pesquisas Folclóricas "Mario de Andra
rle": Pela Sta. Inez Si{Jlão: "Era uma noite me
donha" codinha de Mato Grosso, de CP.rca de 
45 anos; "Tava na beira da Práia", modinh<o de 
Sorocaba mais dl" dez anos; "Romance de Car
los e Rosa", de Donzela, São Paulo, com cerca 
de 20 anos. 

- A sessão inaugural da TI Sem,ma Folcl6- · 
rka foi presidida pelo Dr. Raul Briquet, da 
Univers!dade de São Faulo, e Presidente da Co
missão PauliRta do IBECC. 

- Am'lnhã. nelG. manhã. realizar-se-á uma 
romariA. ao túmuio dos grandes folclorista~ pa u
listas Amadeu Amt:>ral" e Mario de Andrade, no 
cemitério · da Consolação. 

- O encerramento da II Semana será. no 
dla 22, Dia do Folclore. rlPvendo falar o Se
nhor O:;wald dt' Andrade Filho, da Sub-Comis
s1!.0 Paulista lle Folclore. 

COMISSÃO CENTRAL 
DE PREÇOS 

A REUNIÃO DE ONTEM - NOVA BAIXA 
NO PREÇ~ DO PÃO 

A Comissão Central de Preços em sua reu
nião de ontem, deliberou sobre os preços da 
farinha de trigo e do açucar, cujos nrocessos 
foram relatados pelo Sr. Zeferino Contrucci, 
reprPsentante dos consumidores. 

Co':r!siderando, ainda, o que constá do· item 
7 do mesmo Oficio: "Prontas as instalações, 
dentro das prescr ições técnicas apresentadas 
pela nosea Engenharia, o 'S.A.P.S. tomará o 
encargo de equipar 0 Restaurante de mes~s, 
cadeiras e material de cozinha. O seu funclo-
namen~o. a seguir,. ~icará. sob a responsabili
dade t ecnica e admmtstratlVa do S.A.P .S., que 
arcará com todos os· onus relativos a pessoal 
e abastecimentos. 'l'udo isso firmado em con
vênio semelhante a outros que êste Serviço 
vem 'realizando com autoridades públicas ou 
entidades privadas", 

A - Câ'mara do Distrito Federal resolve: 
Art. 1• - A Prefeitura do Distrito Federal 

construirá ou adaptará um edifício, na Ri~ 
beira, Ilha do Governador, destinado ao fun
cionamento de um Restaurante Popular a ser 
adquirido e funcionar mediante convênio entre 
a Municipalidade e ·o Serviço de Alimentação 
da Providência Social. · 

Art. 2~ - Para que o Serviço de Engenha
ria do SAPS prepare o respectivo projeto, en
caminhar-lhe-á a Prefeitura a planta do ter
reno ou do prédio a s ·ar adaptado. 

Àrt. 3• - No con.-énio a ser firmado, es
tabelecer-se-á que ficará a cargo do SAPS 
equipar 0 Restaurant0 de mesas, cadeiras e 
material de cozinha e que o seu funcionamen
to, a seguir. estará sob a responsabilidade 
técnica . e administrativa do SAPS, que arcará 
com todos os onus relativos a pessoal e abas
tecimentos, nos moldes dos convênios que tem 
firmado com autoridades públicas ou entidades 
privadas. 

Art. 4~ - O orç.amento para o exerclcio de 
1950 consignará verba para a execução da pre
sente lei. 

Art. 5• - Esta lei entrará em vigor na data 
d., sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário." 

- Requerimento do Sr. Alvaro Dias: 

Verifka~e. dest'nrte, quanta estabilidade 
tem faltado a essa repartição, seriamente pr!!
Juricasa nl\ segurança do seu patrimônio com 
essas coli.s.tantcs mudanças. 

Urge. pois, qar um pouso fi:rr;o e. ~e Mu
seu e não bá Joclll melhor 1ndlcaclo para Isso 
<:!o Que a cnsa. Que pertenceu à lV!a.rquêsa <lo 
Santos, em 81\.o Cristovão, que"<" pelas filiEis ca
ract.eristicas . históricas, quer pela. l!llla planta 
per1P.!tam.emtl! adequada a tal fim. 

Em outro Projeto, esta Câmara deliberara. 
eôbre a conveniência de ser essa casa desapro
Priada, ·a fil!l de !ler nP.la Instalado o Museu 
Histórico d a. Cidade do Rio de Janeiro. 

Outro nonto de caultal importãncil' para 
o Museu Histórico da Cidade do Rio de Ja
:neiro. é a criação n& Prefeitura, do cargo de 
Conservador - ún!ca. função técnica que aten
de à. sua finalidade e, decorrt<los dez anos d~ 
sua efetiva Instalação, ainda. não mereceu 
qualnner c.ogitaçáo dos poderes competentes. 

Sómente ouem tenha acompanhado o Inicio 
da vida .. do Museu, saberá o quanto foi a.rou"" 
a organização do qua.dro do seu pessoal, com 
pro!&sores nrlmãrios cedidos de. má. vontade, 
por emTiréstimo, e constantemente ohamasos 
P::t.l"a volt&r à. classe para o exercício da ~SUa 
funçlio normal. 

'f: C'"m tr•,teza. entretanto. que ee constata 
existirem na Prefeitura do Distrito Federal. nu
mP.rosos funcionários. como professores, oficial$ 
administrativos, escriturários. etc., que tênl o 
r.urso d<> Museus. feito satisfatórlamente no 
Museu Histórido Nacional, e que de bom grado 
se submeterl~m a uma readaptação de :!unções, 
passando· a exercer a de Conservador. 

Não há;. pois. com a apresentação dêste 
projeto,' possibilidade de aumento de despesa; 
Isso sim, funcionários enquadrados regular
mente em úm quadro novo de pessoal, constl
tuldo ar.ie:has: de doze vagas. e de lmprescindf
vEI necesslda<:!e parn. o bom andamento dos 
serviços fispecl'aliz!lld06 da !Prefeitura do Dis
trito Federal, que serão confiados A sua 
guarda. 

0 SOLAR. DA 'MARQUÊSA DE SANTOS - Loca
tizacáo - Rua Nova do Imperador, atual Av. 
Pedro Ivo. 

Construção - I.o Reinado. Arquiteto da. 
Casa Imnerlal: Pedro Alexandre Cavroé Fez ·a 
anmlia()ão e embelezamento do sobrad"o · com
prado ao Cirurgião-mor do E-o:ér{)ito, Theodoro 
Ferreira de Aguiar, propriedade aumentada com 
a aquls!ç!J.o da châcara çontlgua. pertencente a 
Francisco J.oaqulm de Llmn. Desaparecia, ae
sim, o ob<tá.Culo que se interpunha à. proprie
d a-de d:~. Marqu~sa. de Santos e o Parque do 
Imper~dor. · 

n1mltor - Marcos Ferraz. Veio com a 
Mlss~o J4ebreton em 1816 . 

Pintor - Francisco Pedro do Amaral . .AI
tlsta. elemento de ligação entre o Br3Sll Co
lônia e Im'Jo3rio. Paisagista e retratista. Exe
cutou p"'II'eis. auadros, cenógra!las, paisages e 
cenas camnestres. Decorou o palacett~ eLa. Mar· 
nuêsa de E~ntos, o teto da antl<(a Real Biblio
teca (à rua do Passeio). uma sala -f,. o Palácio 
Bôa Vista executou a decoração Paço da. 

Estabelecer o prero de 190 cruzeiros para a 
saca de 50 quilos de farinha de trigo de oual
quer procedência, com mistura de 51,ó de raspa 
de mandioca, a ser fornt'Cida pelos moinho!! dos 
panificadores e fixa para a farinha pm·a de 
qualquer procedência, o preço de 200 cruzeiros 
por saca de 50 • 

Os moinhos 
Est11.do do Rio, 

a 

"Requeiro à. Mesa que ouvida a Câmara 
seja epviaclo ao Exmo. Sr. Prefeito, como su
gestão e para estudo, o ante-projeto de lei 
seguinte. de vez que parto do assunto do mes
mo é dP especial iniciatiYa do Poder Executivo, 
conforme disposto no I 1• do art. 1• da Lei 
Orgltnicn. 

A Câmara do 
Art. I• - O Mus<'u 

Rio de Janelro, CJ·iado 

Cldnde, pintou o notável retrato 
de Santos IMuse'U Histórico), :!ot 
Real Teatm São João, lhe 
de "De<'orador da. CMa ~""" "'''" 
coches da c a a Imuerial 
cfoTJal), 11lém de 
tld<'!~CIII!!I dl" •brll.,! 

16 de JanPiro de tt'm 



abOliclonist~~o. 
luta: 11A.o os 

.,.!'<RI~ncta . NA.o s6 na Câ.· 
setor que poiSSa Influir 

'.a.. està. presente a açrto 
.Na.buco. 
' de ;patriotismo e 1nte• 

de modo a expan
todo o pais. 

os nomes benemê-

nesses 8 anos, teve as 
e 011 grandes desa.

Entretanto, o eom
tumulo dos escra.

e cada. 
para a 

de vista da. poli
exterior. 

OU•GlU'llll••a" -df•}O-d, em 
com efeito duas 

divididas: a primei· 
o• a.bollctonistas com• 

a011 seus próprios re-
1884 a 1888, em que 

sucessivamente 
pais." 

ora na trt
'Pàtria, ora 

-todas as 
ifora.m postas a 

Formação" Na
de uma só peça é 
senão no Bras!!." 

de Londres sente 
tarefa, mals desola

•• Na confidencia do 
transluz o anseio vital 
" -Um <ros mêdlcoo 
a falta do sol do Brasil 

poi!Sivel. Eu creio-me .•• 
o meu coração está a!. 

braslleiro, eminente 
Brasileira. de Letras, nas
traça em "Joaquim Na• 

Negra" um quaci'ro 
'~;~:;i~~=~~ a.bollclonlsta, dcse- • J a luta memorável, 

a mais brasileira das 
nativ!smo''. 

a Campanha 
li. autoridade esp!· 

o Pana Le!io XIII. E' 
Pat:rre eni 10 de Fevereiro 

limites entre o nosso e a. 
campos Sales, o grande republl.ca.no, con

vi-da o grande monárquico, Joaquim Na~buco, 
para. defender os tnterêsses do Bra.<;!l junto a 
Côrte Arbitral. 

Nabuco aceita. tal çonvite em principio mas 
guardando 1t faculdade de reconsiderá-lo, caso, 
diz êle, ume convencesse de que, do ;pOnto de 
vista nacional, a minha escusa se tornava jWJ• 
ti!icada'', 

Apesar· de comentários desfavoráveis fei• 
tos por alguns monarquistas farul.ticos, o grande 
paladino aceitou a incumbência, "colocando a 
Pátria acima do partido''. 

Voltava, assim, Joaquim Nabuco à. d!plo· 
macia... E Deus o guiava para que, restando 
os !lo de uma !dtiia. do passado, pudesse tra
çar para. sua terra um roteiro .seguro pa.ra o !u· 
turo. 

Segue em Maio de 1899 para. a Europa. 
oom a morte do nosso Ministro Souza. correia., 
é convidado, reluta, mas, finalmente, aceita. o 
cargo do Ministro Plenipotenciário (1900). 

!Desde êsse per!odo dedicou-se, de corpo e 
alma, à defesa. dos nossos tnterêsses. Até que, 
em 1904 o árbitro escolhido, o Rei da Itslla de· 
cidia.-se em ra.vor da Inglaterra. "Sob o pres
tígio de outrrus relações anglo-italianas que apro
ximava-m os dois !Pa!.ses europeus no <?r!ente e 
no Mediterrâneo, eclipsa-va-se a !Própna. teoria 
das nulidades''. (Celso Vieira) • 

"La raison du plus fort ••. " 
O Brasil perdera mas não porque uA.o ti• 

v esse direito. O oráculo de nossa nacionalida.de, 
o tnigualável mestre do Direito, Ruy Barbosa, 
assim se expressou sôbre o traJbalho form!<iá.vel 
de Joaquim Nabuco: "O trabalho do nosso 
advoga.do fol gigantesco... Nosso direito ali 
resplandece à luz do meio-dia". 

E a Nação reconheceu. 
Panamericanismo .._ Em 1871. no "A Re

forma" Joaquim Nabuco escreveu palMrras ver· 
dadelramente proféticas: 

"Nós, povos que ain-da não temos hlstó· 
ria, represzntamos a mocidade do gênero hu· 
mano, crescemos com um ideal americano de 
paz, de trabalho, de liberc1a.cte, de justiça, em 
vez dêsse sangrento Ideal europeu de que a 
França foi a iniciadora e a vitima. Para :L!:so, 
nós que somos filhos da mesma tam!Ua la· 
tina, que temos nossos pa.ises tão próximos como 
nosso parentesco de raca e de Ungua., e que 
bebemos nas águas dos· mesmos rios, reunã.m.o· 
nos em tórno dessa bandeira que há-de ser um 
dia a defesa do Sul da América". 

Embora reconhecesse e proclamasse vã· 
rias vezes depois que -"Nós, brasileiros, o mes· 
mo pode-se dizer dos outros povos ibero-ame
ricanos, pertencemos à América pelo sedimento 
novo, flutuante do nosso espírito, e à Eu
ropa !POr suas camadas ostrati!tcadas", tam
bém afirmara -como o podem fazer oo nos· 
sos lrlnáos da América, em relação à sua. terra 
natal: 

"A verdade é que s!nto cada. dia. mais fOrte 
o arrocho do berço; cada vez sou mais servo 
da gleba. por essa lei singular lio 

o Pátria com 
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Novembro de 1909, quando os 
nossos irm!!.o.a da grande P..epública. do Norte 
celebravam o Thamksgi1Jmg d.ay, Joaquim Na· 
buco pronunciava seu último discurso, renden· 
do "graças a Deus". 

Em Janeiro de 1910, longe da. Pátria, mas 
sêntin<lo-a pulsar em seu coração, crlst.Amente 
entregue a alma a Deus .•• 

Os Estados Unidos homenageiam os restos 
mortais daquele grande brasileirQ qve encar
noll um de 13e.us maioJCes ipc.a!s: o paaa.merica.
nismo. 

Um pedaço de seu território, 11) Nort7t Oa.
roZi?te, e a flor do seu povo, 011 seus marinhei· 
ros, acompa.nharam.lhe os despojos até o Rio. 

O Rio de Janeiro, o coração do Brasil, pros· 
trou-se d.e joelhos e orou pelo seu grande filho. 

Depois, um navio de nossa. marinha de guer· 
ra, o "Carlo15 Gomes", o levou .pa.r!lo a. sua. terra. 
natal. 

N&> esquecerei jámais aquele dia em que, 
aluno do "Ginásio Pernambucano", pa.rtlcipan· 
do da. emoç!i.o popular na. unanimidade d~ todos 
os filhos daquela te1·ra, acompanhe! o corpo 
de um dos maiores brasileiros até o Cemitério 
de Santo Amuo. No ato o orador ca•rioca;-.Ra· 
fael Pinheiro, disse que, em nome do Rio de 
Janeiro, "a cidade das montanhas, -entregava 
à. terra do:~ coqueiros os despojos de seu he· 
rói". 

Depois, em seu regaço, a. terra. sofredora e 
generosa de Perna-mbuco recebeu o maior <le 
seus filhos, aquele que representava seus co
queiros no ideal sempre demandando os céus, 
o seu mar na constituição atlética e na sua. in· 
dependência indomável de suas noites tropicais 
na. meiguice do coração e a honradez ilibada. de 
seu povo no seu caráter imaculado. 

•... E algun6 t~.!pectos d4 m"' c011.trib"içtlo 
li MCdicina". -A. Doença. da. ooletWláa,&$ na
cional. 

E. Rist já mostrou como :a clássica. defini
ção da Medicina. do "Dicionário de Littrée" foi 
ultrapassada: 

uArte que tem por fim a conservação da 
sa~de e a cur~ das doenças e que repousa na. 
ciência das doenças ou patologia". 

Com as su~ disciplinas fundamentais ci
entificamente desenvolvida.s -"a Medicina jâw 
mais esteve tão bem arma-da para melhorar a. 
sorte da humanidade, pela higiene, pela. pre· 
venção das doenças e sua. cura ou alivio, como 
depois que subordinou suas finalidades parti• 
culares, cuj:J. nobreza e beleza não podem ~ter 
discutidas, a uma finalidade geral -o conhe
cimento do homem". 

Sob ésse novo aspecto, tende a dtrlgir suas 
investigações a domínio até agora. ciosamente 
reservados & outras disciplinas •. 

• 

araru I16u .. a.:~:.:UL"lU.:-J _._.,;. 

t!mentos necessario apazigual'~ 
perdoar, esquecer ... para que dai safsse o orga
nismo social mais forte ~ pudesse desenvolver~ 
lle harmoniosamente. 

D. Pela cul~ura. ?nédica: ?!4cio·naZ. -Outrà 
contribuição à nossa Medicina :toi a decorren
te da. atuação do nosso grande Embaixador ne. 
América do Norte. 

Estreitando mais os laços de amizade qu.é 
nos aproximavam da grande República do 
Norte, .Joaquim Nabuco preparava o terreno! 
para. um ·entendimento cientifico que tem 8id<7 
de inestimável valor para. a nossa cult~ mé~ 
dica. ' 

Desde a: cooperação com êsse benemérlttl ' 
instituto que é a Fundação Rockfeller até a. in .. 
tensificaçã.o do Intercâmbio universitário, em 
tudo se sente o fruto das sementes semeada:!! 
por Nabuco. · 

E. O shnboló do Jto-nt&m 'bmsLlciro ideal. ~ 
A maior contribuição, porém, elo Joo.("juim Na-c 
buco à, nossa medicina foi a su.:t. própria pe&o~ 
soa. 

Se bá os que pensam que em nosso clima: 
e. nos~a raça poderá tingir os altos padrões de 
higidez, desde que sejam seguidos os preceitos 
da. higiene, do saneamento, etc., outros existem 
que tudo atribuem ao clima tropical preconiza
do para o nosso povo a decadência. ffsica. e suas 
consequências ... 

Joaquim Nabuco é um desmentido formal 
aos que en~aram o nosso "habitat" como me
nos favorável ao desenvolvimento da raça hu ... 
mana. 
/ me representou aquele lrleal <'oncretizado 
'Ilo hemlsttquio do verso de .Juvenal e tomad01 
como leina pela Eugenia: "Orandum esta, 11t 
sit mens sana. in corpore sano". 

l!lle realizou o tipo do brasileiro perfeil~, 
t!slca e mentalmente. 

"Por mais estranho que se afigurei' -eB• 
creve Celso Vieira -"no caldeamento de urn 
povo em fonnação. tivemos néle o mais har.; 
monioso complexo de atributos morais <la raça, 
branca". E mais: '"ele foi, entre os valores na ... 
cionais. uma obra-prima da raça. e do tempo"., 

E João Ribeiro. o notável escritor: "foi o 
homem mais completo que produziu á nossa. 
raça., no conjunto físico e moral das -suas qua;.. 
!idades". 

E Tristão de Ata ir! e: "Nabuco foi. o n11l.iOt' 
milagre de harmonia do nossa história. e o tipa 
que reuniu, na história de nossa personalidade) 
em formaç11.o, o máximo de sabor loçal ao má,. 
ximo de untversalida<le". 

1) -Oncilostnm.ase honb:1, 
quistosomose, dracunculoee ..•. 

ti!Arlose, 
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.. 
de comentáriO& desfavoráveis fel• 

una monarquistas fanáticos, o grande 
10eitou a incumbência, "colocandQ a 
a do partido''. 
, assim, Joaquim :Nabuco à diplo· 
Deus o guiava para que, restando 
uma Idéia do passado, pudesse tra
a terra um roteiro .seguro para o fu· 

em Maio de 1899 para. a Europa. 
'te do noSSo Ministro SOUZa correia, 
o, relut!l, mas, finalmente, aceita o 
inistro Plenipotenciário (1900) • 
êsse per10do dedicou-se, de cOrpo e 
fesa dos nossos tnterê.slses. Até que, 
árbitro escolhido, o Rel da :rtalla. de· 
~ favor da Inglaterra. ~Sob o pres
trM :relações anglo-italianas que apro
~. dois IPaises europeus no Oriente e 
tn"âneo, eclipsava-se a própria. teoria 
~es·•. (Celso Vieira). 
~son du plus :fort .•. " 
~!1 perdera mas não porque u!!.o tl• 
~o. O oráculo de nossa nacionalidade, 
vel mestre do Direito, Ruy BarbOSa, 
~pressou sôbre o tra;balho formidável 
1m Nabuco: "O trabalho do nosso 

fOi gigantesco... Nosso direito ali 
~ à luz do meio-dia". 
ação reconheceu. 
ericanismo - Em 1871. no "A Re· 
aquim Nabuco escreveu palavras ver· 
ilte proféticas: 
povos que ainda não temos hlstó· 
~ntamos a mocidade do gênero hu
~cemoa com um ideal americano de 
abalho, de liberdade, de justiça, em 
sangrento !deal europeu de que a 
a iniciadora. e a vitima.. Para iuso, 

~omos :tilhos da mesma. tamllla. la· 
emos nossoa palses tão próximos como 
~ntesco de raça e de Ungua, e que 
as águas dos mesmos rios, reunãmo
rno dessa bandeira que há-de ser um 
~a do Sul da. América••. 
a reconhecesse e proclamasse vã.· 
depois que - "Nós, brasileiros, o mes
e dizer dos outros povos !bero-ame
~ertencemos à América pelo sedimento 
ltuante do nosso espirito, e à Eu-

suas camadas estratificadas". tam
~ara - como o podem fazer os nos· 
~ da América, em relação à sua. terra 

dade é que sinto cada dia n1ais fOrte 
do berço; cada. vez sou mais servo 

brasileira, por essa lel singular do 
ue prende o homem à Pátria com 
~:fôrça quanto mais infeliz ela é e 
aiores são os riscos e incertezas que 
~corre''. ("Minha Formação''). 
to, se temos dependido da. cultura eu· 
-~m~ coisa. há. em nós que nos afasta 
Mundo e nos leva a que nos cengre

llll busca de outros Ideais. 
era o Que pressentia o eusa!sta. da 
'', em 1871. 
outro nome tutelar de nossa Pátria, 
co, o chanceler ímpar, na. inaugurn
~I Congresso Cientifico Latino·Ameri
~ido no Rio de Janeiro, em 1905, rea
déia da defesa. coletiva da. Amértca. 

chanceler ímpar que obteve a cola
preciosa de Joaquim Nabuco, indl· 
para. nosso primeiro Embo.ixador em 
~n. 
190õ, Joaquim Na.buco. é recebido por 
~oosevelt, presidente dOS EStadcs Unl
m.érica do Norte, e a doutrina do pa

fnismo entra. em uma fase definitiva. 
primeiro documento político em que 

a:ma. a inteira l!bercl:l.àe da .•.m~rica 
!ver seus pro'b!emas sem a !nteferlin· 
~ropa foi a célebre mena.a:;em do Hon-

de Dezembro de 1823. Nela, o pra
dos J!l;tMI!os Unido:;, · ent re3po..~ta. às 
~ recolonizadoras da. sant2. Ali~nça, 

continentes americanoo, por sua. livre 
ndente condiçã.o atual, nã.o podem., de 
In diante, considerar-se objeto de fu
pnização por parte de nenhuma potên
péia'' (Jaime de Barros - "A Pol!· 
rior do Brasil") • 
19M, realizar-se-á a II! conferência 

!cana do Rio <le Janeiro, sob direta 
i'o de Elihu Root e Joaquim Nabuco. 

5.cO e outros delegados viajam a bOrdo 
imes". 
~:nambuco vat receber seu filho mUito 

escolas, há. um frêmito de entu3!asmo p. 
e os estudantes do "Instituto Pernam· 
, tive a alegria. inesquecíYel de vêr e 
o grande 'brasileiro que em nossa !ma· 
juvenil adquiria já. a. prestigio de um 

~radlclonal Teatro sant:1 Isabel - onde 
loquência. atingira as malore.s rlturas 
'anha Ab~li~lonlsti\ - (!az~ndo·o con-

li 

mort~Ís daqu-;;!e gr~de brasilelrq q1,1e ~ncar• 
no11 um de .seus maiotoes ilieaia: o paDa.Jnerica.· 
nismo. 

Um pedaço de seu território, ó North Oa.• 
roZin.e>, e a flor do seu povo, os seus marinhei
ros, acompanharam.lhe os des:pojos a.té o Rio. 

O Rio de Ja'Ileiro, o coração do Brasil, pros
trou-se de joelhos e orou pelo seu grande filho. 

Depois, um navio de nossa marinha de guer
ra, o "Carlos Gomes", o levou pa.ra. a sua. terra 
natal. 

NA.o esquecerei jámais aquele dia •m que, 
aluno <do "Ginásio Pernambucano", participan
do da. emoçli.o popular na. unanimidade d~ todos 
os filhos daquela. tel·ra, acompanhei o corpo 
de um dos maiores brasileiros até o Cemitério 
de Santo Amaro. No ato o orador ea•rloca., Ra· 
fael Pinheiro, disse que, em nome do Rio de 
Janeiro, "a cidade das montanhas, entregava 
à terra. dos coqueiros os despojos de seu he· 
rói". 

Depois, em seu regaço, a terra. sofredora e 
generosa de Pernambuco recebeu o maior de 
seus filhos, aquele que representava. seus co· 
quelros no ideal sempre demandando os céus, 
o seu mar ns. constituição atlética. e na sua. in
depe.ndênciar indomãvel de suas noites tropicais 
na. meiguice do coração e a honradez ilibada. de 
seu povo no seu caráter imaculado. 

". • • E a.lgun6 Gapectos d.cJ mus contribuiç.Jo 
4 MBdicina.". ~ A. Doença. d.cJ ooZetWid~e '!ta· 
cionaZ. 

E. Rlst já mostrou como :a clássica. defini· 
çã.o da :Medicina. do "Dicionário de Littrée" foi 
ultrapassada: 

~Arte que tem por fim a. conserva.çlio da 
sal'lde e a cura. das doenças e que repousa. nl!
ciência das doenças ou patologia.". 

Com as suMI disciplinas fundamentais ci
entificamente desenvolvidu - "a Medicina jã
mais esteve tão bem arma-da para melhorar a 
sorte da humanidade, pela higiene, pela pre• 
vençlto das doenças e sua. cura ou alivio, como 
depois que subordinou suas finalidades parti
culares. cuj3. nobreza. e beleza. não podem ser 
discutidas, a uma finalidade geral - o coi!JI,e
cimento do homem». 

Sob êsse novo aspecto, tende a dirigir 11uas 
investigações a domínio até agora c!Ol!a.mente 
reservados a. outras discipllnas., 

• 
A. :M:edicinà, eom o evoluir da Clvllizaçli.o, 

ampliou-se: do individuo que era. e será sem
pre o objeto priacipal de sua. atividade, esten. 
deu-se aos agregados humanos. E' que existe 
uma patologia. individual, como uma. patologia 
coletiva. Uma, fisiologia. inclivldual como uma 
fisiologia. coletiva. 

Pode C'onslderar-se, na patologia coletiva, 
a doença Individual, e a Medicina empregarã 
os seus métodos cláMicos para o seu trata
mPnto ou a sua profilaxia (Medicina do tra-

nos aproximavam da. grande República. -~dQ 
Norte, .Joaquim Ne.buco preparava o terrenOI 
para. um ·entendiment<> clent1f1co que tem !!ido 
de illestirn.ável valor para a nossa cult~ mé~ 
dica. ' 

Desde a cooperação com êsse benemêrltG ' 
instituto que é a Fundação Rockfeller até e. in• 
tensificação do Intercâmbio universitário, em 
tudo se sente o fruto das sementes semeada:!! , 
por Nabuco. ' 

E. O símbolo do Jtomem brasileiro ideal. _., 
A maior contribuição, porém, de Joaqu1m Na"! 
buco à. nossa. medicina. foi a. sua. própria pea.. 
soa. 

Se há os que pensam que em nosso clima; 
11. nossa raça poderá. tingir os altos padrões d~ 
htgldez, desde que sejam seguidos os preceitos 
da. higiene, do saneamento, etc., outros existem 
que tudo atribuem ao clima tropical preconiza
do para o nosso povo a decadência f!slca. e sua~! 
consequências. , . 

Joaquim Nabuco é um desmentido formai 
aos que encaram o nosso "habitat" como me• 
nos favorável ao desenvolvimento da. raça hu .. 
mana. 
1 Ele representou e.quel& ideal co11cretiza.doo 
'no hemi.stlquio do verso de Juvenal e tomadot 
como lema. pela Eugenia: "Orandum esta, ut 
sit mens sa.na. In corpore sano". 

l!lle realizou o tipo do brasileiro perfeit~ 
flslca e mentalmente. \ 

"Por mais estranho que se afigure" - es:.. 
creve Celso Vieira - "no caldeamento de u~ 
povo em formação. tivemos nêle o mais har.; 
monioso complexo de atributos morais da ra,.a. 
branca". E mais: "ele foi, entre os valores na-. 
cionais, uma obra-prima da raça. e do tempo" •1 

E João Ribeiro, o notável escritor: "foi o 
homem mais completo que produziu a nossa. 
raça, no conjunto físico e moral elas auas qua~-0 
!idades". 

E Tristã.o de Atalde: "Nabuco foi. o maior 
milagre de harmonia de nossa história e o tipo 
que reuniu, na história de nossa personalida.dt~~ 
em formaçã-o, o mã.xlmo de sabor loçal ao mã,~ , 
ximo de universalidade" . 

1) - Oncilostoma.se bouba, 
quistosomose, dracunculose •. ~ 

tile.riose. 
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balho, etc.). ~------

Revestlrnm·Ee de Imponência as comemora~ • 
çi:ies que, er.1 memória de Jooaquim Nabuco, 
se realizaram no Liceu Literário PortllguêR. 
onde, na, Hah Cam0es, pe!'ante numerosa as•. 
sistt'!nC'ia_ o Prcf. Pedro Calmon, Reitor da Uni .. 

• . . ver?irbr:e do Bt~cs!l, proferiu a sua oração, 
• Mas. há caso~ em que a ,~olestia. e_o~etiva constituindo a 17• aula do Instituto do Estudos 
e prôpnamente uma do,.nça. sui generts • .. Jã Portugueses .1\frll.n'o Peixoto, de que é Di ..t<>r. 
Euclides da Cunha. notavll. a. falta.. de um A :rrcza, que foi presidida pelo Sr. Bmbai .. 
Maudsle:yo par:- as loucuras e os cnmes daslxndor de Portugal, Dr. Antonio de Bianclli. es• 
nacion~hdsdes . . . ta.vem o:;o Srs. I<;mbaixadores da Espanha, Con• 

~OIS ber:n. Em ta1s ea~os os metoc1os não de de Ca«a Rejas, e da Itâlia, Dr. :Mario Au• 
só dlaKnógtJc~s mas curat!v'?s ou preservado· gnst{l Martini. e {I!'< Srs. Ministro RaPI Macha• 
res ,~êm quo J0,7ar com multlp.los fatores. • uo. Embaixn.d<'r Bnros Pimentel, D1·. Bivar 

!?enpu lato a doença soc1al ne~te caso e Brandeiro, Congul Geral de Portugal. Dr, Ro~ 
conr;t;tmda per um conjunto de fenômenos drlgo Octavio Filho e Professor Jacques Rai~ 
que trazem sofrimento ao agrupamento huma· mundo 
no, oue lhe põe em perigo a estabilidade da • • . 
organização. Dcpo_u; de apresen!ar os mohvos po•· que, 

Para o dlngnó1'tino d!!sse::o grandOll males I como Diretor. do ~nstltuto de E~tudos Portu .. 
sociais há necessidade de e.l~uém dotado da. ,1?eses AfrâDI? Pe1xoto, acedeu, ao conylte dOI 
perspicácia necer;:oár!a para caracteri.zli-los, ~I<;_eu Lit.eráno: Portugl.\ês para p~ofenr esta 
estudar-lhes as origens e açã.o sôbre o orga.- hçao. ded1cada _a memória de Joaquim Nabuco,. 
nismo social e as C'.o•;sequências próxima!'. ou nas eomemo~ac:ocs do seu centenáno. o Sr. Pro
remotas que possam cxe:·cer sôbre êsse mes· fessor Ped_ro Calmon congratulou-se pela honra, 
mo orgar.i::imo. que ante<;IPa. de ser comentado, no fun , pelo 

Jon,.,ufm Nabuco. 110 "O .Abolicionismo", foi Sr. Emba1xador de Portugal. 
o precur~or ~êste médico do futuro; o méd1co O tema escolhido - "Nabuco e os portu• 
social, isto f>, o médico das popula<;ões, das co- gueses" -, poderia também ser enunciado.- •·os 
mtm•·bdes nadonai9. · po.,.tugneses e Nabuco" - tanto ele se hgou a. 

An' e~ clê!e, cr.mo vimol'l. um nosso coJe.ga, P<.rtugal pela. sua ascendência. a sua obra e a. 
Prof. Jertmín~o i':odré, à a Bnhia, já cm·acteri- sua. longa vida pública. Traçou-lhe, em sumá• 
:;:ám. n. "escrav;clão" como "o cancro que tudo rios e vigorosos traços, a genealogia Ilustre, 
deteriora. tu à o contamina, tudo corroi". desde aquele honrado Manuel Fernandes Na• 

Joaquim . Nabuco, apoiando-se em dados buco. de modesta fat?-ília portug;uesa, que veio 
biológicos, po!!ticos., econômicos, sociais e na- em 1774 para a ?ahla, onde :f01 cirurgião-mor 
ciona!s (que essa.q moléstias se refletem em da guarmção mll1tar; homem de excelente ca
todos êsses sectores) assim sinte-tizou o qua- rat~r e. que, apesar de pobre, man~ou para a 
dro clinico: "... as influências da escravidão UmversHlade os seus. filllos, dos quais dos che
sObre o. na.::icnalidade: cruzamento das raças garam até à senatona do Império. 
no contubérnlo em que os senhorE'S aguarda~ .Joac;uim Nabuco - que, desde a mocidade, 
Ysm do ventre g-erador as crias rendosas; fremente de inquietação· criadora, previa. um 
aba <; l.ard•un.;!!to da prole, rlos caracteres e dos futuro cheio de progresso livre e vigoroso -
costumes ; im))nre>..:.u~ de feitiçaria e de fa.na- era um tradicionalista, enternecido e sempre 
ti~mo conspurcando o recesso da própria vida renovado, como um ius!ada cheio de fé nos va
católicn; infiltração perniciosa em tódas as leres eternos do esp!r!to ancestral; e essa in· 
classes; variantes da nosolog1a africana em quebrantavel confianÇP. liga-o ao !dolo que sim· 
todos os grupos (1); con-uprll.o da linguagem, boiizava os valores eternos da Raça - Ca· 
das mDn('iras, doa hábitos, dos se.nt.imcntos... mões -. a quem dedica o seu primeiro livr0 •. 
O automatismo do seu labor, sem qualquer Em 1880, quando o Gabinete Português de Lei~ 
interesse nll. produção, já esterilizara imensas tura celebra o tricentenário do poeta com a. 
faixas de tE'rrltório, onde a cultura. desme- inauguração daquele edlflcio monumental. é o 
drava, os núcleos envelhecidos ru!am como eco mágico do seu discurso na solenidade pre
ta.oeras. Politlcnmente, o seu regime latifun- sidida por S. A. I. a Priuceza Isabel, em que 
diário impedira a formação do espírito muni· alcançou a linha mais alta da sua eloquéncia, 
cipni. {}Ue se desdobra em governo represen· que acende em Portugal o culto do vate imor
ta.tlvo. Humanamente, EÓ estabele.cera o con- tal; e pata esse culto, disse Nabuco, "o Brasil 
traste odioso das castas, empobrecida pela ro- - o filho maior que se tinha emancipado, sem 
tina e pelo ódio a dos senhores. aviltada pelo : se ~ ~parar. da famllia porque amava 0 pai hon• 
Rofrime~,to " pe'" iJ:norância a dos ::;ervos·· ,· rado. deveri:l comemorar, juntamente com Por. 
(CelsQ Viei~a) - . . . -~'~I. !O do=. :s ~~ _ _?_e .)'unho . wra. & :vener~~~ . • 



RIO BRA CO, RUY E .NABUCO.: 
- U. A CONSTELAÇÃO 

Conferência) 
t6 ge~açll.o viu prema. de justlca, de que folltlé ré!guart'lada a 

nancer o Barão do Ruy Ba.rbo~a J lgualdad& de l!oberanla dos Estado11. O Barão 
e Joaquim :Nabueo. Cada. e1•11 é um mun- I Marshan •• ._dll. Alemanha, tendo a !leU lado OI! 
do. Os três, uma consteta E~tados unidos, defendia .os pr!v!lêg!os reae!o-

Se a. história. da c~lz3,Qil no conceito I nárlns das grancles potênc!~ts. . · 
de Carlyle, pode nr feltft 1tríi\· da. biografia O debate qe glgs.ntes constituiu o ponto alto 
de seus tipos representatf e, nlnguem ~onhe· 1 da Cc.nfcrencta, onde Ruy 11e consagraria a. 
cerã. do perlodo glorioso Je ~ do f,m do I figura central. 
se ndo Império aos prl • a. s da. Repll· . Joaquim Nabuco, por sua. vez, ,. 1'1 anlflce, 

s~m. o Mtwla • t.r~ tio corumlldador da. no.!ll:a polltte~~, continental. 
lll.i. n1s. "" • :ma l!lt'ZCI!o::11, ti& -pal!'la. a..s .rte!'ll~xte· 

Os rês all.o figuras dG. rio, que vieram · riC>rcs, compr,.enderaque o e!lto da. polltic!l 
para o serviço da l{epll~li • m se br.m qUe 1 lllternactonal havia. se deslocado da · Europa. e 
gravltaeaem em órbitas dlst tas, há um nex o 1 ia. pa~sa!' pelC> meridiano de Washington. 
ligando seus destln03 estala 11 e ma!'cando com l Não lhe balltaria; portanto, o ato de l!iKUf
a. colabóraçlio ou 11. lnfluê ela dos outros, a flcaçil.o polltlca da elevllçil.o dá. lega9ão brllsi-
obra benemérita que cadt~. deles legou aos !eira, nos Estados Unidos, à categor.a de tm-
seus póste.-os. . baixada . Era pi'eclso colocâ.-la nas mll.os de 

Ruy e Nabuco esti\·era junto. 111 nos prêl!os I ums. !lgur.a com atributos pessoais para o exer-
glor!osos do Partido Liberal durante os últlmo3 ciclo das delicadas fu!lçõea. · 
di!ls do Imoério, e vlvere.tr. os ideais da. Abo- N'o telegrama dirig!Cio a 1'\ubncó, em qu~ 
llçAo e da Federa<;lo. lhe transmitia o convite, 0 11eu pen•a.mento fi· 

F><Jita a Abolica.o a!nd· faltava outra re- cou claro: 
. forma a realizar: a Federa o. De reato, parai "Como sabe posto mais importante para nós 

Nabuco, havla, jA ai , um omprornisso moral é Washington. Precisamos aU de homem de I 
para garantir a permanêncl da monarquia em I valor". · . 
perigo. A a.utonom!a das ov!nc!al!, dizia ele, E na. carta credencial com qúe habilitava 
ê a única reforma capaz e deter a marcha o seu delegado em Washington, o governo bra• 
d~~o República. l slleiro assim se manifestou Mbre o primeiro 

Nada, porém, o •tas la da monarquia .
1
· Elhbalxador Extraordinário e .P1enipotench1rlo

1 constituclonàl que reputava. a mala elevada d!ls Joa~uim Amelio Na.buco d.e Araujo: 
ormas de governo. 1 'As vá.rlas qualidades que nele co~correm.-. 

Ruy, ao revês, erguia da.a barrlcadaa do os l!eus .di11t!ntos talentos e o brllho com que · 
"DiArio de NoUctas" o l a. da ":b'ederação . de11de muito 11e tem assinalado na história po
ou Revolução". E em ar ubos · apocaliptlcos, 'illtlca. do seu pais, no serviço dlplomá.t!co e .na 
ameaçava o trono: "Se a onarqula nll.o quer república. das letras. me dão a. certeza de que 

reformas radicais o Pa do LIDerai se trans- nessa nova e elevada. missll.o ele concorrerA 
· torma:rá no Parttdo' Repu h !cano: ele ai & so· para manter e ·.tornar ainda mais cordiais, ~e 6 

iuçã.o liberal". possivel, as relações de boa e antiga amizade 
Sua voz foi a. clava. ~outrinârla que pOs I que felizmente existem entre os nossos pah!es 

por terr<~o as lnstltulçõea ~oné.rqulcas. e de que fará. tudo quanto de ai depende. para 
Iriam se encontrar, m !to ,mais tarde, no pode1' merecer a honra de vossa estima e as . 

campo da polltlca Interna ona.l. I simpatias do Povo Americano". da Europa, aituadas ao norte do Oceno 
Ria Branco ficou &Ih. o às disputa po· A crilltallzaçll.o do ld~al pan-amerlcano seria tlco~,. os Estados Unidos e o Canad9:,. 

' lUcas. Afast~~odo do Br11.111, ma11 educado nas 0 programa a que Nabuco emprestaria 0 calor .Nã.o escapou ! sabedoria do Sr. r..a.ul 
tradições do. Im.pério, con. agrou-se ao estudo de seu entusiasmo e 0 b. r!lho de sua . inteli- nandes, eminente Chanceler do Brasil, ees;l as-
!stórlco-~eográ.!~eo da to ação do Brasil. · gêncla.. . . pecto do Tratado do Rio de Janeiro, quando 

Substituindo o Barão d Aguiar de Andrade, Em cinco anos de mlse!j.o· conquistou 011 asai~0868E~rtaodnou,!lcAI~e:rfcanoa torcem. .neste passo .como chefe ·da m111Jào Es ec1al Braslleira, na Estádos Unidos · ' · ~ o 

defesa de nos11os direitos . questão de limites Teodoro Rooseveh, no seu· segundo · .,.,.,r!od·o 1'111 caminhos do Continente - e es.peremos, B 11 R "b A ti a. José .-- E mais tarde os do mundo, para destinos mais l!ntre o ras e a. ep.. 1ca rgen n , presidencial, entregara o Departamento de S· altos maill humanos 
6 

mal• generosos·, fixam t.Iaria da Silva Paranhos Junior - Barão do tado a Elihu Root 3uase no mesmo . momento • o 

· 1 f 1 ri d D • a. data hi11tórica em que 1e lançam os funda-Rio Branco - lnlC PU a se g o oea e eu.s em que Nabuco lnlc ava. a sua missl.ó dig,Io- mentos de um genuino direito Internacional". 
r,erminu.s de n os11a11 Fronte raa, obtendo do Pre- màtlca. Uma amizade slneera ligou os ois . Finalmente, na. nona. conferência. inter-ame· 
&idente Cleveland, em 8 li'eveJ:elro de 18911, grandes homens, cujas qualidades de lealdade r!cana· de. :aogotà, _ Assembléia Constituinte 
p laudo arbitral, Inteira ente favoravel .ao e de cultura apree~aram o entendimento re- Internacional das América.

11 
_ como chamou 

•1'1!1'8.1!!1 no disstdlo em qu a Repdblica Argen· c!proco. · · 
1 

. 
11 

t E b · d 
fina. disputara o domlnlo de um extenso ter- De Nabuco em Washington, poder-se-la. di- em s ntese adm1ra.v~ o · us re m a1xa or 
rltório de mais de 30.000 q llômetros quadrados, aer: chegou, viu e venceu f Sr. JoA.o Neves da .1..-ontoura, chefe da. Dele-
de que sempre estivemos de posse. entre oe A reunião da Terceira. Conferência Pan- gaçlo do Brasil, as nações continentais se asso• 
rioa Uru ... uai e Igua.saú. Americana, convocada. para 0 Rio de Janeiro, c!aram aob a. designa<:;ão de Un!ll.o dos Estados 0 

i li. N b .Americanos para firmar normas jur!dlcas o po-A sua presença. no ma.ratl, cuja pol!tlca jt. foi um triunfo para a m ss 0 a uco na llticas; que presidam às 11uas relações de . l!o-
encamaris. da! por dlll,llte, sem contestaçll.o, Embaixadpa Bra.sile!rs.. Ellhu Root, para. dar lldariedade e de cooperação e definam os orgií.os 
nl.o se daria rurém siln a dec!s4o do Con- prestigio à As11emblêia, quis esponta~:~eamente t E t · d Selho Fedaral' ulço ' em 1898, na queatAo do assistir A. ses11ão inaugural. Fez a. vl!lgem em que a~ expressem e execu em. vo aram am a 

a • h! o Pacto dl;'l Bogotá., isto é, um tratado Inter· Ams.pê., dirimindo, pelo recurso do arbitra.men- navio de "uerra, o "Cl;arleston", em compan a americano de solução pacifica de controvérsias, 
to, & controvérsia sobre O. tllrrltórlo contestado, de Joaquim Nabuco. pelo qual 011 Estados signatários, reafirmando 
lindeiro com a Gualana. i'ranceaa. Era. a primeira ve~ · que um Secretã.rlo de sólenemente seus compromissos, cr!ado11 por an-

A Joaquim Nabuco, ~mo advogado Inter- Estado dos Estados Unido!! 116 ausentara de teriores convênios e deliberações Internacionais, 
nacional do Brasil 011 dos nA.o foram tão I seu pa!s em missão oficial a outra. nação. assim como pela Carta das Nações Unld!l-s con-
prop!clos A Mntença d Rei d& ltA.l;a., em O Brasil os racebeu em festa•. vêm na abstenção de ameaçai! e uso de fo1·ças 
favor da· Inglaterra n& dl•puta eobre & Guiana. O êxito da. Conferênci& foi excepcional, de· ou qualquer outro meio violento para solução 
Inglesa arrancou-n'os 7.-i de trinta. mil qui· 1 pois de dissipadas &I! apreensões que a P,olft!ca. de suas controvérsias e adotam as soluções e 
lOmetroa quadrados. emb a em ure«!Ao onde I do big stick de Teodoro Roosevelt despertava procedimentos paclfieos. 
nll.o e;,tlste sequer uma a~ como dizia, com I nas nações da América I..atlna. b A Carta da Organlzaç/Lo doa Estados Ame
despreao, Lord Sallsbury, Ministro do Exterior A visita de Elihu Root no Bruil'uNa u~o ricanos, assentada no 'l'ratado de Assistência 
do gabinete inglêa, D&,..l uas dlscussôes com I allllinalou em memoravel dlllcurso, na. n!verst· Reciproca do Rio de Janeiro e no Sistema In· 
Nabuco. : dade de Chicago: ter-Americano de Paz será., em slntese, o nio-

:E1m carta afetuoaa esposa., N'abueo COI1· , "Que p~rmanecerla. como um marco h!stô- vlmento imperec!vel de justiça intemac!onal e 
feua. sua decepçl.o: _,. ' rico na.11 r.ela<:õee do nosso continente, como f!- das aspirações democráticas dos povos livres 

"Hoje t~o o dia nr. te ~screvl, maa ua.o ' cou a mensa~em de Monroe em 1823 e a In!- do eontinento colombiano. 
quero de!ta me sem o .zer, tenho pensada clath·a do B1a!ne do movimento pan-amert• Cumpre-se, asaim, o vatlcln!o de Ca.nn!ng 
multo em. t e nos filho Da ,<}ecepção q\le lhea l cano, movimento que pode aer conaltlerado como aobre a predestinaçll.o do Novo Mundo! 
t;~u!IOu .O meu lnsuc I ~ dia.. l<ot ~ crlnçil.o dos dois, de Bla!ne. que modelou o gru- Ninguém concorreu mais chegarmos a 
q~~~ hora teri'tV a. ttua1 q.ued o ~ . po dns nações amer!rRna.a, de Root. tlue lho I este nltl-plano uim ! nrv; tez, ao Embaixador 6a e a m m, a s<lll~ I <leu vida. o mQJl'llJ\f'At.o". 1 clmo1 
tença. que conclula ~ tór!a• da Inglaterra. 1 Maa a v~rdnde nl.o estA completa! A eon- da au.reoJus.uu 

une& eaperel que o Re cltlse aos ingleses o tr!buiçll.o de Nabuco foi mugna para·1rosea-,... l~ll~L_mento •• à 
Tllocutú como fronte!r • • • aultados . I 

'l'enho consciência ter feito o que era O pan-amer!canlsmo era, atlt entl.o, se bem 
humana.mente posslvel... A consciência de ter I que um11. aspiração de paz e de conquistas de
feito o mais fnspirou•me m desdém transcen-~ mocrf,+ !cas, U~Pa teoria 11em expressão pol!t!ea, lr.••t•A~·· 
dente ao ouvir a st>ntenoa mas se a Inteligência a quo a fórmula Imprecisa e ainda nlo exatn- "S,enlllolres: - ja.mala houve paralelo A. cena 
desdenhava, o coraçll.o lamentava o desastre mente interpretado da doutrina de Monroe nll.o que uta cerlmOnfa nos apresenta de vinte e 
do nosso !ncontestavel território, e a mll.o tre· bastra para cristalizar. uma nações, de l!nguas diversas construindo 
mia-me quando ttve qu& as1!nar o recibo". j Os povos continentais, reservados un, e juntas uma casa para suas dellbera~ôea co-

Rio Branco nllo lhe faltou C<lm a palavra 1 apreensivos outros, nllo haviam aderlclo A Unli\o muns. E' tanto mais impressionante, quanto 
de conforto e solidariedade. E Ruy Barbosa, ! Pan-Amerícana, cujo orgllo central surgiu em esses palses, com todas as diferenças possivels 
que foi sempre a personlflcaçll.o da justiça, es- , 1890, senão como simples assoc!açll.o de estados que existem entre eles, pelo tamanho e popu· 
crevendo sobre os direitos do Amazonas ao Acre i soberanos, para fins de cooperaçll.o e de sol!· !ação, firmaram sua união na base da ma.!& 
Setentrional, proferiu m&ill tarde o julgamento 

1. 
dariedade. 

1 
absoluta Igualdade. Aqui o voto do menor c!on

supremo: Toda a evoluç;ão htstót!ca do pan-a.mcr ~a- tra-balança. 0 voto do maJor. Tantos Estados 
"A nossa defesa feita pelo Sr. Joaquim I nlsmo processou-se na fixação de seu sentido soberanos não poderia ter se atralclo mutua· 

Nabuco, é um trabalho mara\'ilhooo e colossal po!ltlco. mente e tão espontaneamente, como por uma 
de paciência de critica, de argumentação o Ainda na convenção de Havana. de 19.28 a. força tr1·es1stlvel, se nã.o existisse, encimando 
de ta.lento. Bastaria ele só para. lhe honrar função po!ltica da Uniã.o Pan-Aiherlcana fOI ex- ca.da consclên~a nacional, o sentimento de um 
a vida e fazer o nome". pressamente negada.. destino comum a toda a América. De tato, 

Ainda em discurso pronunciado na Facul- Com a criação do 1natltuto de Consulta, na parece que um decreto da providência fe:t a 
· dade de Direito de São Paulo, em 18 de De· Conferência de Buenos Aires em 1936, as dêcla• costa OCidental do Atlâ.ntico surgir no entarde

::embro de 1909, pouco tempo antes da morte , tações de Lima de 1938~. a!! resoluções ass~n- cer da história como a terra eleita para uma 
de Joaquim Nabuco, Ruy Barbosa renovou a ; tadas nas reuniões dos M.!mstros das Relaçoes grande renovação da humanidade. Desde os 
sua opinião consagrador4: . ' Exteriores !lO Panamá. em 1939. em Havana em primeiros dias de sua. colonização despnnt.ou 

"0 trabalho de nosso' advogado foi gtgan- 1 1940, no R1o de Jane1ro em 1~2 e na Confe· nos corações de todos os seus filllo11 o senti
tceco. Eu o percorri tod e nesse gênero de li· . rl\ncia do México em 1945. é que se acentuou mento de que este é, na verdade, um No':o 
teratura niio lhe conheto coisa comparav~l. l a formação de um .sistema polltlco-jurld!co en· Mundo. E este é 

0 
sentimento que neste d1a 

Nosso direito a.l! resplandece A luz do meiO ~ta. , tre as nações ameriCanas. . auspiciOt!o nos une a todos. Sentimos também 
Se não logramos co•veno:;er o nos~o .. JUiz, 1 Mais foi somente no Ato de Cbapultepec que todos somos filhos de Washington. Erguen-

eonvencemoa a. oplnlü.o ·c nt!f1ca euroJ;>éla . . • em que se definiu o conceito de segurança co- do-se eobre as plan!c!es do Potomae, à vista 
se Ria Branco foi o Deu-s Term1n~s dln· 1 letiva e solidariedade continental. que o pan· do Capitólio a nova séde das Repúblicas Amc

mii1do, pelo arbltramentq o poi' entendnpcntos americanismo passou a ser uma categoria po- ricanas, aerft outro monumento ao fundador da 
diretos, toda11 as uosso.s t[uestões de limites - ' !ltica, ·pelo acot•do das altas ~artes contr11-ta.ntes Liberdade Moderna. Aquele é o seu monuxpento 
Argentina <1895); Gulan~ranC'esa. (1900); Bo· 1 na redação ele um tratado com a de!intção da naclona.l este seu monumento continental' . 
l!vla (1903); Guiana. ln lesa (1904); Colômbia I agressão, acreecido das medlda11 coercitivas par.a. Em 'pleno apogeu de suas atividades. cons
(1907); Perú cr UI'uguai ( ) : - se Rio Branco a. preservação dtt. paz e acÉ'Íurança. do eonh· trutoras, encantando os centros unh·ers1tárioa 
foi e é o Itamaratl na continuidade de uma. nente. da nobre nação com as suas adm!raveis con
politlca Internacional que o Império legou à I Esse Instrumento jurldico foi o Tratado de ferêneias literárias e com um prestigio aoclal 
Repübl!ca de solldar!etla,de continental, de 1·es· Assistência Reciproca do Rio de Janeiro, resul- jamais ultrapassado, colheu-o lmp!edosamente- a 
peito aos 'tratados e fidelidade à paz como su- tante da Conferência para. a Manutençll.o da morte Irmanando na dôr os dois povos à cu1a 
prema a.splra.çll.o dos povos - Ruy é Haia, com J Paz e da Segurança do Continente e assln!ldo causa.' aervla, em prlnc!plos de 1910. 
a. Igualdade jur!dlca. ua1 nações, grandes ou em -Petrópol.is lll' dia 2 de ~etembro de 1M1, Dele d!rl!l Elihu Root, em consagraçll.o de.-
pequenas, poderosa~ ou fracas e é Buenos pelo qual criou-se no direito mterna!Jional ame- ·ftnltiva: 
Aires com o conceito de nil.o neutra- ricano, a tlgura jm;idlca da legitima defesa "Que nenhuma benç/Lo que se pudesse pro-
lidadc entre o direito da. coletiva, quando a mviolab!l!dade ou a inte- nunclar 11obre esta grande Instituição seria tl.o 
liberdade pois a surda- gridade do território ou a soberania ou !l inde· rica de promessas para seu futuro quanto o 
muda. cede vez à e ju- pendência pol!ticn do território ou a soberania ensejo de que aua. memória enobrecedora pel.'· 
dico.tiva. ou a Independência polltlca . de qualquer dos dure, de -que o seu esplrlto civilizador domlne, 

Para o luminoso Estados fossem afetadas por um ataque at r- nos Conselhos da União Interna ·tonal das R6pa-
fol mister porém 11. mado ou por uma ngresEão, que pão seja a. a.- bllcas Americanas". 
Rio Branco e que armado, ou por: um confllto entra dois ou Sob a !nsplraçll.o de seus 
nosso primeiro mais Estados Amer~canos ou pot: qualquer ou- - Rio :Branco, Ruy Barbosa 
vidros na divergência entre a tro fato ou situação que possa pôr em perigo 1 buco, _ o Brasil seguirA. pelos 
Del~ga<'llo doi! Estados , na Con-~ a. paz da América. ensolarados lle sua pol!t!ca 
fcrênc!á dn Paz. Essa cleCniçll.o de agresslo foi agora aco- vacilaÇão • .a.em temores! 

Rin P. r t. "CO npoia ao lhfdn.. Integralmente. para honra. da Amêr!ca, Arthur 
1e discutir a su- nc> l'acto do At!Antico. firmndo pelaa llll~ 
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p\'t?l ' 
~~~ DE Joaquim Nabuco 

--J- ninguém suponha 
que tenha sido sem

pre o homem suave que o 
B-rasil viu pela última vez 
em 1906, tão distante das 
agitações brasileiras do mo
mento coll!ct,se já fôsse um _ 
contemporâneo da posteri-

- . dade: NÓs seus di~s de abo-

'1 licionistà, de ~à:d'é I ~ista, êle fôra tam-
bém homem áspero. Ho
mem de palav-ras duras, de 

.;;f gestos incisivos de lutador. 
De atitudes de quem não 
temia ner;n a intolerância 
dos gt:at{des poderosos do 
di~m a fúria das multi
dões voltadas contra os 
oradores; que nem sempre 
dizem o que êles querem 
vc'~tuosamente ouv1r. 

JoaqUim Nabuco nem 

f
sempre disse o que seria 
i'lgradavel a~s ouvidos _ das 

· multidões. No próprio Tea-!JJ 
tro Santa Isabel chegou a 
ser vaiado. 

·Nem sempre disse o que 
seria agradavel aos ouvidos 
da maioria do Parlamento. · 
Mais de um discurso ·seu 
foi repelido pelo Bom Sen- · 
so, ou pela Ortodoxia par
lamentar da época, como 

·heresia política. 
'- Nem_ sempre disse o que 
seria agradavel aos ouvidos j-:: 
. de sua Majestade. Nem . 
' aos ouvidos de Suas Excias. 
Revmas. os Senhores Bis
pos. Nem aos ouvidos dos 
Senhores Barões e dos Se- JOAQUIM NABUC~ J 
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terras e de homens, dos 
ma1s opulentos senhores da f
altares e dê cemitérios prl• 
vados. 

Cham~ram-lhe "petro ... , . 
~fJelro;'Ta verdade T que 

êle foi uma figura ing~e .. 
tante de renov';dor. O ado• ' -----lescente que, no colégio'~' 

• ~ão- sábia decorar lições e 
incomodava os mestres ro .. 
tineiros com seus modos 
pessoais e novos de respon .. 

_ der aos pedagogos, teria 
, forçosamente que incomo• f" 
dar os ainda m!lis rotinei..: 

· ros polfticos e estadistas 
ôo Brasil do seu tempo~ -------tantos deles meninões bar·\~ iJ 
~s~j\ aprendidas de cor com ju .. 
ristas e tratadistas já gas·j 

1 

tos, alheios <~ fatcs novos , : 
estranhos ao próprio Bra·' ~ -~, f' 
sil, sem olhos para enxer- ~1 

-=)-garem o já próximo século ~ f 
XX. 

O estudante de Direito 
que na Acade-mia do Reei• 
fe quase não encontrara 
no~ me~tres, ta~m ~otl•j
~enao po .. r 

, ços esta~ados", teria for• 
çosamenteqÚe escandali•\\::::: 
zá-los e até afarmá~c;-m \Í 
sua visão nova da~ relas_õ.=s 
entre os homens e dos d_i .. 
~eitos doshomens de traba .. 
lno. Escandafi~. Alar .. 
-;;::;ou-os mais do regional.. ,.. 

~~~ e---bfa · eiros qu~ ...J,.Sl;-~ 
ias B a r e t o sem re 

f ~o a roble~~ 
da escravidao. 

~(
' nhores Viscondes, donos de 

1 _terras, dónos de homens « 
' donos de mulheres. 

O homem do mundo que 
~~~ ficou célebre pela voz .ma- Jí 

- f1 cia de filh.o de baiano com ~ 
que falava com as mulhe - 1 
f'es nas côrtes mais elegan• ! 
tes da Europa, pelos gestos 

'JOAQUIM NABUCO,, 
HOMEM INDEPENDENTE: [ . ______________________________________________ __ 

~ -~Êra natural que a rotina 1.:::
' gri~ontra Nabuco: 
; "Petroleiro!" "Anarquista!" 
"Comu'nista_!" A verdade é: 
que Joaquim Nabuco não 
perte~ceu. r.igorosa~ent~; F-~ 

.GILBERTO FREYRE. 

suaves com que enc~ntava 
( 

as baronesas e as viscon - de um príncipe de Igreja vezes, o mais agreste dos 

aéssas decotadas e cheias ~coberto de púrpura, êsse ~s '2.ê!.!stas,- ousando di-
l(fe jóias, nos salões da côr- homem macio, êsse ho- zer a palavra dura mas pre- r-
t e de Pedro 11, pela corre · mem suave, êsse homem cisa, áspera mas necessária, í 
:c;ão litúrgica com que sabia ~~ litúrgico, êsse filho de b3ia- ~~ a homens poderosos, a vis-

-lcurvar-s.e, ~~entrod' da Sdua n 'JO e de pernan1k4êâél~,- foi, . condes, ,a. barões, ~es r 
casaca mg esa, 1ante e- na campanha da Abol1çao, o do lmpeno, ao propno lm-
~m eaea todo_:_:<-J~ granco ou m~is desassombrado e!. às __ - perador! a ~ispos e padres 

.--J ria vida publica, a 1smo r
- -~ nenhum. Foi, porém,~ 

·=\ -~ -·- isto é, sem deco .. 
rar passivamente, com mes ... r 

que por algum tempo o tres estrangeiros, lições pa .. 

acusaram de inimigo da~ ra recitá-las nos dias de 
Igreja, quando êles é que - festa - um dos maiores ~· 
co~fu!.m.._.a_J_greja de revolucionários que passa• 
Cristo, fazendo-a serva não ram pela política brasileira~. _ 
dos cativos mais necessita- Um grande -independente 
dos de amparo cristão, po- na sua-maneira de ser ho-' 
rém dos donos rrra'f~1'1cos <:fe mem público. 

= 
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... 

P OIS bem, dessa literatura 
imperial semeéido, trota· 

d:J, crescida na estufo do Paria· 
1
\ menta, o flor mais puro e mais 
·. belo, o flor mais fresca também, 

1 1 <l derrod~ira, é o obr:1 ch Joa-

amargurado, em quem o sent~ 
política e senso estético st( 
disputavam como Raul Pompeio ,' 
Nobuco foi o último momento fe-~ 
liz de uma roço e de uma insti· 
tuição. rle veio como expressão 
literária palpável e vivo, dessa 
longo inspiração ~desperdiçado F 
paro os letras entre os poredêS' 

O LIVRO EM CRISE / 

Nabuco, em 190~ 

qu.m Nabuco . Flor de estufa, 
~ I!:Ím, t'lão se pode negar . Flor de 

um lõngo ortihc1o tmperiol e 
parlamentar, ainda imperfeito
.m~nte radicado em nosso gleba 
informe e rude - mos flor de 
um longo calor de equilíbrio mo
to! e de serenidade de caráter, 
dP. cultura da inteligência e de 

~
dos duas Câmaras. Nabuco foi 
uma fusão; uma síntese, uma t 
harmonia. C~.!!!.O mostrou ~o 
A~ em páginas odmnaveis 

.=;/ de enetração e de ·corin~; éle 
~eu a arisfõcroc•o à plebe 
poro melhor rea •zor o seu mes· 
sionismo. Foi um nobre 
clássico. Suo obro de istorio· 

j'
~or éá até oje,_o que 
e evo o e JUSto escreveu sâbre o 
segundo reinado. Suo obro de 
publicisto._é tôdo .elo impregnada 
do mesrl!;-;entimento harmonio-
so do realidade. Suo obra de 

..1 pel)sodor é tôda elêi"" re · o o 1::. 
"'f daquele sentimento di · I 

que vimos no roiz de tôdo ti-

l teroturo imperial. Foi uma gron- ) 
de olmo. E o inteligência não se 
destacava nele como atividade 
isclo_do, como habilidade espe
cial, o que é tão comum, - mos 
harmoniosamente se integrava 
r.a unidade jnteriqr .QUe sempre,. 
_guarciõ'ü. Sente-se nele o~-

. Não 
foi 

Não era 
essa o suo 
do de suo origem . Mos chegava 
justamente como a despedido de 

'\

um regime, como a últimq &r 
d lmpéri e não cod1o iniciador 
de uma era novo. A República 
não podia compreendê-lo, nem 
êle o elo - apesar de se ter bo-~ 

~
tido pelos duas gro"des idéias 
políticos ue levara a Re_pú

. bÍico; o, 4ba!i,õo e o Fed~õo. 
· Tinha-o suscitado o espiriio do 

Império brasileiro. E foi êfe 

lllr
educoçõo do gosto. Jocquim No
buco nõo foi um artista total e 
a~iunadsz, comj Cost;o A, 

\\I nem um puro por omen or, como \\ · 
~\1 Nabuco de Araujo, n.em unt I\ 

quem veio fechar o porto co Jm. 
pério, com tâdo o beleza impe- f:
recível de un1 gesto discreto e fi- · 
dalgo. 

OR!ENTAÇÃv 
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O LIVRO está em crise 
~ isso é um fato. Andam 

. as moscas as livrarias, fe
cham-se e abrem-se as biblio
tecas como se fôssem distan
te~ ce~térios, sangram os . pro
prJos ·sebos na deflação dos fre
gueses. Inúmeras são as em
prêsas editoras, treze se não .mc 
engano e se não é fatídico 11 
número, já bater<tm as porta.:; 
e encerraram as suas ativida
des. País a dentro, como pode 
informar · qualquer viajanr.e · 
mais c~rioso, o fenômeno quu 
ocorre e realmente pitoresco; 

- Mudam de ofício os livrei
ros. 

O que ontem era uma lhTa
rla, é hoje um bazar com o seu 
balcão de "coca-cola". Enx,1 -

aas e parafusos ocupam as e:.-
tantes que, dias atrás, exibiam 
as traduções de Dostoievslü "' 
us ralos romances nacionais . 
Ao invés lle mapas geográfico~ 
indicando as esquinas do mmi
do e as flutuações das frontei
ras, esplêndidas mantas de 
~harque. Em crise, pois, o livro . 
Mas, como sempre acontece 
quando uma mercadoria entra. 
em crise, opinam os técnicos e 
discutem os interessados. Pa
ra alg·uns, a crise do livro de
corre do poder aquisitivo, ral!l
teiro e baixo . Para outro:. 
a&dvém como lógico efeito d~ 
própria crise da cultura (naa 
se!'-do, pqr isso mesmo, ' uma 
cr1se nacional, mas internacto
nal) . Para outros, porém, sur
ge como simples consequêncla 
das complicações pedagogica!!l . 
E, finalmente, para al:uns ra. · 
ros, a crise do livro tem aqui • 
~ sua espinha dorsal: 

- Os ouvidos superam 011 
olhos . 

Acredito, eu que sou apena.3 
leitor, tenham todos um pouco 
de razão - menos, está claro, 
os que acham esteja o busills 
no poder aquisitivo. P o de r 
aquisitivo, eu juro, não é.' E 
nem pode1·á ser desde que, ao11 
llomin.gos, saibamos ver a.s coi
~as. Os tipos gemem com gru
ja alta para o futebol e as cor
ridas de cavalo, pagam caro o • 
teatro e o cinema, entornam ~;~ 
vinhos gauleses, esgotam os au
tomóveis importados. Livro, pu
~ém, não. De modo algum. 
Estas, ao que penso, são ilu:>
trações concretas·. E há. outra!! 
não menos concretas. Grana não 
falta. para a geladeira, a · cle
trola de quinze pacotes, os ta
petes egípcios, o uísque - dia" 
rio, o buraco c - o pif-paf -
perdôe-me o Millõr Fernandes 
-, uos lares grã-.finos, mé
llios e semi-médios há de 1udo 
do bom e do melhor. Só não 
há, é óbvio, o que precisava 
haver: 

- O livro·. 
Logo, se I1á dinheiro pari\ 

as festas c alegrias do corpo, 
se dinheiro sobra para •~ ga. 
solina e as cervejas, temos que. 
convir que a fórmula tem o seu 
pêso e a sua medida: não se 
compra. o livro por escasse:r. de 
dólares, mas tão sõmente por-
que se repele o livro. Uma 
premissa, como se vê. trma 
premissa direta, diria Eurí:tlo 
Cannabrava que, por sinal. 
compra c escreve livros. Mas 
por que se repele o livro? 
Aqui, . sem a menor dúvida, e 
que se reune, nma a uma, to
das as causas: 

- Repele-se o livro porque, 
ao tempo da educação louren· 
cia.na e leonina, não se adqui· 
riu o hábito da leitura. Re· 
pele-se o livro porque, ampla 
!!lendo a Indolência mental e 
rasa a erudição, bem melhor 
é ainda "ouvir" que "enten· 
der". Repele-se o livro por• 

~fredo Ceschlattl, A.rmando Pacheco, Athos Bulcão, Mar
Cler, Fayga Ostrower, llberê Camargo, LUiz Jardim, Noemia, 
Oswaldo ·Go-eldi, Paulo o. Flores, Paulo Vincent. Renina 
Katz. Percy Deane. Santa Rosa, Van Rog~er e Yllen Kerr. 

~ue~ es.Jiortivos .!~!~~~~ 

DJALMA VIANA 

vale cranear o bate-papo do· 
mestico que sofrer em san&'Ue 
" agonia dos louco!!. · 

O livro~ sobretudo para os 
doutores --- sempre os doutores 
incapazes de um exame dois 
anos após a formatura - I! 
um objeto sem sentido. Con
centra a poeira. Recruta a! 
traças. Aborrece os visitante~ 
que exclamam: "Mas você, um 
sujeito sensato, com êstes tro
peços em casa!" Liga-se então 
o rádio . e, já sabem,· ma,•tasa
i! a novela que, além- do mais, 
poupou aos míopes o uso de 
óculos. . . De resto, em época. 
tão . trepidante, de praias tilo 
macias e bailes tão gasosos, 
quem será capaz de trocav· o 
calor do sol e da amada pela. 
frieza miserável de um ensa1o 
crítico? As razões psicológicas, 
pois, que explicam a crise do li
vro, são centenas. E, coíno o des
prêzo pelo livro já- se genera
lizou - pois os que lêem j:\ 
são considerados excêntricos --. 
como a incuJtura já caracterl· 
z:a a melhor gente e a melhot 
praça, acontece que ninguém 
mais precisa. ler (e ler mesmo 
no sentido de estnda.r) para. 
conquistar os títulos da te:rra 
e as posições do mundo . De um 
ilustre professor sei, homem que 
fat.almente ganhará. estátua 
quando morrer, que, lecionan
do pa1·a os -alunos, disse: "Cris
to escreveu a Bíblia." . Sei 
também de um magistrado, 
sempre ca.paz de acabar aca
dbnico e medalbado, que, canil• 
ticando-me do alto· de sua Sll· 
bedoria, exclamou: 

- Como pode você suport!lt 
um poema? 

Naturalíssimo, pois, que as lt• 
~-rarias queimem os seus esto
ques e anunciem como aqucJa 
casa da rua São José: "LivrOI'I 
a qualquer preço, queremos 
vender tudo - abriremos uma 
loja de discos novos e usados!" 
Sempre é melhor ouvir, eu não 
discuto. Para. os que não sao 
surdos, está claro. Ouvindo, dis· 
pensãvel se torna a crítica, n 
trabalho da. interpretação e, 
como o tempo é dm·o egoísmn. 
ninguém participa com nin
guém. O livro, não, é um ob!:· 
tã.cuJo trágico. :ftle exige que 
se saiba ler e saber ler, como 
dizia a.quêle norte-americano, 
nll.o significa que se atravesse 
uma página de jornal como se 
atravessa o tunel de Copaca
bana. Ler, em verdade, é uma 
tarefa complicada. C a n s a. 
Exaspera. Força a discordân
cia e provoca, em consequên· 
cJa, a necessidade de pens:lr. 
E aqui está outra coisa imcn
suravebnentc grave: 

--- Pensar em monólogo! 
Quando muito, flagrante 

substituição de Dickens e Steu
dlial para o homem moderno, 
as historietas em quadrinllos. 
Nelas, o esfôrço máximo. Tô· 
da. a concentração mental, ~ 
maior energia da inteligência 
para. sentir a ambição de Ka~ 
luna e a coragem sensacional 
de Kionga. Mas, a vitima. de 
sí mesmo, c à proporção •tue 
o livro anda pa,ra a morte ne~
ta. sua patética posição de ago .. 
nisante, já por estreiteza in
telectual não pode perceber o 
seu adversário que a sua ·au
sência impõe monstruosamen
te a escravidão. Sem um livro 
aberto, cem a leitura constan
te e completa, tudo se consr• 
gnirá - o gôzo dos bens do 
mundo e do mundo tôdas as 
ofertas de· Epicuro . Tudo, eu 
digo, menos a liberdade. A 
crise do livro, menos uma crisll 
de cultura, é mais uma crise 
da própria liberdade. Incapg.z 
de ler, por vício ou por igno
rância, torna-se o sujeito ln
~li·J)az ~<:__j~dg~ju.JG·~- e cti!I ·..~ 

......... ~ 

~<~ 

car, criticar e discernir. Acel- ,I 
ta o que lhe gritam como accl4 
ta. as historietas do Superman 
ou as lágrimas das atrizes .da11 
novelas radiofônicas. 

E' o clima em que se far· 
ta. o demagogo. As toupeir.~:;, 
diria Rui - sim, o Rui do meu 
amigo Américo Jacobina ·La- ' 
~omne _;.. vão as tribunas par• · 
lamentares. Transfiguram-se. 
em dogmas os ineditoriais dos 
Jornais~ Surge então o calao 
tli.o amigo dos totalitários, du:!l 
que se sentem com a vocaça.o 
de comando, de todos os que s:. 
habituaram a tanger a mass"' 

. assim como os vaqueiros :tan
gem os seus gados. Sem o livro, 
pois, foi um dia o regime de
mocrático. Ninguém sabe o que 
quer e, como· runguém é capaz: 
de argumentar c destruir as 
teses, perde-se voluntàriament" 
a liberdade. . M:as os raros, 
sempre os louCGs que juJga. 
ram ser posshrcl aos porco.J 
preferir ~ leite à abóbora, êsses 
têm dois caminhos: 
· - Ou estouram os miolo'! 

- com um revólver ou, conside
rados inimigos da sociedade c 
dos Estados, vão meditar Mon
taigne em um campo de con
centração. 

Por estranho destino e tal
vez porque provoque no fund<J 
dos estômàgos a condição tão 
humana da crítica, o livro foí 
e será sempre a máquúta : .. 
construir opositores. E por iss(J 
mesmo é que o detestam 011 

(litadores de todos os pagos 0 

tôdas as medidàs . Sõbre êl4'! 
sempre foi fatal a censura do:t 
"gênios poliiicos." Mas, como 
a imbecialidade talvez seja. 
uma segunda natureza, não te
mDs que esperar da crise llo 
livro grande coisa - um pe
queno retrocesso apenas c um 
retrocesso talvez menor que ês~ 
te que aqui vejo em núnhll 
ReminJ:ton portátil. Voltare
mos a. comer abóbora, voltare~ 
mos a adorar nossos pagés, vol• 
t.aremos a crer na propaganda 
organizada como uma exprea~ 

são infalível e teosófica. · · 
Não bá de ser nada, porém •. 

Em sua decadência compuJsó
rla, apesar de tudo, de tôdas 
as perspectivas que possam ser 
t•ardas ou vermelhas - e so
bretudo negras -, o livro nos 
consola à sombr!' de uma ex• 
traordinária presença. Uma ex
traordinária presença, cu repi
to. Seus fiéis serão poucos, tal
vez cinco ou dez. Hoje, quando 
us que o lêem já não fonn~nl 
um depósito popular em Catxa 
Econômica, de qualquer modo, 
éle ainda tem leitores. Ama
nhã, quando já não os tiver 
ncnhwn, mínimos serão os 1!!1-• 
critores. No batente, ficarão 
apenas os condenados, os pe· 
de-boi, os que nãn possam fu~ 
gir a uma vocação do inferno 
~ ocultos do mundo e dos vcu
t~s comporão em ladainhas as 
explosões do sangue. O triunfo, 
afinal, esmagador e i!'-destrn• 
tíveJ, da Tôrre de Marfrm. 

Como aquêle tipo, Franz Kar
lta, os derradeiros fiéis reta • 
!barão os nervos sem ass!stên·· 
cia, não pensando e não dcsc-
1ando mais nada que o silên • 
~io dos túmulos. Escrever pan 
si mesmo, itnicamente para sa
tisfayr a si mesmo, tão sõ
mcnte para não acabar em um 
manicômio ou em uma peni
tenciária. E o livro, tio vulg',U• 
mente repelido por um!l. huma· 

· nida.de que voará melhor e m~
lhor se alimentará de vitami.

. nas e grão-de-bico, poderá -re
abilital· .. se no valor ·de· outra 
qualidade: 

- .Aristocrático, afina!, como 
devem ser aristocráticas as boas 
coisas da terra quando a ui e-. 
mocra.cia. mone! .... '\. 
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/1 grande obra de .'>ih,iu l~o111cro Jt 
IJe há multo que a 3. a edição da ''História da Lite

l'at.nra Bl'asileira'·, de Silvio R'..lmero; ·organizada e preht
ci<lda 110r Nelson Romero, tendo aparecido em 1914, se 

havia esgotado. Trata-se de uma 
obra básica para todos os estudiosos 
~as nossas letras, sobretudo nessa 
monumental edição de cinco volu

_,nes, em <1ue o filho do autor, se
gundo o plano dêste, reuniu tudo 
g <túc Sllvló RomerO. não tiver:t tem
po de compendiar em volume, ou que 
!?Ubllcara separadamente com o J>ro
llóslto de encartar ·na obra. O cri
cico sergipano foi, indiscutivelmen
te, uma das mais robust,.,; figura-s 
das nossas letras. C no terreno da 
l;Jstória literária o que êle realizou, 
numa época em que a l'usência de 
~ubsidios bibliográficos era , absoluta, 
em que nada ainda estava sistema
tizado, deve ser considerado um ver-

<'ladciro ua iJa lno de gigante. E' de esperar-se que esta no
-va edição, lançada pela Livraria José Olim)>io, ofereça no
'a oportunidade para se a.ln·eciar os méritos ele Silvio Ro· 

mero. 1J ~ Err 
~ (( r · ~r b d vd 2 ..{~ · .. 
· """"7'"" • oaqlf.mz. h a uco. a <-'O!Ja~o o ra il 

Dando prosseguiment o à série de palestras com que . 
-o Ito.ma.ratí está comemorando o ccn teu!\ri Õ de nasci-

J
, ilento de - Joaquim. Nabuco, o escritor e parlamentar 
·Afonso Al;ino1 ct e Melo Franco proferiu, segunda-feira 

~ 
tmima. no Ministério das R"e1ações Exteriores, perante 
enorme assistência, apreciadissima conferência, na qual ~~~ 

· f ocalizou a· ntuaçã<:~ do Uustrs' patrlc!o como a dvog!•clo do 
l3rnsll na que&fit"o ela Guiana Inglesa. 

A sessão foi presidida pelo cbanccler Raul Fernanclt'S, 
que fez a apresentação do ora dor, enaltecendo as suas 
qualidades de escritor e a sua grande cultura. 

O grande poeta português José Régio, referindo-se re
centetnente à revist a "Orfeu''. acentuava que residia no 
fato de a mesma ser livre o seu poder de resistência. Já 
o público brastle!ro se habituou flO tom de debate de~St\ 
revista de novos, e nil.o deixa de ser interessante registrar
mos nqu! a recente opin ião do poeta Bueno de R!vera, o 
qual declarou: 

-- "Orlcu" va i def1Iür, sept1.rar as águas, annnar o q ue 
é 1·eahnente novo··. 

E' êsse objetlvc.· de proce<ier a exames e Julgamentos • 
"buscar novos procesc·os de criação que determ[no. a slgnl!l
ca cão de uorfeu" no concerto dos r evis tas joven s brasilet
_l'a..S, e a tornar n1erecedora de apra usos . 

~'Câutico ''o de Lêdo h ·o "' 
Sendo o mais jovem dos granctce 

poetas bras!le!ros, Lêdo Ivo de ltà 
multo se lmpôs ao cenl\rlo cl.tltu
ral do pais, como uma das tlguraa 
mais simpáticas e singulares. Mane
Jando ao mesmo tempo a poesla o 
u prosa, em ambas obteve dois pre· 
mlos Importantes . Agora., a Livra· 
ria José Olymp!o Editora anuncia 
a pubilcação 'ie "CANTICO'', llvro 
de poemas d êsse jovem escritor. 
Dando uma forte contribuição a ~s
t c o.no poêLico a inda t11.o lncarecte
rlstico, Lêdo Ivo se apresen tarâ na
t uralmente como j á o saudamos por 
vàrlas vezes: numa segura e inquie
ta ascensil.o d e suas t!lo pessoaiS « 

jnccl .. -~. ... n:~h vels qun.liàa.des a rtistlcas. 

O que J!OS chega dos J!. stadás 
De São Lotu·cnço, Minas .Ger.lls, recebemos "A Es· 

ta n ela " . 

* "'Correio das Artes ··. s11plemento liter ário de "A 
União·~. de João Pessoa .. . continua m antendo o n1esn1o aJ .. 
to padrão que tanto surpreendeu o.:; círculos inte!ectuaif" 
do Rio. E ' o q ue nos demonstram os ultlmos numeros 
reccl>ldos. 

* ' De São Paulo, reccbcn1os o quarto nutucro de ".AlliA.n .. 
~e". Revista de Cultura Franro-Braslleira, órr,:"\Q do'3 :\lu
nos cta Al.i~uça :F,rancêsa daque!a cttpit~ l~. 

* Je Atibaia. Sã::> P aulo, rcceben1os o terceiro DlUnero 
da slrnpático. · revista ' 'Tentativa", superiorn1 ente or1enta.
dn por André Carneiro. Cesnr Memolo Jr., Dulce G. Car
neiro. Há uma. peculiaridade nessa publicac:ão literária: 
suas colaborações. d0'3 n1e1hores nornes do pais. sClO in!!
ditns. e especi[l.i.s para a.. l't! Vlsta. 

-Ir 
l.Jtn rornance nos ven1 t1e Goiâs: apj nm .. , d e Ell Hra

sill~n!ic. Edição da R OlEa de l•u iJ licnções .tHugo Car'\"'a.lho 
Ratno :--:", inst.itu iõot pela I•refeitnra de Goiftnia. ·Assunto 
I'eg ~ ona I c reaHzr._ ~~:ío intere_ssa ntc . 

-- () C ulto da Grnudc.~·a" 
Inst:irando-se, cert.amentc. no pen- , 

~an1ento de Etnerson, o sr . Humber-
to Grande procurou apresentar-nos 
ttn1 ~rupo d e " homens representatl
l'os" . no livro " O Culto da Grandé
m" (Ecl. Ip5). Uma obra que v!sn 
nsstm concorrer para a reabilitação 
dos valores htt!nanos, num momen• 
to em que êles se \"êem tão an1ea• 
çactos. tornando-se, assim, ao mes• 
mo tempo, um exemplo e um incen• i 
t!vo. Cada uma das figuras focaliza.· 
das traduz, no fundo, uma lição que 
o autor sabe recolher com a pene
tração do seu senso interpreta.- i 
t!vo,_ ·- - · - · ' 

LE1'RA.S E 

C111 li·z;ro de Cofrcdo Teles Junior 
O sr. Gofn-do Teles Junior é um dos espiritos mais 

sérios de novas · gerações ilterárlas brasileiras, · esplrito 
cuja fôrça se vem revelando simultaneamente na polltl
ca e nas letras. Neste ultimo terreno são. sobretudo, os 
estudos sociológicos, jurldicos e fllosóflcos que o atraem. 
Livre docente da Faculdade de Direito de São Paulo e 
professor de lógica do a nt igo Colegio Universitãrio de 
S. Paulo, acaba êle de publicar um "Tratado do. Conse
quêncio.". (curso de lógica formal com uma introdução 
8. t'llosofin ). Apesar de certo car,í.ter didático da obra, elf\ 
foi escrita dentro de pontos de vistas próprios do autor 
e de acõrdo om os mais modernos estudos sõbre o as
sunt o. 

Concúrso de Sou ctos 
Comunicamos aos que participaram do nosso coucursa 

de sonetos que, dentro em breye publicaremos o l"esultado 
final dêsse certame . Já temos em mão o pronunciamen
to dos seguintes membros da comissão julgadora: cassia
no Ricardo, Murllo 1\'lendes, Carlos Drnmmond de Andrade, 
Manuel Bandeira e Guilherme de Almeida . Não tendo !>O
dido atuar nessa comissão, por motivos )>articulares, a 
poetisa Cecilia Meireles foi substitulda pelo critico Osmar 
Pimentel, escolha feita multo a •propósito, dada a maneira 
brilhante por que êsse escritor se vem conduzindo no se11 
rodapé de crltic;t num matutino paulista. 

A R e< -ista u JPASE'' 

Dando cumprimento a um~ 
norma estátutária, o sr . Alcide~ 
Carneiro, presidente do lPASE, 
promoveu o lançamento regular de 
uma revista destinada ao funcio· 
nalismo, e na qual não só se di
vulgam as realizações elo Instituto, 
como são focalizados assuntos de 
carãter cultural e eelucativo. A re• 
vista "IPASE'', da qual já salram 
11 numeres, ntantem ainda uma 
seção de In terêsse geral, que estu • 
da as Jll"incipais figuras do nosso 
passado literário em sua função de 
funcionários públicos. Assim, já 
mereceram f'Usa1os ~spectallzados. 
de autoria de importantes figuras 

de uossas letras, os seguintes nomes: !\'Iário de Andrade, 
Machado ele Assis, Manuel A11touio de Almeida, João Al
phonsus, Lima Barreto, Grar.a Aranha e outros. 

O ro/1/allce de Ctaricc Lispecfor 
O grande ac:outecimento literário <lo mês é sem dúvi

da o lançamento de "A CIDADE SITIADA", terceiro ro
mance de Clarice Lispector. Em ampla rePortagem publl· 
cada h!l algumas semanas, êste suplemento teve oportun1· 
dade de focalizar a personalidade de Clarice Lispector, 
aproveitando para isso o seu retorno da Sulça, onde alills 
foi escrito êste romance, ora lançado pela Editora A Noite, 
em conell:ão com o Livro · do Mês. 

Mergulhando na análise psicológica para focalizar o des• 
tino de uma mulher numa cidade invadida 1>elo progresso, 
Clarice Lispector apresenta ao público uma hi~tória adml· 
rãvel pelo seu estilo, pela sua atmosfera feérica e 'pela ri
queza das situações. Não bastasse isso, temos na autora cte 
"A CIDADE SITIAD•\" uma romancista de poderosa origt· 
nalidade, que trabalha com os seus verdadeiros materiais, 
num domínio personalíssimo e vasta sugestão humana • 
artistica. 

[ ' /limas ediçües 
Eduardo Palmerio, cujo humorismo já é bem conheci

do através das crônicas, sob o pseudônimo de Camarada 
Lorotofi, apresenta no livro "100 Comentã.rios" uma 'se
leção de suas melhores páginM - (Ed •. J. Olimpio) . 

* Em tudo se pode encontrar o _pitoresco . O sr . Dller-
mando Duarte Cox acaba de revelar isso no Uvro recen
temente publicado! "A flsealização do im)>ôsto de consu
nto c o seu lado llitoresco"'. 

* "Mosaicos" é tun livro de sonetos de Helin Cha veK . 
Muito boa técnica., inspiração mod,.rnista. . 

* Também o O r lente seduz os Íwssos J>Oetas . . Eis a.qu.l 
o sr. Afranio Licinio Miranda reunindo num livro sob n 
titulo: "O Espelho de Izanagui", com introdução de José 
Gerahlo Vieira, poemas inspirados . em motivos japoneses, 
revelando finura c ol·iginalidade. 

* Os J>oetas contin uam fecundos. Waldir Ribeiro do 
Val t>Ublíca um livro de versos - orvalho - com prefacio Ue 
Ciro Vieira da Cunha. 

* ' 'Maria China", o romance d e Istnacliuo de ca.stro, co .. 
laborador d:t '·Manhã•J, vem des}lertando. n. atenção do 
público. sobretudo. pelo ineditismo d·o assunto: a vida do 
cárcere. O ambiente é visionado através da alma da h e· 
roina l\'laria China, o que destaca igualmente o autor como 
um analista de almas. 

'Aos' uossos cola-boradores 
Em virtude dos numeres especiais dedicados, anterlor

m.ente, a Camus. hoje a Na buco e dentro de qulnze dias 
• Goethe, temos sião obrigados a. adiar a publlcaçlóo de 
multos ar tigos pelo q11e pedimos desculpa~ l\OB nOii~O!l co-
~w~~. . 

~-

-
Página 

.---::-:~:-~_,~~----------' 
Edição de LETRAS E ARTES 

comenwrati.va. de Gocthe \ 
No I>róximo domingo, 21 do corrente, LETRAS E 

ARTES não circulará, sendo substituida pelo suplemen
to científico "Ciência para Todos". Isto para que te
nhamos tempo de prepa1·ar e possamos lançar com opor
t~midade o número especial, comemorativo do centená
rt? de Goethe, no dia 28 do corrente, justamente o do
mmgo, em que segundv a praxe LE:l'RAS E ARTES nl\o 
,devJ~' aparecer. 

Conferência do Cm·onel Leon.y M acha_d_O. 
11a Acadcrn.ia Bm.südra 

· Constituirá, sem d\nida, uma da• 
notas de maior relevo das comemo
rações do . centenário de Goethe, 
liesta capital, ·a · conferência que o 
Cel. Leony de Oliveira Machado vat 
realiza1· no dia 23 de ag_osto, às 17 
horas, na Academl'l UrasUelra de 
Letras. A sessão será }>residida pelo 
>i'. Gustavo Barroso, presidente da · 
quela entlda!fe, versando a conferên· 
ela sôbre o tema "Os amores de 
Goethe". LETRAS E ARTES, que 
)iatrõclna essa palestra, tem o pra
zer de convidar todos os seus cola .. 
b_oradores e leitores para assisti-la, 

.... F uúlicações "C1·otws, 
'A Interessante revista "Cronos" vai lnlclo.r seu mOVI

mento editorial com t1ma série de trabalhos coleclona<108 
.. ob o titulo "Cadernos da nova geração", os quais ab~n
gerl!.o teatro, ficção, critica, poesia, ensaio, ·folclore, etc .. 
Já foram programados os seguintes trabalhÓ$: 

Ficção - "Sete Cartas·•, livro do estréia de Célio Lyn. 
- "Personagens no tempo". de Saldanha Coelho. Ensaios 
~ "Alguns estrangeiros no Brasil", de Léo Rodrigues de 
Almeida - "Literatura ·e Flloso!ia·•, de Nisto Baptista Mar
tins: Teatro - "O Rei da floresta". de João Bethencourt; 
Poesia - "Poesia de hoje•·. coletânea organizada por Pe· 
dro Luiz Ma si. 

Uma seção (1<:;;- Jto-vos 
Merece espec!ál destaque a · seção literár!n. que o.t 

novos Iniciaram no "Jornal do Comércio" e que !oi sprc
~entada, hó. cerca de vblte dias, por Augusto Frederico 
Schmidt. Comentários, pe<;~.uenos estudos e poemas dig
nos de nota já ali vêm aparecendo assinados por Jo~ll 
Paulo Moreira da Fonseca, HeUo J aguarlbe, Loreuzo Fer· 
nandez e outros, que se têm mostrado à altura dos {>TO!:,"" 
nóstlcos traçados por Schmldt. · 

Rousscau. Didcrot e o nta!ismo 
Rousscau e Dlderot não t lv am a ptectêncla do qu, 

seria o jornalismo no futuro, como veiculo do pensamel.l.
to. Ambos se declarara-m contra. as gazetas hebdomadarla3 
que circ\tlavam nas ultimas decadas do século 18, corou 
nocivas, principalmente à. literatura, quando desde o CO• 
meço do século 20 elas _passariam a ser um dos meios mal~ 
eficazes paro. a vulgarização das letras. 

O 1wz•o 1·omauce de 'Adonias Fill1õ 
' Intitu1a-se " Memórias d e Ldzn• 

ro" o novo romance de Adonias FI· 
lho, do qual o "Jornal de Letras·• 
vem de publicar um admirável ca
pitulo. 

Voltado para a sua terra natal, 
que ê a Bahia, Adonlas Filho tra
duz e transfigura nas páginas de 
seu se~uudg romance, o ambiento 
que se 1líe gravou ã esde ll lnfanctl'l . 
nas retinas, dando-lhe a visl!.o UDl• 
versa! e a emoçllo artistlc« suscep· 1 

t.!vels de sltuâ-lo em um ·verdadeiro , 
contorno roma11esco. Cumpt·e acen- . 
tuar que nem sempre êsse cr!terlo ' 
artlstico, de altar a análise pstco- ' 
lógica à. t:xplor~a.o de nmblente$ · 

regionais, tem ~Ido seguido em nossas letras. o que valo• 
riza ainda maiS o critério E;egt!ldo pelo autor do admlrll.· 
vel "Os Servos da Mort'l". 

'(Le Cinritiérc J.11m·.,:l, " em j1ortvpuês · _ 
Mais um empreendimento ala revista "Orfeu" ~ 

anunciado para o corrente ano: o lançamento da tra• 
dução ao português, .por primeira vez feita, do "Cí4 

mitiere Madn", de Paul Valéry. "O Cemitério Mari .. 
nho". traduzido por Darcy Damasceno, se1·á lançado 
até fius de setembt•o, em edição de luxo, com intro• 
dução e notas criticas de Roberto Alvi"!- Corrêa. 

'A semana do no·uíss1:111o de 481 em S Pauto 
Está sendo comemorado em S . Pauto a "Semana da 

Novlsalmo de 4&", com conferências de Sergio Mllllet e 
~arlos Burlamaqui Kopke, concertos, exposição de desenhOJ 
e esculturas de Cary Penteado e, Igualmente, t1ma mrpost - 1 
ção de poesia com a participação de Cyr'> Pimentel, Reynat. 
do Balrão, Paulo Sergio, recentemente falecido, VIcente AU• 
gustus Carnlcelli, Amella Martins e outro~. Esta "sema• 
na:" comemora a ptlmelra exposição de poesia realizada 
em agosto ào ano passado, e foi organll!l!lda pelo poeta 
Reynaldo Bairão . 

~(O Prisma.'·· 
O poeta Fred Pinheiro, um!l 

d~s mais firmes figuras ela no· 
visslma. geração carioca, e um 
dos diretores de " Orteu", VRt 
lançar brevemente o seu livro 
ele estréia. E' um caderno da 
poemas Intitulado: " O Prisma", 
que Indubitavelmente o s!tual'{l 
como uma das figuras mais 111m• 
pll.tlcas e pessoais dos " noviSIIl• 
mos". revelando umf\ contrlbUt• 
ç!lo liricn a preciável.. _ .-

Correspondêllcio. e publicações- literários deveM lflr 
et\dereçadas paro Jorge Lgcerdg, r\JQ • Repúblic11 d.__ 
Pen•"' 1_01, Clpt, 9«?!~.. --- ---- -
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Joaquim Nabuco, num retrato· de CHAMBELLAN[' 

--------------------------------

Correspondência entre Nabuco e Machado 
passado é ainda a melhor pal·
te do presente". Nabuco : 
"Quanta saudade me jaz tudo 
1sso! Não tenho outro desejo 
senão acabar o mais cedo pos
slvel a minha tareja e recolher
me à Academia. Será o meu 
Pritaneu." ·Machado de Assis ;· 
"Manda1· lembranças a !im ve
lho é consolá-lo dos tempos, 
que não querem jicetr tam· 
'bém". Nabuco: " V. daqut ft 
uns nove dias vai remocar de 
ftm ano. Suponha Qtte o · feste
jei com um bom copo da bica 
da Rainha, que é para nós 'bra
sileiros na Europa a bebidct po1· 
que suspiramos". Machrtdo de 
Assis : " Agradeço-lhe as últi
mas lembranças que tem tido 
de mim, especialmente a derra
deira, mandada das ruínas do 
teatro grerro e d~ uma das suas 
vtsitas. Assi11~ m~ (.fe1t, com 

lembranças de amigo o aspec
to de cousas que levantam o 
espírito cá de longe e jazem 
gemer dttas vezes pela distan
cia do tempo · e do espctÇo" . 
Nabuco: " Vejo que a Acade
mia foi inventada a tempo e 
na hora justa. Ela tem IJ. 
grande missão de o consolar e 
de tazer-JJ;e companhia. Os 
ausentes como eu estão la cto 
seu lado em pensamento . E os 
mortos são · ~omente ausentes" 
Machado : " A. fadiga se apru- _ 
xima com os seus braços frou
xos e daqui a pouco exaustos ... " 
Nabuco : ·'E' uma grande pri
vação viver- longe dos amigos, 
em terrct estranha, como es-
trangeiro. Sobretudo a c a b a r 
assim. Mas espero voltar ainda 
antes da noite . .. " Màcha:!o : 
" Tudo i,§!fl,..,vte abate e entrts· 
tece._ .t1cà.õet"~ 

Domingo, 14-8-1949 -..... ; 

Diz Paulo Josê Pires Bra!ldilo 
que, quando o tenor De Marchl 
esteve no Rio, cantando ·no ve
lho Teatro Lírico, tinha a cadei
ra de )i.ssinatura vizinha da de 
Patrocínio, da dêste e do filho 
Zeca, já homem feito. Patroc1~ 
1110 dormia todo o espetáculo e 
quando este terminava, tonto 
de sono, dizia-lhe, infalivelmen
te: "- Dá um abraço no teu 
avô, meu slnhõ". Referia-se 
a Peneira Viana, àe quem :;t 
considerava escravo, pelo qut 
este fizera pela abolição do ca
tiveiro. 

Colegas na "elegância" 
Conta Paulo José Pires Bran· 

dão que, nos aniversários do seu 
avô, Ferreira Viana, havia na 
casa dêste um grande jantar à 
que não faltava Constancio Al
ves, sentado sempre ao lado de 
Capistrano de Abreu. Uma vez 
distraidamente, na organizaçâ·J 
dos lugares, iam-se separand,\ 
estes dois amigos. mas Constan
cio reclamou logo, dizendo: "
Deixem-me ficar junto de Ca
p!strano porque a elegância de 
nossa indumentária nos amparu 
a um e outro". 

CP mo se sn be. ambos eran: 
nmitQ. ~·e1axaà9s no trajar •. 
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1 A se disse de Sebasticn' 
Roch Nicolas Chamfort, . 

~ que a posteridade só pu• I 
dera reter-lhe o nome à. con• 
dtçáo de esquecer-lhe a obra. ' 

·E' que a posteridade gosta do 
conforto e a obra de Chamfort 
é inconfortável. A natureza • 

ll tumana sai de Já maltratada, 
e Chamfort exaltou apenas 

j uma virtude e uma das meno.'l 
. bem repartidas que há no r mundo, quero dizer o caráter. 
r Mas uma época como ;.. nossa, 
.em que a natureza humana se 

' tem distinguido por tão primo
TOSOS crimes, deve mostrar-se 
menos suscetível, e está talVC'I: 
destinada a rep~ra.r uma das 

. · Injustiças mais extraordinária;; 
da história Jiterárja. 

Chamfort, que viveu ·de 1741 
a 1794, é o ú.ltint.J de nosso:; 

'mGralistas clássi<.:•>s. Depo;s 
I dêle é o silêncio das épocas re·· 
: volucionárias e depois a litera
. t-ura romântica, istu é, enjo-a.d;t. 

Comecemos por ~iz.er que pa
ra um homem que observa o 
mundo mas OCUlJa nêlc o seu 

: tugar, é difícil esrt~r semp1·e de 
· acôrdo com Chamfort . Assim, 
1por exemplo, cÕ!.ia-nos admitil· 
!que a superiorid:tde só tenha 
' lnimigos c que o r:ênio seja to-r
;C)Osamente solitário. A supenél
l 'Jdade vai bem com a am\za.de 
·e o gênio é muita<> vezes socif~
veJ. 

E' tlificil também partilhar 
um dos sentimentos mais tolos 
c comuns que · >!:ustem, refiro . 

. 1me ao desprezo r.• las multte • 
,:.cr- em gera.). Não pode hav~r 
cJ.esprezo, nem patdo, em gt:;
J-al. Tudo exi~e ccnheciment:o 
de causa. Prefiro as máx1mr.s 
em que Chamfort gradua o '>t'tl 
J1Ugamento. Como erla, qut' vai 
'longe: "As mulheres só wm lle 
~m o que têm de melhor". J:: 
esta, que nos comove por sua 
meianeDlia: "E' ferçoso esco
lher, amar as 1nulheres ou co
nhecê-las, não ná meio iêrmo ··. 
'Direi, enfim, que a ntisa.ntropia 
me parece uma at1iudc fútil, 
e mal educada e ttue em Cham
fort não gosto de sua irritação 
latente, seu. lado vociferndor, 
nem de seu desesJiero totat. · 
Isto dito, terei apusentado os 
elementos que 5a:..tm com qut:. 
apesar rle túdo ( 'hamfort m<) 
parece ser um uo~ nossos mo
ralistas mais instrnti.vos. 

Ora, os nossvs m:-t..iores ntora
listas nâo são os fazedores de 
rn:tximas, são os u;manCISt>\S. 
Afinal, •JUe é um moralista? E' 
um homem, tliga.n"J~, qu'.l" se 
ac!Jruça apaixonadamente ,o;ú
nre o cnração bum'tno . E nad·v. 
c menos ger:J.l que o comçáo 
h umano. E' por isso· que, mal
;;:rado as apll.rências, é difícil 
a}>render alguma coisa. sôbr e .!. 
ccJ.duta dos homens lendo as 
Máximas de La Rcchefoucault . 
De be-m grado daria, todo o li
vro em troca duma frase fclt·r. 
th "l'rince3se de Cléves ", ou 
doi.3 desses pequenos fat o·s reais 
que Stendhal sabia recolht'r 
Os verdadeiros moralistas nâo 
fizeram frases: observaram e 
observaram-se. Não legislaram: 
!!escreveram. r. uessa maneir· .. 
contribuíram mais para esclll.
recer o comportamento dos ho
mens do que se tivessem poh· 
ilo pacientemente uma centena. 
lle fórmulas definitivas, vota
lias à!; dissertações escolares . 
11: que s6 o romance s.c mostra 
fiel ao particular. Seu objeti
vo não são l\-5 conclusões da 
vida mas o seu desenrola1·. J~ 
asshn é instrumento àe 'lonlJf'.
cimento, como o podem ser >!S 
ctênc!as naturais ·ou físi·~as r' 
como nãO" podem sê-Jo nbm a 
matemática nem as máxtmas, 
pois que amhas são jog'!ls do 
t-<'pirito agindo sôbre si me;;mo. 

Com efeito, que é a máxima ~· 
Pede dhcr-Ee, simplifíca:udo, 
otuc é uma: Cquaçâo em que (lS 

!!ign:r.; uo prim:!iro têrmo n :::t
parcecm no ~;egun<lo ma.s un 
ord;;m diferente. E' po•· isso, 
r{Ue a máxima ide:tl p:JJC vol
l.a i·-sc do avêsso Sua vct:lailc 
cn~erra-se em si n1esma c. co
mo a fó>mula algébrica · nilo 
tem correspondllucia na r Llli 
r!:ttk. Nela n::.da é vcnl.l.dei
ro norque tuuo é gc::-a! 

Ora., o que faz o in teresse de 
l:hamfort, é que êle1 salvo l'GU-

UM MORALISTA DA 
' 

REVOLTA: CHAMFORT 

- 'ALBERT CAltfUS 

(Tra®~o ele MARIA DA SAUDADE CORTESÃO) 

ca.s n:ceções, não esereve mixi
;mas. Olhando de perto o que 
é costume chamar seus "pen
samentos" chega-se fácilmente 
à conclu.ão que não culti'l'a. a 
antítese nem a fórmula. Ell· 
prime-se por meio de obsena • 
ções, que poderiam fazer }larte 
'tuma narrativa: "E,.. necessá
rio ser justo antes de ser gene
roso, como é preciso ter eami~ 
sas antes de ter rendas, " Não 
são leis, são anotações, sonda
gens, uma iluminação brnsca, 
que revela uma alma. Assim. 
falando dum egoísta: ·• Atica
ria fogo à casa alheia pan êo
stnliar dois ovos". Ou dumã 
dama da côrte que não da·.-a 
mostras de sensibilidade na re
presentação duma de nossas 
grandes tragédias: "Bem q'lte 
eu choraria, mas vou a unt jan
tar". . . Ou - sõbre a sociedade 
esta observação sempre atual: 
•• Para agradar em sociedade 
é preciso que aqueles que 
não as sabem, nos ensinem 
as coisas que sabemos". Ou 
estas duas que resumem l\S 

contradições de Chamfort: "O 
homem que aos quarenta anos 
não é misantropo não amou os 
seus semelhantes", e "O g·ôsto 
pelo sacrifício é o egoi'.imo dos 
grandes carateres". Chamiort 
nao estrat•fiea em fórmulas su:i. 
experiência da vida, apenas 
sua gcandc arte abund.l. em 
tra.ços mfínttamente certeiro~; 

os quais pressupõem um retra~ 
to, ou situa~ões, que o espirlto 
pode facilmente reconstituir . J~ 
é nisso que êle nos faz primei
ro pensar em lStendhal, que. 
como êle, procurou o homem 
onde se em1ontra., Isto é, em so· 
ciedade, e a verdade onde ela 
está, ou seja, em suas peculiari
dades. Mas a semelhança. entre 
ambos vai mais longe e é possl
vel sem paradoxo falar . de 
Chamfort como de um roman. 
cista. Pois que na ~ua. obra mil 
anotações da mesma ordem aca
bam formando uma espécie de 
romance inorgânico, de crónica 
coletiva.. Refiro-me às "Máxi
mas". Mas se considera-rmos pa
ralelamente as "Anedotas", on
ile os pe•·sona3"ens aparecem f'UJ 
~eua cem seus tra ços distinti
vos, ter-se-á nma idéia ainda 
mais nít ida deste romanc~ in
confessado. Temos assim uma. 
espécie de g~a.nde Comédia 
~nnd_ana em (!UC é pOSSÍVel (!is
tmgurr um enrêtlo e um herói. 

Tentemos resumí-la. 
A cen:t si tua-se em fins de sé

culo XV!il, em meio a uma s~
ciedade sem vigor, ma.s não sem 
g·raça, c cuja ocupação ÚllÍC3, a~ 
qne parece, é dançar sôbre os 
vulcões. A cena é pois o que 
então se chamava "le monde" 
isto é, a alta .so6icdade. E' pre~ 
cioo notar que êsse fato tira. ge
neralid:tde às ob~eMações · de 

· Chamfort. E a frase famosa sõ
h•·e o amor, qu~ não passa de 
•• o contacto de duas epidermeli 
e o encontro de duas fanta
sias", incompreensível num ho
mem que disse coisas tão pro
fundas sôbre. a paixão, só ga
nha senti!lo verdadeiro quando 
sabemos que começa: "0 aruór, 
tal como existe na sociedade ... " 

O que Chl\_mfort ataca é pois 
uma classe, uma minoria. se
grega-da do resto da nação, sur-
da c cega, aferrada a seus pra
ze:-es. Eis a classe que torneec 
os per;;Gnagens do rGmance, o 
ambjente, os as:;unto3 da sátira. 
Po::-que se tra ta pr!meirame:úc 
•lnm romance [:atidco. E' o ltci. 
a Côrte, .1\'l:adame, fjlha. do 1·i ~ l. 
cs:pantando-se, em criança, de 
,;ua nia ter corno -c!a. cinco de
nos ; I.uis AV em ~..! leito de 
a ;:ronie re:..:;i ~tdo l)(Jr~Jl'.e o m éni
cn cm:;rc: ~·. a. a fó:rn·u(r:J. "é pre
c:::o" - é n-c: :s:> trm~r o re
& Arlin. · a ,~,~ -·· ~ .... ... ,. fie Po:ill)n, 
gr~vl d..:., ~ r.i.t~ cm ~rl•.tnt~Yam 

_quando daria à lu:~.: ·• terei essa 
honra daqui a. doi~; mêses" ; a 
insondável estupiddez dos cor
tesãos, sua incrível pretensão 
que os faz designar Deus como 
"o fidalgo li de cima"; 1\fr. de 
Mangeron mandando enforc-a. 

. . 
CamGS, num >desenho de Pacheco 

um copeiro inocente em lugar 
dum cosinheiro culpado, mas de 
cuja eosinha gostava; e muitos 
outros. São retratos, cenas em 
que frequentemente reapareceD1 
os mesmos personagens. Com 
duas ou três exceções, em que 
utiliza traços de comédia, sua. 
técnica é a do romance e a(é a 
do romance ntoderno. Repre
liCJlta os seres por meio de seu!! 
atos. 

No melo de tudo o herói ·do 
romance é o pa·óprio Cbamfort. 
Se reunissémos, com efeito, os 
textos que se referem a. um cer
to M ... obteríamos um retrato 
bastante completo desse perso
nagem para quem Cha.mfort 
forjou o vocábulo "sarcasmáti
co" . Tendo provado tudo e tudo 
rejeitado, si> poderia ser descri
to pela negação se não fosse te

.rcm-Jhe fica.do duas coisas que 
o marcam dum quê inimitável: 
a recordação das paixões e o 
culto do caráter . Não é sem ra.-
2iio aue Ch:tm i ort intitulou Cl\m 
tamanha alHve~ "Do gosto pelo 
retiro e da dignidade do cará
ter", un:.a dar; seções de suas 
"Máximas". E' o lJUe éle colo
ca mais alto n.o homem, e seu 
único defeit o, talvez, é confun
dir o cari ter com a solidão . 

.Mas restit uiremos o seu sentido 
verdadei.J:o a ~ste culto do ca
rater se· cmtsíderarmos que é a 
reação inevitável dum homem 
coiocado no meio duma socieda
de decadente, - onde o espírito 
campeia em' todos os salões mas 
onde ninl{uém toma a sério as 
grandes lições da. vontade. Ain• 
da assim, para. amenizar o seu 
postulado. êle rellOrre à. experi-
ência: "Não é bom arro~ar-se 
princípios mais fortes que os 
que o nosso ca.rátea· comporta." 

CGm deito, êste hon:.em que 
tanto preza. a dignidade e a 
grandeza da alroa. conhece oor 
~xperiência a paixão e seus da
nos.· O homem rnie escreveu 
uma das mais altivas máximas 
que um esrrírito francês jâ. fo!"
.iGu: "Para chegar a mim a for
t•ma terá de 11assar r.elao; con
dicões c1ue o meu carátei· lhe im
nõc" faz prova em cada mí.gh'" 
rlnma scnsibilidatle palpitant.e 
ll:le consegui' l'"alizar essa mi!Y· 
tura. ue- vontane e na h::ão tti" 
consi.itui n caráter trã~ico - o 
que lhe dá um 1nan<;o consldc
l'â.ve' sôbrc o sen temuo . Basta 
situá-lo n::t S()Ciedade â que, por 
seu mal. uertcncc '!)alia. se tH 
um:t. id~ia da. a ;-entura de df'.s 
dem e de:;espero QUe uma altr-.~ 
de su~t enve:;ga dura esbva ~~~~
tina.da ~ C>.nrrP- n cs!"ie trul'.·~o 
oue c :ll; !lcna. F. ' o r~"t""'tnce da 
r'f"~'1lr ... .. . ;!. ~ ... ...,...,.#-1 ... ~ r, ~ .. -,.. ?1 ,.,. ..... "1,-

tão de tudo, q•;·e a caba por 

abranger o próPf'iO ser, ·;una eor~ 
rida ao absoluto, que aca-ba no 
pru::oxismo da destruição, na ftt· 
ria do nada. 

Aventura que só ganha sentf
do ao sabermos de que ímpetos 
confiantes foi feita 11. juventude 
de <Jhamfort. Belo e amado, 
11ua vida começou ·com · o suces
so. Se o êxito social ·tem um 
sentido, pode diz.er-se que a car
reira de Chamfort em seus co
meços foi um êxito deslumbran
te. Mas, justamente, não é cer
tp que o êxito social tenha sen
tido, pois só pode tê-lo numa 
sociedade na qual acreditamos. 

Aqui temos, pois, o nosso per
sonagem instalado no meio do:> 
seus êxitos e do seu desdem du 
ma sociedade corrompida, ani
mado apenas pelos impulsos du
ma moral particular. Imediata
mente é a seus privilégios que 
s.c ataca. Ele, que vive de pen
sões, pede que . sejam suprimi
das. "Na coragem há um certo 
prazer que eu coloco acima da 
fortuna . Desprezar o dinheiro é 
destronar um rei. " íl:Je, •1ne re
cebe seus "jetons" da Academia, 
ataca-a com violência· ''Em 
matéria de inutilidade, basta o 
necessário", e pede sua disso
lução. Homem de monarquia, 
entrega-se ao partido que aca
bará por matá-lo. Nunca o des
potismo recebeu estocadas tão 
ferozes: "As des't'antagens de 
se estar em situação inferior à 
dos principes são plenamente 
compensadas pela vanta~em de 

.,se estar longe d~les. " Ou e~;ta. 
que não envelheceu muito, em 
minha. opinião.: '"Quando se 
considera que o produto do es
forco de t~inta ou r>uarenta l'<é
culos resultou em entregar 300 
milhões de homens dispersos 
pelo globo à. tirania dum2. tL·in
tena de déspotas, pela maiot' 
parte ignorantes e imhecis. cad:t 
um dos auals ~overnado nor três 
on quatro celerados, muitas ve
zes estú'J:)idos, que pensa.r da ll\l ·· 
manidade e que esperar dela no 
futuro?" 

E estâ, que -as resume tôdas, e 
oue é um desafio altivo à. face 
das ditadmas de todos os tem
pos: ·· }!;' mais facil Jegali.:Ear 
certas coisas ·do que legitimá
Ias". 

Ch amfort a fasta-se de tudo, 
recusa tudo, · n ã.o poupa niu 
guém, nem se poupa. . Seu pró
prio corpo entra em causa, n 
t·osto outrcra tão sedutor se 
transforma, " altera-se, fica hor
rível,,. 

1\fas nosso heroi vai ma is 
lon..;e. Renunciar a seus privilé
gioS nada é, e a destruição do 
corpo conta pouco comparada 
cem a destruieão da alma. Ao 
fim e ao Cllbo é nisso que reside 
a &-randeza lle Chamfort e a ex
trema be)eza da obra que nos 
propõe . Porque; a!ina.l, o des
prezo pelos homens é muitas 
vezes a marca dum coração vul
gar. Acom~;~anha-se, nesse caso. 
pela. saiísfação própria; e só é 
legitimo quando se sustent.a. do 
de;dem por si mesmo. "O ho
mem é um estúpido animal 
ruz Cha.mfort - a .iulgar pot· 
mim" . E é nisto que êle me pa
rece ser o moralista da revolta, 
na. medida precisa em que fez 
a. cxperiéncia ioia' da revolta. e 
a viiou contl·a êle. s.cu . ideal, 
sendo uma esnéc$e tle santidade 
dcses'{lerada. - ·• Destruí minhas 
paixões, mais ou menos como 
,;m homem colérico mat~ o ca
""-"lo que não pode dominar'' . 
U.'lla atitude tio extrema e in
trl'< t.á•el devia. conciuzí-lo à ue
r.:a t:i\n última qtre · é o silt!nclo: 
"Tci!os os di:ts aumento a lista 
das coisas de que não falo 
mais " Foi assim levado a negar 
a olrr2o ~e :n tc e essa força. pn
ra <'!a lin >:-:-a r;em que n ê!e n~õ
n"t".io h á t~> nto t ermo tcJlf~v:\ 
·c'l,_~ " "'"· fo·m"- ~- ' ~-.,J? •• ,.1 i\. 
sua revQlta. J!: é lóg-ico. A ;u ·to 

é o contrário do silêncio, e um 
dos signios dessa cumplicidade 
que nos liga aos hcmens em 
nossa Juta comum. Para ouem 
perdeu êsse senso de cumplici
dade e se colocou inteiramen~ 
te ·numa posição de recusa, nem 
a linguagem nem a arte l.em 
m ais sentido . Fui sem dávida 
por uma tal r azá'> qu:: êsse ro
naance do si!êncio 111m ca che
gou ' a ser escl"ito Lm to~ o o 
caso, aqui se acaba a Comédia. 
Mundana, que, an fim e ao 
cabo, desmente o título fútil 
çue se lhe •lera . 

E' à biografia de Chamfort, 
que temos de •"''Ur Q fim d.Ps
ta história.. Niio conheço ou· 
tra que a , exceda. em coerên
cia e dranw.ticidade. Pois foi 
por coerênci.l que ·cba.mfort se 
entregou tota.lmente á revo'n
çá.o, por coe·ência que, não 
podendo mais falar, agiu. 
Mas é lacil vel!"ificar que to
mou a si t. lado u ~~ .tivo da 
revolução Amava demr.sia.do 
uma justiça ideal par'\ a"eiiar 
a injustiça insepar-l.vt'J de tõ
da a açá.• "Sua ir<~.ternida.de 

aca h""' por dizer referindo
se aos •·cvolu~ionários - é <lo 
de Caim e de Ab~I" . Para. 
(\nem, c~>mo Chamfott. se.nte a. 
tentaçá'J do absolut<> e não 
consegue libertar-se por n1t~io 
do homem, resta. apenit.s mor
rer . E foi o que êlc fet, mas 
em circmu:,;anclas til\ honi
vers que cttnferem su-.. dimen
são exa.ta a esta trilfféih:\ ., .. 
moral: :,..;01.ba em cHniíicina. 
A furia da pureza idf,nti[i(\a-se 
agora à Jf:lucura da rlest.ru.i
ção. No dia em que Cha.mfort 
imagina que a reviJ'IlÇií.o 9 
eondeni).J, ante o fr<•,cas!lJ· ife
finitlvo, di1.para-se um tirf) . de 
pistola que lhe despe,uça '' D'l.~ 
riz e lhe ..-asa o alh'l direito. 
Resptra.udo alnda, v~l~.a n. cal'~ 
~~~;a, reta,h4 o .pescoço à.s na'Va• 
lhadas e J:.cera o col';t'l . Inun
dado de s:J.ngue, ent..,t·r:l "' ar
ma nas fofdas e, abriml.J os 
pulsos, :ab<~-te-se nn..Jt l:lg<J ele 
sa.ngu.~ que escoandu-se por 
baixo da porta- acaba 110r dar 
o alarme. Uma tal funa.. Ge 
sulcidio, um ta\ delírio de dfli• 
truição, cus~m a im.,.gina.•·. 
No entanto· já estão eoment:..• 
das nas "Máximas·•: "P.P.cel
am-se as decisõ:os ''iol.;,nta!lo 
mas são as que convêm às al
mas fortes''. E' com cJ:e\W ês· 
te culto obstinado do cx·~rcnto e 
do impossivel que nos yropõe 
o romance de Chamfm·t. l'rtr• 
que a. profissão de xno·ralisl:l. 
não pode ir sem (le•Nt'dcns, 
sem furorres e sacriflcius - <>U 
não pa.ssa llum fiHgtmento 
odioso. E' por isso que cm·'l.ro 
Chamiort como um tloi nos
sos r aros grandes mrll:a.lh;t.t'>: a 
moral, êsse t e:rrivel tormento 
dos homens, assume nêlc a 
força duma paixão p e.>f:O:tl e 
é-lhe fiel até à m orte. Vejo 
que todos Jhe censuram o 
· :~nll1.rgor. Por mim, em verda
de prefiro essa ama.rgtrra, tóda. 
iluminada por um grande ideal 
tlo homem, à filosofia seca llO 
aristocrata que escreveu e!>i·i\ 
máxima imperdoavel, "0 tra.· 
balho fisico impede os males 
do espírito, e é por isso que :os 
pobres são felizes". "La Ro
chefoucault) . Chamfort, JIU'S• 
mo em suas mais extremas ne· 
rações, nunca deixou de to
mar o partido dos vencidos. 
Se fez. mal a alguém, foi a d 
próprio e por razões Sllperfo· 
res. Bem vejo, é claro, ono:le •l 
seu pensamento falha. Aerc~· 
tà. que o caráter se derme pe· 
la recusa; mas há casos. em 
que o caráter consiste em afir· 
mar. Como admitir uma lill• 
perioridade que se alheie ao 
homem? No entanto é a que 
Chamfort, e depois dêle Nletzs• 
c.be, que o apreciava tanto, es
colheram. Mas ambos paga.• 
ram o preço que Implica e 
souberam provar que a aven• 
tu!l"a. duma inteligência em 
busca de sua. just:ça profun• 
da pode s.cr tii.o sangrenta co• 
mo as maiores conquistas. 
'Itléia que força o respeito. 
Idéia, também, que traz uma 
lição para nÓ'S e nosso mun
do . E lembro-vos agora que 
tJha m fort é um escritor clãssi· 

~Conclui na 15," pá:.). 

-
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, ESTA sendo comemorado CU\ 

todo o Brasil, com soleni
dades das mais expressivas, 

o centenário de nascimento rk 
J oaquim Nabuco, o notável c-;
critor, diplomata e abolicionist.:t 
patrício, cujo t1·anscurso se tL 
r á a 19 llo corrente. 

A figura do famoso autor de 
" Minha Formação" tem siclo 
e vocada , por nomes . da maior 
)Jrojeção em no.;;so panorama 
cultural, em toda a sua gran
diosidade e sua obra exaltada. 
como das mais p·ujantes e das 
que maior influência exerceram 
na vida brasileira .• 

Inúmeras instituições· cultu
l'ais têm realizado, nesta capi
"al, sessões especiais comemo
rativas do centenário de nasci-

. ~\'b9 ié 
~Y ~buco na tr~ 

\-'_ AFONSO CELSO 

I 
-

FIGURA de Nabuco for-A m a va por si só o m elhor 
· dos exordios. Bastava 
=>/ assom~ribuna pam em
. po--ygar a atenção e a simpatia . 

Muito alto, bem proporcionado, 
a cabeça e o rosto de uma pu
reza de linhas esculturais, olhos 
magnificos , expressão a un·, 
t empo meiga e viril, nobre con
junt-o de fôrça e graça, deli
cado gigante, Nabuco sobressai
r ia em qualquer turba, tipo de 
e leição, desses que a nature
za pp.rece fabricar para mode
lp . com cuida do e amor. 

A voz estridula va; como um 
clarim; domin a va os 1·umores; 
cortava p enetrante e poder o
sa, as interrupções . D e ordi
llál·io, despedia r a jad üs, como 
um látego fonoro . N ão enr o
qu ecia, a n tes adquiria com o 
exercicio, vibra ções cada vez 
mais metalicas e r i jas. Voz <le 
combat<~ - a do comanda n te 
excitando os soldados no aceso 
da batalha. A ges ticula cã o 
gan·ida, as a titudes plasticas-de 
Nabuco contribuía m para a 
grande impressão produzida 

. pelos seus disc~rsos. Consis- ~ 

i tia um dos seus movimen tos 
habitu ais em m eter as m ãos 
nos bolsos das calças, o u en
tão, em e nfiar dots dedos da 
dextra na a lgibeir a do colet e .. 
Desses e ou t ros gestos p rovi-
nha-lhe vantajoso a r de d e -

1 
~embaraço e p etulancia . Artl
cudava silaba. p or sila ba os vo
cabulos, sublinhando a s m ais 
slgnificati~os . 

A tan tos f,reciosos p red icados, 
juntavam-se im en sa verbosida
c).e, vivaz im aginação poetica, 
corroborada por atir a dos estu
dos literarios, f ert il em r a di 
antes mef'af oras, entu 8iasmo, 
naL-u ral eloquencia., inspiraçf1o . 
Nabu co, dema is, sempre e:,co
lhia pm:a temas. assun tos Jc -

f

vantados - p roblem as sociais, , 
filosóficos e r eligiosos de a l
cal,lce universal. Fugia às pole
m icas in d ividuais , as llltri~ 
põlit1qtÜc_!i . Não se submetia a 
d iscip lina c as conveniências 
p artida1·ias; desconhecia ch efe . 

DE NABUCO 
H.ISTORICO 

FALA A ·'LETRAS E ARTES" O EMBAIXADOR JOSÉ CARLOS DE MACE
DO SOARES, PRESIDENTE PERPtTU O DESSA INSTITUIÇÃO CULTURAL 

mento do ilustre J>:.trício, des
tacando-se clen.:re elas o Insti
tuto Histórico e Geográfico 

I 
Brasileiro, que Vj!m promoven
do um curso - o "Curso Joa 
I)Uim Nabuco '' - constituido d1· 
11ma série de conferências sõ
bre a vida e a . obra. do magni~ 
fico autor de "Um Esta.disia du 
Império", 

Relativamente à passagem do 
centenário - de nascimento do 

/ JLiVJl]JJJ A F lSClliiR 

As inovações literárias e ., 
correr dos anos não ofuscaram 
o seu estilo e o seu pensamen-

' 

to, que permanecem atuais. Ha .. 
Ja vista o êxito semp1·e crer.;- ~ 
cente di! "~1ha F'ognacão", 

. uma de . suas . prmcipais obr'as 
de escritor, cujas edições se sn. 
cedem sery saturar o mercadu 
litei'árío, antes encont1·ando, 
cada. vez mais, um llúblico nu
meroso e interessado em estu· 

cionista assim se expressou o 
ilustre acadêmico: 

- Sõbre o ab9lícionista .Joa
q,uim Nabuco muito se pode~~ 
ria dizer, pois ele foi a~ 

· pai /!g:ura do ..movimento de l! 
her ação do negro braslic!.i-lJ 
Enttetanto, desejo a}>enas acen
tuar o que me Jlarecc e:;~!en:.;<~.l 

· em sua atua<;'io e:n f :. vo<' do 
escravo. 

Sendo um arh;toc:-ata I'OJU<J 

O Embaixador lUacetlo Soart•s falanuo a '·LETRAS E ARTES" 

emérito intelectual e homem pú- dar-lhe as minúcias c surpre- os que mais o fo:ram, Nabuco. 
blico pernambucano, "I,etras_, t' ender, em sua s pãg"inas i!e en - leva do pelo seu alto >entimen~ 
Artes " ouviu o embaixador JO- canta dol-:t leittna, novas be le- to de humanidade e pelas suas 
sé Carlos de ~Iace !lo Soares, zas. convicções libertá,rias, col~cou. 
presidente p erpét uo do Institu- Em " Um E s ta dista tl.o Impê~ . ~c em JlllSição coatrária it de 
to Histól'ico c Geogt•áfico Bl'a- ~ outi·a de SU<lJl obras mes-[ sua cl~~o:se e a os &eus próprios 
sileiro, membro da Academia ~~Joaquim Nabu ~o traçmt lntercs~es, ele que na!la teria " 
Brasileira de Letras e um dos fíao":àpenas o perfil de seu il us - lucra r com a abolição da esêra-
gra,udes conhecedores da obr a tre pai, mas t ambem, e princl- ' v2tura . F oi, portant o, um luta-
de Nabuco. ' }lalmente, o retl·ato vigoroso e{ tlot· clesintcrcssa.d<J, que n ã o vi -
l JM HOM EM QUE SE ANTECI - fiel de t od lt um:~. é)>oca. ~a~ a n a da a lém do -<íue extii·-

POU A SUA ÉPOCA ~ DIPL OMATA pa r um t u m or maligno, que nos ~ 
R ecebidos cord ialmente em Ao mesmo tempo em que des- enx er gonba.va. a n,; olhos do 

seu ga binete de tra ba lho, no pach a.va o exped iente do Ius tl- muml o, do organismo i!a nacio~ 
Instituto Histór ico, o embaix:~.- tu t.o H ist órico e Geográfico nalid~t!le. A g->:atuldade de seu 
dor José Carlos de Macedo Soa- Bt·asileiro e a tendia. às vári2s em penho cn t us'á:>tico em pr ol 
r es, in t eira do do p ;:o))ósito que pessoas l)ue o procuravam, o à a Jibei·taçã.o do neg..-o é o qu ~ 
nos leva ra à s ua p r esen ça, de - embaix2dor José Carlos de Ma·· m a is d ,eve ser ressalt ado em to~ 
cla rou-nos de pronto: cedo Soares, ia..:nos falando só- ~a a sua. br ;Jh a.nte c destemid:t 

- Após cêrca de quar ent..t bre a J>ersonalidaàe, :t vida e a atu ~f};io de fe-rvoro~o abolicio-
a.Jlos de seu fa.J ccimento, a obr ..t obr a de J oaquim N['.bu co. Sô~ nista. 
de N:tbnco, levll.d.a 2 efeito nus h•·e o d iplomata, o ilustre a c.1- \ 1 O " CUR SO JOAQ Uii.\-I 
vá r ios se tores da vida n a cionl'l dêmico d isse-n os: ~ N ABUB CO " 
em que em1.Jf'egou sua a tivida- - Na.buco foi d iplom ata dns , T e!'minando suas decL<traçiies 
de, sua inteligência e sua cul - m ais eminentes que o Brasil à. nossa r evortc,gem, o autor de 
t u r a , n ã.o se diluiu na perspcc- - l~ possuin . T endo sido injusta- ':.fron teiras do Brasil po Regi-
tiva do t empo, n ão se reduziu m en t e vencido na fJUestão d <t me Colon ial'' fez referências ao 
n em se amesquinhou no julga- Guiana inglesa, ficou contudo ·' curso Jõa quim Nabuco" , que 
mento dos pósicros, mas crcs- vitorioso a nte a p j!sterida de, est á sendo realiz:J-do no Iustiiu-
ceu e se · a g'ig;m tou aos olhos p ois sua en orme e brilha n ts: de- to His tórico e Geográfico Bra-
das gera ções presentes à m edl- fesa. do Bra.stl, con t ida n...2. I~v- sileiro como parte das soleni-
tl a que se torna va m ais conhe - if!l apresent ado ao árbitro ita- dades comemorativas elo centc-
cida e melhor compreendida. lia n o, foi louvada e ena lteeíÍl. nál'io de nascimento do Ilustre 

• • Oli;~ptc~; · · ;~b1:epuj~1;d~ · a Nabuco foi um espírito que sz:' por iõdos os especia listas do DI- pa trício. 
multidã.o com a avunta jada elo:- } a n tecipou à sua é uoca, tendo r eit o Inter n acional, ,especial- _

0 
curso promovido pelo 

11[ tatura, m~~sea~v a g a r os a - stdo t a.lvez o m a.js libe•·al !l_os m ente os eu;-opeus e norte- Instituto Histórico _ diz-nos 
0 ~ mente as· no't'as, s rria;-- os n ossos mon!l;rgu istas.. Sob vi- a.mericanos, que . o con.si~era~ emlJa ixa.clo

1
- José Carlos de Ma~ 

olhos- êlltr e -f ectiados, rcflet!a, ríos asncctos t>ode -se mes- va m uru doJ m aiores tltp.om:l.- cedo Soares - vem obtendo o 
aguardava a cessação do ru- mo dizêr - sua a iuac:.ão, no ce- t a s am~•;icanos de seu tempo, mais · completo êxito. J(~ se re-
mor, despreza va os apartes, ou nário da vida brasileira, só fol l fato aha_s r!lc~rdado, com ·~ aliza ram sete conferênci!!:§. que l 
l evantava 0 que lhe convin lllt, 

1 
supet·ad. a em importâ ncia pe~a bra.v11;ra lmg-mstwa que lhe f os estiveram a ca rg·o de pet·sonali-

e de repente partia em no,-0 de Ruí. seu ilustr e contenw..o•·a- ~cuhar c todos lh1 rccou;he~e- da!les das m a is eminentes 
1
1

0 a rremesso. n eo:CuJo centcn á r ;o de uasct- mos. por I:.m lh roosa. V_a le p anorama in telectiml bra sileiro, 
Mal descerrava os labios, r es- mento t a mbem es(c a no se co - 1êiil6rar aqm a f rase de R u t ~ t"Omo 

0 3 
srs. a::adêmico-Anto-

taurava-se 0 silencio. Nem era m e mora. propúsito .ria de fesa rlo Brastl nio 1\ustregesilo, dcsemba.rga-
possivel detê-lo . Cint inuassC' O ESCRIT OR a presentada par Na buco á !J r r.l 
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dor José Dua rte, dep u .ado ..@
ré!ia.no Lime_,_ acadêmieos__m.t
níslrõ Aniba l .Erçite, Muri(l 
Leão e Celso fjejra e d . O jq
tc'ãecarvalJ>J) e Som~ do Th~! · 

· ílíst ed o t1a s Rebções Exte;·ío · 
J·e:;. 

J.\Iais quatro confer ências se · 
J"â!l •·ealiza das durante o C;.n·-

r 
. so, devendo ocupar a c:ltedra o 

}ll'OfC1SOl' Art•11• Re~ O jarna~ 
lista Anibal F'cwan~. dil·eto ,· 
do "Dtar10 dl! Pernambuco", o 
deputado Gilberto Fleyrc e o 
a cãdem!co G asta.vo Rnrg,o,
presldente da Academia Brasi--l 
!eira de Letras. ,. ~ 

Õ "Curso Joa quim Ng.huco"-
será etn:ertado a 6 de setcm• 
bro, pelo or~dor oficial doJn~ -r 
tituto Histórfco, o magaíficu 
Rettor da Universidade do Bn-
sil Acadêmico Pedt·o Calmon. 

A 

11 Semana Fohilórica 
em São Paulo 

COMISSÃO Nã.clonal de Po!· 
clore do IBECC, realiza es
t <> ,,uo, em S . Paulo, a li 
Semana Nac!onal de Fol-

clore. du que se inciDnbirn.nJ a 
Sub-Com!ssão Paulista de Folclo
re e o :::ct•tro cte Pesq ulsas Folcló
ricas "M,,•!o de Andrade" , sob a 

· direção do prof. Roesln! Tavr.,.es 
Lima, de l<i a 22 do corrente . 

No ano r•assado, a I Semana Fo:
clórica ~e t!fetua u nesta capital, no 
M!nist.érlo da Educação, com m >c" 
Exposição ' dP Artes Populares, um:-. 
série de C<;lnferênclas e palestr<ts, 
exib ição de f ilrnes e Ut!1a M esa :ae .. 
don d a , en1 que. t ouu\fant parte 

· GUber to Frev1·e. A1·t ur R atnos. Ce 
. cilia Mclr.:>les, Jo"qulm Ribeiro. AI · 

ceu Mayn ard Araujo, Nobr~~a da 
C u nha e 1~:iar1 z::t Lira . ori,::out~lnd o 
os ~bates o sr . R2nato 1" 1 !::c!dn , 
Secretário-Gero,! da Comlssiv> . 

Cnd.a ano a SenuLnn., coincL:Jin 
clo sempr e co1n a data d e 22 de 
ngos to. qut~ncto pela. primeira vez 
foi cmpret;r da a pa.lavr;.'l Ji"'oll( I~or e-, 
pelo etno.ogo Inglês WiJ.Iiam Jolln 
Thoms, em artigo no Thc .Vhc
n e unt, th:: Londres, ser d., d e e r a em 
din.n t e , rea lizada nutu (os Estac;.os , 
p cb Sub-Comissão loca! 

o p ro ···'T.'mn d a il Sea.A,Jj;l N~ .. 
cionp 1 ct"'- Folclore. que se J' ('llliz::
r ã. 110 salão ro.obre d o Conscx,.;·, t ó 
r!o Drat~ú!-ico e ~rtts1~P..l d e S . "Pü.u 
lo, por es~.)ecia l gen tileza à o ~('H 
Di:·e ';o_·, D r . Cor i Got)'V s A;,·, o:·tn.~_, 

a lé:n de u nlR Exposi~ão Fo~C'ió~.
ca, no. ced e elo Cen tro ele P e.eq_tli 
sa~ Folclóricaa ·'M<'.:·io de A'~ 
dr::tdc'' , çonstnr á dt? conff>rênch-~J 
dos srs. RosSini T aYares· Lirna , sô
bre O Folclore na ob:·a de ~,M.it·i~ d e 
Andrade, Dalmo Be!fort cte M.'tto3 
- O Ciclo da A(;ua no ~'olc!ore 
P a u lis ta e de D. ~Iarlzo. Lira. ,1 fi-

. xa~ão da característ ica d a tWS2:t. 
n>úsic:t popular; de aprese!'t.lçi'IO 
d e do~umeutos m u sicais r egrstr ;t 
dos pelo Cent ro de Pesq·.Usas :B'o:
clórlcas ''Mário de Andr.ade", o. 
cargo d o Con jun to ' ·Luciano . G~~..J 
let:' e da Sen h orita. Incz Sln l<Hl ~ 
6.o. cxib lçl\o d e filmes folclóticoc, 
con1. ex plicações do prof . }·.~cetl 
Maynnrd Arau jo ; con cer tos d~ 
Bonda de Múblca "M!'.jo~ At~~ii o''. 
d o Conze!'vn.tór .:o Dra:.ná.tico e "!'1"...1 -

slcal de S. P r_ uJo. sob a regcl~clc. 
d o maestro Ant onio Ben to ti& 
c u ni 1a, execut a n d o p rogra m as d~ 
znúslcas populc. r es; apresenta çã.r-; no 
vh·o de personagens do Mor;:lJn 
bi<tue, de S . José d e ~araitingu. e 
d a Marujada d e I 2;uape..; e !"0!.1'1.1 -

ria a.os t ün1ulos d e .l~.mn.de\t Am n·
ro.l c Mário de Andrade. 

In ~:t\lgurará a II Senu~na N'lcio-· 
ua l etc Polc1ore, o sr. Henato A..!. 
m c!cta , Scct·etli.rio-Geral da Con;i;/ 
são N~cional d e Folc lore que. ~1 
(lJ .c::curso, eztuda r ft a ~·f:tv a.ção ~· tn a l 
d e.:.:; nossos C"Studos folclórico:;. Nn. 
fCS<:!'.io c~ o e ncerra tnento, qne eoh :. ... 
c~dc co1n o ~ .o a niversá rio da fu u ... 
cler.iio do Cen tro de Pesquisas l"'o:
clÓr icRs ··~.ffl rio cte An cl r nd e". f:~
Iarli. o sr . Oswccld de Andro,<le 1"! 
lh ~. 

Foi cs peçiahnent.e con vi<.lado a 
cor ~nn r e:.:er ü I I Scr:nalla Naci o::J~ tl 
d e Folclore o D1· . Le vi Carn•·~ro . . 
p:·,·s ·dr.n ';'' elo IBECC. w b cujo pa
t:-oclt!io se r ea liza o cer ~R•n e. 

vertiginosa dição de Nabuco Iras a ssim se expre:::~ou o em- do nosso a d'!'ogado foi g· ig-an-fM~I""'::::..-------------------------------1 
o ruído, e a poten tosa vo3. a .::/ Focalizanclo o homem de le - ~ da · Itália : "Po1·quc o t r:! ha lho 

:mções de in&'ente sôprõ Tinco do Scares: ~e gên ero de literntm·a n ã o Ih 
prestes o abafaria m. As JlCl'O- ~ b11 ixá clor .José Ca rlos de Mace- tesco. Eu o perconi t odo c, nf' :--

eram cuida dosa e h a bilmen te - Escrevendo sem re o>~sc::t- con heço cois:t comp a ravel ". 
.\ histúria ed ifi c:J. ~: tt.: d e"~ J~r~t!'litas 11 :' :' Arnl·;· :\':t"! 
A \·ida ;lrd t:.n c r cd .... -ntor.l. llfl trol..;)~lh\1, d l}:i l :-

preparadas. P a r a aí a imagem m ento, fa zemlo da flu~ncia e Sôbr e Na bnco - ·d iploma.t."t. 
mais pomposa, a decla r ação de da simplicida de as carac teri:>t.l- - contilm a o emb:: .• 1dor Jo:;(' 
maior alcance, 0 gesto m a is tea~ cas ma is sensíveis d !! seu esti- I Carlos de l'.J.:cc rlo &o:ucs - a 'i 
t rai. Provocavam . estrepi tosas lo cheio de beleza c gTnça , N:. - •:n.clhores p :iginas 9ue couhe<'u 
ovações nas galerias. buco foi nma <las no3sas m a ios forãm csr•·itas pe'o cha n ce!i\<· 

~~ 
Sentava-se Nabuco, e, du- .::jlegíiima s ex~Õ!!~· naul Fer naml_es . na confcrên -

l r ante minutos ficavam os tra~ A essa fluên cia c a essa sim- cia que nroíenu ~aulo, 
balhos vu·tualmente suspensos , plici~ade, no escr ever , além rl.t sõli ~s !llll>l!lCfu. da. Facul~ad_, 
enquanto não se esvaneciam a s .,_( vita~~ ele seu peusam~nt.o, ~tu... em Ja~e•ro .d&-J.92:!, 
r essonancias de seus possantes talvez se ?~va-a v:ermane_nc~a ~ubhcada poster1~r~e~~te ~~o 
e magicos acentos, repercutidos de sua ob<'a de escn~or, prmct- , Jo_rnal elo Comercio de.i.l 
no que a inteligencia e o co- :aalmente dos seus luxos mala~apJtal. 
r ação . possuem de mai.s ele~ K famosos : "Minha Form~o'"--U. . o ABOLICIONISTA 
vado e sensivel"_. " · ,/1\ .,ym t~tadista do Imp@ ". Referindo-se a Nabuco aboli-. 

~ hf.riu~CJS ]t~!lbn o!", .\ ' "'m?ic·~ . Lil>ath .. s<'~ . Siri o.!" , 
f'c rtug-u c~<.:.s, Es;,:.nh,',i. c o utrn~ n~:.li~. na fo r - · 

pa - ,; 1 · · ica no~ ! fíi ·•úr ias d (l),; :\f:tS'' "lLS un ... c- rt:-to 
.. ·, nan::tt:\'n:::. e farb d oc-nllll"nt it r iu ~Uhre u n l -

•• :11 E~lól'L~S lJE 1 .\1 ~f.\ SC-\TE". <;11t· >nr

Uln·a du 11m·e:- l ~ <:~ (.:ri\i l r T .\'\'l·.s _I()I~CE H .\S ~ 

J09 - f{ j,) de ,l ..::tth;in ~ . 

!•R EC:O< CR$ 60,00. 
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REFORMAS ORTOGRAFICAS 

A paternidade de tõdas as refor
rmas ortográficas que tanto têm 
!atormentado a nossa língua cabe 
)incont.estávelmente a dois homens: 
/em Portugal, Gonçalves Viana; :Me 4 

deiros c Albuquerque no Brasil. 
A Academia das Ciências de Lls

fboa, por proposta do prof. vas
ICOncelos de Abreu, incuml.aiu Gun
içalves Viana de elallorar um ques
~ionário ortográfico, a Iim dt> ser 
fdistribuido tlara estudos a. t.odos Of; 
::acadêmicos e dí•ssa forma permitir 
1a organização de um sistema orto
mráfico uniforme, no q114l prev:l
•lecesse sôbre cada ponto contro
lverso a solução que maior númc
.ro de votos favoráveis alcançass ... 
\Quer dizer: desejava a Academia 
das Ciências realizar uma cspecle 
de plebiscito ertldito, para slmpli
lficar a ortografia portuguesa. ua
'J'ia assim a Portugal um:t ortogra-
1:fia aprovada por sufrágio acad~
mico, em assembléia ordinária . 

o trabalho do filólogo é de 1904. 
1Surgiu com o título de "Ortogmr~ 
)Nacional" . E foi sob a influílncia 

ld.êle que, entre nós, Med~irtJS e 
Albuquerque, em 1907, fez a n'ls-

1sa primeira tentativa de reiurm ... 
e Portugal a sua em 1911. Foi pois 

l
o capítulo inicial de uma ~erie In· 
terminável de controvérsias, diS· 
c:ussões e mal-entendidos. . . Ate 
hoje Brasil e Portugal sofrem as 
consequéncia das dúvidas e dos 
ressentimentos dai decorrentes. 

A preocupação co'm o problema 
é, entretanto, quase contempora· 

f

neo da descoberta do Brasil. Ja 
no século XVI, ali pela 'tltura de 
1576, o gramático Duarl.e Nunes 
Leão indicava as vantagens de diS
'ciplinar a grafia do idiom:1.. Es-

l
creveu mesmo um tratad.J da "Or
tografia da Língua Portuguesa". 
No século XVJll, outro gr:unátlco, 
José de Morais Madureira. FeijO, 

~
ivulgava a sua "Ortografia" com 
ropósitos idênticos. Isso sem ra

lar no nosso velho e famo>o Pero 
Magalhães Gandavo, anugo de t:a· 
mõe~ e autor de uma. <•xt..elenlo 

1 "llistíoria da Província . de · Santa 
!Cruz", que em 1574, - antes, por
flanto, de Nunes Leão, - achou 
;que devia publicar as suas "Re-
1gt·as de escrever a ortografia da ' 
flingua portuguesa''. 

Vem a propósito, êste mes, re
c:ordar êsses latos, porqu~ foi em 
agósto de 1910, no dia 6, <1ue a 
Academia, sob a presidência de Me
deiros e Albuquerque, .tvrovou o 

lseu primeiro projeto de ·•vocal:m
Jário Ortográfico". Por êsse pro-
1jeto dividiu-se o dicionário de 
<Cândido de Figueiredo em grupos 
'de quatro páginas para serem sn
icessivamente estudadas pelos aca
idêmicos. Essa obra serviria de ba
lse para o trabalho, recomendando
i se, porém., que se consultassem, 
,para completá-lo os estudos con
tgênercs de Gonçalves Viana e 
outros. 

Aliás, é lícito lembrar que a ~ 
de agôsto de 1912, sob a presidi'n
cia de Souza Bandeira, Ji;t-se um 
telegrama de Vicente de Carvalho. 
comunicando ter o Pre~ider.lc dP 
'são Paulo, conselheiro Roàrigue• 
.·uves, adotado no Estado a xeror
Jna ortográfica da Academl.l.· E'l 

UM MORALISTA DA REVOL· 
TA: CHAMFORT 

(Conclusão da 13."' pág.) 

Vê-se, pois, que o classi
ismo não se define pela cal

ma c o decoro como preten
, dem os manuais. O Principc 

\ de Cleves morre de desespe
' r o e Mme. de Cleves entra 
num convento. D. João preci
pita-se nos Infernos, a1Jesar de 

[tôdas as advertências . Alceste, 
l inc:~.paz de suportar a hjpocri
sla, isto é, a sociedade, perde
se no deserto para esquecer a 
face humana. Ifigênia, Brita
nlco, Polieutes, muitos outros, -
são as vítimas sangrentas des-
6a obstinação homicida que 
tem por nome a mora!. O wti
verso dos nossos clássicos res
soa 1lo grito das vitimas e dos 
assassinos. Que êsse grito te· 
nha suscitado a mais bela lin
guagem, que essas hecatom
bes sejam harmoniosas e pu
rãs, aumenta ainda a força 
trágic:~. dum tal universo . Sim, 
se a coerência, o gosto pelo ra
ciocinio, a lógica, mesmo a 
bomicida, a exigência obstina
da da moral, são virtudes clás
sicas, pode dizer-se então que 
a maneira que Chamfort es
colheu de ser clássico foi a 
morte. O que restitui a essa 
110çáo a desmedida grandeza e 
~ violência que os grandes sé
culos lhe deram e que é nosso 
deve• conservar-lhe. 
·c+raduçã.o de Maria_ da ~aü
.dade Cortesão> .11 • ~ 

LETRAS E ítRTI!:S , 

tretanto - tantos an6s decorridos! 
- ainda não temos no Brasil uma 
ortografia certa, uniforme c oficial! 

CANTIGAS DE ENCUR:rAR 
CAMINHO 

Eis o livro do dia: As "Cantigas 
de encurtar caminho", de Olegãr!o 
~lllrlano. Es11erado ansiosamente 
pelos fãs do poeta, ésse livro dt' 
título encantador, é nma coleção 
dos últimos poemas de Olegário 
Mariano, tão ricos de substàncla 
lírica e fôrça cncantatórla, 

:rAMANDARÉ 

Gustavo Barroso já entl'Pgou ao 
prelo o seu r. ovo livro: uru.\ bio
grafia de •'Tamandaré .. . 

NABUCO 

~ 
O sr. Cláudio de Sou1.a. ofere-) 

endo ii D1blwteca da ll~<tdemla o 
novo livro do sr. Celso yiei.ra, fez 
o elogio do t.utor,'"'"ardcnte e- Pn· 
usiasta, mostrando a importàncta 

que tem, nêste momento, o apa
ecimento dessa bela biot:rafia de 

Nabuc?. 

TR~S TRAGÉDIAS, DE RACINE 

Na última sessão da Academia, 
o sr . Peregrino Junior pronuncwu 
as seguintes ]lalavras: "Venho ofe
recer à 1Jiblioteca r!a Aca<lcmia um 
exemplar especial de um livro sin
gularmente interessante: a traau
ção de ·'Três tragédias" de Racine 
pela sra. JeJmy Klabilt Se;:all. A 
arte de bem traduzir é, em lite
ratura, uma arte sutil e difícil. 
Entre a tradução e a traição a dis
tância é sabidamente curta - cur-

'DIOGENES, LAERrrn 

ta e enganadora. Raros são os tra
dutores que nf•o traem . .. e mui
tos, porém, sã<· aqueles que, além 
de trair, deformam e comprometem 
os originais.. . Temos hoje, fellz
mente, no Urasil, para consolar· 
nos da legião dos tradutores in. 
competentes e desonestos q•tc pu
lulam por aí, alguns tradqtores ao 
alta classe, que elevaram a rradu- , 
ção ao nível superior de uma aU• 
têntica obra de criação. Manoel 
Bandeira, Guilherme de Alme\aa ~ 
Onestaldo Pennaiort conseguiram, 
na Poesia, reabilitar o prestigio da 
tradução entre nós, transpondo 
para a nossa língua, com fideli
dade exemplar, alguns dos poemas 
mais belos das línguas francesa ·e 
Inglesa. A êste grupo de tratlutores 
de altíl categoria veio juntar-se 
flltimamente uma fina e cn!ta da
ma da sociedade paulista: a sra·. 
Jenny Klabin Segall. Tendo tra
duzido Goethe há tempos oara o 
português, a.nimou-se justamente 

. com o êxito da sua bela iniciati-
va, e deu-nos agora "Três tragc
dias" de Racine, em límpida c bela 
versão portuguesa. Prefaciando ê•
te livro, Ro<:er Bastide chama a 
atenção. com acêrto, para :\ difi
culdade que há ·em fixar, num:. 
traduçlio, a música do verso de 
Raclne. Essa música é tanto mais 
dificil de c:,ptar e reproduzir 
quanto resulta da t'SCôlha das pa
lavras e de ~cu valor sonóro . "E· 
pelas aliterações - diz êle - o• 
.. eu mudos, a.c; vogais cantantes, a3 
elipses e as inversões, os anacolu
tos e as silepses, como pelo Col'
te dos versos, que Racine conse
guiu . atingir as suas mais · perfei
tas harmonias". Só havia, pois, um 
método possível para não trair o 
gl!nio do autor: a máxima. fldell
dade ao texto . E esta fideJidade ll 
a !l'rande virtude das tradu~ões da 
sra. Jenny Klabln Segall. Respel-

\ 

tanao ngoro~amente o ritmo do 
verso, a ordem das palavras, " 
equivalência tios sons, as 1nversõcs 
e as sínteses, que são o segrêdo do 
verso racin.iano, a sra. Klabin Se
gall deu-nos uma tradução ad
mirável pela paciente exatidão e 
pela severa probidade . E com isto 
prestou um bom serviço à cultu· 
ra brasileira . 

O ELEVADOR DA ACADEMIA 

O elevador da Academia andou 
últlmamente desmantelado rluran
te longos dias . Não funcionava -
- os acadêmicos tinham que su
bir para a sala das sessões, tôdas 
as quintas fPiras, pela escadinha 
de caracol. F.ra uma dura prova, 
uma verdadeira prqva de acroba
cia - e moços c velhos a ola se 
submetiam sem prótesto. Entre
tanto. um dos ~dêmicos mais 
jovens, o sr. Muci() Leão, propôs, 
e foi aprovado, que enquanto o 
elevador estivrsse desarranjado, as 
sessões se realizassem no salão do 
andar térreo E uma tarde, no 
grande salão azul, o sr. Austreaê, 
silo, irritado com os lntermina
veis concértos do elevador, fez 
uma autêntica catilinária contra 
éste - "sempre enferrujado, ler
do e imprestável" - e inte1·pelon 
a respeito o Presidente. o sr Gus
tavo Barroso tomou a si a defesa 
d.o elevador: apesar de velho, con
tmnava a prestar ótimos serviços. 
Estava em concertos; mas não la 
aposentar-se Dentro em pouco tl!
lo'-iamos de novo, útil e ativo, a 
subir e a descer, como é de seu 
destino ... 

- Mas o nosso elevador .iá nãn 
merece êste nome, porque não tel!J 
mais fôrça para elevar co1sa ne
nhuma! exclamou o sr . Anstregê. 
silo. 

NOS BASTIDORES DAS LETRAS 

• 

• 

~tL ___ . 
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Alguém indagou ao academico Afonso 
Penna Junior: . 
- Por que é que os mineiros são assim 
tão desconfiados? 
Ao que o ilustre ensaísta retrucou: 
-Fudera, vivendo -juntos durante tan
to tempo! 

"* O poeta e juTista Francisco de Campos 
é um hom.em conhecido pelo séu humour 
Quando ministro da Justiça, ele tele
tonou ao então ministro da Educação, 
s1·. Gustavo Capanema. Era de madru
gada, e o autor de "O Ciclo de Hele
na" disse ao seu companheiro minis
terial : 
-Capanema, não quero sobressaztá-~o, 
mas passei agora mesmo de automóvel 
pelo Ministério da Educacão e vi uma 
fumacinha. Parece que ii.á um incên
dio . .. 
Inquieto, o sr. Capanema desligou ime
diatamente, convocou os seus oficiais e 
chefe de gabinete, que dormiam àque
la avançá<la hora, e rumaram todos 
pa1·a o Ministério, onde nada viram. a 
não s~r a rala névoa da madrugada 
carioca . .. 

* Lucia Cardoso encontrou-se com um 
amigo não ajetto à vida boêmia e con-

• 

Aceito, mas com a condição de não 
bebermos alcoo.l. 
Lucio retrucou : 
-Tomaremos apenas duas "grapettes" 
com açucar. 
No bar, o romancista familiarmente pe
diu ao garçon : 
-"Duas com açucar". 
Seu convidado comecou a beber e sen
tt'l!- o líquido amargÕ. O "açucar" era 
apenas uma met"átora, e significava 
uma bôa aguardente misturada ao re
frigerante. 
Como o amigo reclamasse, Lucio tez o 
esclarecimento : 
-Isso é uma genial invenção de Oc
távio de Faria, de modo aue você não 
'l'JOde se recusar a beber . . : 

* Camus é realmente um espírito arguto 
- · dizia segunda-feira Peregrino ju
nior, numa porta de livraria. E expU
cava ao interlocutor : Você não viu o 
que ele disse na sua conferência "Les 
Temps dei Meurtriet·s", no Ministério 
da Educação? 
-Não me lembro .. 
- Que o carrasco estava de cima. 
- E que. tem isso? 
-Não viu o resultado do Sweepstake ... 

* Vtrtato Corrêa sotre de verdadeira ter:-
mofobia. Considera-se febril com 36,5o, 
Ainda ha pouco, um ligeiro resfriado 
levou-o a tomar a propria temperatu
ra. Que horror! 37,2°!.. Viríato foi 
imediatamente ao telefone pedindo 
com urgencia um médico, que o encon 4 

trou no leito, quase a gemer. 
-Estou muito mal, doutor! Que t~m
peratura, meu Deus! 
-Mas quanto tem? 
- 37 e ~! ... suspira o Viria to. E o mé-
dico, depois de tomar-lhe a tempP.ra
tura encara-o, com bonomia:· 
- Mas, dr. Viriato, o senhor, da Aca
de'f71.ía Bmsileíra, teatrólogo consagra
do, historiad01' e jornalista, enfim 
um homem com tantos .atributos, bem 
merece, sem duvida, 1Lma temperatura 
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E o sr. Gustavo Barroso, defcn· 
(lendo o velho elevador: 

- V. Exa. está sendo onjusto. 
V:unos vê-lo, muito breve, .restau
rado e eficiente! 

E realmente o velho elevador ja 
reassumiu suas funções, com se
gurança e 110ntualidade. 

CONfERÊN CIA DO CEL. LEO~Y 
MACHAil>O SOBRE GOETH[ 

Será no dia 23, às 17 horas, n., 
salão azul tio Petit · Trianon, sob 
a presidência !lo sr. Gustavo Bar
roso, que o Ccl. Lcony Machado 
proferirá a Fua anunciada cônfe· 
rênC'ia "Os amores de Goethe". 
·Es~a conferência. promovida por 
"Letras e Artes", constitui sem dil
vlda um ·dos capit}.IIos mais s!gnl
ficativos do programa <lc comemo
rações do bl-ccntcnú.rio de Goethe, 
e vai ter grande êxito literário • 
social. 

CENTENÁRIO DE NABUCO \ 

Na sessão wlene do dia 19, ii~ 
17 horas. falarão sôbre Nabnco, o~ 
srs. Gustavo Barroso, nJ:eSidente 
da Kcaderiíiã, e Lcvt Carneiro, 
ocupante da cadl'ira n. Z7. / 

CONGRESSO DE LiNGUA 
VERNACULA 

Tendo de partir para n EurOJ13, 
o sr. · Aloysio de Castro renunciou 
à presidênchl do Congresso Brasi
leiro de Língua Vern!cula . A Aca
demia, JJOr proposta do Sr P.erc
grino JuniOl', designou o sr . Gv;sc 
tavo Barroso para substltnf-lo, 

PARTEM PARA A EUROPA 
DOIS ACADÊMICOS 

Partiram 11<1ra a Europa · no di" 
11 os srs. A. A ustregésilo e Alot• 
slo de Castro, qua vão tomar par
te no congresso de Neurologia d(l 
País. 

CONFER~NCIA EM RECIFE 

A convite do sr. Bar1>osa Lima 
Sobrinho, Governador de Pernam
buco, seguiu para Recife o sr . Cel
so Vieira. que vai inao;urar uma 
série de conferências sôbre Nabu-

_..!:11.-.,Durantc sua permanên em 
Recife, o sr . Celso Vieira ~oloca
rá flores no "Ctonumento de Na'lu• 
co, em nome ria Academia . 

AMARO CAVALCANTI 

Na última sessão da Academia o 
sr. · Peregrino Junior fez o elogio 
de Amaro Cavalcanti, <mJo cente• 
nário se comemora no dia t5. 

EXPOSIÇÃO GOETHIANA 

Sob o patrocínio da Academia. 
·vai realizar-se na Biblioteca Na
cional uma grande EXllosição d• 
obras, originais e retratos ue Go~ 
the. 

Originais de Rembrandt 
e Duerer 

Interessante exposição jo i 
inaugurada na Livraria Aska
nasy, Rua da Quitanda; 65 (en
tre 7 de Setembro e Ouvidor i, 
na 2."' feira, às Ül horas. Trata
se de uma coleção de gravuras 

ongmais de Rembrandt e Due
rer que chel7aram da Holanda e 
da Inglaterra para a LiV!'aria · 
Askanasy. Acham-se, entre os 
originais, famosas gravuras co
mo "Estudo de seis cabeças, en. 
tre elas a de' B ela-Saskia". "Os 
Mendigos" c "A Volta do Filho 
Pródigo", tôdas estas de Rem
brandi, e a belíssima xilo_qravu
ra "São Je1·ónimo na Célula" 
de Duerer. A.lém das gravuras 
originais, a Livraria Askanas1; 
reuniu uma vintena de cóptas 
antigas dos ~éculos XVII e mais elevada! ... vidou-o para irem a um bar. · 

-~:=. XVIIJ sobre outras gravw·as dr. 
-~~------------------~~~~~~~~~!!!!!~~~!I!!!!!!!!!~!!!!!!~~~.R~e~m~br~cl~n~a~~1:.c~Duerer-L./ 
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LetraJ' e ArleJ 
RIO DE JANEIRO, Domingo, 14 de agosto de •J949 7J 

I 

~JOAQlHÀ1 NABVco~ 

INIS E: CATARINA 
DUAS. MULHERES CHÉGAM-SE. MEDROSAS, 
.PÁRA PERTO DA ESTATUA CUJA FRONTE 
A ' MÀNHÃ ' QUE DESPERTA i-.:0 HORIZONTE 
ÉNCHE DE CLARIDADES JUBILOSAS . 
I • . 

VESTEM AMBAS AS ROUPAS GLORIOSAS . 
. CUJOS FIOS DE LUZ NÃO HA' QUÊM CONTE. '·. 

MAS QUEM SÃO ESSAS FORMAS VAPOROSAS, 
éOMO AS NéVOAS QUE DESCEM SOBRE O .MONTE ?. 

UMA TRAZ AS "HERVINHAS", COM AS FLORES 
QUE. ELA COLHEU NA FONTE DOS AMORES . 

·A QUEM "DEPOIS DE MOR!A A FEZ RAI~HA"J 

A OUTRA, QUE ERA A VIDA, ERA O DESEJO, 
QUE ENCHIA A GRANDE ALMA QUE I:LE TINHA - J 

NOIVA DE SUA GLóRIA - TRAZ-LHE UM BEIJO. 

APOTEOSE ~ 

ELE FOI UM ARTISTA SOBEI~ANO, 
E SO' TEVE NA ARTE UM IDEAL: 
ERA A PATRIA, POR ISSO, PORTUGAL. 
QUE eLE AMOU COM ALMA DE ROMANO; 

\ 
' A QUEM DISSE, MIRANDO-O NO OCEANO ~ 

"PODES MORRER, QUE EU TORNO-TE IMORTAL ... 
E' HOJE O VASTO, O IMENSO PEDESTAL 
DO '/ULTO DO POETA SOBRE-HUMANO. 

NESSE BRONZE QUE OS TEMPOS NÃO CONSOMEM, 
.ELE PAGA UMA DíVIDA DE GLóRIA 
A V!AIOR QUE UM PAíS DEVEU A UM HOME~ ~ · 

E OE JOELHOS, NO CHÃO DA SUA HISTóRIA~ 
LEMBRANDO-SE DA .GRANDE: INGRATIDÃO,~ 

. PEDE AQ DEUS D.QS "L_ti_SI6D6S" ~ ~.ERD~Ji"'~"' 
I •' 



lt-;TRAS E A.RT~S 

~-~RA~Ci5CO aCNA(;IO n\\~ 
DECJ\RVALHO MOW - M 
RA, BARÃO ,DE PE-

INEDITAS DE CARTAS 
JOAQUIM NEDO 

D.; Wcs:r ingt on, Joaquim Nt:.· 1 
. ÕllCO /Õl removido para Lon-
d>·e.;, ond.: servm sob as ordp.ns 
ãõ'"oariío de Penecro.--sfj,as car
!7ís a esle prezado chefe, que 
aJ conservo tl todas _cuidaà.osa -

.::::1 -:n'.rate, c'tr; 'Vfr .. c:s 1narcada.s CGín 
/a dcrlc c r'" que lhe chegaram ás 
r.:c:os, .~ão a~ mais numerosas <l 

âc cerlo modo gs ?IWZS 1WJ1!)1·
'iJ.l.iJJ<ii d esta co~. ""])a mo:. 
cidade de "iaiwco sobreviveram I$ 
pr~w;;!l&...dD.t!liJJJ.c.n.to.s_J~Jl;stola~s, \ 
e os cm·tas a Pen~ã.ii..JJ&ittJ 
7lú.7nero. N fiu se limitam aliâs r · 
~'"rindo ela ca: istê·ncja de .-

. Stlo as únicas ~r;e lhe 
qtraviSSº' fl a 11jda tôdrt, fiel
mente e sem interrupção qté a 

NABUCO 

'·LETRAS E ARTES'' divulga, em pS'imeha mão, pa~te à a correspo3'1dênc:ia 

do grande brasileiro, com anotações de sua iilha, Car'Jiina Nabuco 

I 
No pla.Jio das 9bras Completas de Joaquim t\abuco, que estão sendo iJUiJlicadas p!lr 
uma cditôrn de Si:o Pahlo, devera aparecer dentro em breve um volume do maior inte- 1~ :êsse : "Cartas a Amfgos", c i idas e anotadas or Cll-t'olina Nabuco. Trata-se de um r 
~c~1 ne que reunira grande parte. a correspo:u cncia do no ave der" abolicionista, . 
e qne sem dúvida vira permitir mais do · ue a i'Ó ria " · -.o'' um melhor ,.. 

=1 conhecimento da sua fa · nte · on r e zmente quase todos os amigos com f 
- quem Nabuco se correspondia tveram o bom senso e o bo.n gõsto de guardai' suas car· 
~ tas, gTaças ao que foi possível f!. &ua filha e iuteli . e bió ra-fa. retmí-Ias ag·_ora, nêsse 

. curicsíssimo volume que muita luz VIra fazer, Lambem, so re VIUlOS dos !"ª'S tmnori_a.9-
~ f:es acontes;intcntos da nossa Histórb. As cartas aparecerão prec~di~as de notas ~obre 

rada um dos amigos de Nabuco com os quais trocou conespondenCia, havendo amda. 
quando nec. essãrio ao eselaredmento de um fato ou de um nome incidentemente citado 'lb
no texto, notas de pé de página, umas e outras de autoria da romancista de "A ,su- )r' 
··essora" . Foi, aliás, D. Carolina Nabuco que, ir1teirada da nossa intençao de dedt~ar · 
o suplemento de hoje ::to seu ilustre }Jai, nos cedeu g·entilmente as cartas que abatxo 

cuja amizatle e confianç~ V .. 
Ex. pudesse contar; na xap1da 
destruição dos- nossos homens. 
v. Ex. fica sendo um dos pou
cos da velha escola que se es- . 
tão tornando nece.>sários.·. Infe- ~ 
lizmente o nosso Corpo DiJ2lO
m l\tico en~te;:ãlgUDi:\ acha 
slmllatias. ~ propõr uma re
t'orma do nosso serviço, · para 
ter ocasião de falar especial"' 
mente dêle. 

Peco-lne, meu caro Sr. Ba • 
r!io, que apresente os meus pU• ):::' 
rondes respeitos a Sra . Baro
nesa, a quem tomo a liberdade 
de mandar também muitas 
saudades, e que me creia sem• 
pre de V. Ex. 

publicamos. 

pois confirmou, como _a ele qUte aos meus, (llll:L!l":a vo tarel, 'Qa~ 
' - 1 ' a cegue1ra noturna e causaaa 1·a o Brasil ena a '1ve• 

po1· uma deficiência alimentar, In e 1 . erno: .. Ul~\ 
. hoje reconhecida como caren- lugar de lente, que eu nasse 
cta de vitamina A. Em . mn f por concurso · ou para o . qual 

. temperamento de lutador. Ad~ ~ fôsse ·esp.ontaneameute deslgna
versdrio dct ditadura no tem• . do, - sim, mas um lugar em 

- repartição -- nunca, a menos 
que mude muita coisa no país. 

. ~ -~ Obrigado, meu . caro Gouvea, 
~r · · pelo seu intcrêsse por mim <lo 

· 1~ ~~~.')-' ~- __..#"- -~,. " •• ~., ._ qual tenho tido tão grandes //i 'Í'- ~ provas em 1•1inha vida, mas a 
minha situatão é delicada e 

f: 

obriga-me a seguir um:L linha 

~ 
de conduta que, por assim d)· r ~ zer, só eu mesmo conheço. Nao 

~)' ~ ·'1 se __zangue comigo por e:u. não 
1\ ~- · ·~ ~y aprovar os passos que voce deu 
1~ 1 ~ junto ao Rodolfo e ao Marti-Mto. Obrigado Amigo \ ~) l ho 

B io, B àc julho de 1879 . JOAqUIM NABTJ(;CJ. . /~.<_\ .. n népois porém do que acon-
.:\[e•t r <tro Sr. Barão, 1- -~ ..,. .., tPcett com meu Pni e tem aco.n· 
Et.c~evo a v. Ex. da c:\marn. (1) Scrviu,io no exêrcito ln:;:lé~ \ , ~. " ,Pfr:~. ~ tecido comigo, eu devo pr·oce· 

{para onde já venho 3empre n" Afrlca. cto Sul, 0 príncipe Lm~ · " ~; ~ der como procedo. Por i~so se 
mll;.to ~borrecido l, somente pa- Napoleii.o extludo na Inglaterra . . a nomeação estiver feita você " com sua mãe, a lmoeratriz Eugê· "- . 
1·n ter not.íci11.s da sua :;~mável ma. viuvro ele Naootcão r:rr, tot '-~ a Impeça, porque se ja cstlver 
pe:;~õa .:: da Sra. Baronesa. A morto em combatê com os Zulllll - · ~ feita ea só poderei recusá-la. 
política sev,ue sempre a mes- em :! de junho de 1879 . _ ' Em todo caso peço-lhe que tor-

. rnt\, c nas _v~ras do encerra- (2) o C.Qllselhetro JR§é Ant<ml,o _ . .· .-::::) ne hem claro que você pediU 

ll
men · ~õ não se sabe sara.! va. um dos tforlzados . , ( :-< êsse en1prêgo ou qüãrquer ou· 

êiieres d~~@rt o Lwera1 §e~ t· ao m·n·st' i · u Jmpe an ~ eremos 1sso Vl o u i)resldent =:o Conselho 110 ,.n: . · 10d 1 I· e1: o o a~ ._ i tl-
.se ~···nos · o ~;egu!nte, 1880 • - l'a or, para m1m, pot· nuc a • 
~o ~&~~r.f®s .J2ar~m-me . A- FREDERICO BORG.rS ,_:jva própria, e não por delega• 'jm · a · as; fala-se em ~;;; Nabuco num desenho de "'ição minha, CiUe não -posso pe· 
e!Jlm·ésUmo t;ro ouro. e em em· Pacheco dlr nada a govêmo nenhum. 

- -- - ~ Frederico Augusto Borr~es tol M lt s ti i v ê além présti!f<L e~~~~~~ arra J u o eu re se oc r < níêsm _J:DL _ffi _____ UJl ln_fês. o presidente da Sociedade Lt~ · ... . . . · de pedir não obtiver - é mais 
V. Ex. deve melhor do que eu nertadora Cearense que tanto -1 po . de F lona no Pezxot?, teve -J uma históri<t injusta que me 
saber do que há por aí, se al- fez para a libertação desta p1·o- _,.a 'l!z~a ame~çada. e evadzu~se da. '1 lançarll.o em l'osto. Desfaça tu-
gmnn coisa realmente existe. v!ncia antes de qu_alquer outro. pnsao de .. wn~zra sensadonat, do iSSo do me'!Iior modo possi-
Vcjo que moneu 0 se] gr.aru;le f<'ot deyutada ~n. 1664 •·na mo- i!zs]arçadq_ depozs em marznhet- vel, meu caro Gouvêa. Sei que 
<'~L~nel RotschiL . e pelo narquiã e depois seguidamente ro !rances para .vof!er . P.mba:.· sentimentos generosos e uetlica-
"'::ime~ '' que v. Ex. este•1e pra- na 1·epúblzca. oi grande adep- car no cru~adOl Aretll:ase ' dos o animam e por isso conto 
sente a'O funeral. Também lo de PTorirmo Pe-ixoto . onde encon:-7ou agazalho so~ a que você me compreenderá per-
consl:t IJClo telégrafo o ter sido C· N · oa.n.df3tra /? a!tcesa como P7.~so feitamente. Abraco-o de todo o 
mulih'.clo na Africa o jovem polttzco · A !Z?n de podei' cl~11;1• coracão a 1:üá e:- aos meninos. 

l I . 1 (1) Ess"s Rio, 29 de setembro de 1881 . ca1· em Pctns durante o extZIO, - ' . Todo seu 
P1 ncipe mpena · " que foi longo, submeteu-se a moftcs todavia não terão con- Ilmo. Sr. Dr. Frederico JOAQUIM. 

·ct d ' · uir 0 int~rêsse de Borges, novos exames para obter o 
sep;u1 o unm " -: ., gra1, de::Jiouwt em 77redtci1ra; 
V. Ex. I?Or _uma season que Muito sintll o luto dolorosis· ~ue iá 0 et·a nas ~n rs • 
:~e am~uc,1a tao brilhante, ten~o - slmo que veio feri-lo e que Y· dades do Brasil e~ de Heid.el-
~~. Cro1~ecte tm Londres. Pa1a ' S." teve a bondade de C()R].Um- berg . -
u! seguia ontem o SaraiVa (2.1. car-me · é ele todo coração que . . -.:f E' sua sorte te1· sempre 11m es· me assbcio á sua grande peraa. Voltando r1. patna em W05 tot 
tadista an11~0, e as impressões Também eu, que ainda ti"nho n novamente pro_fess~r d~ Facul· 
que o, no<;sos homens ~razem ~ felicidade de ter viva minha da~e de Medzcz1~a ao Rto '!-e Ja• João 'Lustoso ·da Cunha Pa-

~ da lc~cão de Londres nao po- mãe, qei êsse nome na infânc1a~f netro. (desta: vew n.a cadezra de ranaguá, visconde e depots 
r dem ser melhores; nem mat.s a outra e a a min a ma • oto-r!no-.larmgologza de que fot marquês de Paranaguá, era nes-

.agrad::-cidos poderiam êles mos- n a 1 ue m o o mes~ 0 prnn. ezro .º.cupante) e mafs sa ocasião 11residente do Con· 
trar-se . . . mo • · ue se consa• tarde s~u~rluetor. · - , selho. Magistrado, deputado, 

'I'omo a llberdade mandar a gra a guem UQS t:a'iíl: e nos edu· ~ a1~a~e entre Nabuco e 0 senado?", conseUzeiro de Estado, 
V. Ex. uma let1:a no valor ~e c a como se fôrii i1õSsa mãe. Go~vea ,o~no lhe chan~ava CJ fâ1'a ministro diversas vezes e .. 
t 38,13,0 do En~llsh Bank paLa :N'õmeio duma tal tristeza com· f espo!il!- e con,:(l era conhec.do na ~dirigira a pasta da Gtterra du·~~ 
que V .E.'!:. queu·a. ter a bonda- preendo como devia tê-lo ain· famzl!a dela.. ~r~ J:erbdadefrzf- h rante a guerm do Paraguai e1n 
á e de mar1dar pagar t 29,10,6 da mais incomodado 0 ato do ntente, de umao~. ~ a uco ,ze 1 1866 e 67 , 
ao alfaiate Poolc e 1: 9~2,6 ao Presidente. A demissão porém tfnha um:a Cbn/!ança ab~olutu · _ c. N, 
sapateiro Ma~stl'om ~nao ou- por tal mot.ivo é um título de como mmgo e como mé1tco. 

.::f tro l de Burlu:gton Alcade ·_"A benemerência, é como a meda• C· N' 
!etro vai ta;r:nbem a~ G_uimaraes lha que se concede a quem sal· Lo)1dres, 13 de junho de 188" 
'para o caso de ausenc1a. va da morte os afogados "' 

Em setembro, estou sempre uma recordação para tõda a. r:- Meu querido Gouvea, 
firme na esperança de pode1: vida. Creia em tõda a miriha Apenas tenho tempo para 
achar-me pe~to 9-f Grosvenot~ simpatia e na sinceridade com responder :1 sua carta que me 
Gardens. A expenenc1a que ft:<: a qual sou de v. s.~. trouxe a notícia dos passos que 
aa pollEica ~ostou-me pro- I voce deu para obter para m11111 
:t'undamenteaesta vida; só te- fJj JOAQUIM NABUCO . -o lugar de Diretor l\a Bibllote· 

· nho. um desE;jO, apenas entra- W A HILÁRIO DE GOUVÊA ca. Sinto muito que você tives-
do. e o de smr. • se tido tanto incômodo, porque 

i':o meio de todo êste baru· Hilário •le Gouvêa casado me seria impossivel ace!\i\1" a. 
lho só tenho um prazer, é- vol- com a innã de ,Toaquim Natm- nomeação para esse ou qual-

. -1 tnr:me para C~..!!:inha v)_da co, R.i,fu, (Io:iá, como é sempre quer outro lugar que O Marti-
f a e todos os dias, quanão -mora- · re[érida nestas cartas) , foi um nho e o Rodolfo (1 l se prestas- Y-

,,a em Londres, e quando está- dos médicos notáveis do s1m sem a...dar-me. Não tenho pre- · 
vamos ' sempre juntos. Vejo tempo, não s6 em sua especm- sentes os têrõiõS de minha cor-

1 com prazer que o nome de V · lidade que era a ottalmologta respondência com você, mas 

IEx. não encontra aqui senll.o mas (a época não e1·a ainda das suponho nunca haver feito re· 
mUita consideração da pa.rte do especializações rigorosas) tam~ :ferência à nomeação para qual. 

tgovêrno; Liberais e Conserva•J bént na clínica geral. quer emprêgo pelo presente ou 
dores são hoie seus amle;Q.l!.. Além de cientista,' jol autor futuro gabin&te. Nem sei como 
Qualquer nova combinação con· de importantes estudos e de eu poderia r.ceitar! Tenho sau· 
taria sem duvida mini.stros com aescoõcrta.s cme a. medicina de· dades de cusa e ·multo amo1· 

\\',\'\~I 

Londres, 6 de novembi'O 
1882. 

11:e 

Exmo. Sr. Conselhei!'o Pa· 
ranaguá. 

Como cidadão brasileiro jul· 
go do meu dever chamar a 
atenção de V. Ex. para um 
edital do juizo da provedoria de 
Valenc-ª, Ql\tado de 22 de se
tembro de 11!82 e assinado pelo 
escrivão Gaudêncio Cesar de 
Mello. ll:sse edital, que foi pu· . 
blicado no "Jon1al do Comér
cio" de 7 de outubro chama 
propostas pa~ 
escravos 'e '·mgenuos", em que 
africanos de menos de cinquen· 
ta anos (quando a lei de 7 de 
novembro de 1831 nunca · revo· 
gada tem c.inquenta e 11m) fl· 
guram ao lado de escravos de 
dez anos (quando a lei de 28 de 
setembro de 1871 iá. tem onze 
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anos), ~ d-: ingênuos até ae : 
dias, assim postos em arremata• 
ção como se esta )Íltima lei náu 
tivesse sido re~istrada na le• 
g)siayão de Va1®Câ ou rião 
eXLStlsse na ao Estado. Assun 
põem-se à venda nesse edital í"' 
"os serviço3 (por exemplo) àa. 
ingênua Georgina, preta, 1 ano, 
filha de Cândida, avaliados por 
20$; serviços do ingênuo Be~ 
nedito, crioulo, seis meses, 11• 
lho de Damasiua, avaliados pot' 
20$; serviços da ingênua Or• 
m inda, parda, 3 meses, filha de 
Clara, avaliados por 20$000 ;] 
serviços da ingênua Leonídià, 
parda, de dias, filha de Alclna, 
avP.liados por 10$000. 

Não conheço maior p·rostitui• 
çll.o da ·justiça do que êsse ed1• 
tal do principio ao fim! A má() 
t~ de indignação ao 

:"Chamar aatenção do govêrno 
imperial pata êsse tJ:áfico lud.l:' 
c)al ~uQ§.! A audácia de 

· p"<n'éln-se emi1asta pública in
gênuos de wese:; e de dias, fa:>; 
qUU?e esquect>r a audácia com 
que a magistratura local poo 
em praça africanos (pela idade 
marcada e t1ue é um edital ae 
venda uma informação bona ) 
jide) necessária.mente impor• 
tados depois da lei que decla~ 
rou livre todos os escravos que : 

· entras~ep.1 no território ou por • 
to do Bras11 vindos de fora . 

· Nesse edital são anw1ciados os 
seguintes escravos: Marcellna, 
crloula, 10 anos, filha de Eme· 
renctana, quero dizer Emillana, 
avaliada por 80$000; Manuel, 
crioulo, 10 r.nos, filho de Rosi
t1ha, avaliado pot· 700$000" ('3 
mais dois · antros); pode haver 
em 1882 esçravos ele dez an'O$ 
no Brasil? 

Não chamo a atenção de v .. 
Ex. para os seguintell escra~ 
vos: "Agostinho, prêto, 33 anos, 
morfético, avaliado por 
300$000; Manuel, Cabinda, 76 
anos, cego, l!.valiado por . . . . 
50$000; Luís, de nação, 81 anos, 
avaliado por 50$000; João Mo~ 
çambique, 86, ·avaliado por . , , 
50SOOO e outros, porque ~o ê. ea 
infelizes têm o direito de qu • 
xa.1~se do nosso pais, onde mor• 
:féticos, cegos e velhos de mais 
de 80 anos :;ão postos em arre
matação co11w escravos sem que 
a autoridade pública os recla
me para algum asilo de caride.• 
de, a lei escrita não for viola· 
da nessas odiosas abena~,oões dit ~ 
moral pública, de ingênuos Oll 
a venda dos seus serviços? 

A lei de 'i de novemb1·o dP-
1831 que aboliu o tráfico está 
de jato revogada: chegou o mo
mento de mostrar o Govêrno 
que essa não pode ser a sorte 

· da lei de 28 de setembro a e 
1871. E' preciso impedir êsse 
tráfico de ingênuos que des
ponta. Não é abafando escân~ 
dalos dessa ordem que se o pode 
conseguir. l!:sse edital de Valen- . ) 
ça abre uma pág!.Uf!. . ..tristíssima j:l 
na história do Brasil e cabe a . 
V. Ex. rasgá-la quanto antes .. 
A começà1"ã"Vm1da por editais • 
ou sem editais dos serviços ele : , 
ingênuos, a lei de 28 de setem- j 
bro será em breve reputada pe- · 
lo mundo, como de tôdas !\ t 
mais monstruosa mentira a que : 
uma nação jamais recorreu pa- . 
ra esconder um· crime. A pra
ça estava marcada para o di.a 
26 de outubw e a esta hora jW 
te1·a tido lugar: a autoridade 
públijca porém terá meios de 
perseguir os criminosos c rel!-. 
gatar os inocentes. A que~tão é 
a seguinte: Podem ou nao os 
ingênuos ser vendidos? Perteu- ~ 
ce ao Govêa10 salvar a dl'giiiCia- ,
'ire de tôda essa imensa classe 
criada pela lei de 28 de setem
bro. Escrevo a V. Ex. com 
plena confiança nas suas in· 
tenções e espero que prestarâ< 
ao objeto desta carta, se o n9.o 
achar indigno ctela, tõda a sua 
atenção . . 

Sou de v. Ex. com a ma~~ 
consideração, 

Amigo ObÍ'igado e Criado 
JOAQUIM NABUCO 

A JOSE' MARIA DA SIL
VA PARANHOS 

O 1ovem Paranhos, jutum ;J:t
rlLo do R io-Branco, /tzera- ;.,:! 

• cédo amigo dos filhos do sena
dor Nabuco. Primeiro tot-o !fo 
m~o, Sizenando;---cu1ca 
fcíciile se Ci']1roxmtlt'Ulí mais da 
sua e depois de Joaquim N__g· 
~sempre tota vor~tn um 
temperamento muito res~rvatJo, 

.(Conclui na, 12.'' pág :). 
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! v tDE o sombrio préstito 
com que a escravidão 
pretemle disputar vos

'SOS sufrágios, o cortejo com que 
:se apresenta em vossos comí
cios! 

São velhos 1le 60 anos ca1'l'e• 
,;ados de velhice e de trabalho, 
que não deram somente ao seu 
senhor inexorável grandes sa
fras de açucar e de café, mas 
J11e deram filhos e netos, essa 
outra. colheita que o enriqueceu; 
as galés de uma vida cuja his-

. tória tôda. é a tragédia da sen
zala, sem lOU!\ consolação, sem 

- um ap~>io fora de si mesmos e 
· do seu próprio coração tortura

do, da sua consciência esmaga
da, sem ncnhmn desses apoios 
estranhos que todos nós temos; 
nem a família, nem os amigos, 
nem o ma.gistraclo, nem a reli-

' gião, nem a lei; portadores d(l 
nn1a vida assim roubada tôda a 
:si mesmos, ao seu corpo, a sua. 
alma, ,·ida cujos dias, um por 
um caíram fundidos t>m moedas 
ele cob!·e, nas mãos do proprie-

tário. . E vós imaginais que 
sofrimento devem ser os do hu~ 
mem cujos dias são assim va
zaéios, um pot· um, sem respei-

' 1 Q às Hccessidades físicas e 
ruorais. oo ser DCnsante que 
nós sorncs ..• 

F UI denunciado pelos zelu
t cs da monarquia, hoje 

qu..J.se todos. aderentes, co~ 
mo sen lo um aliado da Repú
blica pelo meu programa· Abo
lição, Federação, Arbitr~ento . 
Não há dúvida que as tres re
forma:> eram tôdas passos pa
ra o ideal republicano, mas 
também cu nunca sustentei que 
a monarquia tivesse <?Uiro pa~el 
senão o de conduzu· a naçao 
áquele ideal. Na geí-ação pre~ 
.sente, porém, êsse conj':lnto de 
idéias só podia consolldar a 
monarquia. A abolição devia 
fortalecê-la, com o tempo, no 
coração elo povo, mas enquanto 
-o povo não pudesse protegê-la, 
com a sua gratidão contra o 
ódio levantado, a federação o 
fortaleceria no ânimo das pro~ 

· vincias livres e o arbitramento 
1 na consciência da América. · 

11 As trf:s idéias formavam umu. 
1 .só política. A monarquia foi 
tentada, por medo do republi
canlsmo escravista, a seguir_?:';; 

• tra. Disto não me cabe a nn-, 
' nima rc ,ponsabilidade . 

A federaçáo, entretanto, não 
lhe fez outro mal s'enão o de 
~ervir lle carta de fiança á Re
pública , quando foi proclar~ta~ 
da, para obter o reconhecimen
to das províncias elevadas a 

· :Estados. Não é senão, por en~ 
quanto, um titulo, mas êsse ti
tulo teria servido · mais á mo~ 

. narquia do que oc que a fize
ram distribuir. Quanto á abo
lição, não tenho que me justi
ficar de a ter aconselhado. 

No din. 13 de Maio houve l'e
publicanos, abolicionistas since
ros, que não sabiam se era 
maior neles a alegria por vêr a 
escravidão acabada ou a dôr 

· de ter cabido á monarquia a 
glória que êles sonhavam pâra 
legitimaçíio absoluta da Repú~ 
plica no campo mesmo da re~ 
volução. Eu não me preocupa~ 
va com a instüuição e sim com 
o povo. "Todo o príncipe 
digno de sentar-se no trono, ti
nha eu dito na Câmara, deve 

. estar sempre pronto a perdê-lo 
quando essa perda resulte do 
desenvolvimento que êle tiver 
dado á liberdade no seu reina
do". 

. Acabais de ver as sólidas e 
profundas raízes nacionais, po
pulares e liberais, da minha 
convicção monárquica. Por isso 
também, enquanto, em tôrno de 
lllim, os que deviam tudo á mo
narquia falavam dela em ·lin
guagem sempre conciliável com 
as contingências do futu!'o, eu 
a defendia com a. mesma altí~ 
vez com que susterltei a causa 
d?s ~""ravos e o direito das pro~ 
VUJCiaS, 

NABUCO· FALANDO 
NOS COMICIÓS DA 

AO POVO 
ABOLIÇÃO 

·védc tudo éssc cortejo de in
'fálidos seguidos dos seus filhos 
e netos, escravos como êles, pri
mícias de seu pt·óprio sangue, 
_que êles ofereceram . à ~upideL 
do senhor, sem por elas toda
via resgatar-se da escravidão -
porquanto a escravidão é isso 
mesnio; é o tráfico do que há 
(te mais santo, mais misterioso, 
mais inexplicável da natureza: 
a maternidade, é essa lei bár
bara e atroz, que diz a mulher 
que concebe: teu filho vai ser 
escravo como tú, tú vais enri
quecer o teu opressor com o pro
duto de teu seio . .. 

Não se (liga que entre nôs 
está abolido êsse monstruoso 
princípio, porque não está; é 
em virtude tlêle tão somente que 
existe a escravidão e aboli-lo, 
seriamente, seria 1lecrcta.r a 
emancipação de todos os escra
vos. 

huma!Ht em nosso pa ís, que, 
como se diz de certas espécie:;, 
a espécie humana tn.mbém não 
se reproduzisse no cativeiro! 

Parece que ' não poderei che
&'al' ao fim de ·minhas frases 
tanto sou arrebatado pela tor~ 
rente das impressões que me 
causa êsse regime, que não foi 
pirataria mas tornou-se a. lei 
de Hcródes. 

.pe que massa humana sois 
fei'tos, pernambucanos, se· t.ão 
g·rande injustiça não vos revol
ta c tão grande sofrimento não 
vos comove ? 

Vós, hon1ens pobres, como 
quereis que os poderosos se 
<•ompadeçam de vós, se não 
tendes com}laixão para entes 
ainda mais infelizes e desam
paradõs que ''ÓS mesmos ! 

tua ele todas as verdacles fnn
damentais da ciência, como da 
religião, da jurisprudência, co
mo da moral, causa da atrofia 
que pesa durante séculos sôbre 
o clcsenvolvimento das nações, 
instituição que destrói e avilta 
ttulo o que as instituições so~ 

<'iais têm por edific:l.l' c eu
g·randecer ! 

Não, senhores, .a cidade do 
Recife acordou de sono profun~ 
do tle tantos anos de indiferen~ 
ça e 1le insensibilidade e neste 
Jugar de onde falo, centro de 
tantas tradições e (le tantos he
roismos, que se não fôra a C$• 

cravidão seria hoje tona repú
blica forte c 1·cspeitada c que 
com a escravidão começa a es~ 
quecer o passado e descrer do 
futuro, llir-se-ia que nós onvi* 
mos uma voz que nos brada: 

- Basta de perseg-uições, bast-a 
. de sofrimento ! 

das vossas I-evoluções liberais, ~* 
é escutando-a que eu denuncio : 
a. escravidão ao povo pernam~ · 
bucano, com todas as fôrças de · 
meu espírito. 

Sim, em nome llo passado e 
do futuro, denuncio ao povo (lo 
itecife, reunido nos seus comí~. 
cios, aquela instituição que par~t 
ser condenada pela consciên~ 

cia humana basta ser chamada. 
por seu nome - de escravidão; 
eu a denuncio como incursa em 
todos os ct·imes do Código Pe~ 
nal, em todos os ma,ndamenios 
tla lei de Deus. 

A vós, artistas, eu a denuncio 
como roubo do trabalho; a vós, 
sacerdotes, como roubo da. ai~ 

ma, a vós ca11italistas, como 
roubo da lei, a vós, senhoras • 
como roubo da maternidade, a. 
l'ÓS pais, filhos, irmãos, como 
roubo da família, a vós homens 
livres, como o roubo da liber~ 
dado; a vós militares, como o 
roubo da honra, a vós, homens 
de côr, como o roubo de Irmãos, 
a vós, brasileiros, como o rou~ 
bo da pátria; sim, a todos eu 
denuncio essa · escravidão mal
dita, como o fraticídio de uma 
raça, o p:trricídio de uma na
ção ... 

A senhores, porque não a.cou
teceu p'ara honra da natureza 

Não. . . Isso não é t>ossivel! 
Não será COD1 OS VOSSOS VO~ 

tcs que se manterã. por mais 
_tempo uma instituição desu
ruaua e cn1el, violação perp~-

E' a ''OZ que sobe do solo de Prom~ncÚido no Teatro San· 
· vossas batalha~ I!í\.cionali~t~e '""\0,. Isabel, no R-ecife, em 1885, 

R-esposta as 

eleitores de 
Inensagens çios 

Recife e Nazaré 
./0_· /C](ll.\f .YARUCO 

Em 11:110, r·e~po1w.endo ao apelo que ll1e fizeram e'eilores d.e Reci.je e Na?..arc, Joa· 
quim Nabuco dif'igiu-lhes um· clocumento ·memorável que pode :;er considerado das mais 
belas de/i1tis~ões ele atitude de vm homem público no Brasil. Reproclttzimos, a segu.ir, 
dois trcfJI.(·S dessa expressiva Tesposta. 

Convicções assim cônscia,~ do 
desinterêsse e da pureza das 
suas origens náo se mudam 

· num dia. Se eu vos dissesse que 
· os acontecimentos de que te

mos sidO espectadores desde 15 
· de Novembro me converteram h 
. República, dar-vos-ia~ 

de duvidar <!~~;;ll}.<Z!'!t\a-

Nabuco 

de no pá~sado e, porta11t.o, , no 
presente. 

Sou obrigado neste ponto a 
fazer uma retificação ao tópico 
da mensagem do Recife que 
alude a uma comissão do - go
vêrno, em ·Yirtude da qual eu 
tet>iQ. qt4e ·iJM't.ir para o exterior. 
Nenhuma comissão me foi ofe-

I'ecida, e esLou certo de que se 
o meu nome fôsse lembra<io, o 
ilustre ministro das Relações 
Exteriores, defronte de cuja 
mesa trabalhei três anos no 
Pais, e de quem fui obrigado a 
separar•me por minhas convic
ções monárquicas, teria apre~ 
sentado urna exceção a meu f a· .. ~ ..... . -- . ~ . - . - ... 

e a mocidade academica· 
.UM INQUíRITO SUGERIDO POR . GILBERTO FREYRE 

Gilberto Freyre, ladeado por Saldanha Coei ho e Haroldo Bruno, da '·Revist-a Branca" 

Contribuin1lo 'para as comcmom
ções do centenário de Nabneo, os 

·estudantes do Recife pediram a 
Gilberto Freyre algumas sugcstÕé3 
para as homenagens que deve
.riam prestar à memória do ~ran
de brasileiro. · Daí surgiu :l Idéia 
tfe um inquérito, a pr!>póslt<J tlo 
qual nos fez interessantíss\ru"s dP
clarações o autor de "Casa Gra!ld•! 
& Senzala". 

- O inquérito será reàli-.:t do 
nos principais E<tiidos, onde haja 
centros universitários ...:.. tlisse-n.os 
Gilberto Freyre "'- visando I>esquí
sar quais as formas de contato que 
oc; .i '.)vens tiverant com a nbra de 
N~.lmc'J e a~ infh~\'nri:t~ <Jtl .; .MJ~ , 

leriam rc~eiJido. O resultado será 
t>ublicado em numero especial qué 
a uRevista Branca" dedicará ao 
autor de HM.inha. Formaftão" c no 
qual 1 êste aJ!.arecerá focalizado, 
através dos seus mais expressivos 
aspectos. 

AS BASES HO INQUERlTO 

Expôs, em seguida, Gilberto Fre~·
re, as bases do inquérito que fi
cará circunscrito às escolas supe
;tlores ~ que aqui reproduzimos 
.)Iara conhecimento <le .tod06 -'-o~~: 
~: n i vcrril.tárl os~. 

I} - ' Que influências recebeu de 
Joaquinl Nahuco ua sua formação 

·moral e intelectual'! 
2) - Quais dos seus livros já 

h~n? 

3) - Qm.tl e quais dos seus li
vros considera 1nais intllOrtantes 
\lll significativos? 

4) - Que I>ensa de Joaquim Na
buco em face dos I>roblcmas atuais 
do Brasil? · · 

As respostas podem ser enviadas 
;t •'Revista Branca'"', rua l\lagalhâes 

· Castro, 2:!9 - Rio de Janeiro. Não 
h:! deli@itação de espaço para 
elas. Breves ou longas serão acei
tas e, dent•·o de um ·critério sele-
-.-.~ -

vor, ou contra mim, conforme 
se entenda, ao juizo que o Go
vêrno Provisório possa formar, 
dos antigos monarquistas. 

Sustentei sempre, entretanto,) 
a necessidade de um partido 
republicano, ma.s como partido 
de semeadores do futuro, não, 
de segadores do presente, e au-J 
xiliár desinteressado da monar~1 
quia, enquanto ela fô~se o me
lhor govêrno possível, ou mes- 1

1 mo provável, nas condições so~ 
ciais do país . Nesse partido não

1
1 

l>ei se eu não mereceria tam
bém ser classificado, ainda que1 

o fôsse como um operário in
consciente dos fins ulteriores de 
sua tarefa. Parece, porém, que 
não pode haver em política 
partidos desinteressados e que 
trabalhem gratuitamente pelo 
futuro. Nas religiões politicae . 
como nos tempos antigos, são 
os sacet·dotes que, para conser
varem vivo entre o povo o cul~ 
to dos princípios, se prestam :1 
consumir por . trás dos altares as 
iguarias oferecidas aos deuses . 

A monarquia está morta, dir~ 
me-ão, não podeis ser um se
bastianista . 

Eu poderia responder a êsses 
que não compreendem que se 

. pare um momento entre a con
vicção de uma vida inteira e o . 
fato consumado da véspera pa- i 
ra refletir desinteressadamente ·1 
sôbre o futuro da pátria: "Mor- · 
ta! Não vos fieis só nisso. Nó>: 
vivemos num século que Re- ' 
nam chamou o século da res- ' 
surreicão dos mortos. Seoastia
nista!- Oliveira Martins deflniu 
o sebastianismo uma nrova pós~ 
tuma da nacionalidade. Eu es~ 
pero nunca merecer êsse tí
tulo". 

Eu, porém, não tenho que in~ 
dagar se a monarquia· e' ti ou 
não para sempre enterrada sob 
êste singelo enitafio: 7 de Se~ 
tembro de 1822-13 de Maio de 
1888. Isto não é comigo. é com 
a misteriosa loteria di\ História, 
na qual o prêmio sai ao absur-' 
do tanto como ao verossimil. .10 
imprevisto muito mais do que 
ao infalível. Limito-me a não 
afirmar uma crença que ainda 
hão tenho. E' em matéria de 
convicções sobretudo ou-:! é ver~ 

· dadeiro o princinio: Só se des~ 
troi o que se substitui. Não sei 
se não terei um dia na R'opú~ 
blica a fé de Th omé; sinto-me, 
norém. incapaz de ter a fé de 
Pedro e de -seguir o mestre des

. r-onheddo em um novo aposto-
lado . 

Pam acreditar nela, eu só 
peço, cpm0 os Arabes para 

.acreditar em Mahomet, que ela 
_faça primeiro um milagre: o de 
g·overnar com a me<ma liber~ 
d<Hle C::.'l:: a m ·; nuniuül, 

~\\ 
.f f I { 
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N 
ABUCO foi t ão harmo• 
nio3amente grande n::3 · 
feições complexas de !:::; 

sua vida-:--qüe impossível ser ia 
.J opinar em qual deias, isolaua-
4 m ente, foi maior . Para mim, 

que api·ecio nos homens entre 
t õdas as virtudes - a vir tude 

~ div~as - conqmi:1to 
cultúa a obra política do li
bertador, a açio humana do 
diplomata, fôra sobretudo ao . 

l ru:fu;ta, ao e~critor, a~tera_to I 
quelevan~a grantTe "'esta· 
t ua. 

~1 Tão r.l!:!liosa a sua.Jigura, tão ~ 
profunda a impress1to do ho
mem e do orador, que dominam 
a impressão da obra escrita. 

Entretanto nenhum tempera-· 
mento guardou fidelidade fuais 
a rdente ao culio da arte . 

Assi~ o admiro e o contem-
plo em todos os instantes ;la 

1 
sua carreira - d_esle os pri.mej.- / 

li 
~ xe~s, no Recife, atê os úl-

l t unos di:cu~sos em washin;r- jj) 
I/ ton, autentico homem de Je-
.::oj t ras, refrangendo todas a s sen- 1::: 

sações, pai"till•:mdo, discutindo, 
a~similant!o e colabllrando 1!-ª' 

=I civilíza{lão de seu t eP}J!O. com 
a paixão de um escritor univer· 
~m cuja organização h ou
Ye3sem as aspirações do século 
e de cujos ensinamentos se ins
pirassem os sentimentos e as 
iiléias de seus contemporâneos ... 
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+ Tais privilégios naturais as-
segiir'im-Ihe, de princípi(;ã sua u SUCESSOR do idealis11w- h,omem para 11ta1·re1· pelo: ho- \1 do humi lde santuár-io de R eri-
carretra, a direção ovapionat. cristão, do espi1·itualismo me-rn, isto é, Cristo, êsse, · sim, J tiba é o generos_o _e largo~to("' 
Tinha . de subir, çaturalmente, católico, seria entre nós foi o verdadeiro fundador da de vida dos esptntos e coraçoes 

· ,.a-0 0 cont' •n•o 1nas 0 1nate ~ religião da humanidade. Quan- \' que qualquer presente asf ixia-
por · determinação inerente ao • ~ • ' -rial-ismo, nem mesmo o mate- do Deus sojre e morre pelo ho· ria. que só podem respirar e 
seu feitio, como um rio corre, rialismo sistemático, mas a mais me-rn, o que não_ deve o homem mover-se em juturos qu6 con· 
uma árvore cresce ·· · L profunda ind·ijerença, a morte jazer pelo seu semelhante? "Es· finem ~om a eternidade; é essa 

A sua missão de -;;;:;;lor _ ~enta de tóda vJ!!a moral. Nos- se é o ponto final da evolução ambição infinita e de Nóbrega, 
- so País já se acha toão éle religiosa no mundo . . a quem " o Brasil todo parecia 

beleza lúcida de greg?- a gr:~.- nêste momento coberto de man- Não, senhores, não é o posi· pouco par~a dilatação e o co:· 
ça nobre dos m nv1mentos, a . d D " correção aprimorada da figura. chas escuras que ass~nalam os tivismo que ameaça o princípio . nheciment do nome e . eus . 

-4 , _ . • 'IC lugares em que se detxou mor- religioso no Brasil, é o ~diLll=.~ Possa, po1· um milagre po~tumo, 
-, f~·~a pa.a sobrep~Ira~ as ~u~- f . rer à mingua de alimento a f é rentismo que está em . tossos a coligação, a comunhao. ~o-~ 
_ t Hl oes, e um_ enleío_ ip.~;J.lt:lJ!ll· - ~ virgem~ Não, nós êoraç3ês é a tibieza que está N9!!!.J.ga~, Anchietas e Inacw s .. 
:=f .vcl q~e se exal~aVil:lOSeUlodo õsCci{õlicos, nada temos que te · ein noss~s espíritos, é êsse aban- de q ;;:~ ?ãzéT" r!ll_loríT?í!f~ 

sem ele o sentir, eram como a. ~- mer do positiv·ismo, que já fo i I dono das gerações futuras à su r.. terraae ~Santa Cruz o em15le- l 
luz de um astro. chamado um catolicismo sem sorte, qualquer que seja, grave ' mã que êles plantaram. Possa o 

Deus . A mais bela de tóda.1 sintoma de atrofia nacional. Em j))amplius! am'Plius! de Franci.>· '"') 

\ 

Entre t odos a sua pessoa era religiões da humanidade serti tais condições, 0 centenário de co Xavie1· chegar outra vez atebl 
a mais distinta; sua estatura semp1·e a cristã. Além do Ecce Anchieta toma o carat er de um ela, porque aqui há de nov'l 
a m:tis firme e harmoniosa; seu homo a imaqinação não po.t<J ~I ãpélo a - nossa consciência re - uma grand_e nação -::at ólica U 

soniso, o mais uoce; seu olhar i r. Deus mesmo, jazenc~o-se ~ ligiosa ... Avo;;; que nos ·vem criar •. ~ 
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<O EX-LIBRIS DE JOAQUI A1 NA B UCO, 

__ Participando das comemorações com que o Brasil 
assinala o primeiro centenário de Joaquim Nabuco, os 
Arquivos Implacáveis dedicam as suas duas páginas e 
divulgam o Flash postumo do aut6r de "Minha For-

m mação", composto graças aos preciosos depoimentos 
~ de Carolina Nabuco, monsenhor Nabuco, bem ·como 

das publicações do grande brasileiro. 
A exatidão das informações e o espírito que a 

orientou garantem ao Flash uma autenticidade tão cla
ra como se o houvesse dado a própria vos discreta e 

· grave de Joaquim Nabuco. 

~LANCHE VOILE !,{OI ·f' APPRETE~ 
À T' ENFUIR DES MERS DU NORD 
POUR CONSIGNER NOS REQUiiTES, 
VOICI TON LIVRE DE BORO . 

LA MIENNE N'EST QU'UN PETIT MOUSSE. 
RIEN QU'UN REGRET AIGREDOUX . . 
TANDIS QUE LE VENT TE POUSSE 
RilGARDE AUX VERGUES VERS NOUS 

IOAQUIM NABUCO 
l ~cuso, 2-1906 . 

• os 
ARQUIVO~ IMPL 

DE JOÃO 
. • , . Se um dia eu rasgasse os dlns -.r-sos 

• nôjo dll,. • poesia, não estaria. certo à 1111a 
ARQUiVOS JMPLACAVEIS de Jo~ Collllé • 

• 

flagrQnte em que a pc,a.o:e Macr.<J do de Assis, tendo à sua dire itq Joaq uun Nabuço e C. SilO 

- esquerda, em primeiro plana, o prefeito Pere: ra Passos 

- ~ooq11im Nabuco, num e>~pressivcs flagrante, apanhado em 14 de ogosto d:- 1905, quando n11rn 

_trem Je dirigia 111 Washington em companhia do americano R. C. Shannon e do 
- · - brasileiro Vellozo (?} 
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os 
IMPLACA VEIS 

, O CONDÉ 
e os lheus wrrsos por desencanto ou 
~erto à s• extinção: restariam o!' 
e Joá6 Collllé. 
S DIRJMMIOND DE ANDR.-\DE 

... 
* * • : ... 
" 

Carta rL--- t\.L~huco a Oliveira Lima 
?~ ~~ .p;.:,; ·· 
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f ..... ond~·es, 1 de abril 1905 
1 Meu caro Dr. Lima., 

' Diga-me quando estão de vol
ta. Suponho poder partir para. 
Paris por oito dias a 14 ou 15, 
apesar lle nada ser certo. e 
quizera não me cruzar com o 
sr. O William diz-me que tal
vez o sr. esteja a esta hora em 
Madrid. 

Minha. partida para New York 
será a 3 ou 5 de maio. 

Estou fatigadíssimo com as 
arrumações. Nada cança tanto. 
Exgotei o stock rle caixões ot•e 
ha,•ia em Ha.rrod's, 

E agora? E depois? De Was- (:=-
hlngfõ!lpretení1o serõ melhor 
dos correspondentes . Não terei 

. mais noticias que dar, lá só
mente se as recebem, mas hei 
lle ~explorar os que as tenham 
para dar. • 

Muitas recomendações nossas 
á Sra . Dona Flora ('·Dona Um
belina" me tem feito grande 
falta) e creia-me sempre seu 
muito sinceramente best wisher. 

JOAQUIM NABUCO 
O Cavalcanti vem Jlara Lon

dres com o Barros Pimentel e 
., Br~>ndão. Já o terá sa.bido. 

' li 
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Postumo de Joaquim Nabucó 

* ..... NOME: JOAQUIM NABUCO . 
:: NASCEU EM RECIFE, ÀS 8,30 DO DIA 19 DE AGOSTO DE 1849 E RECEBEU O NOME DO * SANTO DO DIA INDICADO NA FOLH INHA . 
: FOI BATIZADO NO ENGENHO DE MASSANGANA . t LOGO APó~ SEU NASCIMENTO FICOU SOB OS CU IDADOS DE SE US PA DRINHOS E RES-* · TITUIDO AOS SEUS PAIS SO' TR~S ANOS DFPOlS. 
: EM PEQUENO, DIZIAM OS SEUS PADR INHOS, ERA "TRAVESSO" E "GALANTE"-* AlTURA· 1.85 . - . * FOI UM DOS HOMENS MAIS BELOS DE SEU TEMPO. 
: SAPATO N . 0 41, FEITO NO THOMAS DE LONDRES . 
: USAVA CliAPÉUS LOCK . -
,._ CASADO TINHA CINCO FILHOS . * FOI CRIADO ATE' AOS 8 ANOS PELA MADRINHA- ANA ROSA FALCÃO DE CARYAU-10 
~ -CATóLICO l'RATICANTE E FERVOROSO . 
* NUNCA FUMOU~ "E A FUMACA DE CHARUTO LHE CAUSAVA REPUGNANCIA .• 
:: DORMIA E ACORDAVA TARDE . * NUNCA FEZ EXERCíCIO FíSICO, APESAR DE SUA BELA APARÊNCIA. E NU NCA ANDOU t A CAVALO . 
~ GOSTAVA DE TER SEMPRE GENTE À MESA . 
* SEMPRI: BEBIA ÃS REFEICÕES . * NUNCA DANCOU . -
:: -{IJ AJUDOU Ã MISSA; EM GAROTO, NA CAPELA DO ENGENH O. * ' COMO ESTUDANTE NÃO fOI DOS MAIS ASSíDUOS . 
:~TINHA VERDADEIRA OBSESSÃO PELA IDÊ'A DE LIBERDADE . * - FICOU LIGEIRAMENTE SURDO. NO FIM OA VIDA . 
~hlll FOI ALUNO INTERNO DO COLÉGIO PEDRO 11, ONDE FEZ TODO O CURSO SECUNDARIO. 
* fi ERA APREC!ADOR DE CAFE' . 
~ GOSTAVA DE VIAJAR . . _ * . ~ERDEU UM ANO NA FACULD~DE DO RECIFE, POR TER APANHADO TIFO. 
: > AOS 21 ANOS DE IDADE RECEBEU O GRAU DE' BACHAREL EM C!F.NCIAS SOCIAIS E JU-
* RI DICAS PELA FACUL!>ADE DE DIREITO DE RECIFE . 
:: - SEUS COLEGAS NO 3.0 ANO DE FACULDADE: RUI BARBOSA, CASTRO ALVES, RODRIGUES 
* ALVES E AFONSO PENA. (FAC. - DE S . PAULO) . 
:: - APESAR DE ~ÃO GOSTAR DE APELIDOS, CHAMAVAM-NO QUINQUIM, OU QUINCAS, 
*· O BELO . · 
:: GOSTAVA DE TEATRO CLÁSSICO . 
,._ ,__ ( ÀOS 15 ANOS FEZ VERSOS, MAS EM CARTA A MACHADO DE ASS!S DECLAROU: "DE 
:: ~ UMA CERTA IDADE EM ll1ANTE PRETENDO NÃO MAIS ME APLICAR Ã 
* --- POESIA". t . ÇOSTUMAVA CONTAR HISTóRIAS AOS FILHOS . 
* ~SEUS GRANDES AMIGOS DE INFÂNCIA: RODRIGUES ALVES, LU IS ALVES DE LIMA E t - SILVA FILHO . , * AMIGOS DA MOCIDADE: BARROS PIMENTEL, ARTUR- CARVALHO MOREIRA 
t AMIGOS DA MATURIDADE: HILÃR[O GOUVEIA, RO!>OLPHO DANTAS, ANDRÉ REBOU-* ÇAS, VISCONDE DE T AUNA Y, EDUARDO PRADO E O BARÃO DO RIO BRANCO. 
:: ~FALAVA ADMIRAVELMENTE O FRANCÊS F. MUITO BEM O INGUS, E ENTENDIA O ES-
* PANHOL E UM POUCO DE ALEMÃO . 
:: NÃO DEIXAVA CARTAS SEM RESPOSTA. 
Jf ;: :jl TINHA DEVOCÃO PELAS SETE VIRGENS MÁRTIRES DO CAN'ON DA MISS.!. , 
:: VIAJANDO, NÃO SE ESQUEC IA DE LEVAR UM VIDRO DE CONHAQUE NO BOLSO, USAH-* DO-O COMO TôNICO . 
: · ~ COSTUMAVA ASSISTIR À MISSA CANTADA, DE QUE MUITO GOSTAVA . * \1\i LEU VÁRIAS VEZES O ROMANCE: "A CABANA DO PAI TOMAS''• 
:~sEUS ESCRITORES PREDILETOS: EMERSON, CíCERO E PLATÃO. 
• - CONSIDERAVA TICIANO "O PIN•TOR DAS MAGNIFICÊNCIA$ DA CARNE E DAS ILO-
: QUilNCIAS Q~~ c.'· -

• ---?- COM 23 ANosEu t'ícou o sEu PRIMEIRO LIVRO: "CAMõES E os LUSIADAS" . 
:: "A REFORMA" F I O PRIMEIRO JORNAL EM QUE TRABALHOU NA IMPRENSA . * FUNDOU, COM ACHADO DE AS-515, O PERióDICO MUNDANO: "A ÉPOCA" !DUROU 4 
:: NIJM . --* SEU PSEUDôNIMO NA IMPRENSA: NINGUEM !RÉPLICA A CASTRO ALVES QUE, HA 
:: OCASIÃO, USAVA O PSEUDôNIMO DE ALGUEM>. ., 
*·- OUTRO PSEUDôNIMO: FR,SCHUTZ (LIVRE ATIRADOR). -
:. _ SEMPRE SONHOU CONHECER O ORIENTE. * ~IDADES DE SUA PREDILEÇÃO: LONDRES E ROMA.. · 
: NO FIM DA VIDA JOGAVA BRIDGE E DOMINO' COM OS FILHOS E AMIGOS . 
,._ FOI MONARQUISTA, SEM ACREDITAR, POR~M, QUE O BRASIL PUDESSE VOLTAR A fSSE 
:: REGIME DEPOIS DE 1889. . 
* FALECEU EM 17 DE JAN~IRO DE 1910, EM WASHINGTON, E FOI SEPUl,TADO HA Cl• 
: DAI>E QUE TANTO AMOU - PI'CIFE. I* ERA ALÉRGICO À MANTEIGA • 

, 
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'ASSADO, PRESENTE E 
FUTURO 

Conforme ficou prometido n a 
semana passn,da , vamos hoje 
iniciar a publicação de uma 
sér ie de depoimen tos de inte
lectuais de S ão P a ulo que dis-

' correrão sobre o que fizeram,. 
o que estão fazendo e o que 
p r eten dem fazer n o t en eno li
terá rio. Estamos dirigindo con
v ites a n ovos, velhos, novissi
mos, a t odos m edalhões e me
dalhinhas, esperando que to
dos eles olhem para o passado 
~ consultem sua bola de cr!s
lal particu lar afim de que di

_.t am aos leitores o que já fize
.ram e o que pr etendem fazer . 
Não é !'··".::iso mostrar as van
tagens t • tal inquerito' que fi
cará. co ... ) depoimento inesti
mável, eis que partido · do pró
prio escr itor. E va m,os logo ao 
primeir o depoimento chegado, o 
de Antonio D 'Elia, qU':! contar á 
a os leitor es algo de sua vida 
intelectual : 

" Cá estou eu com um novo 
d epoimento. Antes de tudo, dei
xe-me dizer-lhe que você é in
cansável em sacudir a "inte!H
gentzia" nativa e tirá -la dessa 
d oce sonolência de tempos em 
tempos. Só você e m ais o pra
zer de falar mal dos ou tr os é 
que conseguem movimentar os 
nossos homens. Eles bocejam e 
dizem como Ma cunaíma: "Ai, 
que preguiça!"; m as sempre 
estão a postos para falar de sl 
próprios (bem) e 1 dos ou tros 
(mal). Fvra disso, como são 
gênios, dor mem, c o nf undidos 
com os gênios fechados em ân
foras e garrafas das "Mil e 
Uma Noites". 

Mas vamos ao que tenho a 
dizer do que fiz , do que faço 
e do que pretendo fazer. 

Passado. Agua morn a . Es 
parsas cotu~adas na literatura, 
~xmi.to a mêdo ("Y creerán us
tedes qu e es muy f acil hi.nch m: 
um perro ' ') , 1·eceb cndo justis 
slmos safanões, que m e repuse
ram na m ediocridade e n a r e 
:flex!io, bem ponder ada de que 
poderia fazer uma porção de 
coisas com a plástica lingua 
gem e a dócil " R emingt on.'' 
(oficios burocráticos, cartas co
.qJ.ercia is e mesmo sonetos hu
moristicos sôbre fu tebol) , ·me
nos Arte com " a " m a iusculo. 
Como sou teimoso, porém, não 
me dei por vencido e perpetrei . 
çolsas : poemas ao gôsto água 
cl.e~rosas do Correia Junior, do 
Judas I sgorogota e do Cleóme
nes Campos - burradas da 
Juveutude que ainda me fazem 
corar; contos e crônicas em 
vagas revist as do Rio cujas co
leções, pará meu grande alívio, 
desapareceram higiênicamente ; 
e outras grandes e pequenas 
asneiras das quais nem é bom 
falai'. Mas, g1·aças a Deus, an-

Cantinho dos Novíssimos 
Maria Thereza Galvão Bue

n os publicou " Tríptico " , livro 
de poemas em português, in
glês e. francês, do quíl-1 copta
mos ao acaso - este " Ven
to" : 

" As árvores cortam o vento: 
ll: um sussurro lento, lento 
.{\ murmurar . . , 

As árvores queimam no vento: 
Verdes chamas no cinzento 
A crepitar ... 

Fôgueira de folhas no vento · 
Não h a fogo neste lamento' 
A soluçar . . . 

O céu que passa leva · o vento. 
Galhos verdes, eis o momento, 
Pqdeis cantar ... " ., 

Desta poetisa escreveu Gu~
lherme de Almeida: " . . . à co-
movida inspiração das elegias 
de Ma rceline-Desbordes-V a l
more e à melancolia penetran.:. · 
t e dos ·"Sonnets from the Por
tuguese" de Elizabeth Barrett 
Browning jun t a -se agora, .com
pletando-as, a translúcida flui
dez dest es versos iluminados 
de · Maria Tbereza Galvão Bue
no' '• 

~ E '1' nA. S ~RTE~ 

'A L CANTA RA SILVEIRA 

CAMUS EM SÃO PAULO 
C_aJ?-lUS passoa: uma semana em S . Paulo . Do programa or ga nizado em sua honra pelo 

cm~resano Oswald de Andrade constou : visita à. Penitenciária do -Estado visita a uma es
t a çao de rádio. (onde o vi~itante foi obrigadp a ouvir um dos programas' radiofonicos mais 
cacet.es q!le e_x1stem, orgaruzado I_Jel? ~peaker- poe'ta-e-vereador Cid Franco), visita a Iguape 
(no m tenor ao Estado), para ass1stlr as t radicionais festas do Divino. E uma feijoada em 
casa do aludido empresário. 

Certamente ou tras pessoas se incumbira m de pr opor ciona r ao auto1· de " La Peste •• 
homenag~ns menos <;h!"'tas, mais inter.ess~ntes e à. a ltura de sua in teligência, mas dcr;tas o re
ll~rter n ao te!e nôbm~ . As ~o~ferenCias p 1·onu.n ciadas p or Camus (ditas anteriormente no 
Rto e n o ReCifE;) a trauam I_Jublico numeroso, nã!l t anto quant o era esperado, e nós Imrticu-
iarmente pt·eferim os o ensa1sta a li c;mferen cista . · 

Folgamos em I~egistrar a sua grande preferência par René Char m a túfestada em en
t~c~sta aos jornais . Certamente de agora em diante o poeta francês será citado a torto e a 
direito . pelos noss11s iu_telectuais, pois ninguém vai deixar passar a ocasião de most ra r seus 
c~n~ecimentos a 1:espe1to d~ ~ poeta citado P.':I. Camus! Queremos lembrai·, por via das 
d~vi~as, termos S!do os pnmeiros a escrever som·e Chat· no Brasil e fazemos esta declara
ç~o .a p;açll; na ~alta de mn departamento de registro de patentes de invenção e marca de 
fa~riC:J:. mte,ectltats, e 11ara que outros amanhã . não aleguem prioridade n o assun t o, como 
ahas J~ aconteceu quando revelaxqos Fernando Pessoa a São P aulo . . •. 

" TENTATIVA" N. 3 

O n úmerõ de "Tentativa" correspondente a a r;o<;to h ·az, com o os anter iores, ' va riada 
colaboração em prosa e· ve rso, da qual convém ser lido : "Cancioneiro paulistano", de Ot to 
Maria Carpea ux, " Notir.:~a, com exemplos, .sôbre dois no,·íssimos'' , de Alcantara Silveira e 
' · Bernardina", de Ces:>.r Th!emolo Junior . 

Dos poemas desta ·~:t!I!os os de Guilherme de Alweida e de Dulce Carneiro. Os ex
tremos se tocam ·..;.. 

dou ao meu lado - e ainda 
anda - um bom anjo da guar
da, que n ão me deixou escreve1· 
livro algum. O que m e dá -
diga-se assim - un1 passado 
limpo. A única boa coisa Qlle 
fiz foi vencer um concurso de 
contos em Minas (da r evista 

" Mensagem "). Fiquei or gu lhoso 
e c o n f i a n t e, p rin cipalmente 
quando verifiquei que os que 
me seguira m em 2°. e 3o. lu
gares fora m o Lêdo Ivo e o 
Dias da Costa. Daí t ive cora
gem de ch egar ao Sergio Mil
liet e colaborar no "Estado de 

S. P a ulo" . I sso em 1934-44, 
com o que podemos dizer que 
entram os no 

P resente. Artigos no "Esta
do", depois cola boração de ro
dapé semanal no falecido " Jor
nal de S . P aulo "; no "Correio 
P auli;;t ano ", no ' ·Diário de S . 

A I 
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Oesenho de OSWALDO 'COE LO 

Domingo, T 4-8-1949 

Paulo"; agora, crônicas no su
plem ento dêste último. Três ou 
quatro conferências com pouca 
gente dormindo porque tenho 
o cuidado de ser breve. de to~
sir a lto entr e todos os pará
gra fos e de usar um t om de 
voz que pa rece estar sempre 
indicando o fim. Exercício do 
cargo de 2°. secretário da ABDE 
com algum trabalho e a veri
l icação (n ão surpreendente, de 
.resto) de que nada ou quase 
nada se pode fazer por um 
maior ;interêsse dos escritores 
pela sua vida profissional. Inú
t il catucá -los e dar-lhes atri
buições. Dormem até o fim cio 
exercício e aí dizem - atra
vés da vibrante palavra do meu 
jovem amigo poeta Pinto Na
zário (que não sei como, sabe 
dar a impressão de um sujeito 
solerte, acordado e disposto a 
tudo, pont ificando num apar
tamento do Hotel Excêlsior) -
que a diretoria nadr. fez, corn 
o que querem dizer, n o fundo, 
que o Mário Neme n ada fez . .• 

Na direção, com outras 8:ti
vas criatur as , do "Jorn al das 
Ar tes". B omban do e n e r gic.a 
m ente oxigênio n os seus pul
mões de papel "cou ché " . Ame
açado pelos existencialistas Vi
cento Ferreira da Silva e Luis 
Washington de ser obrigado a 
fazer uma ou duas palestras 
pelo Depnr tamen to de Liter a 
t ura do Museu de Arte Mo
derna. Ti·abalhancto com o Ser
gio Millict n:t Biblioteca Muni
cipal , o qual confia nas minhas 
virtudes de ·• elho funcionário 
público e me inspim a com
po~~ç5.o de pz(juenas obras pri 
mas burocráticas : ofícios, Jpr
t ario.s e memorandos, além da 
nobremente me permitir t ui::'a:: 
d::J. disciplina interna e dar va
zlo aos meus instintos de ca
pataz façanhudo de novela 
r adiofônica. 

Fu~~!·o. S-:!m dúvida escre
verei um livro - um romm1ce. 
Sou suficientem ente des::~pte 
dado par a isso. I déhs sinis
t.ro.s n ão me faltam, c conti
nuar ap:mas tocando o " Jor
n al éb s Artes" não me pare:::e 
bast ante. G ost:lria de ir a P a 
r is c voltar de lá com um ma
nuscr ito à Henri Miller. A 
Henri !Villler, pois já supe:·ei 
a fase dos Malraux, dos G ine, 
dos Aldous Huxley e me~;mo 
dos Hemingway e Fau\kner . 
Agor a ando na fase escatoló
gica. E se demor ar mais a es
crever o livro, a cabo sendo 
pior que o Miller". 

E aí fica o quJ nos mandou 
Antonio D 'E!ia que, apesar na 
se r evelar muito modesto, e~ 
creveu um depoimento siJ.1cc
ro, -honesto c digno de modelo 
para outros depoentes. No pro
xlmo numero pubii:::aremos o 
depoimento de Luis Wa~hin~· 
ton. • 

O cronista Di · Cavaical'iii 
Di Cav:::.lcanti p!I.Ssou a se!', 

ele \U!S t empos para cá, fi; u 'i'a 
ob::-lgatória rlas "boiteS" p:tu .. 
listas ao ponto t:e - co: no 
êle mesmo declarou em "fla .. 
sh" a Joio Condé - as nr .. 
questras dessas c:1sas de '· d ~
v ersõcs" tocarem n1úsica ~" :oc
pecial à sua entrada, :1!i:\.1 
qu !Lsc sempre bem acampa~ 

uhatlo .. . 

O velho boêmio, como au
têntico homem de I'SQuerda, 
pre ocup:ido com os altos prl'
blemas de seu partido e tta
turrumente frequenta êsses lu
gares p!lra entrar er.a1 contact.u 
com as llOdridões bUl'Jl'UCsas e 

. c~c:-~ver mais tarde uma '"Expe
rit;ncia" à 1norta do c;:.eu co!eg:., 
f 'ü ·. ia de Carvalho ... 

(Ji tim amente a4unclou unt 
v espertino paulistano que OI 
<: av:tlcanti passaria a assina:
u.ma crônica diária em aa :.\s 
colt:nas. Todos pe;1savam Quu 
,. pintor " doublé" de cronist.:t 
fôs"e cont:tr cenas ':t >hb ho<:
Jnia de São Paulo, o Q.U \:! se: iJ 
'~"l!a.l.men te intercssantíss~!Uc:. 
J\-Ias suas crônicas, pelo mcno1 
:!S a _!)a rc!!idas até agora, n fv__, 
1·evela ram nada Ce intcre3san-
t e ou original . Fazemos votu• 
1::1ra fl U e Dl Cavalcanti salha 
t!esper ta.r intcrêssc CO!ll su .. · 
c.~luna p:tra não ficar sen d,J 

- :mais ~ cronista de jorna.f 
rtcntre o• milhares Q,UC v.,, .. 
Iam ror a: . 

11 
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um tanto inacessível mesmo iW3 
mais próximos. Durante o lon-

CAR1'AS INEDJTAS DE NABUCO 
\
go período pas:!if'o na roti.11.a 

.0:::. !f.o r:ervjco co~.$[· d~s quals 
dez ssete no . sulado de l;,t- cU. Assim :t minha vinda ao 

Brasil fêz-me perder t~do o 
que eu tinha c o que ia ter, e 
obrigou-me a despesas muito 
além de meus meios, perdendo 
cu portanto duas vêzes. l~m su
ma, para um homem regrauo,. 
e extremamP.nte suscetivel à 
pressão da dívida, foi um de
sastre que só teve uma compen
sação, além da volta da saúde, 
a min1m atn:1l relaç.ão com Per
nambuco, e o amor que lá me 
têm. · 

~ verpool, n ao foram mwtos 03 
que tzveram ocas1ão de .:he ca

..L t~hecer o preclaro merecimento 
~ ·e poder pTever o alto clestino 

que sua cavacidade e seus cu
·nhecimentos lhe poderiant ga
rantir. Jo~tqu:m Nabuco for
mou na o:oda daqueles <Ille fi
zeram ch!'gar a Floriano Pet:ro
to ("o Nabuco é um adverstt· 
rio leal", respondera o lr!are
chal ao amigo que lhe transmi
tiu o recado), que o brasiletn. 
mais própno para defender 
nosso território na q~s A minha idéia de fundar um · 
MillSões, no a,rbitrlffioento - J(t jornal polít h!o resulta deste du-
êõnflado ao prestdente Cleve- pio pensamento. A necessidade 
land, quand.a faleceu o pl,mipo- de vér· o Pa.rtido Liberal repre-
tenciário do Brasil, Barão ae .~entado na !mprensa !~elos seus 
I!J[uiar de Andrada, era o Con- elementos 1.1bera1s <yejo o vls-
sUZ ao Brastl em Liverpoot. _ conde. de Pmhal, o umco ~epu
NUJll-. lahQL vatti~te de anos.}- tado liberP.~ de S. Paulo, e ver-
Rfo Brctnco fíxana alargando· dade que e de S. Paulo, ~ qu"' 
-as não só nesta linha, mas em acaba de faze;->, e C! sentu· eu 
t6das as dúvidas semel,hantes, que em opos1ça? aqu~ pos3a en-
-as jrDJ],tJ:.jrqs ela BtíW1 e C[lle C)lrtar a epoca 1mpenal rlo Pat• 
tof ó maior ministro das Rela- t1do Conse1~ador, porque yocê 
ç6es Exteriores que já teve u s~be :•os penodos" dos part1dos, 
Brasil. sao fixados pelo Imperador so~ 

mente. 
C. N. 

Rio, 3 de abril de 1886 

Meu caro Paranhos. 

Muito obrigado e de todo u 
coração pela sua carta e tudo 
que nela r,e contém. Ai~rade
ço-lhe muito a prontidão com 
que você mandou as i: 50, que -
eu lhe pedi adiantasse a H. 

Por êste vapor você receber* 
uns versos meus franceser,. 
Sairam cheios de erros na "Ga
"Zeta iie Notícias", eu agora que
ro ver se saem mais corretos. 
Eu>ero que lhe agt·adem. 

:esses panlletos têm-se vendi
do, mas eu os encetei como pre
cursores apenas do "Século", 
que estou uatando de fundar. 
com . capital pernambucano que 
me foi prome.tido. Espero até 
uci dia 15 ter uma solucão a 
esse respeito, e envio-lhe uma 
pequena chave telegráfica para 
o caso de insucesso, sendo que 
eu desejo quo você logo que re 
ceba esta vá dando sérinment6 
os passos precisos para no caso 
de eu não querer ficar aqui po· 
der partir. 

Com um Amigo como voce, 
. para quem a amizade (l mais 

no que uma palavra, posso fa.· 
lar de coração aberto. Aqui val 
a minha história, isto é, :l pos1• 
ç!l.o em que me acho. Não tP.• 
Jlho objeçã.o a que você confi· 
dencialmente a conte também 
aos outros dois P. P. (Penedo 
e Picot). 

Quando vi:n da Europa. em 
1834, eu gan .. "llava em Londres 
·t: 30 do "Jornal", t 50 por tn
rnestre (quero dizer guinés 
t: 52.10.0) da Central Sugar, 
l 10 ela "Razon'' de Montevi
aéu, e de consultas de advoca~ 
ela - digamos E 10, p01'llUe eu 
tive diversas que me foram pa
gas a i: 50. Isso é, tirei pzrto 
de f 70 por mês com uma pers· 
pectiva de muito mais. Infeliz
mente cai doente, e tive que 
vir ao Brasil, e hoje reconhcçu 
que se não tivesse partido te
ria morrido, tão fraco c tão 
aoatido, de fato tão mudado, 
cheguei. Não tenho portal} to 
que m3 arrepender de ter vm· 
.ao. D~sde, porém, que sal rte 
Londres deü.:ei de ganhar. Es• 
tive aqui d!! maio a setembro. 
doente, tratando-me . Em se
tembro parti para o Recife, li· 
qu!dou-s2 'J Montepio e eu tiv~ 
uns 4:5~!JS na liquidação . De· 
pois recebi dois meses de sub
sidio na Câmara . Foi tudo. 
Desde abrll de 1884 tenho esta· 
do a rrasta:· dinheiro sem di
nheiro. Eu em Londres tinha 
uma pzquma divida feita para 
as despc<:J.G c!J r.1inha colocaç~o 
e part.Jc:l p:::·a l~í. . Essa divlcta, 
I:!U a t ~ :· '::l P .:l?;O COlll O produ
to do Montepio. f;ste, oorém, 
foi-se nas eleições. Tive qua· 
tro eleiçõzs em um ano: Via~ 
gens repetidas, dispendiosas 
como são, e como as minhas 
despesas eram permanentes, e 
acresciam Pll."traordinárias, fui· 
me endividando e hoie a-:ho-·rne 
colocado em uma posição difl· 

Julguei-me obrigado ~ :l'azer 
essa tentativa. E se os meus 
amigos est.iverem prontos ,.. 
unir-se a mim, como parecem, 
eu andarei melhor identifican
do-me com éles que realmente 
têm feito toda espécie de sacri
fícios por ruim. Nem lhe posstJ 
dizer qne sacrifícios foram pa· 
ra êles essas eleições sucessivas 
em que me envolvi! Se porém 
o jornal nã.o se puder fundar, 
estarei livre para parth·, mas 
então será por muito tempo, 
será, como o seu, quase un1 di
vórcio da política. E' isto o que 
me faz tanto hesitar. 

Em 1878 eu eRtava .na diplo
macia, e hoje estaria muito adi
antado neb se tivesse iicado 
fora da política. Mas a políti
ca me anastou, e uc1a \"1!~ no 

Parlamento. irresistivelmente, o 
abolicionismo me atirou fora 
dessa outra carreira, a politl
ca, fazendo de mim um como 
que semeador de idéias Nada 
mais. Em todos os casos, pu~ 
de lado os meus interêssas ma
teriais comulet.amente. c acre
dite que erÜ.m grrmdes, e, plor 
ainda, fortes afeições .' Mas 
hoje a si i;uação é esta: por 
uma série c'.e evoluções cl1eguet 
a ser um dos représenta,)tes ele 
mna grande nspi..ração nacional 
por um lado, e pot· out!·o, ae 
grandes esperanças duma Pro
víncia, à qunl mmto devo . Eu 
sinto que ficar na política é 
anuinar-me Que as exigências 
a que tenho que atender não 
me deixarlam parar no plano 
inclinado em que foi repentina
mente lançado, e que serei um 
nômade, de espú·ito e de insta
lação entre o Nort.e c o Sul, eu· 
tre Pernambuco e o Rio. Par
tir hoje, quereria dizer ·- que· 
brar êsses la.ços, retirar-me do 
movimento no instante parl1. 
mim mais lnte1·essante ~ mo· 
mentoso, c ainda um;\ vez 
abandonar uma carreira feita 
pelo desconhecido de posições 
precãrias e subalternas e por 
um novo provisório, como se 
me figura ser a vida no estran· 
geiro, a mim que tenho tantas 
ra.izes. tantas e tão fundas, nes
te pais. A mL'lha única salva
ção está em ser coagido pela 
necessidade a faze1· mna colsu. 
ou outra, como tenh•J sido 
sempre, porque a escolh:t defi
nitiva é superior à minha deU
b~raçiío tão dificil, tão impos
sível. 

Adeus. meu caro Amig;). Re
flita em tudo isso. Eu e.~~ima
ria poder contar com o lllgar 
do "Jornal'', se o Picot não ti
ver perdido a confiança em 
mim. Eu escrevi-Ih{' uma vez 
sôbre as correspondências do 
meu sucessot, mas tenho mêdo 

que êle tcrLha visto uma Cl'iti
ca onde não havia, porque re· 
a!mente as cartas são excelen
tes, o seu único defeito é serem 
um tanto t.a1·dias c não darem 
a primeira impressão dos fa
tos. Não sei quem me substl
tuiu. ·Infelizmente, se eu voltas
se, teria que pedir ao nosso 
Amigo que me deixasse residir. 
parte do ano fora da Inglater
ra, porque o clima de Londres, 
s:.>.m sol, não conviria mais hoJe 
à minha constituição, muito 
enfraquecid,\ quanto ao<; ner
vos. Não lhe- posso, porém, di
zer por escrito, meu caro Ami
go, tôdas as causas de pertur
bação que últimamente têm-me 
feito viver como que sôbre um 
solo movediço. e que me J;azem 
desejar como suprema ' felicida
de êsse ideal da f,fonotonia que 
eu acabo de ver descrito por 
Théodore de Banville, num 
número de Gil Blas, de um ho
mem que faz todos os dias as 
mesmas coisas &.s mesmas ho
ras invariável como o ponteiro 
do relógio. 

Lembrançils minhas ao seu 
pequeno mundo e aos nossos 
amigos. Ai lhe mando •1m re
trato mais . Sempre seu iodo 

JOAQUIM NABUCO. 

A MACHADO DE ASSIS 

Marhado, dez anos mais ve -· 
:· , que Na1JUco, era escritor cll' 

.ne , Ato quando Nabuco, aos 
quinze anos, publicou em tolhe
to uma ode à Polônia, "O "}i
gante da Polónia". No seu fo
lhetim de crítica, no "D1ário do 
Rio de Janerro", IVIachar.!.o e$
c7·even algumas palavras de 
animaf!ão fktla "o jovem poeta 
que bÚlbucict ape;~as•· . O cole
gial agradeceu-os nesta car·ta 
ele primeiro ele fevereiro de mil 
oitocentos e sessenta e cinco. 

De5enho de YLLIEN KERR 

Domingo, 14-8- 1949 

Mais tar·de, llTit 1874, já am!gos. 
uniram-se na /tmda.f;ão ele um 
periódico brilhante, que só du
ron ql!.atro números, ".1 1i:po- , 
ca". Mais tarde ainda, já na 
República, o;contravam-se dia
?"iamente à iarde pam pa.!estrar 
na Livra1·ia · Garnier, ponto de 
reun;ão dos mtelectttais, 'iepoi:> 
na "Revista Brasileira", e por 
fim nn Acaaernia de Lei:ras, de 
que jorarn. com Lúcio de Men
donça, os principais hnd-:tdc
r·e3. A Acadt!m.ia foi Clté ao fi11~ 
~o laço de união entre êlcs, j:r
ma,zdo a amizade e admiracão 
r.;ô;Jrocas. Arnbos tinham-ihe 
carinho. Oc1t.prun-se constante
mente dela 1"l.!S cartas que tio
cavam. quando as m-issões di· 
plomáticas afastaram. Nab:J.ro 
do Brasil r•or muitos ano:> 
'·Mas csp:;ro, ese1·evia Naó!!CO a. 
Machado, voltar ainda wtt.es d:L 
noite. E então os m::· s (,0 j::.
turos procu.rar ão acompanha.,· 
os seus 70 JUturos a.tc o fim da' 
n·spectivas casas. 0:-:"oiá , .• 

A Nu!Juco, q1oa:n:l~ escreveu 
estas palatTas em 1908, restava 
pouco rnrLis dé um ano de vida. 
A Muchado, semanas apcn<ls. 
Em outubro de 1908, José Ve
rissirno csc:'eve a Na'.Juco sâúre 
a morte do omigo: "Na ·rwnht! 
do (!ia anterior, estando C1L cmn 
êle nQ qUaTtinho do pavimen.t0 
téneo em que padeceu o fale~ 
ceu, é!e, se·m.pre com. a idéia a1. 
morte prcs!;nf::, disse-:ne: 

"V eríasimo, você mande c.on
tar este ~1es/ccho aas atn 1r.os 
que cs~i!.o fo?"...'t e 1!07i::eol~-o, <.:.;J 
Sr. em pri •11eiro lugar.·· 

C. N. 

1:'. rú:·. J'.~f.l.:·q:.1es de Oli.n:l·. 
Sexta-feir:t, 10 de f.~verei:!J 

d<: 1899 . 

Ivleu c~r~ ~ 1J.::'.c: ~do, 

Como nin:o, .. v~.n e:;crevc ne:~<;..1 
estilo, etc. J:Í o vi h! d::~s n!l 
"Gr.:.zettt li autc:;; do Jo3é Verí~
simo mo:;t,a-:o (1). A<Ior,, 
queint clit~j)r-mc co:no ;~ vat 
forma::ào e:>n sJu espírito :• 
suceseâo d<) Taunay 11.1. /\cad.e 
mi?.... (2l O L:>reto cli:>e-m! 
anteontem. qt.:c n-:-. · · ~·; i~r.J. •· . 
ond<: não vou há muito, rc fs
lavu em A1·mos e 1\.Gsis Era si:. 
;i:!~u cliss::)- ihe que minha idéi~ 
era o Constàncio Alves. 0 T::~t; 
nay era mn dos nossos, e s~ o 
si..l~""ituimos por al<Ium a~en
te, como qualquer daqueles, tE 
riamos dado um golpe :~o p:; 
queno g10upo que se reu.ne e faz 
d3 Academia . Depois ficaría
mos :;em recepção. O Arinos 
talvez viesse fazer o elogio ... 
Eu, pela minha parte, que ~r>
tre os dois ·1otaria nele. porqul" 
o elogio do Taunay pelo Assir> 
Brasil · (êste oode ser res?rvado 
para outra cadeira mais r.onge
nial com o seu temperamento l 
pociia ser uma peça fryrçada. 
confesso-lhe que não vejo nin
guém como o Constâncio mas 
se você não pensa que o Cons
tância tem a melodia interior, 
a nota rara, que eu lhe des 
cubro, submeto-me 9.0 mestre. 
Com o voto do Dória (31 que 
me prometeu . e o meu, o Cons
tância já tem dois. Se você 
viesse, era o triângulo, e podia
mos nté falsificar a eleição. 
Sério! 

Escrevl!.-:!lle uma linhn, .lá qu~ 
não nos vemos mais. Há-de você 
crer que não me entreg·a.va da 
"quando em vez" ao prazer de 
convers!.l.r "consigo'' SÓ· por nã.9 
saber que o s:;u numero no Cos
me Velho era 18! Sei que i\. 
carta· cliri~ida ao Rio ele Ja
neiro iria ter-lhe às -mãos . 
mas tenho a. superstição de não 
escrever s:?m endereço exrrto. •J 

foi agora, ven do o amável bi
lhete de ano bom, que você 
gentilmente me remeteu, que 
me ocorreu a :1éia do agradá
vel passatempo, que ~cabo de 
ter sô'Jre pretexto de cabalá-lo. 
Muit:lS afe~ucsas lembranças 
do amigo sü1cero e tão !ldmira · 
dor • 

JOAQUIM NABUCO. 
./ 

{1) Referência, ao arti<:o de M~t
chado em homenagem u. ·\lme!da 
Garrett publicado na "Gazeta de 
Noticias", sem assinatura, por oca· 
sião do cen tenárlo do poeta, em 
4 de fevereiro de 1899. 

(2) Taunay falecera em 2li dEI 
Janeiro . 

(3) Franklln Dórla, Barlío de 
Loreto, 
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Inaugurando a coleção P an_ 
theon ' Brasileiro - galeria do CELSO VIEIRA 
grandes vultos da nacionalidadp 

1- IPf; Instituto Progresso Edi10 lamente com o desenvolvimcnlo 
rial apresentou • . .una excelentr espiritual acompanhamos nestas 
biografia de Celso Vieira "JOA- páginas as várias fases da exls_ 
QUIM N~ co~u- tência do jovem estudante desde 
çao às Obras Coi~"...d.J2~·;;m os anos escolares até os primei
deesTãC!ista e parlamentar bra.si - ros ensaios de oratória c jorna 
Iéií-o, cujo primeiro centenáriL lismo; desde o primeiro contacto 
de n ascimento se comemora êstc com a cultm·a euro!Jéia até " ' 
ano. Entre as expressões ma;s aias heróicos da campanha aba
significativas de nossa cultura, }icionista quando se tornou o ído
quer no Brasil---<im.pério quer no lo da mocidade e a esperança 
Bras:J-república. Joaquim Na_ dos oprimidos; depoi> a renúnci.'., 
b:1co indubitavelmente' ocupa um o desterro, a clausura em que 
lugar de ·eloqucnte destaque co- florescem as obras primas de sa 
mo paladiuo dos anseios popula- ber e de arte; a J:ata pelos iru>tf· 
res e lídimo representaHte da na. tuições democráticas, pelo 
cionalidade. Equilibrado e har- americani<mo ao lado de Theodo_ 
monioso. êle que fôra diplomat? ro Roosevelt e de .Elihou Roo•. 
e politico. tinha a eloqucncia do Como m:üto bem diz o autor, " 
pensador d1:ciplina.cla pela razão ~\Wlica foj um bem nar~
e. animada pela generosa fran- ~ Com ·ela morreu o orador 
queza de ·:.un coração aberto. UtL olitico e em seu lugar nasceu 
lizava na tribuna aquele mesmo esteta, o historiador, o filósofo. 
estilo natural c preciso, de uma s obras osteriores a 13~~~-
adiniravcl nitiçiês , que é um dos 'Minha Formaçao". "Um Esta-
€ncantos de sua obb1 de hi <>torin- ista do Império", "Camões e 
dor e memorial!sta. ::>e para mw- ·wntos americanos", "~ce. 
tos o seu liberaJi.·mo pode pare. c.a"- revelam o homem d ç ação 
cer supera~ o nêste pobre sécul que se de~cobre como homem de 
vinte .asfixiado pelo excesso c).c pensamento, e nisto está o maior 
autcridadc c disciplina mal com- merlto de ~:.la obra. Nabuco ten
precndida, ha verdade, a sub&_ tou também o teatro \L'õP'iiõirl 
tancia de .sua doutrina permanc- ~mbora conside
ce inatingível. Nabuco foi sem_ í·asse o Ym'so" a expres.'ão mai~; 
prc ·.1m ajJóstolo da liberdade, . nobre e pura do pensalllCnto", 
a.t~;aves ele süãõüra aprend<'-Sc f\ nunca chegou a ser um poeta 
an1ãr-eã"f;õfi·er pela realizaçâ•J "s t.rictu sensu", pois foi sempre ~~~~~~~~~~~~ 
dêste ideal social, eterno e hu- eSSC.ucialmeütP. humano. No gé_ fi 

~ 
., 

mano, jamais ultrapassado nem ~deixou dois volu- 1.' 

envelhecido . Mcralmente Jo8_ me'; de correspondência amd:, 
·quim Nabuco contiJtúa sobrevi. inédita, rt1as que será logo ma.is 
vendo com tecla a nobreza do seu ditados pela IP~ com as Obra~ ,_._ ___ _ 
pensamento e toda a beleza d" Completas. nos quais se revela. o 1 
sm. formação. Esta biografia._fle I lado mais íntimo e fa clnador d .' 

Dr. 
Celso V1e1ra, tt"acL1zmdo a sua I S'la extraordinária persOI!aiidade. I 
tíovel projê'Ção em todos. os cam- Em boa hora sur$e pois, tJSta , 
pos do saber e do ag1r, e um re. biografia. de Celso Vlell'9, di!tll· 11 

1 tn1lc sicoló ·ico impecavel e un1 homenagem ao grande ceu.t á- 11 
rcf exo do ·7 eU idPa 1.~mo. fiJ>!_l"- rio. 1 
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de Af1~âiiiO Pe1.xoto 
(Discnrw pronur.ciada na Academia asileira de- Letras 

bons e spirito.s para. a. boa soc1euaoe . .i'rJ.uno
profissional da escrita literária. ou do jorn alis
mo, v a i a os ,salões buscar i<.léias, ditos, ín• 
forma ções,",-i'"" ,. ·· · . . 

<<',.7''~/;:/ ~~;· ::: 
.. ·,11-• 

• .. .. 
Afrânio Peixoto fo!, 'Pat·a. a minha. geração, . 

ao mesmo tempo uma lição e um espetácu lo. 
1 

Mestre e lutador, homem de vontade de espl· 
1 

rito disciplinado, e curiosidade alerta • era uma · 
lição. Escritor ágil e múltiplo, cÓnversado1· 
infatigável, lavrador inimitável de frases e 

: : . .'lUP p .. Jc:!'l·,o~ c ou n u~. ~r~a.rc-:inWili•.> f1e ., -•---·~ .. U!h' __ :rol 0 s::'C! !'an.:or dom. De· paradoxos, era. um espetáculo. Seu çonvlvio es
.... lo P"1;coto. _eu;:~., 1-•~mur1:: ee.ebra 4,-s 

1
;esrc I ro;<d~u ce:•a. . .: u.n:. t~'ie ele que foi e:e pré- piritual dest'arte deleitava e instruía. O seu 

ll>•!l fo:, ~p.:1:~ u.:11:·. c:~.s fi3:t.·as _p;·:- p~io 
0 

m:lis p . .:e:ar., c:,~mpJo: a de que a con- saber humano, por iss!l mesmo, era tão gra!lCe, d~~til C:i~a. e.· d::•tutde~ <:-e m:.n:; a ver,,aç:ão é u;n gênero l!tet.b:io. :;-.;-03 salües, quanto o valor es;;nntual. O Afrânio-homem 
• _ mo >h?''. "C n aro, - . '""', ;'"'"''" , "" , . .,,., ,,_ li V'••·'-•, no p<Õpda oatodM, apaboo••do, oom balioo, oottio<aota, ua "" tm' 

1los r.1~1s IJc.u, c.,;.>ctacu•.;s vt 1 .• :.t~"nc.:l \ ele sol.!be semtJre ser t:.;m r_oEstre incomparável portante quanto o Afrânio escritor. E um era 
tletra. . . -~ c.i.c~se g-bner,., li'Clé.do: suas aulas e suas con-

0 
espelho do outro. 

pelo Acadêmico Sr. Peregi ~nc Junior) 

dlPg~d ;:: go~~·- o p.· dle~ "' • ' ~(; ~ ~em- 1 ícri'nci~ ~. .:to:.· discursos acadêmicos e suas · Cultivou, como forças supremas, diz Alceu 
Acac.et:1 .. ::\. . P!·aü,·:.mentP 1~ _ uilo ~~. c1-I pa.lcsttas ram. ~:!'e3, r.o to1•1 fluente e manso Amoroso Lima, a razão e a vontade, enta por

. 1· ::1 o ult.mo :.1. ,.,1eg;.1 , • .,,e ú do seu c"' '.lo 'et·bal, c1·am ma modelo de ele- ventura ainda maior do que aquela, pois foi 
a pat·tlr. Po~que, cu:.w "'' \'C!~J üe gi\.~c:a, e!.:::.rel'::!., vivacidade, erudição sem ên- sempre homem de. uma vontade_ de ferro, que 

C:.t:.C lhe c~a tao c,.;<:', \ f::1~~. m<!l!c:a sem ye::!eno. g1a<:a e originalida- reah:oou tudo aqmlo que quer1a, a não se1' 
, , ele. Depois de ou.-ir AfrânM> Peixoto num Ea· contra a. Morte, que lhe devastou de modo 

r ... ~:~ ..!".o ~·1·c~l p:-~:· ~ ~l p .. A .. 1.!_:.· J ., • I lâ·J ou ·nun:aa ~:·sq'..lh:a ele 1·ua, e.ra. in1.possível erucia.nte. as . mais caras esperançàs do lar., ( I nfw concm·dar r.:oD ei.J: a converzacão é um Venceu na nda como um lutador incansável, 
. r•) •,1:.:u c:o ;;~ncro liter:.x' . E;e tinha l'aYi:.o.- paciente e teimoso. Espírito livre e autônomo, 
tlustres desta Case\ .. lJe!a r<'•~bi, eo~- "Litcrõ.r'a.m lHe, a. conversação depurou a recusou sua cooperaçi'-o à ditadura e afast ou

ao c:.trar, o t~ceno_ el_.:ntQrnl de um vvto, 1 espi.-ito e a E:~gua. '1'uuo lfu dirá, :mas há 1.1a- se dos cargos públicos com tédio e pudor. E 
]Tie f01 ?.o;:súlo e pr~m1o . Lá fPra, porén~ neiras de dizet· . A ~a companhia. tudo ouve.:, como soube ,-;er, além de um alto espírito, 
:'so con\ l\ lo JUtelcctual, qu,, vmha. (.!' 10:1- ~" ~ p:.:.lay,·a ?t.P o :ende o ou-..:ido. A conver- um homem admirável, a sua presença será. 
fôra __ assíduo e c&lorúllo. Antes d"' chegar ~?~"-o nos r,:a!oe; fGl ~ educaçao do goJJto li- sempre grda a nofsa memória e ao noaso 

Elo, J~m~g~~nl~tcc1l1~ -;!u~e c~~rri~;~~~my:fo;n;";~; <>.ár;,., pe'- ''·a ~aht!:l, depo!s czcrita, pcloseora~ão . ... --- - ----

JO~t\QUI 1VI NABU(~O 
, lendo-lhe os lh-rc~. eaptando a men

~agenl Uo seu cspirho. E a~ arnizade~:; que n:l.S- 1 

een' à dtstâncla, na P::o\ .. Jncja. brota1n co1::10 \ 
á~ua cor•·e_nte da fonte mais p~u·a. das ndmira
çoes g-ra1mtas e ardentes, e ~ao :.~ ma'3 :;ólidas 
e uur:J.vei~. porque isenta~ de uuaJquet· tra\·o ' 
d:? interên;;e. Con:o no pnenta de Tagul'l·\ r;?'..:. o 
>'.:·yores generos;J.~ c be!:;.s, quo têm rai:.;es 1:0 I 
eD:·ação e flores na C'abe..;a . . . 

na At':lde;::ln de 
P~u!o Rw, fo1 exatamente :,Obre u.n 

1 01
u.,n<·e •le , C~r;-[:; .. ::_;:;;;fl r~ali:::&da pa ~o Sr . AUREL IA.NO LEiTE O. pdn1~iro atligo que publiquei Pu vdcgar ! 

Pa!xo-to : '·Fruta do Mato". Mo.s a m:- 1 d~ í='acutda!!e ~~ Direito de São 
C0!_11 a Es.mr;e e- J\fan-g, nm,:la . ".'.fa- Conquar.tc c·, l •k-e sempre repübllca::'l,l "\ e1n-se \·o:ta!lli.O~ entre, 1948 e 19-19. os olho~ estima !.nte,:ectu~l ê:~ co_nqu,.it;tt"·a .. sobre-, . . .. 

Bonita". que João Ribeiro cct-.:ldêr:t•;::> a •;,\:t 
1 

-,me c~ •lei:<ei de ; J m ir:u· as nossas grandes fi- dvs e:;tudiosos e p~.tóotae, nil.-3 só para a Ba- , 
obr!J- p,r1;'1a! era •~m uúY_hl:J. _ "· sen roma;ke ;cu:aD i·nper'-O;io, po :· i!lfluêncie. de meu Pai, 1 hin, po1· 1~1.ot.ivo do qua'!?t~ c~ntenário d~ s11a. 
m::u.s 10' d'. ma1s belo, hl::lls uoLuarn~nte e~Hl~·; q:.:e morreu lld ~ Dúlll P edro li. Entre os st:."c~tiva Salvado~· e o pr,mcn·o centenáriO de 
truido. ~~u:< ;1_ núll1a gJ·an<lc ternu<:t J ; te 1 á.ri~ , meu:) ilustres c-oe gr.~ da Câ~11a~a dos Depu- Ht~i Barbosa. mas tamb6m para Pernam buco, 
·:a obra uelP, w pa1·a a ·'Esfinge, qu., m~ rcve- I tado.3, h!\. al;::un .• < e me chamam monarqulsta, dentro d" cuja heróica história avultam agora. l~.v~ aos ol_hcs privin~ianoil e eurioscs os mi<.-1 pot· e.l viv~r ~e,c:o.e à:J voltas com os prlncipes duas eíemérides: a do. Rcvu!uçã.o Praieir_IL, que, 
tt't_-.od da Ylda metropolit::mrc - ~,~ int;-iga.s po-l'bra:;sntinos e oJ e stadistus doutros tempos. enBanguentot. o !"cu solo, e 8. do nasctmento illlc::t~ e >:oe:ai;;_ do Rio, o~ basb.lorN> da no- Coniundc:n g•}J:c ·o t .umano com )la,wel Ge;:- de Joaquim :::-<abuco, que enche de glónaa ú 

1<.2a<;''" elo~ tmn:~tros. o~ f!crts, . ,, 'pa1 h:s'' m~.,.o. . Brasil. l11lll1_~a:to• •_- e· P:..t' ópoli~. além claque'a nolltic:> t•_,;t;· ., ·1i:..<o;~ Ô :> " ,e;;pdl<!3 ime~sr, al r.n· Confesso a minha he,;i'.~(;ico em classifica!' !\ 
é'(! f:_.,. ,. ,-r,f>"11Cli _ üaqu'!ln. ,,,a.ot!il.:énci,•. 1~:;,,,;,_ ._.

0 1 
• •. ··!1. . ,, : ,r .. .,. 4' , : :;- ::;., ... lto> • '<· :J,e~sa Rcvulu~ã.o Praieira ~eqn(lr do um movnnento 

tm,e;w: cia B:J.h:::~, cue m·a. 1nafinal de contas • \l'Eu. Dos derradé~rcs político~ úv rr:~:~.n' : 1 c' e- .·er<10hlic~ to. >'..!ió"~ o vró'·-'o Joaqunn N<JbU<'

0

· 
a·. mal.odieêncic. miuda e r.. polltica de filarmô- caido a r:linha adm iração vivia voltada 1 ""' ap'reclar> -lo·a c r •. h''•L ef>l•: lo-· .lõ 'c;tór~r-o:<._ n:>:d'l 
n:co. de todos as P1·ovineins do B1·aúl. "A Es· especial, ,:c.ra or. dois Afonsos Cclsos, os dois lhe empt·estou. além d<' \1ú1 c-ago oo)"<l'''-' 
fmge" era o espelho da v:cla bras\leira do co- Rios Brancos e os dois Nabu cos. Mas, nestes ber al, tardio, ii'te~np_e~ü;•r., porquE•. nao S(l r. • 
meç:o do século - um enpelho rl\tidt> e polido e c uaqneles, eu d isting uia o Bari!.o do Rio B ran- ticulou com a de ;.>ao ra·2lo o .Mmas Ge~a • .;, 
~ra um encantawento Yer nele refletidoR aqueÍas eo e Joaquim Nabuco. explodidas aos 1M2. . ~mage~s todas da nossa terra, da nossa gm

1
te. . . Indiscutivdmente o Ba1·ão do R;o Branco Já declarei iFSO, quando n.e 'pa's~u pela· · 

A frâmo P etxoto, porém, o que nos deu sobre- era, sob certos a spectos, maior do que Joaquim mãos, na Comis~ão de Euucação. e Cultura d"> 
tl,ld o, no~ seus romances, foi uma. teoria deli- Na.buco. Mas eu s:mpatisava mais com Joa- Câmara dos Deputados, um proJeto do parlu
ctosa de al mas femininas. Ele amava d~b;·ur·ar· quim Nabuco h umano. E mais até do que com m entar comu,'lista D iógenes de Arruua. Câmara, 
se, entre_ curioso e indulgente. sôbre 

0 
mistério Rui Barbosa, considerado o ídolo da mocidade 

1 
insistii_'ldo na apologia_ do cunho eminentemen

do _coraçao das mulheres, e as descobertas que do m eu tempo. Joaquir:l Nabuco ofereci::!. pre- te soc1al daquele JnovJmento armado. Que ne~· f~z:_a o encantavam . Os caprichos e as contra- dicados que f alt,;.vam nos meus dois eontem- sa insurr·eição se envolveu brav:'-mente o J?OV0.1 
d1çoes, as fraquezas e as graças. os r.eroi:;mos porâneos. Rui Barbosa. Jastíma...-elmente sofria 

1 
représentado também pela bmxa pat'-!le1a. e 

obscuros e . os sllenciosos sac r ifícios das mu- de u ma fealda de que a sua pequenês de anão até pelos índ1os. - é verdade_. _Mas t;tmguem 
lher<:s - ets todo o material !Juruano. eis a aumentava. Rio Branco, po•· sua vez, p:necia- nega que possmu nas_ suas flie1ras rtcos se-. 
fl·â::;-ll e pa.Ip1tante arg-i!a com que ele construiu me borrivel naquela cõr de marfim velho c nhores de engenho e rtcos senhores de cabe(;aiJ 
a s~a ~In-;:- de romancista:, ·'A Eúinge", "l\iaria na'l.uela g1·andissi.ma estatura rodeada de adi- do e~~ra\'O :J. . . . . . 
Domta , Fruta do Mato', "Bugrinha", •·Uma postdades dec•propositadas. . Nao pasnando m1c1almente de un~a rebF.· 
m u!h.el' como as outras", "Sinhazinha''.. . Que C'aro que não se a.dm:ra um homem por- llão contra. o gov.,rno_ local, o ~eu programa 
deilc10s.?' galer'a ele lindas mulhe~es ! D eom que é _ apenas bel_o. Mas, quando um homem, ao depo~s decl~rado. nv.o ate:ttava contr~- o re- , 
o:ue te.nur;l complacente ele analHlou, descre- além. ao garbo hstco natural, s em preparo nem gtme monarqmco, nem ped1a a re?-en(f!-O ªa. 
v cu e souue _perdoar os pecados femininos... artiflcio, possue aquelas virtudes morais e escraYatura, querendo apenas a uac10nalizaçao • 
os pecados da todas casas mulheres que desfi· ~ntelectuai:J q_ue Joaquim Nabuco ostentava, de c"lrto~ empregos e uma. pequena. 1·eforma 
la1-r; nos ~eus r?mances e que foraJH, muit<'..s e~s~ homem eaega a nos parecer una criatura constituciOnal. . . . , 
·delas, companh1a, ternur:1. e atribular·ao da chvma. T oco n~ste ponto, e ma1s do que tsso, fnso•. noss•~ ndolescência ! ' }.1uito antes de yer Nabuco com os meus o. porque, parecendo sem relação com a obro.• 

Esf!e foi o Afrfl,nio_ Pcb:oio que eu e:mheci olhos , êl,e se me a!lgutava, para mim, pa ra de .Toa.quim. Nn.buco,_ está sendo a ela. ligado, 
e ame1 n:l r~manso 1nocent e <~1. m :nha Pro- o meu gosto de menmo-m oço, um Deus terreno. como se desse mov1mento houvessem proma• vínc!a. Só alcancei a ventura de contem plá -lo e nado as influências políticas que lhe nortea• 

ouvi-lo. pela vez primeira aos 14 de Setembro ram a vida grandiosa e fecunda. . f 
dt< 1906, aaui, ·na velha Faculda de de D ireito Um dos mais smceros apologistas da g:o-

' 5 * quando yoitou. ao B.·asll, na Confer ência. P a n: rifica<Jão .de Joaquim Nabuco no P arlamento American~, contando 57 anos de idade. Nacional está ~endo ê~se príncipe da intcll·\ 

Mas an tcl! de ser Aúân:o Pt>i::oto -- l'SSC Eu nao passava de um simples calouro. gênc;_ta que se cnama <iilll~o Freyre.. seu em.• 
grande Afrâmo Peixoto, que todos c ~n1 J-> ecemos Aguarda\·amos a sua grande figura, à por - terraneo e fervoroso aãm1rad!lr. \ 
e am:!.mos, ele foi simplesrnento Jullo Afránio tada do antigo e sombrio ca sarão do convento Apresen tou o meu colega de Câmara UJn 1 
um ,Yago Julio Afrânio, quf' ehegava ua Pro: franci'scano. Chegou n u ma carru agem à. D au- p rojeto de lei que alcançou logo a sagração de 
v>oo.a, pa,a a Ma o ''" a vitóda, 

0 
"olli.va mooo. Doooou o<p>oamento. Na ou. oompaohta t odoo " quo amam oo inotvidâvoio vuU" do!~ 

com o.hos ardentes o céu da metrónole dc~ejada yinba o poeta ];~ontoura X avier a utor de "Opa - n osso passado, ·u eriudo con'lemora - · - \ 
pedin do inspira~ão para os trabalhos qt~otidia: las". livr o de poesias modernas, lança do con- na~ en · , nos, conformaçao para as ct ificu!dades perdão temp01·aneamente. N ã o se deu con ta dêle. TO- assan aua. pl:OJe _o. e ermma confe-
P"a ~tgumaa ogototio"' iodi<"'"'"' o>.ouo- '" " h omooagooo oonv.,glam oôb" Nabuoo. ' " '' ' o q "' ,.,., "'"''"""· pooém, mato! 
da ntes e 9erteza. - cer.eza _ no claro serviço A moctclade envolveu-o com estrépito. Quis do que mutets monumentos de bronze e mar• I 
do b em pu blico". Tra zia da Bahia, na sua mo· condu ><>lo d lretirmente à pa rte alta da F a cul- m ore, a publicação de seus discursos em e di· 1 
desta bagagem de médico provinciano, 

0 
jovem dade de Direito, ao salã o nobr e ao fundo com ções populares, com ·prêmios a estudos sObre 

1 

e a rdente disclpulo de Nma Rodrigues, além Ul~'la carreira de ja n elas par a' a Ladei~a do ?- sua pessõ~, em ~ue se lhe ressaltem as suasf= 
d e _uma pr .m orosa tese de doutora.me>üo _ l-1.1achu ~lo. Ali a guardavam-no os lentes nos 1dé1as §QÇJªl§ prj mnai!!l§nte: a§ diS !5b~é~vo 
"Epllepsia e cr ime", um pequeno um e;tranho seus t rajes talares . Estudantes e g ente ~stra- !J.'fa r Hil,... • po~ma s imbolista "Rosa :Mística"' impresso em n h a atopet a.vam-no. Constitu e o cumprimento dssêe p1·ojeto uma. 
l,mpsig, em cin?o cores, ' 'um p~ema em qu e, Uas a grande figura r esistiu por u ns m o- glorifi ca ção s ingular e merecida. : 
com o as vo!l:us ue outro malu co, os sentimentos m entos . ~esejou ver antes o claustro lageado, ~as, no plpp g §Oi'i2

1

, PPJ' UJiljS que ee ip• ~ 
e o ambten.e musical vão governando as cores com os y mte a r cos 1·oma tlOS que 0 ladeavam, t · ·e a r estl os . 
do papel e os tons dos vocábulos" . Em 

1
-esposta f ormando u m quadrado p erfeito. Ai chegando que, com. a u m fa~oso inqu érito d

3 

João do R'o, confes- e_st~cou , em silêncio, com o rosto emocionado: n etr a ~usti ça, Ja. reJ?re~enta soma m;alculável 
sava entao estas preferências literárias : Nietz- h gen·ament e empa lid.ocida a sua cOr rósea os d e serv1ços à sua patr1a e à h u manidade. l 
che. d' Annu nzio e :Uaet erlinch "para os dias cab elos e os bastos bigodes como que mais pra- D a idéia da r edenção absoluta tudo o maia 
' "'BL

1
.'"

0

" do esplrito"; e Anatole ' F rance Eça de tea dos. Em atrôpelo e aos brados ele v iva Na- resultava inclusive a n ossa liberta,-,ão econõ-' 
Qu e1r?z e Machad,? de Assis, "pnra a ü{tin1idade bu co ! ' · 0s ac~dêmicos o envolviam. mica. ' - I cl.e tuuas as horas . E' como v:nha para batalha A fmal de1xou-se con duzir, empur nvdo ar- Gil;Rerto Freyre a f irmou-o, em linguagem l · M?trópo~e com espírito de mocidade, eles- rast;do, até o salão n obre , cujo soalho d~ t á - mais vvTivv'a~!r--.;.;.:.,;;,.:_ 

\a entao superiormente 
011 

velhos 0• c.• a· 5 •

1 

bua~ e ba ldrames de lei r angia sob 
0 

pêso da 'E' N 
· ·t • ~ m a h d ' q ue ~abuco o abolicionismo nl!.tt 

os escr1 ·ores oficiais. sca, u mana, que se errama.v a. para. os lar- er a apenas t"úherta:'Ç~os escravos negros\ 
_velhos, sobremodo os recuados, faço gos cc-r1\"-~0res c s ala s v izinhas. do j ugo dorJ s~nhores brancos, ou of icialmente) ., - . , . ~ .Ac~ 11 o ~o _ estrado dos dou t ores em borla branc_os. E ra ta1nbéro a libertação econômica'\ 

""'-"' ·" ""~ .... ... ... ..:! ~ ~"' ....,,.. .,. • "' .-.-..rn'3 l .rl ..... Tn n l"!:J..rl orP.~ anarentemente livres de 



ese11ça de MrâiiiO PeL-xoto 
(Discuno pronuncmda na Academ;a B asi!eira de. Lei.ras 

pelo Acadêmico Sr. Pen~g; ~ne Junior) 
!l _llll11 J>~ .. :lle::t:.o :~ C OT!1 P t 1c· •. ~Ju.l.'C~Ül1Cl~to de e ~ • .:. ......... ~ .. ;.ta~,.,, ); - foi 0 s ç-;J. ma.o.r don1 . D e ... 
c...!: lo P(!~;..;.oto. c~~:l. .. l-1 etr10l';,~ c;e~ebra ~s uest.o I rc.";:!.d~u cer:a. . z '\.Ln~ tese de que f oi e: e pré

.. 
"' .. 

' ~· 

Af!'ânio Peixoto f oi, f'ai·a a mlnha gcra~ão. 
ao mesmo tempo uma h ção ., um espetáculo. 
M estre e lutad or, homem de v ontade d e e s pi
rito disciplinado, e curiosidade a lerta ' e r a u ma 
li çilo. Escr i t or ágil e n1últiplo, cÓnver sado• 
infatigável, lavrador inimitável de fra s es e 
para d oxo:;:, ern. um espe táculo. Seu çon viv io es
piritual dest'a rte d eleitava e instruía. O ,;cu 
saber huma no, por isso m esm o, era tão g ran<.l e 
quan t o o valor es;:liri t uaL O Afrâ nio-homem' 
a pa!xo1:ado, combativo, entusia s t a , era t ã o in/ 
portanta q u anto o Afrânio escritor. E um era 
o espelho do outro. 

te, nc;.? !o~ up ... !:l..; u.:11: , c!~'.s fi~u.:as . Pz~- p!"in o ma1s p_..:c~ar-'> c:!:~mpl o: a de que a con
d~~ta <...~..:a, e . d:!t{Ut.l e !.! ( ... e n1n.t::;; a Yer.~acâo é u;n gênero litetcirio. X os salües, 
e __ melhor :ser "11?-ln~ - r.t.l~S !~n_:.bé!n i nas 17uc.s, 1:as 1i\?r a rias na própria cátedra , 

r.1r..1s Uclo.; csp~tacu.~....;s t.!.·t t .• L ... 12,enc ... .l.l ele not:be sen!t~rc ser t:.;h r.'!e. s tre incomparável 
,.,.,, ~''"'"'":~ O't (1' _ • • ~ •• ••• ,.. .. • • • 1 ~Cii~e _g.;nel'n li~.:.1~rlo: suas aul~s . e si.la3 con-

(.' _lP~~:.h.i ~ oO .... . .a. <? P- .\ Mtle~ .~. ~. -' _SL: il ~.:on- fcrenc12s, ::: ~ L21 <.ilscu rsos acaden!lCos e suas ' Cultivou, co1no for~as supremas, d!z -~lt::eu 
, Aca<l<!l:' a. P~·ati,ameut~ •a n:.:.o ~~ Cl· palcstla~ ~aro. ~te;;, :no tor.1 fluente e manso Amoroso ~ima, a ~·azão e a vontade, esta por· 
,<qnl. 1- !'I o ultlmo a ,·,~eg: .r e ele o do seu EStilo ~rbal, c1·am t:l<l m odelo de e le- ventura :unda :mawr do que a quela, p 01s foi 

. a pai·tlr. Po'.'que. <;o:·.w I; •> ''Cr sJ de gii.nc;a, e:.are:.:a, vivac:idaue, erutliçiio sem ên- sempre homem de uma v ontade d e f erro, q ue 
-S, çue lhe c:. a tao c~:.:oo f~uJ~, hlaHc:a sc:..11 Ye:!~noo g1àc:a e originalida- reahzou tudo aqu llo que queria, a n ã o ser 

, , ele . DepoiH de ouYir Afr.:lnio P e ixoto num Ea- contra a Morte, que lhe devastou, d e modo 
1:.~::1 !':".:J .Tc;l, p~.:· - 1 ll·z· ~ .. .:::;'' .

1

1 lã_o ou nmrl!l· <"squh:~ de 1·ua, era i~po~sível eruciante. as mais caras esperanças d o lar .. 
. nao concOl'Clt1.l' .cor ... 1 el\): a conYersaç:ao c un1 Venceu l~ a Yida con1o u1n l u tador in cansâ vel , 

. ::w ' •l :.a. o.; g-3ncru titer:..J:' , Ele tinha 1·a:,::o. paciente e teimo,;o. Esp!rit o livre e a utôn om o, 
1lustres d es ta Cas:?. .. De)e t·e~~bi , eo':l- "Litcràr'a.m uH!, a. con\•eraaçãu uepurou a recusou sua cooperação à ditadu ra e afastou-

tw .e!'.trar, .o !!Ceno_ clcltcu:nl c~e um Yvto, 1 espidto e a llngua. 'l'uuo se uird., mas há 1.1a- se dos cargos públicos com tédio e pudor . E 
fo1 ~.o;~sulo e pr<JmiO. Lá tora, porén• · nelras de d ize•: . A l'loa compa nhia tudo ou ve, como soube s er, além de um. alto espírito. 
con\ n 10 mtelcctual, que vml1a t.<> loa- ~a a p::.hnTa nt.p utende o ouvido . A conver- um homem admir·áv el, a sua presença será. 
, ass iduo e ealoruoo. Antes uc: cl1eg::u s~siio nos :;:a! i)e,; foi ~ edu cação d o gosto 11- sempre grc.ta a n ol'sa memõri>'. 6 ao noss., 
Já 9 cont:ccw. - e c:-n. seu arni:Jo . ~,i~- t~:· át-.i"' pr' ... c ·'i~ ! · ·a J..al:l-d:l: Uepo!s c:=.:crita , pe!os col·af'ão. 

seu anngo, la no Uoce remanso <la Ini"tha .. 
, lentio-lhe, os Jh·rc n, captando a men- • e-.- --- - - ------

du seu esp1rlto . E ns amizades quo un.s
à. disti\.neia, na Pro,·íncia. brotam como 1 
conente da fonte mais p:u·a. das a.dm!ra- , 

s s;r:ttuita s e al'dcntes, e sao as ma'a ~ólidas 
Llurávei .•. porque isentas ti., uualquer tra.-o ' 

NABU(: O 
in1er6:·· s0. Con:o no poerna de Tagor~ , s::.o 1 

:;. generosaB c be!~s, CJ u, têm :ral:.:es 1:0 l 
o e flores na C':l be<;a, .. 
prin1~iro a1·tigo que publiquei r'v v,1ega1· 

JOAQUIM 
Caor;·[:::~·:,~;;il' realí::atda pct~o Sr. AUREL IA.NO L!::iT E na Aca d.e::::!a 

d'J t:"aculrla!!e c!:~ Dirdt;, d e Sã~> P~ulo 
de 

, fo1 exatament., sôbr" v.n rom,uwe de I 
Pa,x:::>to: '·FrutJ. do !-.!at o•• o l'.in.s a 111:~ 

estima inte'ectual êlc conqt\< t :n-a S(lbre- • c0m a •'Esfinr,-e'' e- ''iVlarl'9. .Uoú~1a". ''1'5a- Conqua~ao ~~ i tl.:_e ser.aprc .·op·..lblica::o, j '\"'êr.:1-se \ "D! tan tio, entr e 1948 e lS-1:9, os olho3 
, ". q ue Jol:o Ri bei:o ocn.:'l:!~r~·. a a •,na , rrunce •lei:<ei '.le , J llli:-ar as n ossas grandes fi- dos e·;tudiosos e patdotas, n5.o só para a B a

pruna, era ~;:~m Uúytlia n :;cn rorna~i~!e ou:a.:.: rnper~a1o , p.o:- i!1fluêncie de n1eu P ai , 1 h:n p o1· l:'lolivo do qua!:ln centenár io da sua 
fo,tP, · mc.is, belo, waifl cô!!uan1~nte C 'Jll~- , qt:c moneu ri ·~l ' D om Pedro li. E ntr e os su;.lcctivu. Salvador e o prim eiro cen tenário de ~[n.:~ o. n1.nha. grande ter nuLa l.;tetát'i:o} I meu~ ilust res co~ r;. .., tia Câ!n a!"a dos Depu- Rui Barbosa.. 1nas t a rnbém para Pernam buco, 

delP, ia para a "Esfinge. qu~ m~ reve- tado~, hlt al;;un .; r. e m e chamam m o!larqulsta, uentro d" cuja hcró;ca hist ória_ avultf!-~ agora 
, aos olhos pr ivincianol'l e curi osos os wi,,- 1 pa l' eci v i v~r ce•r~., à o v olt a s com os p r incipes u~1ar; efemérides: a da Rcvo!uça.o Pralelr!i-, que 

• •0.:1 da Yi•la metropolito.nr - :,~ inl;-ig n.s po-,'bra:;antinos c r• estadistas d out r os tera~;os. ensanguentot. o seu solo, e !l. do nasc1men to 
tcas c SOC!ai;;;. do R!o , (I<! hastiliuTE.'S ua nn- Confundc:n g•:h:e 'O humano CfJ l11 Ma.loel ue;:- de Joaquim Nabuco, que enche de glón a a c, 

" (lf)t, l1lin~~tros, 00:.: f!~rts, . c• ·· ·pa.1h:s" llH!..:;.o. . . B rasil. ~ t ·e· Pt.;tl' ópoli~. alétn claoue~~ no l! t iro~ U-.."'(~(' ~ ~:1.i A~l lC.ãt)C.it l.! :l inH~:!S"' a !J12.. Confes;:;o a minha he;.;it.?.~:ão cn1 classificar a 
·mf•.,lca •. laqu'>la .l.c<.od:c<·n·c'.'· ,,._;uti,. u" 

1 
,, . · lt- "' : ,r._,. .. : ·~?. S .. , ,, o:·;· • \,•· J..essa RcvQlu~ã.o Praieira Eeqn·~r dt! um m ovimento 

_õa ~.n.hio.3 c-u e c!oa. 1nafinal d2' contas I (\ 'Eu. TJos clerraà irbs politico~::. ú V !"ett,. r1. J r:. e- .. ·eDl . bl)G3~Io . Alii'u:z o ptoô;·-!o Joa.qu ;ln Nubuc(\. 
adwéncm miuda e r. po!ltica de íilarmó- caldo a ninha a dm ir ação v ivia v olta aa I c"' u.r;;:c cl a ;• ·h>·:l c: .. ~,·u~ er,i ,, ,lo • . l; :~tilr ; ro:<. ns-d3 

t odos as P rovincias do B1·a~iL "A Es- especia l, ptn·:t. o& dois A f onsos Celsos , os d ois llie empre~to u. além ÜE' u:a vago úOjed\'L 
era o espelho lia v:cia lJnsi!elra do co- R ios Brancos e os dois Nab u CfJS . Mas, n estes b er a l, tarclio, i!lte:n p ~!.:''''•· porqu e, nao !ir> ll • 

do século - um espelho •1\tido c polido, e e n a q nc les, eu d is tinguia o Barão do Rio B ran- ticulou com a de São r u·c!o o Mmas Ge!'a•~• 
u m encantamento ver nele refletida s a quelaR co e Joa quim N a b uco. explodidas aos 18-f2. . . 

todas da nossa terra, ua nossa gm,te. . . I ndiscutivelmente o B arão do R1o Branco Já declarei isso, quanuo n.B' 'pa·saou pe!a • 
Peixolo, porém, o que nos deu sobre- era, s ob certos aspectos , m aior do q ue Joaquim mãos. na Comis&áo de Edu cação. e Cultu ra d! 

nos seu s romances, foi uma. teoria dell- Na.bucfJ. M1ts eu s'm patisav a m a is com Joa- Cã.:mara dos Deputados, um proJeto do _parla· 
de alm~s femi!linas. Ele at;mva ticb;·u•;ar- qui.m N abuco hum:;mo. E mais até do q u e com me;tt~r com unista D~ógenes de Arrud,a Cama r a, 

en t r e CU'riOSo e md.ulgente . sobre o mistério Ru1 B a rbosa, considerado o \d olo da m ocidade l lnslstmdo na apologia do c unho e m m entem en
cor ação das mulhere~. e as descober tas que do m eu t empo. Joaquir..1 Nabuco oferecia pre- te social daquele m ovimento armado. Que nes-

o encantavam . Os caprichos e as cont ra- dicados que fal tavam nos m eua dois contem- sa insurrci~ão se envolveu brav;:tmente o J.lOV0 , 1 
as fraquezas e as graças. os hcroicmos porâ.n eos. R ui B a r boso" lastimavelmente. sofri a 

1 

représentado também pela ba1xa pat~leia e 
ons<'llrn q e , os sHenc!osos sa c r ifícios tias m u - de u m a fealda de que a sua pequenês u e a11iío até pelos índiOs, - é verdade: _Mas :r:m guém 

s - e1s tod ::~ o mate r ia l humano. eis a aumentava. Rio B ranco, por sua vez, p:Hecia- r. ege. que possu1u nas suas ille1ras rtcos ee- , 
e palpitante argila com qt<e ele constr uiu me h orrh-el n a quela côr de marfim velho c nhores de engenho e nc:os s enhores de cabesa~ 
ob1·a de r oma:Jcista : ·'A E:::finge" ' : ~iaria naq_u e!u. g1on.ndíss ima esta tura r odeada de adí- do escravo:Jo · · 
", "F ruta do Mato". "Bugrinha'l, ··Uma pos1da des de:•propositadas. ·- Não passa n do inicialmenta d e uma rebe· 

como !1-S outra s'', "Sinhazinha '' .. . Que C'aro que n ão se adm'ra um hom<>m por- llao cm:tra o gov'3rno_ Joc:'l, o :;eu programa. 
pe u c:1osa galcr a rl e lind as mulher es ! lJ com que é a pena:; belo. Mas quando um homem ao depo':; declarado. n L.o acentava contra o re· 

complacente ele a nali sou, tiescre- alé~l qo gar bo fisico nat{lral, sem prepa ro ne~ g1me monarquico, n em pedia a re?enç~o <;!a. ' 
.Perdoar os pecados femin;nos.,. arhflcw , possue a quelas virtudes m orais c escraYatura, querendo apenas a namonallzaçao • 

todas c Gs a s mulheres que desfi- ~ntelectuai3 q,<le Joaquim N abuco ostentava, d e c<;rto~ empregos e uma pequena 1·eforma 
~eus romances e que fo,·a1u , muit~.s cas~ h omem caega a n os parecer una cria tura consttt ucwnal. 

companhia, terau~· :1. e atr ibula .. ao da c!Ivma . Toco neste pon to , e mais uo que isso, friso~ ' 
ossa aclolescêneia ! ' Huito a'Ites d e Yer N a buco com os m eus o. porque, pa r ecen do sem relação com a obra : 

Es3e foi o Af r â nio Peixoto qu~ ~u c~Jih e ci olho ~ . el~e ,;c me apgmava, pa ra mim , para d e .Joaquim Nabuco,, está sen do a ela ligado, 
amei n •J re m an so inoc ent e (<. m'.nh o. P r o- o meu gosto de menmo-m oço, um Deus terren o. como se _dé,ss~ 1~10Vlme1'!t!' h ouvessem prema

Só a lcan cei a ventur a de contemplá -lo e nado as míluencias polJhcas que lhe nortea -
ouvi-lo. p ela vez primeit·a aos 14 de Setembró r a m a vida grandiosa e fecunda. . f 
de 1906, ao u i, 'na velha F a culda d e de Direito Um d os mais sinceros a pologistas da g:o
quando yollou ao B .·a sll, na Conferência Pan~ r ifical]ão ele Joaquim Nabuco no P arlamento 
Americana. contando 57 anos d e idade. N a cional está sendo êsse p r lncipe da inteli-l 

l.Ias ant~l! de ser A frâ nio T'e i :~oto __ t>SSe Eu não passava de um ;simples ca louro. gênc:;ia que se chama <iiJl!eP;o F ;exre,. seu COl·• 
ndc Afl':i.aio P eixoto, que to J os c;lllh~<;Zmos Aguarda yamos a sua grande figura à po r - terraneo e fervoroso aam1radO'r. I 

ele foi simple •mentc Julio Afrfmio tada do antig o e som brio ca sa rão do ' c onven t o A presentou o meu colega ue Câmara mn i 
Julio Afrânio, rlu~' chegava da p

1
.
0

: f r::mci'scano. Clle!}ou numa. carruagem à Dau- p r ojeto de lei que alcançou logo a sagração d e 
a luta c para a vitória, e "olhava mont. Desceu ràpiclamen te. Na s ua com panhia todos os que amam os inolvidáveis v u ltos do \y 

. arc}ent!s o céu da m etrópole d esejada , \'in.~a o po eta Font?ura Xav ier, autor de "Opa- nosso passado, u erindo comemora - ' 1 

msp1ra 9ao pa~·a os trabalhos quotidin- las . 11\•ro ele poes1as m oder nas, la n çado con - n a · en • ' , 
conformaçao para as d ifi cu!dades p erdão tam p m·a neamentc. N ão se de u conta dêle Tô- a s san a n a . pl'OJe o e ermma c onfe-
a lgu mas eg o!sticas indiferença s ' c ircun- elas as h om enagens convergiam sôbre Nabuco r enc tas e o ·as 'festas espirit u ais, porém, maia ( 

e çertez~ - ce:teza - no claro serv iço A mocidad P. envolv eu-o com estrépito. Qui~ do q u e inú teis m onumentos de b r onze e már• ' 
pub!tco . T razia da B ahia, na sua mo- <;ondu :< C-lo , diretamente à parte alta da Facul- n:ore, a p u b lica ção de ~eu.s discur sos em e di· ' 

ba gagem de m édico provinciano, 
0 

jovem dade de Direito, ao salã o nobre ao fundo com çoes populares , com ·prem1os a estudos sõbre 
1 

ent e discipulo de Nma R odrigues, a lém u~~a carreira . de janelas para a Ladeil:a do !L sua pcssô~, em ~ue se lhe r essaltem as s uasf= 
pr.m orosa tese ele doutor a m ento _ R iachmlo. Ah aguardavam-no os lentes, nos 1dé1as §pc@~ pr j 1\ma!I!lente Rs Bl! ó?Jé f'fvo 

", um pequeno, um est ranho se us t rajes talare5:' Estuda ntes e gente es t ra- bf'ano,.. • 
, "Rosa J.~istica", im presso em n h a atapetavam-no. Constitu e o c umprimento dssêe projeto uma ~m cm?o cor es, ·u m poema em q ue , :Ha:; a gr a nde figu ra res istiu por u n s mo- glorifica ção s ing ular .e merecida: ~' 

a s .' o~a 1s o e. outr o maluco, os sentimentos m entos . ~esejou v er antes o claustro lagea clo, ~as, no pla nq §OC'U
1 

lWJ' IDQ)9 que §e in· 
ambten.e mus tcal vão g overna ndo a s cores com os Ymte a rcos romanos que 0 ladeavam t " ·e a ' e st1 os . 

, pa p el e os !ons d?s v ocá b u los". E m 1·csposta fo rmando u m quadrado perfeito. AI chegando: . , q ue, con1 
a u m fa~oso mqu énto d

3 
João uo R 'o co,fes- e,st:~:cou, em silêncio, com 0 rosto emocionado, eira ~ushça , Ja reJ?re~enta soma inc:alculável 

sava. o>,nta
0 

estas preferên cia
3 

literárias : Níetz- hge1ra mcnte empa lid.;ciua a suP, cOr rósea os de serv1ços à sua patna e à huma mda de. I 
<:he .. _d Annur;,ztp .• e, M aet erlinch, "pa r a os dias cabelos e os b a stos bigodes como que m!lis pra- D a idéia da reden ção a bsoluta tudo 

0 
mais f est~vos do e~pl rtco ; e Anatole France Eça de t ea d os. Em atrôp~lo e a os brados de vw a Na- resultava inclusive a n ossa Jibert a r.ão econ6· 1 

Qu em?z e Mn.chad,? de A ssis, "para a h{timl dade buco! . os a ca dêmicos o envolviam. mica. ' • I 
de t ooas as h oras . E ' como ven ha para bat a lha Afina l . deixou-se conduzir, empurrado a r - Gilijgrto F r eyre· a firm ou - o em linguag em ! · 

Metrópole com esp!rit o d e mocida de des- r ast a do, a té o sa lã o nobre , cujo soalho d~ t á- mais v1va. ' 
"E' que ~ Nabuco o abolicionismo n ã., 

er a apenas 8:. íber tlçll:tr"nos esc>:avos n egros\ 
do jugo d orJ s~nhores brancos, o u oficialmente ) 
branc,os. E ra também a liber tação e conômica. t 
e sop~l, d e mot:a.dores aparent~mente livres d e I 
domm1os essenClalmente f euda1s. ll:le se ante- 1 

c ipou. à luta em q ue a inda nos encontramos' 
tC?dos os que dentr o d e progra mas politicos I 
d1versos, e até d e partldos antagônicos com- 1 
batemos o que contmua a h a ver na c cÓn omia 

1 

brasileira - hoje n a s g ran d es indú strias artifi- ) 
ciais mais do gue n os r estos j á meios frios dos 1 

grandes d omlmos agrá rios - de arcaica ou d& \ 
renovada mente f eudal; de exploração d o ho~· 
roem pelo homem ; de s ujeição dos q ue h·aba • 
lham aos, que ~implesmente jogam e dançam . 
Aos que Joga m JOgos e dançam d a n ças que n ã 
são os do povo mas os d o exploradores d o 
povo". 

Presava então superiorment e os velhos 0 ~ clãs- buas e baldrames de lei r angia sob o pêso da 
s1cos , os escr itores oficiais ' m asca. humana, que s e d erramava para. os la r -

4'0s velhoP. so1Jran1oúo. os recuados, faço gos C('I"rG_I') o res e salas. v izinhas. 
totl.J. g e n t e. respeito-o ~ c pc1, ,.

0 
qt:e 1100 Ae_olh ido, n o estrado dos dout ores em bor la 

lhe::: fa :~ f8Jta o m 2u trato !" e capela, ~entaüo entre ~las, !oi !!a:ld:.>.do por , 
_ Preferia os cont emporân eos embora ··abendo um professo r e um aluno. · , 

n:'o ser esse o u so literário . ,IA literat ;;,ra. ofi- Chegou a hôra ansiaela em que êle ia f alar. 
Cia l, como o vinho e o café deve ser velha L ev a ntou-se, ca minhou com a. dificuldade do 
P~:a se~· lo:'vada;'' . D e testava ~onfessadameute ~ ~pe 1:to para a t r ibuna, que, qual pulplto de 
d .sp~ps1a l!terár ,a, que r equer ia rarida d es e ve- 1g re ,1a,. et·a colocl!-ua a compr ido do vasto salão. 
lha r 1as para fl Ua d if íc il ~ige~tão . Ele próprio , , ~ua.n cli> surgm , estrugh·am as palmas e · os 
daria, m a is tarde, a expllca~ao dessa atitude , l': t.n a s . ,Nab.::~o pareceu-nos mais belo ainda 
?om ~m~ f rase espíntuosa : "nós começamos d o que se u1~1a. O rosto <;Ôr . de rosa, os cabe
mcendlári ~S ~ e. acabam os bomb eiros" ... r,; aqu ele I los e os bas tos bi!l'odes prateados realçavam 
t em po, ,.Afra nt? , . ~}11!0, Afrânio, e r a evident e- 1 o:, seus olhos. dommadores . 
mente mcend1~r10 ~ f orm ava e n tre os "a n·ou- Lend o, n~m~o de ois, as Memórias euy ene-
bados e tc:mtos d o simbolismo ; publica va 0 • a das de Ohve1r 1 , seíi conterraneo e co-
m~as nefehbatas dedicados a Maet · • r a 1p omãtica, eu compreenderia 
ge:uo ~e Castro ~ ~'Ann?nzio . "Era a bsolut . log o a, r azao daquele d espeito se..m limites, da
N a o, .tmha uma 1dela ; tmha u ma fé. E B a u- qu~~a ll~pllcân_,cl a flgadal com o primeiro em
delau e - o deus d a a dolescência ressurgia ha lxadot em \V'a sllmgt on . Joa quim Nabuco en
nele , como n os , ou tros . L ia os velho~ com aca - .~?!11brava-Jhe o ~sp!rito o tor na.vll.-lhe mais 
t~mento e f astio . .. Mas s ó amav a e compr cen- uaiculo o v entre 1menso. 
d.a os jovens. 'I Mas, do alto da tribuna, Joaquim Nabuco 

Con t udo, depois, com o transcorrer don a n os, púu~e c.~ntemplar, , por cima das cabeças que 
ele passou a c ultivar 

0 
convívio d os ve- s ,, ",Olta~ a'!l emoe1onada s par a êle, totio 0 su

e voltou-se pa r a. os cláss icos . F oi letlor ges hvo salao que S<J encompridava da um lado 
, . ;;em d es preza r os moços, q ue s empre e outro, com a ,s parerles forradas por altos re

e, m tcrprete de Camões, de V ieira. ele D . F r an- t ratos dos antlqos diretores e lentes, fechado 
cisco Manuel de :Melo , O " incend iár io" se t rans- pelo q !Jadro a oleo de Pedro II, que, ladeado 
forr.~ara _a fina l em "bomb~'ro " . . . Em tod o caso, 1 P01' dois ot:tr~s, o do General Arouche Rendon, 

v ocaçao incendiária não se a pa<>ou tota lment e I pri~ne lro dlre,or, e o ele A velar Brotero . pri
seu espír ito , A sua ardente p;,ixão por Ca s- ~ll e ~·o p rofessor, t omav a. todo o fundo cio es-

, Alve~ _n~o deixa dú v idas a esse r espeito . Mas r a 
0 ,douc~ral. . . . 

o mcencltano dos prnneiros tem pos o u e se: com- ' ' F eito stlên Clo absolu to, imcwu o s eu cé
t:. ra~ ja !10 deS11fn1?ran1ento das Íni"ugenH ud a- I .L€ 1J :·;:;,_, p,lnlproyiso, . t e_:;: tuahn_ente, o Uf?Sim : 
qucla s :lva esotér:ca para raros apen as" oue d "' -~hores , eu n ao pod1a res;st;r à ten ta (:ii o 
er~ o Simbolismo, caminhou cedo ·para 0 dqu'il í- e s u bir a esta velha t ribuna ". - -
b,rlo e a h armoma de ~m9: prosa de linhas d ás- E: ag~~dccendo comovidamente a. dellrante 
s1cas, de u m a pros a lnn p1da, correta e fi n a - manll e,s tp. çao que acabava de receber evocou 
uma pro?a fluente, llnear, natural, m as 'qu e a tradicwnal Academia de 1868 e 0 sã.o Paulo 
n_u;,~ca fo1 v ulgar, p?t'qu e era sempre per son a- tio s eu tem po. Falou sôbre colegas 6 lentes. 
lls,Ima no s~u í'~p1r1to e na sua estrutur:t .. 1 Le'!' ~ r?u os sucessos poéticos, de Castro Alves . 

. ., , , .,,.,,<it·-·~ , I an llllCiação polltica. éle Rui Barbosa, com ~ 
'·f:..._. ,.:. :· -~·· ·'iu":' · -..~.·· , • • • ... ~~.r h/ij~ ·· s ... uJ f a_m oso o~ !sc=:ut·so na. festa lib er~l oferecida 
~· . • . , - • ti, .. ,~ ',;r •" . , . a . os e Bomfac:10, o moço; o eqU!librio p r e-

, , 1 coee . d e F ranCis co d e Paula Rodrigues Alves 

, Ant es , u issenfj <flrestig ioso sociólogo._no seu · 
discurso a pr ese a o a "vlesa da Camara d oll • 
Deputa dos , aos 20 d e Maio d e 1947 : 

"Numa época d e politicos f a s cina dos pelas 
soluçõ:s simplesme':lt~ pollt!cas ou jurídica s, 
dos ptoblemas bras1le1r os , v m com nitid ez la · 
tma - uma nitid ez que nenhum outro 
público do Brasil do s eu t empo 
sequer igualou - a impor tãncia ' 
de, a urgência, de ' 
mesmos problemas 

~ A, Ac,a dem_Ia ut:·, u - lhe .. em plen a juventude, 1 '! .!l f~nso ~ugusto Moreh·a · Pena, e s tadistas 
u •. 1_g1am ,e c rcd ~9 ele confia nça, elegendo-o para I u: d o's r egimes ; a eloqu ência de Martim Ca
a \_!lga de ~!JChucCJ ua C unha, a ntes da publi- b,al, o o:·ador d a Ir.ocidade . . . Depois , 
ca~ao da EsJ I"':g e, ~uando ele era a penas o ps i- d -;;o;,:uionr,Tmrmfr!ifr ~~Iatra ,do Epdeps<a c m·ime e o s1mbolista da I~ d o ~~il\i~:Tr~flt~~~~~ltrJ.:::t~\~~~~~~~~:!~~~r~~frl~~~~:e:~m~Í~~! 

~a M·•stt'!a~ R ealizou ele, assim, a sua pr i- , lastimoso '""''n"'""' : 
m 1ra Wlll!i_GM con <c1e1 t• : ~r d~mi · o I !:',~!'~.'i'.. nl};_ocxdll;_d.::__,.ao ,.,~';_':_l_?ar -~ ... -~:pública ~~-~·~·~~==~~~~!~~~~~~~~~L----



• ..Frl!ta. dr) :lfu.to . ·•n :u:rri ', 'lTma 
coa1o nri outrrt s '', ''Si11hazinh;1".. Que 

O.'ia. gnlc-r'a. c{P l! !H.l' S... ·' ruuJheJ. e s ! l i ~~ll'l 
tcrnu1;1 corrnl~ c: e n · ~ e! ,a. o. naJiso u .. cfesct c
" •;oulJI' perdo~r Of' pecados fenumnos. ·.· 

u~ d,, todas c ;;~as 1n ulhercs que de.sfi-
: eHs romo 11ces a qu~J fo~·atu . l~luit r..s 

companhia, ter;lU~a c atl'ibula <;d.o da 
n.rlolcscên<·ia ! . 

foi 0 Af rà.nio P o3b: o1 o qu~: eu c:mhe c1 
r':' nutnso i noc·rute c";. r.1·'nha P r o-

se adm:ra u m homem por
ue é a peno.o belo. Mas, quando un1 ho:nem, 

~lém do ga rbo fi s ico natural, sem preparo nem 
artifício. possue aquelas virtudes morais c 
irt.electuais que Joaquim Nabuco ostentava, 
êdPC home111 chega a, nos parecer uma cr1atura 
divl:1><.. 

U uito antes de ':er Nabuco com _os me'":s 
olhos ele se me aflgutava, para m1m, pata eu ~·õsto de menino-moço, um Deus terreno. 

Só ";,.lcancei a ventura de contemplá-lo e 
i-lo . pela vez primeit·a aos 14 de Sete;m?ro 
1906, aoui, :na yelha Faculdad~ !_!e _Dtre1to, 

yoftou ao B.·asil, na Conferencia Pau
contando 57 anos de idade. 

Eu não passava de um ;si~1ples calouro. 
1\Ias an tõs dP st'r Af rii.n:o P d ::ow -- <> SSe Aguardayamos a sua grande ftgura, à po:
t1de Afrti.nio P eixoto que to tlos c:•n"ec~mos t a da do antigo e sombrio casaril.o do conven.o 

os, ele foi simple ~mentc Julio Afránio, fr::mci'scano. Che!!fOU numa carruagem à Da~t
Julio Afrânio, ou e chegava <.la Pro- mont. Desceu ràpidamente. Na sua companhia 

para a luta c para- a vitória, c "ol!1aYa \'inha 0 pozta Fontoura Xavier, autor de ''Opa
ardelÜ<'s o céu da m etrónole dcse]a.da, las". liYro de poesias modernas, lança?o con-

do inspiração pa!'a os trabalhos CJUOtidi!'-- t emnm·aneamentc. Não se deu conta dele. Tõ
conformaç:io para as llificu!dades , perdao das · a s homenagens convergiam sôbre. Nabuc?· 
algumas egolsticas indiferenças circ~n- A mocidade envolveu-o com estréptto. QUts 

e certeza - certeza - no claro serYIÇO condu:;:-lo diretamente à parte alta da. Facul
público". Trazia da Bahia, na sua mo- da de de Direito, ao salão nobre, ao fund?, com 

bagagem de médico provincia1_1o, o jovem uma carreira de janelas para a Ladetra do 
ardente disc!pulo de Nma RodrJgues, além Riachuelo. Ali aguardavam-no os lentes, nos 

uma pr:morosa tese de doutoramento - seus trajes talares. Estudantes e gente estra
crime" um pequeno, um estranho nha atapetavam-no. 

· "Rosa Mistica", impresso <lm Mas a grande figura resistiu por uns mo
em cinco cores, "um poema em que, mentos. Desejou ver antes 0 claustro Jageado, 

as vogais de outro maluco, os sentimentos com os Yinte arcos romanos que o ladeavam, 
ambiente musical vão governando as cores formando um quadrado perfeito. Ai chegando, 

e! e os tons dos vocábulcs". Em 1·csposta estacou, em silêncio, com 0 rosto emocwnado, 
famoso inquérito d3 João do_ R'o, cm:fes- ligeiramente empalidccida a sua cOr rós.ea , os 

então estas preferênc1a9 llterar1as: N1etz- cabelos e os bastos bigodes como que mais pra
d' Annunzio e :Maeterlinch, "para os dias teados. Em atrôpelo e aos brad'!s de viva Na

do esp!rlto"; e Anatole France, Eça de buco 1. os acadêmicos 0 envolv1am. 
eiroz e Machado de Assis, "para a intimidade Afinal deixou-se conduzir, empurrado, ar
todas as horas" . E' como v:nha para batalha rastado, até 0 salão nobre, cujo soalho ~e tá
Metrópole com esp!rito de mocidade, d~s- buas e baldrames de lei rangia. sob o peso da 

Ya então superiormente Ol'l velhos, os elas- mas:::a. humana, que se de.rr_a.mava. para. os lar-
oo escrito1·es oficiais . gos C('rr.c.~Qres c salas VIZinhas. 

velhos. "ol.>rcmodo os recuados, faço Acolhiàr, 110 estrado dos doutores em borla 
l'CSpeitO-OG t;. pcl.SO que ll~o e capêlo, oent2.UO entr<" l'leS, !oi S!!.:ld~.d0 por 

o meu trato !'' UlJ.l professor e um aluno. · 
· a os contemporâneos, embora ~abendo Chegou a hora anslada em que llle la falar. 

ser esse o uso literário. "A literatura ofi- Levantou-se, caminhou com a dificuldade do 
como o vinho e o café, deve ser velha, aperto para a tribuna, que, qual pulpito de 
ser louvada". DetestaYa confessadameute a igre.ia, era colocada a comprido do vasto salão. 

literária, que requeria raridades e ve- Quanào surgiu, estrugiram as palmas e · os 
para sua dif!cil d igestão. Ele próprio l':t;rras . Nabuco pareceu-nos mais belo ainda 

mais tarde, a PXplicaç:ão dessa atitude, do que se dizia. o rosto côr de rosa, os cabe
frase espirituosa: "nós começamos los e os bastos bigodes prateados realçavam 

""''""''"'••os e ac::.bamos bombeiros" ... I\ aquele Ob seus olhos dominadores. 
Afrânio, Julio Afrânio, era evidente- Lendo, muito de ois, as Memórias enyene-

"incendiário": formava entre os "arrou- adas de Oliyeir 1 , seu conterraneo e co-
e tontos" do simbolismo; publicava o - c 1p omática, eu compreenderia 

nefelibatas dedicados a Maet · logo a razão daquele despeito sem limites, da-
de Castro e d'Annunzio. "Era absolut . quela implicil.nch flgadal com o primeiro em-

tinha uma idéia; tinha uma fé. E Bau- haixadot· em \Vashington. Joaquim Nabuco en
- o deus da adolescência, ressurgia s<>mbra-;a-Jhe 0 esplrito o tornav~.-lhe mais 

nos outros. Lia os velho3 com aca- 'rídiculo 0 ventre imenso. 
e, fastio ... :Mas só amava e comprcen- , Mas, do alto da tribuna, Joaquim Nabuco 

os jo' ens. I poude e;ontemplar por cima das cabeças que 
Contudo, depois, com o transconer dos anos, 5 ,, voltavam emoéionadaa para êle, todo o su

' elo passou a cul'dvar o. c'!nvivio., dos ve- gestivo salão que so encompridava da um lado 
e voltou-se para os classicos. l< 01 ledor e outro, com as paredes forradas por altos re
~em desprezar os moços, que sempre tratos dos antigos diretores e lentes, fechado 

mr . .,rnrRro de Camões, de Vieira, de D. Fran- pelo quadro a óleo de Pedro II, que, ladeado 
de l'.fzlo. O "incendiário" se trans- 1 por dois outros o do General Arouche Rendon, 

em "bombe'ro" ... Em todo caso, primelro diretor 0 o de A velar Brotero, pri
incendiária não se apag~m- totalme,nte I me;ro professor,' tomava. todo o fundo do es-

seu esp!rito. A sua ardente patxao I,JOr Cas- trado douton~.!. 
Alves não deixa dúvidas a esse respeito. Mas Feito silêncio absolu to, iniciou o seu cé-

"'""·nnla>t'ln dos prilneiros ten1pos1 que se con1- , !elJ:·.:o ínlproYiso, tc:~tuallnente, assim: 
no deslumbramento dan tmagen:'l "da- ":Senhores, eu não podia resistir à tentação 

s:Jva esotér:ca !'ara raros apenas", que de subir a esta velha tribuna". 
o Simb~lísm?.' caminhou cedo p:n:a o~ ?qu!lí: E. agradecendo comovidamente a delirante 
e a harmoma de :um11: prosa ~e lmh.;;o das manifeetacão que acabava de receber, evocou 

de uma prosa ll.mptda, correta e fma., - a tradicional Academia de 1868 e o São Paulo 
pro~a fluen t e, lmcar, natural, ma:; que 1 do seu tempo. ~'alou sôbre colegas 

6 
lentes. 

foi vulgar, p~rque era sempre pe:sona- I Lembrou os s u cessos poéticos . de Castro Alves; 
no seu ~Rp!r, to e n::t sua . e~tr. utura... la iniciação politiclt de Rui Barbosa. com o 

, ·'~,~~~ seu famoso discurso na festa liberal oferecida 
· --~~ <!, .. ' ; J:~· .. ?<'-:;::"' a José Bonifácio, o moço; o equilibrio pre-

, . · .. .,1· •' · j coce de Franc1sco de Paula Rodrigues Alves 
. . . e 1> fonso Augusto Moreh·a · Pena, estadistas 

A. Ac,ad:!n~Ia v.b .''lU~Ihe .. en; plena Jt!Yentud~, I de dois regimes; a uênt:ia de Martim Ca-
ll l a nne cr~.d ~9 cl e conflanta, elegendo-o pat ?-! bral 0 o:·ador <la 

<.le Euchuc:! tla Cunha, antes da publ!- dou' 
Esfinye, quando ele era apenas o pDi-j - -~•.,..;,;;;,.;~~ 

Epilepsia c crime e o simbolista da lastimoso incidente 
. · . Realizou ele, assim, a sua P1'i- ade, ao dea!bar da República; o 

'1eira ambição consciente: ser acadêmico. O Antonio Ribas, ce~ebridade · do di-
scritor que tiYei·a a meninice enfâtica, conse- Clemente Falcão e· João Teodoro 
·uiu ter uma mocidade gloriosa e feliz. Viu Xavier, um <los mais esclarecidos presidentes 
ransformados em realidad~, antes . da matur1- de São Paulo. 
ade, os sonhos mais altos da juventude. Com E lembrou ainda, se a minha memória não 
,raça Aranha, ele s oube, porém, pagar pon me trae, os sel!.li_ Renderes teatrólo~os, escre
ualmente, com juros generosos, o crédito qu vendo e f~ I'l!presentar _pelos l'l!stejarlos 
b abrir·a a Ac:1demia sob o aval literário · atores portugues es ismênla e Furtado Coelho, 
er!ss;mo, Laet, Coelho Neto e 1lario de Ale no T ea tro São José (em concurrência com 
ar: tornou-se uma das figuras centrais Casb·o Alves, que lanr;cra a pe~a. "Destinos"), 
'a~a de JI.Iach2.do L13 A~sis, e foi daqueles c; e 0 d rarca "0 Gonzaga". 
ais a amar::.m. Ele u ~ resto dizia ter "corando 1roi. enfim , uma tarde de sens~.ções iné
,stante, o que e:~plica o muito P.mor com <IUe ditas, q u 9 a linguagem de hoje em voga diria 

mou hda s as coi~ ::t s que amou". gostosa ou gostosí8~ma , mas que cu me per

.. ',· 

m ito da cha~deliciosa e inesqueo1ve!. Rcal
mPnte, não m e esqueci de nada, nem da pro-

l n.li.Ilcir j nçrl~~ada ~'-'..llllequ im )"ilbj,jctl t'luê, M:l!l 
franqueza, t1e resorvou uns uclt·âtorps, desses 

Afriin;o -Peixoto foi. t:n:a personnhdade po-1 que só buscam e nas coõ~as mais bc!as e espi
.êJric!l, r:ca , nu!nero!:a , eol.L1"fLe:-:.2. Poeta c l'O- 1·it uais u tna f~.ceta de::~::.Ji!Tadavel. 
.ancista. ensaista e <.:rit~C í' , historiador. : ~o- ~ Para l' e ~ peital' a \:e rlfa de, vent a talh<Y re
r:ó!ogo, higienista e legista, ~onferencHh.~ e farh·, que r.ão se via ent ão gua~QWJ"?' Fe~ · Uóc 
·ofessor, parlamentar. c adm1 ~~i;;.! na oh:·a de r~·ahu.c_g, mas apenas uma 

fouve setor do co~h~c1n1en~o. h~nnano que n· :M"!H~ ~lca. O S&U rJãPm na abol:ç:ff.o, claro 
~e tentasse a cur:osl?_'l·d<: mfattgáve.l , que_ n o que era erecidamente engrandecido. Debulha
~ o rnerecesse a exper1enc1a de tunu 1ncu~sao.. . van1-se tôdas as 1ninúcitt.s de s1.4a., ~ciio...admi
>aqui a alguns seculos, a cua obra, tao va- t' Yel na imprenca no e.r:ameiito e na '"tfi
iada e ilustl·c, suscitará. talvez, entre os his- bl?]:ti;~ãE~~~.:,;;;.;;;~·...;-,..jo;o;.;.:;;;;;;;.:;•:....:.;...o.:.:::,....:;;::.:.;,. 
riadores do nosz'? pei:sc.nento, grave pro- Recor o-me quz, quando êie abanuonava o 

lemO- de exeg-ese llterárm .. . prédio da escola, seguida a sua carruagem pela 

a que, con1 
justiça, Ja reJ?re~en a soma nc:alculável 

de serviços à sua patr1a e à humamdade. . 1 
Da idéia da redenção absol:uta tuqo o ma111 

re~ultava, inclusive a nossa llberta~ao econó-) 
mwa. 

1
. l· 

Gil'tlerto Freyre afirmou-o, em mguagent 
mais v1va: ..__ 

"E' que ~ ~buco o abolicionismo nã.o. 
era apenas ~íbe?a.çittr"tlos ;;scravos negros 
do jugo dos s~nhores brancos, Of!. oflc!a.ltp.el_lte 
brancos. Era também a ltbertaçao. ec~momtca 
e social de moradores aparentemem:e llvres de 
domínios essencialmente feudais. J'l:le se ante· 
cipou à Juta em que ainda nos encontra:nos 
todos os que dentro d_e programas politJcos 
diversos, e até de partidos antagômcos, con:
batemos o que contmua a haver _na _econon:Ia. , 
brasileira - hoje nas grandes industnas artlf1- ( 
ciais mais do q,ue nos restos jfi- mews. frios dos 
grandes domimos agrários - de arc~tca ou da 
renovadamente feudal; de exploraçao do ho
mem pelo homem; de sujeição dos quo traba• 
lham aos que simplesmente jogam e dançam 
Aos que jogam jogos e dançam danças que 
são os do povo mas os do exploradores 
povo". · 

Antes, disse e nrestigioso sociólogo._no ~eu , 
discurso aprcserraâô a "\'lesa da Câmara- UOll 
Deputados aos 20 de Maio de 1947: 

"Numa' época de noliticos fascinados pelas 
solu"ões simplesmentê politicas ou jur!dicas, 
dos ~problemas brasileiros, viu com nitidez la· 
tina - uma nitidez que nenhum outro 
público do Brasil do seu tempo excedeu. ou . 
sequer igualou - a importância, a necessida
de, a urgência, de resolver os 
mesmos problemas 

mais de uma vez teve que 
moradores dos campos, espalhados 
riot• do Brasil - "homens hvres que uau,aJn<>cm'J 
em terras alheias" - poucos dessem sinal 
compreender que os abolicionistas, combaten
do o feudalismo dominante, lutayam também 
por êles - moradores livres, porém P-obres, de 
fazendas e de engenhos feudais: 'para dar• 
lhes uma independência honesta, algumas bra• 
ças de terra que éles possam cultivar com() 
própr:as, protegidos por leis executadas pol.' 
uma ma."'lstratura independente e dentro das 
quais tenham um reduto tão inexpugnável pari!. 
a honra das suas filhas e a d ignid ade do seu 
caráter, como qualquer senhor de engenho". 

Ainda nessa excelente oração, o autor de 
"ll:!gleses ;pa :ara sil " d.efine com nittttez-;p oã:pef 
do 1mggiia.lílm' +ri{lJ1 PO elo a b oliç jpp iwn e e 1 1Juãfiã0· JoaaUtm NabuQ'O ihsse num dos 
seus ·discursos de campanHa abolicionista -
"nenhuma reforma politica produzirá o efeito 
desejado enquanto não tive::-mos extinguido dA 
todo a escravidão. is~a é a escrayidijto L) ,as 
instituições ãuxillar~ depois de ter san:m
httlo st!i' o B1'as11 um pais ainda de senhores 
e do escravos, a todos os quais trabalho re-

ava como a pior das e de 

E então haverá talyez quem comente - m as2a ruidosa de estudantes, detive-me um 
m~sa obra é grand~ dema:s p:ua ser tl c um tanto numa roda de senhores a11ciãos que lhe 
b homem . Será Afr.::.nio Peio:oto o p:Budõni- remt'moravam célebres episódios da campanha 
~o de uma equipe L3 escritores ou o disfa1·ce <1~ r~enciig_~lf~zc_ravos. D<;'screve~ v 
terário de toda uma Academia ?" Po~·que, na <.!eles, o D r . · Airosa, ma:s moço do que z m I' acao '1-
erd:::.t:e, a ob:·a <le Afrânio Peixoto é ime:wa, ,·e!ho,- o ent.~l'I'o de 4~ QamaJ.... no cemitério !e~ dos que hoje situam, acima • refor-

::-o mo~•no tempo obra. d o educ:1dcr e ê.e •la Consolar".o, aos 186-, se1s anos antes da "lTI'ã:S simplesmente pol!ticas ou mecânicamente 
le1;tista,'"' de escr1to'r e inve ... n1Jgntlor, !..!e ho- a.boliçiio, p ela qual êss e :;:tegro s~ ... anto cconôn~.icaa, as larga e compreensivamente so• 
\em púlJiico c ele homem de cultura. trabalhou , dando-lhe tud~ar poê!ia: as ciais, convencidos de que se a escravidão se 

'.rudo escrevca Afrânio - e em tudo quanto luze:; .do I'!C'll ta!e!lto, a sua protcc;ilo material, extinguiu no Brasil com a lei chamada reteu 
screveu - às vezes tnn tanto clispersivo e os m1ng!.w.dor1 dez t0stõaa que arrancav!l. do ricam::nte "áurea", influênc1as verdadeiramen
:agraentário, é verdade, mas sempre c!aro, mbulej::.•· rl}ll'O e mal pafio. Multidão de ho- t,. áureaS" nos fazem sobreviver entre nós as 
rilhante, e original - deixou as marcas ,;or- men,q, ,;,. CL'f- • ululê.nclo de dOr, subiu a Rua "instituiç-ões auxiliares da escravidão", a que 
!S da sua personalidade. Esse hor.Jcm ex- <h Consolaç.;o ca!'l'ügando a pulso o humilde se referia o grande pernambuca.ng,: dos que 
·aordinário, cujo desaparecimento abriu !'la PS<}u,re. (;~u~ndo o ~.taúd~ f o! abm-~o. '" beira I hoje ainda nlto vêem no ultel'!or í1'õ Brasil se
.cademia um vãcuo EÓ compará 'I a o •:~e ela. covc •. para s~ coutem)>lD:l', pe!a ·c1 ~ana. vez, niin num ou noutro trecho uma 't'Opulação de 
ci::aru.m ao nor:cr Machado <~ e J, \R ,, .1o<J - o r osto unp3.sslvcl do p3.lauw'J t.orr.l:.~.~o. o ru\- pequ"nos lavradores e criadores que sequer 
pin1 !~alJuco essa lJOJuem c:: L u1 r j:;.~··o . úo s:1 o.::.:;t..tácn1o .:1 ? 1an:e:nt8..!]fie:J . só ce ~ni· er- i .sa enroximem ela condição dos hon1~ns livreslJ• 
ã o foi s ó tnnn. g r anrle 1igur[1. d a P._( e' . :r~.~a: ll'O:t?P t.:.'_ no n"!c:lH?rno em que a .. ~ !,?;'i.U.'~ c~ c Joa.- Con1 un1 fundo uubstancial qne nã.o se e n 
·i u:m:1. g- rande iigura. c:O P. rG:..~.i !. , c~uua l~abt:. ::! n subl:..t :l ca!npa. ,.,i2lnha p21·a des- ecntrn. no co1num dos homens públicos do seu 

!1!as l:~ cn1 1:.::-:;a da.s: a3 e:~) i: .• a:.·. P .... f 1.:!.n ~ P~~ - ~.ad i r~:;.; cl(> cu:.ú.r-n.n!'!e~ r <J, ntnn d cs seus n)nZs te1:1]: :J, Joaq:lim Nabuco passa, a despeito dis
oto fo i, neil:1a d e ~;:do. p!·ofe:,::.-u·. ll .:: t , r·l'.l·- 'j e::p~·p : s:~.:"·;; d:::: c: : :.:.s o.s, o ú:t~n1o Cla~u..::!a é:pc(.;a, · .so, parn. alguns dos seus contClnporâneos co1no 
er tle t'.prend~r e cns1n à.r, que i i " 1 .; ~ :~c,~: 1:o B1a s1.. ::.quê!e e;;;tant._1[até de..seu grande Pai, um en
:>nstant.e à o seu esp'írHo. e~ 1 a n ~ :l 1t~· ~ u ~ .~. i r: \ .. is:::::~. d o R;o c:e .Ja11e:t·o, c~pecia~n·":.el:te. fa.tuQdo e fútit que assim figur a 11as '1Men1ó
n1 frO!"<tejras~ que foi a n'! a r r:t. pe!·: : ·~! ::w::..' l , t e :i[n·:a p:?lU !~c. a s~a c~tle!r:-., de deputado ge- rias para a História da Faculdacle de Direito" 

tt Stla jntelig\:•Pcia. !.:u p0r Pern ~:!rnbuc0. \•alcra-lhe a derrota o do nosso infatigável Soencer Vampré quand~ 
Afa\·el, geHe.rosu. t!. C0~l·t·.~n1 ·. dc. t:i..~o ~..i t~ t 1 fato de s~;.· ab~l~ei0: ~::: ~a. H;on2em -eobre. re- o dAscrcve a cstuda1· direito em São ' Paulo e 

t usls.smo ap.:!: ::n;;~L.J p (' los p t o,J :._~·t~c:· j .... . 1 <.::.:d . ~ ~ :ver2 .. t;:al ~· do Br2.s1l e v iaJai'-ptrfa a Ingta. Recife: 
ra. e de t~rnu cn~::·~r•::."C~:.a:::5o fúe iJ tl ?.~ t.. 1nqu!e- l.t · ~ya, a. ter. lar a VJua e. a estudar. Em nosso .. Ein São Paulo, segundo 0 testen1unho de 

tt::õas do espirito. t•Ie veio pê.ra o rúU !1 ·· ' ' ccn: pals: n 1n1p:·en.s:1. e os chentes que lhe podiam Sancho d3 Barro~ Pin1ente1, que também cul·-
vocnçá~) f.ie e:~~l r~ ~l' n.c3 1110 :; ·..:. ;:e l!O~ :siYer . pagG ~· _c5 t c-:-v l~os fech:1ran1-lhe as portas. sou o 4.9 ano e se diplomou no Recife,..~ era. : 

lJ:.a. 0 :-: l.!Pr:og, Al:-,· .. , ~ o c :;n · .. ·J-,:- 1:; nn ::.'~n'Jna 1 T.i.lmüor :~ n :. ereg:t-nte crédito o informante, menos caprichoso no vestuário, não a conieceJl .. i 1l 
fi ju'\vJ;.n!.'lde, P r..:·!·~:·c :. i;.n(u ::.r-li, c;3 no e s pitito asso.ltar.:! :l11~. certas dúyidas de que se trate do o. n1es1no. em Pernambuco, pois n.li se dei- · 
~ e :lt~m ulo.; n.; ~:~· <lo !' 'Itl.: t. ' :l ~rr.o e (: ~, cn ~io- n·t r8:thtJt:•le de Jcaqmm Nabuco. Acho pos- xou mfluenC!ar dos _exemplos de Byron, Blum-~! 
ld[}.fle. E CiHP o p:-r; ffs;.~cH· de toratJ & J ·ar~1cntv o ~n~el 14~ cq;1iv_oco. porque. n:e parece que, na mer e outros pontif1ces da elegância, frequen
o~ :: :·~.o. Af rim!o s.ab!. R ta.nü\ co:.;;!!. da.qui1o e;:.oca, Já o ms1gne homem publico partira para t~ndo a alta sociedade em traje de apurado :. 
~e gal>:a, que seria talvez possível escrever " Inglaterra. Aumenta-me a incerteza o fato rt~or. Chegava a mandar o criado da repú
[g;rr,, livro< sórü2nte com o re.;iduo do que ~~ Ru';'J Pompcia: q,t;e descrr,veu o enterro pela bhca procurar pela cidade a mais linda rosa 
e p<>;:Yen1 uT" houve.see eequncido... m e~,.~ ~~zeta ~e Notic1as , não tocar nesse e~isódlo. para usá-la na botoeira, em cuja parte pos: 
:~;n j rúvçi mc=>t1·l"', a!;.J:G Uo seu~ t:oe:dr.t.:1o;:, Ut:: Al!:::s, .ha berr.1 pouco .. ten1po, reproduzl·O no terior trazia minúsculo cãlice de água desti ... 
\ ::~e!·~.e e if.J lY'·:·~J C ~; 1 c;, lc~~ ;:ot, <l(' i:.:o!: coi~a bc :'i.J mau 1lvro uRJÇtrã_tos o 1?-e.na.!!.. 2+ c:~ét,.ie nado a conservar o viço à flor". ' 
. ~is l ln ':t~r t <n r: . .~~: ú ex~ .. i.~ ~ ... ..: ~..~ c~e lli~l .:: gr.l. nde . ~Ia~. o grã.nêle fdbuno teru~. se toxn.ado Aqui cabe a advertêucia de Gilberto Freyre 
j,;,, J1o:.., r a c::\ ,. i!!!::tre, ·; .: r::; e:" ,:~ ··c:~ ,:.~ . tne:;cedlvcl na eloquência dessa. tarde dolo- que eu transmito nas suas textuais palavra• 
~!"! 1~. ~ :;_ ~ :..":::-:, ao t.r-~. h~·Jl: ~' c'!:;;. '-..l:~t .. ~ :-ú.. c tiu. in·~ r ?sa. O.s pretos carregan:un·n~ en1 tril:~nfo, co- aos meus jovens confrades e amigos: 
- li :c(t"~ ·"- . )llO P. um Deus descido da c eu. D~pots, proA- "Nem vejam os brasileiros moços de hoj!", 

F. r•:-.-, ~ ~ ~-~· ."<2.;o:- t ·.' V• :'; :; ·' :} r.oz :; u S'i.F ,t'· •• e!'naram-s,, avs seus pés, numa efusão de no Nabuco de quem o tempo vai nos afastanuo 
~ o :·i dtul~ íj t.:·-3 0 s:n~l :l ~r:2.~-. ·~ l ~· , ·.::.- ·n~r~::.~ r..-::~:HÚ}: l que :la custo iog~ou libertar-se. apenas o homem excessivamente vaidoso au~ 

1 
' 

eagiu entre nós conira a s:~pf-: : ,, i t ~:.:i.o. c1a "aula~1 l oré1·n, S~nhores, _.,.Jlãp 5er 9 "hnHeiQiQj~- seria quase outro narciso; o elegante 
onita" - da aula enfática e vas1a dando I'1ll:I.....I:Lelo qua, Joaquim :r:Tãbuco se ba1eu tern- mado a sabonete de como 

uu li~u num ~m amb~ ~ ~n~~a. qu fi~~m;e~n~~b~n~a~~i~n~1~p;r~e~n~s~ab~e~;b~t:~~ib~u:n~a~~~:l~g~a~:UIH~~~~~~~d~~~!~i~~~~~~~!~-~---(li a sua art. sutil de mestre e d c •J'ito•· pat;!amen . · 
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pessoal, quiseram às vezes afastar as :tnult!
dões confiantes dizendo: "êste homem não é 
do povo, mas dos palácio:!"· ,Ou "êste homem 
não é da 1·ua, mas dos saloes • Nabuco, porém, 
se não confraternizou com o povo de sua ter
ra da mesma maneira pitoresca e boêmia, fran
ciscana e simples que José Mariano, o _qual, 
no Recife de 1880, comia sa:apatel e beberiCava 
"vinho ordinário", pelos quwsques, como qua l
quer tipógrafo ou revisOoL· de jornal, nunca vi
,·eu, como polltico, longe do povo ma1s sofre
dor. Conheceu-o de perto. Amou-C! na reali
dade e não como figura de retóriCa .. Traba
lhou por êle. Teve como . nenhum polltlco bra
sileiro do seu tempo a VIsão exata d~s neces
sidades e o sentido justo das posstbllldades de 
gente por tanto tempo abandonada". 

-\ 

Mas já que tanto .,me tenho servido do tr:;,-
balho do criad sa Gra 
w.Jçvai-me u 13. última c1 açao sua: • 

•1úm Brasil que tem entre os homens pu
blicos, os politicos, os parlam~ntares do seu 

l~ 
}lassado um homem um pol!tJCo, um parla
mentar 'da gl"andeza ~ da at~alidade de Joaquim 
Nabuco. não deve nunca de1xar que essa ~ran
deza seja esquecida: ou que essa ~tualldade 
seja ignorada. PrinCipalmente numa epoca, co· 
mo esta que atravessam'?s, marcada pela des
confianc;a ou pela suspe1ta de 9ue todo poll
tico brasileiro seja ou tenha s1do um . politi-
queiro e todo homem públlco um mlstJfwador; 
e de que a politlca~ os parlamen~os, os co~
grcssos sejam inutilidades dtspe~d!osas, sena.o 
-palhaçadas ou mascaradas prejud1c1a1s ao povo 
ingênuo, necessitado apenas de govêrno pat~r
nalescamente forte. Nabuco é uma das maJO
res 11eaações dessa lenda negra com que se 
:pretende desprestigiar, !'ntre nós" a vida pú
blica, a figura do pollbco, a açao dos parla
mentos". 

1 
Senhor<!s, não se! se consegui satisfazer 

e. expectativa dos meus nobres confrades de 
. letras. 

Não procurei fazer a biografia de Joaquir:n 
Nabuco mas lembrar-vos alguns traç.os ma1s 
vivos e in1pressionantes dêsse P.atric10 para
digma. que tanto honrou o Brasil, lá fora, no 
estrangeiro. 

No caso, tudo quanto Ievãr:no.s, a crédito da 
!novidável figura fica, sem duv1aa, aquem do 
seu merecimento. Uma vez pelo menos não 
incorremos naquela censura ~o exagero habi
tual do brasileiro, qua':'do JUlga q~tem quer 
que seja. ~art:ir!l FJãll~§CQ 'L ter(~etro, usa~a 

1 

de uma imágem p1tore~ca com que t>reten_dla 
corrigir essa deformaçao com~m da critlca. 

, "No Brasil, afirmava o esqueCido ironista, ou 
- ê oito ou oitenta. Quando não se gosta do in· 

-:;::::; dividuo em causa, arruma-se com êle em Fer-
• nando de Noronha. Quando se gos.ta, res~r

va-se-lhe logo um lugar na Sant1ss1ma Trm-
dadc". . 
' Mas. com Joaquim Nabuco, não há exa
gc1·os posslveis. "Morto - R)?hca-se-lhe como 
unta luva o elogio célebre dediCado ~ José Bo
nifã.do - o moço, pelo Imenso ~UI Barbosa, 
.quando aqui veio, a,os 1887. paiticJpa.r de ~u11;,s 

._ ___ .. exéquias: parec13 a1nda. maior rlg que ycro . 
Foi uma fl~l'iC q\le desaparecesse qua.ndo 

n-:a!s profícuos se mostravam os seus se~nços 
na aproximação do Brasil com a fornudável 
11ação da América do Norte. 

Eu, que assisti a seu derradeiro triuní.o 
"'m Sã.o Paulo, aqui, ~esta Faculd!J.de de DI· 
reito, aos 1906, e que aJl;ldei a VItoná-lo, nunca 

~
supús que, antes de de.Ixar a vel~a e 9:mada 
escola, já aos 1910, aqu1 mesmo a mda, ~1ves~e 
que juntar a minha voz às outras mll que 
lhe entoaram o De profu?ldM. 

<~.IP a §Ui Õn®te fiJba. Doa. Carolina Na ... 
bllJ:.o.:.Q.ue o seu Pai, ja pensar:do no termo 
l!íilai" da jornada., sentia horror nao de morrer, 
xnas de vir a perder, antes do momento fatal, 
a )ucidez de esplrito. lllle chegou mesmo .a 
.escrever no seu cliário, pouco tempo antes aa 
l!!o partir des•a vida: 

Ú 
"Minha esperan~a . minha oração fe.rvorosa 

que, q uando e'l so ·J. afetado pel.a doença da 
elhice não o seja r.a parte de m1m que Deus 
reou à sua imagem. O corpo poderá ser de
lO!ido, não o seja nunca o esplr1to e, se acaso, 
for. que eu tenha a doce mania mlstica e nii.o 
esquecimento de Deus". 

'- __ .,... Desapareceu Joaquim Nabuco seguido .de 
l~cme11laP-ão sincera, mais talvez da AmériCa 
do Norte, qu& do Brasil. E lá fóra, os julga
mentos afinam sempre pela. sinceridade, mes
mo após a morte. E de lá nos vieram super
lativos conceitos dês se brasileiro, considerado 
''crdadeiro cidadão do mundo. 

São de Jayme Bryce, embaixador da Ingla
cna em Washington, as palavras seguintes, 

em oficio reservado à Chancelaria Britânica: 
"'l'enho a honra. de vos comunicar, e faço-o 

com mui profundo pezar, que o Sr. Joaquim 
Na!Juco, Emba.ixadoi' do Brasil, aqui faleceu 
sübitamente no dia 17 do mez findo. O Sr. Na
buco era um dos mais emit>entes estadistas e 
diplomatas sul-americanos. Como l!!e sabe, !oi 
:Mmis1 ro do Brasil em Londres de 1900 a 1905 
e tamb6m advogado do seu pais em pleitos de 
arbitramento, como a recente questão de limi
tes ,.ntre a Guiana Britânica e o Bro.sil". 

"~~a um fino literato, tendo deixado obraij 
filosóficas em francês e atestado o seu g·osto 
poético e sua admirável mestria do inglez nos 
<Escurso;<J que pronunciou em duas universi
da_ce~. amer;canas, sôbre os Luziadas de Ca
muer-;. 

'Siio obrar; primas, quer de pensamento 
snbti!, quet· de expressão feliz. Ninguém era 
rr.niR lltlcrid 0 pelos seu r; colegas e pela sacie
dano -de 1Vashington e êie a·lcançou aqui uma 
J.lOS) Çêio à qual, provavelmente, nenhum repre
.ze!lt~r.to diplomático de pais sul-americano, 
jama' s antes dele atingira. A nobreza, e ao 
mesmo tempo a singeleza e a amabilidade do 
seu ca.ráter, tornaram-no geralmente t·espei-
t::.do e amado. Raras vezes tenho presenciado 
uma pat"tida deste mundo tão sinceramente 
l:·. m~ntada". 

"Pot" sua yez, o Embaixador Jusserand, do 
· ·.->110 da França, informava também em 

· ' t ~ a•1torldades de seu belo pais: 
' ·\ li ào cor1·ento faleceu nesta cidade, 

,, ~;·· . .foaquim Nsbuco, Embaixador do Bra 
s '!. L":ra, com 0 Sr. Bl'~"ce, o membro mais 
i iust.r o) do c:orpo diplomático acreditado nos 
Eat:v•cs Unhle>s". 
.-- "De h:.t. muito ao serv iço de seu pai:o:, que 
elle honrava pela nobreza de seu carater, seu 
alto senso de justiça e uma elevação de vistas 
qne nenhuma consideração de ordem pessoal 
jamais conseguia, a ltera·r, o Sr. Nabuco era cer
cado aoui da estima, e. posso dizer, da admi
rraçáo universal. "O no~so paiz não produz 
:muitos homens assim", dizia-me com lagrimas 
J"IOS olhos o primeiro secreta.rio brasileiro. por 
!Ocasião dos fnnt"ra is . Pude com toda slnce
ridafle responder-lhe: "Nenhum paiz produz 
:muitos". 

ano con empor 
E' muito díflcil falar na evolu~ão _dum De tudo isso, no teatro, salvam-se apenas du~s 

teatro cujos textos, a não ser O!J de P1ran- ou três peças de D' Annunzío, por sinal as mais 
dello, sempre foram pouco e _mal diVulgados no regionais e menos ideológicas, ao passo que 
estrangeiro; a tarefa complica-se pela neces- tudo o ma!s fica na mediocridade decorativa 
sidade de se evitar um amontoado. de nomes dos vários Sem Benelll, Nino Berrini, etc. 
e t!tulos, ou, pior ainda, um!L séne. de aná- A mentalidade dannunziana tinha Yárias 
lises criticas sóbre páginas 1rremed1avelmen- justificações. Com efeito, o liberali~mo tinha
t brancas a não ser que comecemos .Pelo se revelado um engano, uma ratoeira; até o 
r:sumo duinas cinquenta peças. Al_!!m d1sso, povo cantava: "se ainda estivesse viva Maria 
é muito difícil no teatro duma naç!Lo que é, C•"istína ela sim. ?lOS daria a liberdade". Houve 
juntamente com a Alemanha, a ma1s profu_n· saudade' da grandeza; dos reis, do luxo dos im
damente desconhecida do nos:;o te~po, po1s, .p~rios. O mesmo descontentamento despertava 

or vinte e mais anos, ela foi gov_ernada por 0 socialismo cheio de promessas nunca l"eall
~m grupo autoritârio que fez questao de apre- zadas. Na 'literatura, a transcrição de uma 
sentar, fora da pátria, só aqueles aspectos linguagem diár!a para uma maior elegância 
que êle interessava m por motivos_ de propa- de forma e qe estilo dava a impressão ?e ~ue 
ganda e que eram todos, sem exceç;ao, ou mar- estava voltanao o tempo da grande poesia. e· 
ginais 011 falsos respeito à realld_ade! social e nedetto Croce demolira, um por um, os fun
cultural, da na~ão e do povo Italiano, damento do posit_ivisn:o e, mesmo quer.endo 

Tentarei, pors resumir, em poucas. pala- restaurar o esplrlto liberal burg1;1ê!l, deixou, 
vras as linhas do meio social e lustórJCo em com essa obra de h:~tellge_!lte des.trUJçao! o carn

e 'a arte teatral teve que se dese_nvolver, no pn livre para a af1rmaçao de 1deo!og1as ma1s 
~~culo vinte, na minha terra. O prrm~1ro l)On- fáceis ~ que a dele, baseadas no irracional e 
t a ser fixado é 0 seguinte: a Itália ex1ste no cu! da ação. O mais comllleto filosofo do 
~mo nação independente há menos de um sé- idealis iniciado por Cr!Jce, Grov~~nl Gentlle, 

c 1 . a formação da unidade na.cicmal e do h ser, ai a pouco, o ~Ilosofo of:c1al do fas
~~t~do deu-se· por ca~inhos am_b1gu9s, \n- cjsmo. Uma grande atr1z, Eleonoz~ Duse, tl

rtos com consequênCJas que ate hoJe per- ~a-se convertldç> ao verbo dannun~!ano e da: 
ce . ' ue num determinado momento! con- va-lhe o prestigio de sua arte e de _!lUa voz 
11u1.~~-:n e n~ fenômeno do fascismo, fenomeno inolvldável. Aos olhos da. jovem _geraçao, tudo 
~~ tem raizes longlnquas e ben; determl- parecia cinzento, mo.rno, mesqumho: . tudo . o 

qadas Imaginem só: uma revoluçao de po_vo que os governos faz1am e . que a m,~ls serl,!l' 
n d · cabo or um grupo de pequenos m- cultura produzia, foi classifiCado de imbelle , 
~ev~ ~i: de afistocratas mediocremente p;-o- isto é não-guerreiro, anti-guerreiro. Os jovens 

us rlsta~ de militares por tradição famillar adoravam D' Annunzio e · estavam esperando e 
gr'â': grandes pt•opriedades agrículos; uma re- preparando o momento para a grande avep· 
e lução de homens não apenas cansados do tura que os transformaria a todos em herois 
dgmlnio estrangeiro, e sim profundam.ente eno- e super-homens. . 
jados pela prolongada tirania do~ re1s, e que No momento em que esta mentalidade con-

re•olve afinal numa monarquta; uma ten- tlnuava vencendo, mas o gõsto dannunz1ano 
~:uva~ de unificar regiões diferentes, que acaba começava a declina_r, po_r causa. d_o ridlculo de 

uma olit!ca onde determinados elementos r~- que 0 cobriram a 1nepe1a dos 1m1tadores e as 
~ionail predominam quase c~mstantemente - criticas subtls de Cr~ce, Borgese, Flora e Gar-
bre os outros. lllste foi o pnme1ro bala da giulo, além da própria decadência do poeta, 
unidade nacional. Por tõda a segu parte I tendência militarista-nacionalista .recebeu 
do século passado, e no começo o presei~te, Impulso, por c~ usa duma . espécie de 
assistiu-se a isso: à vida a e eufórica atômica Ilterána; o futUrJSf?O, que 
duma burguesia que tln ~ feito ur:n _grande nova moda e novo gõsto: assim, todos 
ne ócio. à volta dos mentos rachca1s, que estavam cancados das declamações miWJtev•us. 
nag mocidade tinha ofrido e lutado P":lo pro- ou das dançã.s voluptuosas das Salomés, 

resso às estr as tradicionais da Vlda, no centraram outra atmosfera fara se embeber 
fnais quieto manso conformismo familiar; a outra vez de voluntarismo, a ivismo e espirito 
um sacia · 0 que deixava rastros de _sangue de agressão: uma atmosfera de motores ron
n r e que, nos seu!' mais conc~Ituados eando, aviões percorrendo os céus, usinas po• 

acabava em lágrit de emoçao sen- derosas produzindo eYicoraçados e ca_!lhões, !u-

~ 
1 e patrjótica qua chegava a !l-pro- maça de batalhas. O futurismo nao deu ao 

Xlm -se do rei; Foi o e. ente rep1;1bllcan.o I teatro nenhuma obra. l!ignificat!va, pois e:a, 
Gios e Carducci quem escreveu as ma1s B;Pal- por suá própria naturez~, essencialmente llr1co 
xona as ladainhas de amor para a ramha pouco capaz de se objetiVar em personagens e 
Margarida. Foi o socialista De _Amicls quem enrêdos, uma vez que colocava o. homem em 
nos contou a história do operár~o que, tendo segundo plano na arte, como entidade trans
recebido do rei um aperto ~e rn"':_o, correu ao curável, recusando-se tein;osa.mente ~ análise 
filho e, passando-lhe a fatld1ca '!'ao nas .,faces, psicológica e à observaçao da real!dade_. A 
disse: "menino, esta é uma carlc1a d? rei • Em única peça de granae valor salda do futunsmo 
suma: os burgueses, que tmha:n !1qmdado a foi uma obra triste, . li:Pa~a<!-a, de extenuado 
velha aristocracia ficaram anse1ando pelos t!- lirismo simbolista Png\on,en, em cuja capa 
tu los de conde e 'marquês; os homen~ que ti- o nome do autor, F. T. Marlnett!, parece a na
nham lutado pela liberdade, mas nao como cronismo, engano ou brincadeira. 
ideal astrato e acabado em si mesmo, quando lllste motivo, do pessimismo .e inquetaçfi.o 
chegaram a ter nas mãos o poder, esquece- secretas duma sociedade aparente·mente euf_?· 
ram-se disso e em lugar da l!bera~de como rica é o mais Importante para a compreensao 
promessa e bàse da democracia, tivemos a da 'produção literária da época. Os maiores 
liberdade pura e simples, a liberdade de falar, poetas do momento, os chamados "crepuscula
a liberdade <le morrer de fome; h vemos, nu- res" como Guido Gozzano e Aldo Palazzeschl, 
ma palavra o Uberalismo abstrato e verbal, são' criaturas frágeis, vencidas pela vida ou 
que como todo mundo sabe, é, entre os Pll:" ironlstas sem fé, O grupo mais mteligente de 
rentes da democracia, o mais afastado e ri- escritores novos reunido na revista La voce, 
diculo. Qual era a cultura, a literatura, 0 ~ea- revela uma problemática filosófica e religiosa 
tro desta monarquia liberal? Podemos dizer de arande e obscura dramaticidade; todos êles 
que, nas suas linhas gerais, .a cultu.ra Italiana rem~nciam, por consciência do próprio subje
do reinado de Umbcrto I foJ a ma1s honesta, tiviauo e da própria incerteza, às grandes 
a mais corajosa, a mais sobr1.a. ~ digna que criaçes do romance e do teatro, para desa
jã. tivemos. As filosofias posttivtsta de . um foaar 0 tormento interior em diários, con!is
lado e neo-hegeliana de outro, o naturalismo sõ~s. memórias, crônicas, peuenos ensaios, frag
pequeno-burguês no drama e n~ ro~ance, 0 mentos liricos de grande beleza. 
trabalho dos grandes criticas, lustortad?res e D'Annunz!o e o futurismo foram o ópio de 
pesquisadores, foi o mai~ ""tento, o. mll;18 hu- uma sociedade. Quando a guerra mundial de 
mano que se possa deseJar. ~sta cultma, um 1914 estorou, êles triunfaram, e tôda essa so
pouco mesquinha nos seus lnl!1tes, soube ser ciedade pareceu levantar-se na certeza de ter 
uma confissão sincera e. intel!gen~e da elas- encontrado pelo menos, algo que fazer, Os dan
se social de que ela surgia: para fwar no tea- nunzianos 'sentiram na ~uerra o ato ideal do 
tro podemos dizer que nos drama!' de Capuana, nacionalismo e do império. Os burguêses "cre
Br~cco, Giacosa, Antona 'l'raverm, Bntb, :Mar- pusculares" e os severos liberais do grupo de 
co Praga, Simon!, Batolzzi. e outros, o p~que~o Croce lançaram-se nela, os primeiros com a 
burguês italiano soube de1xar um testemun ° volúpia do suicidlo. os segundos com a. espe· 
patético e cômico, sincero e equilibrado, d

1
o rança de estar lutando pela liberdade contra 

seu minúsculo drama: o drama de uma tf't,- os últimos impérios reacionários. Dentro do 
tidão generosa, m9desta e culta, que n ~ pról;}rio socialismo, apenas uma minoria ficou 
feito uma revoluçao para vantagem ~e 0~ na mtransigência. pacifista. O contacto d1t mor
tros recebendo em troca parcos ordena os e te e a grande ma1oria de camponêses entre os 
prof'essores e funcionários públicos. As~is~~r,do sÓldados reforçaram o esplrito religioso, muito 
a "Giacinta", "Tramonto", "Le Roz~no • u- bem aproveitado yor uma inteligente propa
iú", "Come !e fog~ie"_, ou ao _maravilhoso tca- ganda de intonaçao literária. 
tro dialetal de G1acmto Gallma, a~shn c~mo Os representantes da monarquia soube1·am 
lendo o;;. romances de D,. Marchl, Matllde popularizar-se como soldados. Nas fileiras ope
Serao, Calattdra, Gualdo, De Roberto, temos rárias os jovens oficiais "sindicalistas deram 
uma idéia completa, um retrato verldwo, du- um g~lpe ao mai.""Xismo. As medidas 
ma. época ., duma sociedade - ao passo que, nais de guerra aniquilaram o próprio 
devemos confessar, na leitura de tõàa a llte- llsmo A atitude de Croce au dessus c!e la 
ratura :eosterior, !'1~ito raramente teremos um_a foi ;pontada como anti-nacional e d••s~m,;tcm 
impressao de obJetividade, perdidos, como VI- todo mundo. D' Annun:.io, Marinetti e 
remos a ee1·, na enunciação de ideologias re- Uni tinham conseguido envolver tOda a 
tumbantes ou no puro, às vezes altl~sm~oi de- na mesma. rede. 
vaneio lírico e intelectual de alguns mdlv dua- :t!:les colheram os frutos da. manobra 
listas. após-guerra, chegando '!tO poder em 1932 

Por que"? Que aconteceu para que essa cul- taurando a mais r!gida ditadura. em 
tura ficasse abafada,_ esmagada por outra 7 pol!tico afastou os dois poetas, que poLSI!alc"alm 
Donde velo esta trans1ção, que parece abrubta a viver à margem com o consolo de 
e absurda? 'l'entarel responder assim: .a~uela situação financeira'. A êi!Se ponto, podemos 
l!teratura não foi, a niio ser no caso Unlco ~ lar exclusivamente em tea.fro, pots tôdas 
excepcional de Verga, Uffill. grande literatur~ • premessaa hi.~tórica.s estão no devido lugar. 
fol pequena e honesta, poul era a representa- " 
ção ·de um mundo pequeno e honesto, de uma: • • 
humanidade que tinha. pouca confamça em 111 · Podemos dividir a evoll\çã.o do teatro 
mesma e parecia a uto-condenad·a pela sua pró- !iano da época 1918-1948 em três pel"iodos 
pria falta de coraçem. Dentro dela mesma 1918-1928: período ,do · teatro de 
formaram-~;e, por reação natural, elementos guarda . 
novo11 que 1·eagiram àquele desespero, àquele 1928-1938; per1odo do teatro de 
tom piegas, àquela descrição fria e porll;1eno- vard". . 
rlzaüa em busca de novos ideais de heroismo, 1938-1948: período a.tual. 
de ~r~nd!osidade e de eloCJ,uência. As classes Para compreender as obms 
dommantes souberam incentivar esta. nova cul- per!odo, isto é, do outro at:>Ots-lruerrs.. 
tura e oficializá-la aos poucos, graças ao con- sarnas fazer uma c.omc,.,-n,e. 
curso de circunstâncias históricas especiais. antes que a literatura dramática, 

As cixcun:;tãnclas foram mais ou menos as tuTa em geral. Já dissemos que os 
seguintes. Prec;:isa.is saber que !J. . muito demo- escritores enveredaram, desde o come 
crática nar;ão 1tallana teve um mmterrupto pe- culo, para gêneros literários 
ríodo de ditaduras parlamentares: ~lt~d~ra De- vos dei;{ando de lado a f!cçl!.o e o 
pretis, ditadura Cr1spi, ditadura Gwllttl. Nada criàndo um tipo de ficção e de drama 
é mais propicio ' do que o ll~eralls~o l)ara a. especiais. Para isso muito contribui~ a 
criação dessas quieta.s mas firmes ttra~Ias. O fusão da estêtlca de Croce, que desligou 
primeiro Depretis, conseguiu dar um ge1to n as rentoriamente os valores artlsticos de 
financias do Estado, isto é, firmar o predo- quer outro valor, moral, polltico, PE~dlLg,ógic,~. 
mlnio dos grupos industriais do Norte e lati- etc . A procura da purez& na arte 
fundiários do St'.l numa forma suportável para inteira geração a considerar o drama e o ro
um povo que, até então, só tinha conhecido c manca como gêneros impuros. Além disso, 
arbltrio de pequenos monarcas; com o segun- houve o fenôn1eno da censure. fascista 
do, Crlspi. afirmou-se pela prim.,ira vez o e~- vcdabdo uma porção de assuntos e ,. •. ,.,,m""'" 

"').~anejandn a n ossa. lingua com a ult!mn. pirita nacionalista e Imperialista, muito fác1l tos, despedaçou a própria 
}}erfelç~o. se bem que tenha feito toda a sua de se divulgar numa na~ão qua a ca.baya de que de costume se espelha nos 
eclncaçi!.o !lo Brasil, deixa 0 s1·. Nabuco, além conquistar sua independência e cca, pois, cheia nas peças. O gõsto ger al d& literatura 
de nvtra~ importantes obras em portuguez, um d10 brios patr'óticos; lJOrém êstc patriotismo en - liana da época foi orientado para o 
volume tl.e pensamentos e recordações de in- cobria uma tendência reacionária, das mais me1~to, gênero que atiDfõl\r" uma ne,rret•~a·o 
fancia, tão notaYel no fundo e na forma que negras que já apareceram entre nós. A ditadura rara, . habilmente misturando elementos 
o Sr. Faguet comentando-o, nll.o poude crer Crispi acabou num fracasso redondo, quando cultura com motivos de poesia, dando à. luz 
cttie 0 autor fosse um estrangeiro e declarou quis tentar imadura.mente uma empresa colo- uma · literatura preciosa, refinada, multo 

,1em seu artigo que 0 nome que encapava 0 livro nial na Africa. Mas conseguiu deixar um traço afastada da vida. e ~Soberanamente impopular. 
ôeveria ser um -pseudonimo. o Sr. Nabuco de espírito imperialis!Ja,. de saudade da anti- Os únicos escritorea que continuaram na li
deixa também em mantU!crlto uma. tra.gedia. guidade romana, . multo bem incentivado lJela nha do romance foram os que mais se res
em verso francez, da qual se póde dizer, sem inconciência classlcista dos professOres mehdos sentiam do velho naturalismo,, mesmo den
exagero, que certos trechos 1ili."O de e-nver- a poetas. Contemporaneamente a Crispi é que tro de um espírito novo, e que tinham esc&
gadura cornellana". aparecem na literatura os primeiros elogios da pado por completo à. influência de D'Annunzio; 

"Abalado em 1870, tanto quanto 0 melhor guerra como afirmação sublime do homem, e Luigi Pirandello, Grazia Deledda, Italo Sve~o, 

l(!entr.,. nóe, pela catastrofe da França, porta- na filosofi& ou na interpretação da histõria a Federigo Tozzi. No teatro, pelo contráno, 
l!lstandarte da clvilizaçl!.o universal aos olhos obra de Alfredo Orianl, primeiro teórico f!.o assistiu-se, paradoxalnlente, à invasão efê
d os nossos amigos I!Ul-americanos, 0 Sr. Na- estado totalitário. O ingenuo e recém-nascido mera e ruidosa doi! próprios llricos, dos pró-

\

buco externou, naquela obra, as angustias que socialismo italiano 11ão soube aproveitar a on- pdos "crepul!culares" e dos próprios !ragmen
ressent!u em sua mocidade". da de indi~ação espalhada entre o povo pela tistas. Isso foi devido essencialmente A onda 

"E a tragedla, muitas vezes retoc>1-da, es- guerra africana e pelos massacres de Milão; superficial de cultura que se espalhou pela 
teva sempre presente em seu pensaménto. nacionaltsta-heróico acabou preva- Itália depois da guerra de H e que corres-
Contava publicá-la um dia, mas 0 de sua. mor- a disposição fortes calJitais e pondeu à tentativa dos novos ricos para for-
te chPgou al"ltes dA. rea•llzação deste sa. Quando apareceu Giolltti, en- mar uma aristocracia. A indústria livreira 

"U etra..to lle ls.a.c..i a.n a. 1 ;.--,;~ h;:~;,·,.:r.,;-::..;; .ld~~·-~-"".il<l.t ...:.~.;;;h..;:.;..;,.;;,~.~~.,;::.;,,~;.,,";"-ll.&.ic•ua.-;..,.;,",.J..a.-r.o...-:teJa.:tJro.-..c:rulh!llCJe.IJMJl~..AJ!ltre...J.l1..Jl._;j~JQ!:ill::.. 



1~1 9 H llUI 1 p ·ta '"b'· Dna. Carolinn. ~... que, conlo . sen1 ~-<JUn 0 ~eu Pai, jtL pensando uo t e fulO rent es dR. democracta, o es critores novos na revista. 
!'In a r rta. j

01 
nade, 11entia horror n ã.o de morrer, dlcul n. Qual era a cultura, a revelo. uma p r oblemática filosófica. e 

r'a" •le vir a perder, antes <lo momento fata l, tro desta monarqu!.a liberal? de ~rande e obscura drama.tic!dade; todos êles 
a htcid< z de esplrlto. l!:le chegou esmo a qu e, nas suas linhas gerais, _a cultu.ra italiana rem~n ciam, por cons ciência do próprio subje
ot!!crevAr no seu tliddo, pouco tempo ~·· '11 dd do reinado de U m berto I fot a mats honesta, tiviau o e da p r ópria incerteza, às grandes 
flo pnrtlr d~~·,t ,·ida: a malil corajosa, a mais s obn.a.. ':' d igna q ue criaçes do romance e do tea tro, para desa-

"1>1inha. t>~pet P tH: Il , minhu oração fet·\·or< ;ctdo e neo-hegeliana de outro, o natu raltsm o sõ~s . m emórias, crônicas, peuenos ensaios, fl"ag-

G 
já tivemos. As filosoftas posrtlvtsta de . u m foO'ar 0 tormento interior e m diários, cont!s-

q ue, quando '"' ~ · ' ":cta.<lo pela doença d ~ pequeno-burguês no drama e no r omance, 0 ment os Jir icos de grande beleza. 
eihlce não o 11e,la t.<J. r•:.rte de mim q ue Deus trabalho dos grandes c~1ticos, histo r!ad<;>r es e D' Annunzio e 0 futurismo foram o ópio de 
r~ou il. s ua imag, m . O corpo poderá ser de· pesquisadores, foi 0 mat~ r..tento, o mats hu- u m a sociedade. Quando a guerra mundial de 
l•Jli<lo, não o aej~t nunca o esplrtto e, se acaso, mano que se possa deseJar. ~sta cultura, um 1914 estorou, êles triunfara m , e tôda essa so· 
for. que eu tenha a doce mania m!stica e não pouco mesquinha nos seus hmttes, soub e s er cieda de pa receu levantar-se na certeza de ter 
e.>queclmcnto de Deus". uma confissão sincera e inteligente da elas· encontrado, p elo menos, algo que Jazer. _Os dan

fJesapareccu Joaquim Nabuco segt:ido de se social de que ela surgia: para ficar no tea· nunzianos sentiram na ~uerra o ato tdeal do 
bme·tta são sincera, mais talvez da América tro podemos dizer que nos d ramas de Capuana, nacionalismo e do hnpét•to. Os burguêses "cre
<ln Norte, qu do Brasil. E lá fóra, os julga- B rácco, G!acosa, An tona ;rrav ersi, Butti, :Mar- pusculares" e os severos · liberais do grupo de 
n1entos afinam sempre pela sinceridade, mes- co P raga, Simonl, Batolzzt e ou tros, o pequeno Croce lança ram-se nela, os primeiros com a 
mo após a morte. E de lá nos vieram super- burguês it aliano soube deixar um testemunho volúpia do su!c!d!o, os segundos com a espe· 
l&tivos conceitos dêsse brasileiro, conside1·ado pat ético e cômico, sincero e equ ilibrado, do r ança de estar lutando pela liberdade contra 
' 'crdadeiro cidadão do mundo. se u minú sculo dram a: o drama de uma mul- os últimos impérios reacionários. Dentro do 

Silo de J ayme Bryce, embaixador da Ingla· tidão gen erosa, m odesta e culta , q ue tinha próJ?r!o s ocialismo, apenas uma minoria ficou 
erra em 'Wash ington, as palavras segu in tes, feito u ma revolução para vantagem de ou- na mtrans!gêncla pacifista. O contacto da. mor

em nficlo reservado à. Chancela r ia B r itil.nica : I tros recebendo em t roca parcos ordenados de t e e a gra nde maioria de camponê8es entre 08 
"Tenho a hon ra de v os comun icar, e faço-o prot'essores e f u ncion á rios públicos. A ssistindo sÓldados reforçaram 0 espir!to religioso, multo 

co1n mui l,rofundo peza.t•, que o S re Joa quim a ·~Giacinta", "Tramonto", "Le Roz~no", "Lu- b ·t d inteligent propa 
"''a 'Juco, mba.i:<adot• do Brasil, aqui faleceu lu·" "Con1 e le "oglie", ou a o mar a vllhoso tea- em aprove! a 

0 
yor uma. e • "' '· • • g a nda de intona.çao literária. 

súbitamente no <lia 17 do m ez f indo. O Sr . Na- t ro dialetal de Giacin t o Gallina, a ssim c~mo 0s r epresentantes da. monarquia. souberam 
buuo era u m dos mais eminent es estadistas e lendo oil 1·omances de D " Marchi, Mablde popular izar -se como so!dad~s .. N.as .fileiras ope· 
tltplomatas sul-amer icanos. Como se sabe, f oi Serao Calandra, Gu aldo, D e R oberto, t emos r árias, 08 jov ens of!ciats smd1ca lls tas 
lvimist,·o do Brasil em Londres d e 1900 a 1905 uma 'icléia completa, um retra t o verid ico, d u· um golpe a o marxismo. A z medidas ex ce·pc:io
e também advogado do seu pais em pleitos de ma época " duma socieda de - a o passo CJ.UC, n ais de guerra aniquilaram 
arbitramento, como a recente qu estão de l!mi- devemos confessar, na lei tura d e tôà a a ltt e- J!smo. A atitude de Croce au 
tcs ~ntre a Guiana Britânica e o Bra.s!l". r a t u ra p osterior, m uit o raram ente ter emos um;&. foi apontada como anti-nacional e 

. "E:~a um fino lit_!!ra<to, tendo deixado 'O bras impr'lssão de ob jetividade, perdidos, como Vl· todo mundo. D' Annunz!o, Marinetti e 
fllosóftcas em frances e atestado o seu g-osto remos a ser n a enu nciação de Ideologias re· J!ni tinham conseguido envolver tôda. a 
poético e sua a dm irável tnestria do ingl~z n~s tum bantes ou n o puro, à s v ezes alti s.sin~o de- na m esma rede. 
<l !scursos que pronunciou em dua s umvers t- vaneio lirico e in telectual de alguns tndlvldua- 1i:les colheram os frutos da. manobra. 
d a c er< amer icanas, sôbre os Luzia das de Ca- listas. após-g uerra, chegando a o poder em 1932 e ins-
mõeR". Por. que '? Que aconteceu para que essa cul- taur ando a mais r1gida. ditadura em 1925. O 

·Silo obras primas, quer de pensamento tura ficasse abafada, esmagada por outra? polltico afastou os dois poetas, que passaran1 
snbti!, q uer de expressão feliz. Ninguém era Donde veio esta transição, qu e parece abrubta a viver à mar gem, com 0 consolo de uma bo91 
mai~ <nto•ido pelos seus colegas e pela socie- e absurda? T entarei r esponder assim: aquela situaçã.o f inanceira. A êsse ponto, podemos fa· 
d an_o_<ic \Va shington e êle a•lca.nçou aqui uma literatura não foi , a nlio ser no caso único e lar exclusivament e em teatro, pois tõdas a s 
pos) r;<'to à qual, provavelmente, nenhum repre- excepcional de Verga u ma gran de literatura; pr emessas h ist órlca.a est ã o no devido l ugar. 
"?entt:._r.tt:l diplomático de pais sul-americano, foi pequena e hol}estn, pois era a representa - • 
jl\ma·s au t es (lele atingira. A nobr.-;za, e ao ção de um m undo. pequeno e hone:;to, de u ma; • • 
n'esmo ~~mpo a singeleza e a amabtl!dade do h umanidade q ue tmh a po uca conftança em Rt · Podemos dividir a evolt..~çã.o do teatro ita 
seu car~ter, tornaram-no geralmente respel- mesma e parecia. auto-condenad·a p ela su a p r ó· lla n o da época. 1918-1948 eni três períodos: 
tc.do e amado. Raras vezes tenho presenciado pria falta de coraçem. D entro de!~;~. m es ma 1918-1928 ; per!odo do . teatro de van 
11ma pal1.ida del!te m undo tão sincera m ente formaram-fie por reação n atural , elem en tos guarda. ' 
) :·. m~ntad a". . novos qu e r ea gira m àquele desespero, à quele 1928-1938 : p eriodo d o t eatro de "boule 

? ot• sua vez, o Embaixador .Jusserand, do t om p iegas à quela descriçã.o fria e pormeno- vard". . 
.... ,. ··1' C:. da Ft:anga, informava t ambém em rlza tla, em 'busca de novos idea is de heroismo, 1938-1948 : per íodo atual . 

• c q. a ' ttorldades de seu belo pais: de grandiosidade e de eloquência. A s classes Para c om preender as obr.as do primeiro ,, ~ , .. ·\ ? d(l co:Jrebnte faleceu, nesta cidade, domina n t es souberam incentivar esta nova cul- periodo, isto é, do outro aJ>6s-guer rs... preci-
., . oaqum1 a uco, Embaixador do Bra· tura e oficia lizá-la aos poucos, g raças ao con- sa m os fazer uma. observaçao que concerne, 

s: J. E ra , com o Sr. Bryce, o membro mais curso de circunstâncias hist óricas especiais. antes q u e a lit eratura d ramática, a litera-
i • ust.r~ do eo rpo diplomático acreditado nos As circun~tâncias foram mais ou m enos as t ura. em geral. Já d issemos que os melhores 
Est~·."~s Unic)os". . . seguintes. Precisais saber que a m uito demo· escritores envereda ram, desde o começo 
.,.,. Le ha mt11to ao serv1ço de seu patz, que crát ica nar;ão italiana teve um ininterrupt o pe- culo, para gêneros literâ.r ios StlibJietH-~~-=--~ 
elle honrava pela .nobreza. de seu carater, , seu riodo de d itaduras parlamentares: 4it~d~ra De- vos, d eixando de lado a f!cçã.o e o 
alto senso de justiça e uma elevação de v tstas pretis, ditadura Crtspl, ditadura G w lltb. Nada criando u m tipo de ficção e de drama 
<Jl1e .nenhuma .c.ons!deração de ordem pessoal é mais propicio 1do que 0 libaralismo para l!, especiais . P a ra is so muit o contribuiu a 
J::tma!s cons eguia, <B,ltera•t·, o Sr. N!lbuco era ce1:- criação dessas quietas mas firmes tiranias. O fusã o d a est ética de Croce, que desligou 
cado aqui da estima, e , posso d tzer, da admt- primeiro D epretis, conseguiu dar um geito nas rentoriamente os v alor es a rtís ticos 
tração universal. ".0 ,no~sq paiz não pr!'duz financias do Estado, isto é, firmar o predo- quer outro valor, moral, polltico, peuacg<Jglc<>, 
muitos homens . as~trn , dizia-me com l~grtmas minio dos grupos industriais do Norte e lati- e t c. A procura da. pur eza na arte 
lJos _olhos o prunet~o secretã.rlo braslletro. por fundiários do SP.l numa forma llUportável par a inteira g eraçã.o a con siderar o drama e o ro· 
10~as1ão dog fun era ts. Pude com toda s!nce· um povo que até então só tinha conhecido o mance como g êneros impuros . Além disso, 
l' lcl.ade , responder-lhe: "Nenhum paiz produz arbitrio de p~quenos m~narca~ ; ~om o segun- houve o fenôm eno da censu ra. f a scista 
:muitos · do, Crlsp!. afirmou-se pela prlm.,:ra vez o es- vedando uma porção de a ssuntos e ,._r,.lltm.er• - 1 

" ~l:anejandn a n ossa llngua com a ultlma pirito nacionalis t a e imperialista, muit o fácil t os, despedaçou a própria realidad e 
}>Arfelç11o, se bem que tenha feito toda a sua de s e divulgar n uma nação qua acabav a de que de cos tume se e.spelha n os rom:o.n.ce:s 
educação n o Brasil, deixa 0 S1·. Nabuco, além conquistar sua independência e e ra, pois, cheia nas peças. O g ôsto geral da 
de ou trai'! importantes obras em portuguez, um de brios patr'óticos ; porém ê stc patriotismo en- lian a da época foi orien tado 
volume ne pensamentos e recordações de in- cobria uma tendência reacionária, das mais mento, gêner o que atin giu uma 
fancia, tão notaYel no fundo ~ na forma que negras que já aJ}areceram ent re n ós. A ditauura r ara, . h abilmente m isturando eulm.eillWB 
Q Sr. Fagyet comentando-o, não poude crer Crispi acabou num fracasso redondo, quando cultura com m otiv os de poesia, dando 
~e o autor fosse um estrangeiro e declarou quis tentar !maduramente uma empresa colo- uma · litera tura preciosa , refinada, multo 

,~rn s~u artigo que 
0 

nome que e.nca.J)ava 0 livro nial na Africa. Mas conseguiu deixar um t raço afa stada da vida. e soberanamente impopular. 
Odeverta ser um l)seudonimo. O St·. Nabuco de espirito imperialista, de saudade da ant i- Os únicos escritores que continuaram na. li· 
deixa também em manuscrito uma. tragedia guidade romana, . multo bem incentivado pela n h a. do romance foram os que mais se res
em verso francez, da qual se póde dizer, sem inconciência classlcista dos professóres metidos s en tiam d o v elho naturalismo. mesmo den· 
:exagero, que certos trechos são de enver- a poetas. Contempora neamente a Crispi é q u e tro de u m e spirito novo, e que tinham esca.· 
gadura cornellana". aparecem na literatura os primeiros elogios da pad.o por completo à influência de D'Annunzio; 

"Abalado em 1870, tanlo quanto o melhor guerra como afirmação sufllime do homem, e Luigi Pirandello, G razia Deledda, !talo Svevo, 
liilentr t> nós, pela catastrofe da França, porta- na f ilosofia ou na Interpretação da h is tória a F eder igo Tozzi. N o teatro, pelo contrário, 
[!!atandarte da clv!l!za~ão universal a os olhos obra de Alfredo Oria nl, primeir o teórico él.o a ssistiu-se, paradoxalmente, à. inv asão efê· 
idos nossos a m igos BUl-americanos, o Sr. Na- estado totalitário. O ingenuo e recém-nascido mera e ruidosa d os próprios llricos, dos pró· 

l
buco externou, naquela obra, as angustias qu e socialil!lmo italiano não soube a proveita r a on· prlos "crepusculares'' e dos próprios !ragmen· 
ressentiu em sua mocidade". da de !ndi.\Plação espalhada entre o ,povo p ela tistas. Isso f oi devido essencialmente à. onda 

"E a tragedia, m u ltas veze!! retocada, es· g uerra afrtcana e p elos massacres de Milão; superficial de cult ura que se espalhou pela 
t .eve sempre '[lresente em seu pensaménto. · o espírito naciona.llsta -her óico acabou pr eva- Itália depois da guerra de H e que corres
Contava publ!câ.-la um dia, mas 0 de sua mo1•• lecendo, tendo a d lsposiçã.o fot·tes capitais e pondeu à t entativa. dos novos ricos para for
te eh~gou. antes da rea.llzação deste l!)rojeto" . muita imprensa. Quando apareceu Giolltti, en· m ar u ma aristocracia . A indústria livreira 

"Um retrato de Alsaclana, lembrando o tão, êste soube jogar com os socialistas como e o t eatro con heceram, entre 18 e :!8, fortu
; e.no ter r!vel e sempre i;"Uardado sob 08 s eus gato com ratos ; grandíssimo estadista, técn ico nas n u nca v istas : escritores como Lu!gi An-
1 c lhos. ornava o quarto em que morreu". insuperável das finan ças, estabilizou a s it ua- t onelli e Rosso di San Secondo, que em ou
i • . "O presidente Taft, com principais digni- cão interna italiana com concessões continuas t ros t empos teriam esci'ito apenas novelas ou 
\ t~r1os dos Estados Unidos e uma multidão con- à. direita e à eRquerda, num mala.bal'ismo incri- curtos poemas em prosa (gêneros nos quais 

I 
ruderm.-el, assistiu .aos funeraes do Em baixa- vel: a moeda italiana s ubiu vertiginosamente; nos deram, a liás, s uas melhores criações . in· 

( dor. cuja açi'.o polihca, apoiand_o a de :Mr. Root, 0 impero colonial foi desta vez fundado em gressaram no teatro, conheceram sucessos 
f f!empre tendeu para. a apro:nmação dos dois baacs estávei:J; 013 negóçios dos ricos progre- insucessos, a pr endera m o m étier e 
:raizes. O corpo scra conduzido em um navio dil·am com fol'ça e a tençS.o revolucion á r ia no fic'a n do. O teatr o desta época é e:x;uenl1am,en· 

, de gu~r~a ameJ•Icano a.o Br~. Hil, onde 0 terão operar!ado aft·oux<Ju-~o carla ve;;: mn i~. devido t e liter ário, confundindo-se n êle 
' p~ecedt.do de al~ms d1as E:ua digna viu,•a e 8 , um bem-estar ainda cheio de inju~tiça~, mas dannunz!anos, futuristas, crepusculares 

l!c u~, c1nco filho~< , . s em confronto com a situação precedente. a s n ovas influências v indas do estrangeiro 
. Quero conslgn~r n~~ta corr..,s pondPnr·1a 0 I p 0 ,. que Yv~ falo de tudo isso '! Para .._.08 a v iolência e o pessimismo de Andrciev, 

I test~munlto comnv1ilo ri" admiração que a,; ~ . -plic~r ~m fenômeno qv~ 0 mm•do conhece Strind berg e Crommelyn ck, o expressionismo 
\ (\UA.\d<ode l'l de coraç~0, o saber, C! encanto pPF· !J.)Wnar, n~>. ;;1lu. r3 , · t ~ ,.,tMI('"....:....;.. f<?nõmeno de a l<>Jnãe, c intimismo de Cecov e de s eus imi
soal do Sr. J na.qmm Nabu~o. l"lSpi raram ao D'Annunzio e do "dan nunzianesim o". Foi este t adores fran ceses, como Bernard e Vild r ac. 
Represe ntante do T>a.iz cuja causa seu cm·a<'áo q u o acabou definitivamente con 0 na turalis- Os autores dessa época preocuparam-se bas

J I'lbrf!ç01.~ por ocasião dos nossos grandes de- mo, com a literatura pequeno-burg uêsa, e que tanto em r evolucionar a técnica teatral, in-
1 sas.res • difund iu pela mocidade inteira u m sentimento t raduzindo element os fan t ásticos e surrealis-
~ • • • de cansaço a reRpeito da mesquinha sociedade t a~. a parições d e fantasmas, peças 

1 
. libe11a.i e da mesquinha literatu ra de provin- pa s sam na própria caixa de teatro 

f>C'uhorP~. Nil.o poc1Ja, '.'u :fechar melh ot' ~!3ta c!a, fazendo-a sonhar em polltica com impé- a r ept•esenta çã o de outra p eça , ma 
-pallcla p~le:;!ra r'o que Juntando ao conce1to, rlDS, em poesia com criações épica a e trágicas de sonhos e visões s ubconscientes, 
que pro<.uret coligir ~ôbre o yosso homens.- de grande solenidade . .Ninguém poderá avaliat• (procurada e s ublinhada) entre r eal e 
"t;dado de" ~oie. êss" dois 01mentos . • 0 mal qu e êste grande poeta, inuiscu tivelmen- giná rio, cinematografização do espetácul 

· ~ or s de da d 0 quais te grande, tem feito a mte!ras gerações. Bem vidido em muitos quadros, a ntinatu 
. . - .. n1 as e a rança e da for- sabemos que o que se processou devia fatal· d eclarado, humorismo paradoxal e 

mtdãvcdli Norte Améri~a. Ambos 11011 oferecem mente .Processar-se pots na hiGtória 0 aca so em suma, t Oda uma série d e coiso.s 
na •;• da exata, a pr'?porçil.o do seu valor. ' não extste; as fo~çns que D' Annunzio repre· duma novida de muitas v ezes apenas 

d 
Faz bem a Ac11..dem1a de Letr~s ila Fncul- sentou teriam aparecido e vencido e m t od os te, que pretendiam épater Ze 

d
ad ... de Direito, nucl ~o exponenCJal ~os !'stu- os casos; mas, sem dúvida, 0 fato d e terem se troux eram contribuições 
:'-nte" mais devota~os à cultura da mtehgên- encontrado um tão eonoro arattt.o t eve extra- de a lguns tabú.s teatrais , 

cta. de procurar reviVer a figu ra do velho dis-, o r·dinária importância. Contava-me certa yez r..enhuma obr a capaz 
c!ou lo da.q Arcadas. Çom uma tal comemoração, Massimo B ontempelli que a aventura lntele- do tempo . Na mesma 
e .n 'lU:' out:os esv!rJtos de. escol estão toman- tu~! caracteristica da sua geração foi a se- novo e:'ltilo de r epresent açã-o, que 

quP-. se esméra, on. m esm n ~empo ')Ue Yen éra cia, cheio 0 pen~>amento d ~ h umanitarismo, tudes esquemáticas, à pr ocura quasi do 
do pat te atJva, rende bons servl~:os à a r te, em I gum te: partiam das cidade>:inhas de pr ovln- a musicalidade dannunziana por gestos e 

o tP:l9i.~rle Ntcel c!vtco, polft,co, socia l. d~ um socialismo, s 'mpatia pelos pobrea,. dese jo de lct, com g randes pausas clleia s inten 
"d.s a~d· t,.d" l:>rd'l~lletro que conquistou a. ..Palma justiça e de moralidade, espi r ito eientif!co e luzes q ue s e ch a mava m pswo 

l!'oo __ """i,. ~ c a "-O o mundo. '"' chegavam nau univeroiC:ades da cida de 0;1de dos pr imeiros cenários, abstratos ou • Os a t ores pareciam todos histéricos, 
oJncontra ;ram a jcunessc do ré e <la época, im- a lucin ados: à s v ezes para dos n um 

- ---- .... -------- buida de ideais de elegância, militarism o don- da de s inistra, outras v ezes "'"''""""""t"' 
juanismo, egoísmo desenfreiado, Isto tudo en- gri•- ntes. Faces pálidas, olheiras fundas , mu-

• • • Foi inaugurado em Londres o maior coberto por uma patina estética e m lsti ca e lbe~s debruçando-se em solu ções sobre os 
inslit'l\o do m undo espec!alizado em doen<;as pel~ grande tabú do patriotismo; sentiam-se can a pés e homens agarrando-se a. tudo quan
d"' vista . o Povo centro de estudoa de ofta!- "ntao atrazados, dc,ajeitadon ridlcui os fora t o e ra c~eira, m esa ou cortina . (Desculpem 

da 111o<la, e depois dJ a lgmn 'tempo c:J.i~111 na a franq u a, m a s é est e mesmo estilo etu·o-
mologia , foi fortn:ldo pela reunião daa escaJan a_rmadi lha tios diofarces dema:;ógicos do na- peu de 1 que ve jo as vezes r ea pa recer n o 
tnédicas de tréa hoapita!s. c.tc-tal lsmo. ll::;t~. agora , i'' e ra um partido; Kio de 1919) . A~ peças. s ejam tragica s, s e jam 

Os ""tude.ntes credenciados do mundo in- ~mha . um teorlCo, lilnr:co Corn1din l, grandes brilhantes, conduzem até o f im a dü;solu çflo 
JOrnalistas, como Morcllo .o Federzon i multo y.a pcr~onag~m e a destruição do en redo. I sso 

tciro poderão frequentar o institu to para se d_inh eiro, provindo dos hdustriais, q~e que- no ta-se desd e os t itu las e desde os nomes 
. n perfeiçoarem em medicina. e cirurgia da v is- rtam tentar . o gran<ie negócio da m etalu rgia dos pe rson agens. Muitas peças da época. t êm 

t 
1 

I tl t de guerra; t mt:tam as :muitas justifica ções de- como s ub-titulo as palavras grotesco, aven-
' a, po s o novo ns u t o oferece um campo de v1d as à f1l?1wf~ a de N tetzs che .e de Sorel ; ti- ,, tura. colorida., m istéri-o profa•no, a lucinação 
: aprendizado e pesquisa mais a m plo que os nham, sobt?tua o, o. exem plo vtvent e e encan- • em t1·ês a t os, em lugar do simples peça ou 
· existentes anteriormente. Eminentes especla- t~dor de ~ A"?nunzto. A forç!l .~a n:od.a, o po- 1 drama ou comédia. Nas peças de Rosso d e 
listas europeus e americanos estiveram 'Pre- 1~~: dessa. "'?nente sõbrc a OJHmao pubhca, ava- S. Secondo, por exemplo, os person agens n ão 

1a se petfe1_tame':te pela pas5agern a br ubta. du se chamam pelo n ome e s obrenome e mm 
11entes à cerimônia da Inauguração, em No- ~ats ambtcwso hder P?Pule.r do mo:mcnt.o , Ee- 0 lt om~nt d '3 capa cinzenta, a mulher da Ta
vembro 'Último. mto ~1u_sso!n: i, do scc1ahsmo para o r aciona- posa azul, a da m,a de fac es verdes , o dan ça

llsmo. e le tmha .che_;rado n o ar, com segu - rino amarelo, etc . E' P"'ll.~""'l.ue, na época, 
f rança, a nova. d1reçao dos v entos, c sentia ninguem tenha p ensado !ntltular uma peça 
\ ••• - Atê bem pouco tempo f ora lmpoas!vel aprox imar-se a g rande oportu n idad e da guerra. O homem 1:1i!cncioso do õlh.o de vidro, honra 

produzir artigos de lã permanentem ente à pro· . O teatro . des~a época é o m ais r idi culo e en· que coube ao Bras il, com a omônima cria
va de t r aça, u ma vez q ue os produto e quimJcos fático q ue Já ttv~m<!s: . reconstituições arqueo- ção de R enato Viana. Houve uma séria re· 
emor egados para tal finalidade tinham 

0 
in con - lógicas da h !stórta ttallana pas!ada, sangren- novaçã o da mise-en-scéne devida a · 

ven!ente de l!!omen te proteger a superf!cle das tas tragédias d a. Renascên cia e da Ida de Média , res italianos como A . G . ' Bragaglia, 
fi bras desaparecen do com as lavagens . poemas dram á ticos . em linguagem r ebuscada, aos como Tatiana Pavlova e Sergio 

Ségundo anun cia 0 Secretário Intern acional com versos de arrep~ar p ela énfase a que abri- kovsk l ; houve grandes atorel!l , como 
de Lã, de Londres, peritos britân icos, depois gavam os atores, m1tos e lenda s g regas a dao- Melat o ll'ebo Mari Lamberto Picasso e 
de vãrioa anos de pesqniza , con seguiram criar tada s ao uso do dit'!-, . gra nd ios idade espetaculár ta A bba . Mas, quanto ao r eper tório 
um método para prod u ção de tecidos de Já per- n u m gõsto de bnc-a-b1·ac e d e m elodrama. Es- devemos conf essar que, a. nao ser pelo 
n1anen tement.e à prov a de traças. o novo pro- tamos por v olta de 1910. Os estúd ios c;nema· extra or<lin:'t.rio de Pir andello, a maio1·ia. 
c esso consiste em em beber os fios de Jã. num togr~ficos estão produzin do os "super-coh,s sos", obras do periodo de v anguar da, embora 
b anho qulmlco a n te& de su a t ransformação em Cabina, Qt'o v adi s , B eat?·ice Ce-nci, com m i- de grande valor histórico, têm escassas 
vestuários. Esee processo n ã o pode ser emor e- lhares de figurantes enf eitados por soberbas sibilidades de perdurar do ponto de vista 
~ado em a r tigos já m anufat urados , m as é pro- barbas espa das àe made1ra e coroas tét!co A s peçiW! de Enrico Cavacchloli, 
v a vel que seja raoidam ente adote,do JX!l." toda. d e nov os ricos cons troem e foi um dos 
a ~~~..t!!! t~~tll . bri}àpla.:_...,.,.-· ... -~~u~~HJU!.!ig,U!IW!Ii..:~~ifli~UjUli~..._~~~~~~t!t.....!...ll!l!.!l.-'AIIIP.\!!L~~?JA:.u ..._ ___ _ 
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Eleicão de Joaquim Nabuco em Perrtambuc -- 1 
• 

"Só não lhe mando dizer venl, vidi, 

pernambucan o, Joaquim vici, porque a batalha ainda n ã c 

escrevett para O JORNAL o leve Jogar, mas veni, vid!, vili a 

cujo exilJ 

elei

a posi-

perante o paiz, do ministerio 

Junho e da Emancipação, fi· 

no vrimeiro plano, a de 

Nabuco e a de Ruy Bar-

conhece um pouco a gymnas · 

o'fflCial das palavras, não é 

surprehender a posição de 

primeira campanha. que foi ser 

incluido na chapa do parti dú li be 

ral como candidato do 1 • distr.cto 

do Recife". 

O Partidc Liberal em 
Pernambuco ~ 

Ao lado do seu nome, p0w:-, e 

do de .José Marianno, figUI'a_n na 

chapa do partido adversarios f1 an · 

cos da causa, representando os in· 

1 teresses vitaes de uma província 

I assucareira. O partido lib:?ral em 

Pernambuco não e1·a. ainda dtolt · 

cionista. A Commissão Central 

Emancipadora tinha por prc·sideme 

um conservador e era ccrmpost1 

principalmente de 

tornou-se um dos 

candidatura Nabuco 

republicanc.s, 

baluartes d&. 

(eleito nes·oe 
que assumiu 0 gabinete", anno presidente honorariu) " fo' 

respeito de uma nota officio- um forte nucleo de adhesões. 

Toda essa vibrante campanha fr,i 

feita de mãos dadas com José Ma

rianno Carneiro da Cunha, que se 

apresentava pela primeira vez ~oro 

uma plat forma r clu2ivamenti", , 

em 1881, quando nenhum abolicionista. Repre tando a me'\ 

votára. Agora, porém, ' ma idéa, Kabuco e .José Mariann0, 

ou hesitam por elle, entre um I se interessavam la victoria urr.. 

de noyaz e o seu da Bahia, j do outro, como pela propria. .José 

o vê mais com os meslnc··s Marianno era pernambucano res1-

desde que elle manifestára, 

magna, as idéas libera"s 

caracterizaram toda a v:d:t. 

esteve para se resolver pelo 

dente e quando Nabur•o 'ali chegou 

em 1884 já po~suia, seu s • ..:it(l,. de 

dicado e numeroso, onde avultav;t 

a classe humilde. Os conservador&'! 

e o clero, inimigos 110r justos mo 

uma circular, e finalmtnte l tivos desse anti-clerical declarado, 

para Pernambuco, ten- falavam com um despreso ironie'l 

sorte na propria provinci.J.. de do "povo de Josj 1-:ananno", mrtt 

escreve ao barão de Penedo: não questionavam a popularida,le 

O Ministerio 6 de junho e da Emancipação. -José Mariannc, 
através uma campanha eleitoral - O Partido Liberal em 
e o commercio em face do pleito- A oratoria de Nabuc6 

lance acce so da luta 

Ruy Barbosa e Joaquim Nabuco 

Carolina NABUCO 

Pernambuco O proletariado 
O Club do Cupim Um 

(Para O JORNAL) 

emprestasse brilho aos "meetings" uma lnesqueci ' • ...ruhnospheca. ae 
e aos discursos. Nabuco emprehen apoio e admiraçno. Dtsde os prhn~i

deu transformar os applausos ephe ros discursos, via-se que a caasa 
estava ganha. "Q ut~ m viu o enor1ne 
agrupamento (1e p•,vo que desta ~a

pita! concorre.!:_! domingo aos Afo
gados para ouvir a palavra de Joa 
quim Kabuco e quem o viu desfilar 
em massa, a Pe. na estensão de quas1 
uma legua, dif' Afogados á. cap1tal, 
tendo Joaquim Nabuco e José l\1a
rianno á. frv1te, não póde \lrguer 
uma affirma<: 'o t'ontraria'', opi'tlava 
o '"Jornal do :a e~ife". 

tardou de dois seculos a sma?Jcipa
ção do proletariado nacional. .. " 

Em todas essas peregrinações, em 
todos os seus discursos, no The:ltr<• 
Santa Isabel, nas differentes asso
cjações, nos "meetings" da praç:t pu
blica, os estudantes forn1am eua 
guarda de honra. A classe acaicml· 
ca se cleixã.ra desde o principio con
quistar incondicionalmente pela cau
sa e pelo or:ldor. Cantavam pelas 
ruas um hymno abolicionista, cu)<> 
estribilho proclamara: "Xabuco ê 

nosso f anal"! Formavam a gu 
ãe honra que o c e rcavam semp 
ouvia todos os seus discursos n 
dois mezes de apostolado, as 
ricas conferencias no Theatro S 
I~abel, os discursos nas assoe 
os "meetings" na praça publica. 
desses academicos, 
s>t.udaéle daqu elle tempo, 
mais tarde esse perfil do 
Abolição: 

•• E' a. ilnagem lenda ria 
1 

que 

permanecerá em nossa !em bran 
ça e que se tran.smittirá par:l 
deante, e que será a g lolfi'l. da 

eloquencia brasileira. Q.nanc!v 
Joaquim Nabuco appare~in. 11:1. 

tribuna era como um c,1:zado, 
revestido da refulgente atmadu
ra da eloqucncia, a su~ cl~ra, 

alta e Yibrante voz, soando ('QIT!O 

un1 clnrin1, tinha-se a ímpressao 
physica de se v e r em os ' muros 

da escravidão se 

via doestos, \ias, 

perfida ou damni .ha1 com 
os animos irados 11 ~,_,0o • diam. Apenas u gol~e o 

arremessava sobre os 

que é tanto ãa gente. das no 
selvas, pois nada havia de fel 
em sua natureza \'ngelica, 
antes o ataque do cavallelro, 
resposta da espada certeira 
vingadora, o invencivel glad 
forjado no aço immortal da 
tiça e elle, combatendo, sor 

do tribuno democratico. Nas prO· 

viuc!aa, ainda mais do que na Cô·

te, discutia-se política em cada sa

la , em cada esquina de rua, os ora· 

dores eram os h eróes do publ!c:o . e 
nenhum em Pernambuco tinha o 
prestigio de .José Madanno. Em 

quanto sua candidatura, pelo se
gundo dlstricto, estava mais ou m•:

uos garantida, a de Nabuco, ptlo 

primeiro, tinha um aspecto muito 

difterente. Sua longa ausenc!a h·~

via quasi rompido os laços que r, 

prendiam á província. Apresenbva

se, como disse o ".Jornal do Com

mercio", sem "outra arn1a que a 
podC>rosa palav;·a posta a serviço 

meros em votos seguros, congregar 

em torno de sua €loquencla todo•, 

os representantes da "Pin!ão ab'l

licionista. Planejou, e levou a cabo 

uma campanha eleitoral de accor

do com suas theor!as. Deixou a ca.

bala e os ped1dos pessoaes para 1) '1 

advp rsarios, preferindo como mA

thodo de luta proclamar suas idéas 

e só por ellas vencer. Na vest:e"c. 

da batalha, no Theatro Santa Isa

bel, ao fazer a ultima de suas con 

ferencias, podia affirmar com des

assombro: 

E' perante um facto igual Que o 
proprio ,!l;ab"·'o dizia, a 16 de no
vembro, !alan' 1a Passagem de ~1a· 
gdalena, d cp de uma prolongada 

conferencià'l-" Theatro Santa Isabel : l 
aspectos caracteristicos de Pernambuc 

• 
• 

de In compara vel c:ausa ", E com 

ella faz os milagres que se devi~ 

esperar de tal causa. O candidat" 

conservador, com que se devia me

dir, Manoel do Nascimtnto Macha 

do Portella, era um dos homens d,, 

maior autoridade em Pernambuco, 

onde . exercera cargos po litico~ P-1"'" 

todos os tempos, onde era prc fedsor 

da Faculdade, e onde se fizera .ne

recidamente respeitar como homen; 

justo e bom. 

Os recursos de Joaquim 
Nabuco · 

A bandeira da emancipação, sob 

a qual Nabuco exclusivamente ~: 

apresentava, não dava muitas es

peranças de votos, por mais q•'!~ 

M Hoje que temos chegado ao 
termo dessa campanha é direi
to nosso proclamar o modo pelo 
qual a dirigimos. Foi como vts· 
tes, uma luta travada com tLm 
adversario que fugta á punllct· 
dade e manobrava sómenta no 
segredo e no sllencio da cabala. 
(A.Pt•lnusoll repetidos), Nessa lU· 
ta tudo o que dissemos e fize· 
mos foi perante vós, deante ae 
milhares de testemunhas. 'l'am
bem por isso não travamos o 
combate no terreno pessoal , 
discutimos indivíduos, mas no 
terreno impessoal, dis:utimo~ 

idéas. (A.pplnusos). Neste mez 
de novembro falei quasl dia oor 
dia. Os meus discursos tor:tm 
ouvidos por ntilhares da pessoas. 
Ellas que digam se fálei dt:as 
linguagens, se encobri o meu 

"~feu• <>enhores, supponho que 
grande parte dos que me ouvem, 
nesta pr;tça, estiveram presente" 

a. con!e•·cncia nue, ha poucas ho
ras ti\•e a. honra de fazer no 

'rheatro Santa Isabel. Esses l•O· 

dem avaliar a fadiga que ~into 

neste momento. Eu não devia en· 
tretanto adiar para o proxtmo 
doming·o a reunião convoca:la 

para h<>je. Já que não "ançae3 
de esc utar-me, espero não can
çar d<" vos falar, agradecendo aos 
rnilharE's de pessoas que vieram 
ouvlr-me tão longe, e depois 
que -2f'a.tmvam de ouvir-tne lon
gamentE', a adhesão de que me 
cercam em toda parte." 

Acha meio, fazendo tantos discur· 
~os num espaço tão curto, de se re
novar_ ~onstantcmente. Ne-s.se dis

curso da Passagem da Magdalena, 
pensamento, se prometti alguma falando "r.o bairro da riqueza de Re
coisa que não estivesse de e.c- 1 cite, cc*o domingo passado, no bair
cordo com as promessas, ou me- ro da niÍseria", a!flrma que "a es· 
lhor, com os compromissos áO cravl~estâ. morta, mesmo como 
movimento abolicionista." expl·~o de riqueza e que ella Im-

E numa mensagem aos seus ele!- porte. a. ruina e a bancarrota de to-

teres: dos e de tudo", Aos homens de t'api-
Elu tinha que escolher entre tal e de fortuna que receiall) ftban

muitas linguagens c uma só .ln·l donar o •navio apodrecido da esera
guagem, entre promessa>~ C<•n- 1·idã,~ em que navegam" e que de
tradictorlas, sem valor e com- viam ser os primeiros a auxiliat• o 
promissos publicos solemnes, movi)l:ento abolicioni.sta, mostra o 
entre visitas particulares e r~>- inte•·~sse que deveriam ter, inter
petidas reuniões publicas. resse m1oterial, está visto, em dirigir 

Na falta de tempo para tudo. es · - e para dlrigil-o é preciso estar 
colhera, em VCZ da c,abala, que pUS· I 'll~posto a accele: al-o - aquell"' 1!10-

sa e que quando mtL.tc>, faz trium- v,,,oiiLÇI. Se não o fazem é porque 

paganda qut ~ura,. qu.e serve de c· lu· 1Y • a riqueza não ~ubstltue a ln-l 
phar slmple~ I•Jd• ··"1 •' clade, a • 1 1 ~h e nll.<> cornge a lgnoran-
erupln, C l!Uu laz triul.ll ~ar a!.. "'" ' .. 

e.~:~ lii&'P, f ~ "' • 



Eleição de Joaquim Nabu em PernambucO 
'/ --

Senhorita Carolina Nabuco, filha 

do;;prandtJ pernambucano, ./oaquím 

NaiUco, escreveu para O JORNAL o 

ar~o qwe ae segue no quaZ record~ 
a na peraonalídade a••·cvés um acon

tee'ttnett.to memora-veZ na historia per

na~bucana. 

l!Jntre as candidaturas cujo exit l 

ma,ts interessa o governo nas elei

çõ~ que ~m resolver a posi

çã ·4 perante o pa!z, do ministerlo 

6 ~ Junho e da Emancipação, ti· 

"Só não lhe mando dizer venl, vidi, 

vici, porque a batalha ainda nãc 

teve Jogar, mas veni, v!dl, viL! a 

primeira campanh:!l. que foi ser 

incluído na chapa do partidc. libe

ral como candidato dv 1• distr.cto 

do Recife". 

O Partido Liberal em 
Pernambuco 

Ao lado do seu nome, partir.~. e 

do de José Marianno, flgura . n 11a 

chapa do partido adversarios ftan-
gut!àvam, no primeiro plano, a d" 

oâ:tulm Nabuco e a de Ruy Bar- cus da causa, representando os in

bo• 

~ cuidado do governo em se as
se!l!rar na Carnara e.;sas duas vo

ze8- poderosas era log-> vis!vel. 

"P~a quem leu o artigo do gover

ntr:e conhece um pouco a gymnas · 

tic'!r offlcial das pala v r as, não é 

di'ªcll surprehender a posição de 

ca~llsta que assumiu o gabinete", 

•diz!!, a respeito de uma nota officio

sa '"'tlo "Jorm;.l do Commercio '', a 
:to~ opposiclonista "O Brasil". 

~ra um como para outro não su 

.en<;!?ntra facilmente um circulo 

elelioral. Ruy Barbo>a havia fi rio 

re~ito em 1881, quando nenhum 

' teresses vitaes de uma provlncia 

assucareira. O partido liberal em 

Pernambuco não el·a. ainda d.toll

clonista. A Commissão Central 

Emancipadora tinha por prC'sideme 

um conservador e era composli 

principalmente de repub!icanc.!!, 

tornou-se um dos baluartes da 

candidatura Nabuco (eleito nes-;e 

anno presidente honorario) " fo' 

um forte nucleo de adhesões. 

Toda essa vibrante campanha fr,j 

feita de mãos dadas com. José Ma

rianno Carneiro da Ct.:nha, que se 

apresentava pela primeira vez colíl 

uma plata fo rma clusivamcntt>, , 

abolicionist . Repres tando a me-; 
abolicionista votã.ra. Agora, porém, , ma icléa, Nabuco e José Marlanno. 

he~, ou hesitam por elle, entre um I se interessavam ela victoria urr. 
dlst:rlcto de Goyaz e o seu da Bahia, 

1 

do outro, como pela propria. José 

quJ:não o vê mais com os mesmc··s Marianno era pernambucano resl

olhQs desde que elle manifes1ára, dente e quando Nabuc:o ali che60U 

· na:;tíuestão magna, as idéas llbera"s em 18 84 já po~suia, seu :J" .: ito. de 

quZo caracterizaram toda a v:da.. dicado e numeroso, onde avnltav;t 

N~co esteve para se resolver pelo a classe humilde. Os conservador&s 

, se&iindo dlstrlcto da Côrte, ao qu!i: e 0 clero, inimigos por justos mo 

· dir~iu uma circular, e finalmtnte I tivos desse anti-clerical. deelarado, 
embarcou para Pernambuco, ten- falavam com um c1esp1·eso ironi<:') 

~ tar::_fl. sorte na propria provinci..t. de elo "povo de Jos;\ 1\: ananno", mnt 
' ou't!'l! escreve ao barão de Penedo: não questionavam a popularida<l•! 

O Ministerio 6 de junho e da Emancipação.- José Mariannc:;. Ruy Barbosa ·~ Joaquim Nabuco 
através uma campanha eleitoral - O Partido Liberal em ambuco O proletariado 
e o commercio em face do pleito - A oratoria de Nabu O Club do Cupim Um 

Carolina NABUCO 
lance acceso da lu-···-

( Para O JORN Ai. ) 

emprestasse brilho aos "meetlng:s" 

e aos discursos. Nabuco emprehel'l 

deu transformar os applausos eph~! ros discursos, que a causa 
estava ganha. ~ Qu m viu 

meros em votos seguros, congregar agrupamento "'• 
em torno de sua eloquencla todo•, pttal concorrei!. domingo aos Aro-
os representantes da opin!ão ab'l· gados pa,ra ouT a -palavra de Joa
llclonlsta. Planejou, e levou a cabo qulm Nabuco e quem o viu desfilar 

tardou de dois seculos a ~mancipa
ção do proletariado nacional ... " 

Em todas essas peregrin:~ções, em 
todos os seus discursos, no Theatró 
Santa Isabel, nas differentes asso
ciações, nos "meetings" da praça pu
blica, os estudantes fot·mam sua 
guarda de honra. A classe aca.icml-

uma campanha eleitoral de accor- em massa, a 'Pe. aa estensã.o de quast ca se cleixã.ra desde o principio con
do com suas theorias. Deixou a ca- uma lelfUa, d t .A-fogados á capttal, qulstar incondicionalmente pela cau
bala e os pedtdos pessc.aes para o·a tendo Joaquim abuco e José Ma- sa e pelo orn.dor. Cantn.ntm pelas 

rlanno A. fr6nct,t, não póde "rgudr 
uma aUlrme.ç· o contraria •, opma v a 
o •Jornal do eclfe". 

ruas um hymno aboliçionisla, cujo 
estribilho proclamara: "Xabuco ê 

nosso fanal"! Formavam a gu:trda 
ãe honra que o cercavam sempr~ c I 
ouvia todos os seus discursos ne.-ses I 
dois mezes de apostolado, as hi<õto
ricas conferencias no Theatro s a.:.1ta 
I~abel, os discursos nas associa.;:ões, 
os "meetlngs• na praca publica. Um 
desses aoademicos, inspirado 1pela 
saudade daquel!e tempo, tra ava 
mais tarde esse perfil do orador ua 
Abolição: 

"E' a Imagem lendaria que 
permanecerá em nossa !em bran
ça e que se tran.smittjj'á par:J. 
deante, e que serã. a g~~i'l. da 

eloquencia brasileira. Jq nando 
Joaquim Nabuco appareçia na 
tribuna era como um Ct1.!zado, 
revestido da refulgente a n nadu
ra da eloqucncia, a sua cl:'l.rft, 
alta e vibrante voz, soando c·<:>nto 
un1 clarin1, tinha-se a impresf;ao 
physica de s e verem os muros 

via doestos, 

selvas, pois nada 

do tribuno democratlco. Nas prO· 

viuc!aa, ainda mais do que na CO·

te, dlscutia-se•politica em cada sa

la, em cada esquina de rua, os ora· 

dores eram os heróes do publl<:o e 

nenhum em Pernambuco tinha o 

prestigio de .José Marianno. Em 

quanto sua candidatura, pelo s<!

gundo dlstricto, estava mais ou m1:· 

nos garantida, a de Nabuco, ptlo 

primeiro, tinha um aspecto multo 

dif!erente. Sua longa a.usenc!a 11'1-

via quasi rompido os laços que r, 

prendiam á provlncla. Apre8ent:.va

se, como disse o "Jornal do Com

mercio", sem "outra arma que a 

poderosa palav,·a posta a sen·t<:o 

de !ncomparavel <:ausa". E com 

ella faz os milagres que se devi;. 

esperar de tal causa. O candidaf" 

conservador, com que se devia me
dir, Manoel do Nascimtnto Mach& 

do Portella, era um dos homens d.: 

maior autoridade em Pernamb-uco, 

onde exercera cargos po!itlco~ er

todos os tempos, onde era pr<.fe~sor 

da Faculdade, e onde se fizera .ne

recidamente respeitar como homen. 

justo e bom. 

adversarios, preferindo como mA
thodo de luta. proclamar suas ldêas 

e só por ellas vencer. Na ves~:erll. 

da batalha, no Theatro Santa Isa

bel, ao fazer a ultima de suas con 

ferenclas, podia afflrmar com des

assombro: 

E' perante um facto Igual que o 
proprlo Nab ~v·o dizia, a 16 d3 no

a Passagem àe Ma· 
de uma prolongada 

con!erencla t 1.l. Theatro Santa Isabel: 

aspectos caracteristicos de Pern 

Os recursos de Joaquim 
Nabuco 

bandeira da emancipação, sob 

a qual Nabuco exclusivamente s: 
apresentava, não dava muitas es

peran\;as de votos, por mais qn 9 

"Hoje que temos chegado ao 
termo dessa campanha é direi
to nosso proclamar o modo pelo 
qual a dirigimos. Foi como l(ts
tes, uma luta travada com 1.1m 
adversario que fugia A puiJIIct
dade e manobrava sómenta no 
segredo e no silencio da cabala. 
(A.pplnu11o11 repetidos). Nessa lU
ta tudo o que dissemos e fize
mos foi perante vós, deante ue 
milhares de testemunhas. Tam
bem por isso não travamos o 
combate no terreno pessoal, 
discutimos lndivlduos, mas no 
terreno impessoal, diszutlmos 
idêas. (A.pplnu•oa). Neste mez 
de novembro falei quasl dia oor 
dia. Os meus discursos tor:tm 
ouvidos por milhares d~ pessoas. 
Elias que digam se fálel dt.:as 

"Meu" ll!lénhores, supponho que 
grande pa-rte dos que me ouve.on, 
nesta 'Pl":Sçn, estiveram pres~nte" 
11. conferencia que, ha poucas no
ras tive o, honra de fazer no 
'l'llea~ Santa Isabel. Esses J•O· 

dem avaliar a fadiga Que rlnto 
neste ~mento. Eu não devia en
tretame adiar para o p!'oxtmo 
domingo a reunião convocaja 
para l•<>je. Jã. que não canr,;aes 
de ee@tar-me, espero não can· 
çar de vos falar, agradecendo aos 
milhar•s de pessoas que vieram 
ouvfC' .. me tão long<y e depots 
que .-a')ll.Vam de ouvir-me lon
gamente, a adhesã.o de que me 
cel"cam em toda parte." 

Acha melo, fazendo tantos discur
sos num espaço tão curto, de se r e· 
novar nstantemente. Ne.sse dlS· 

linguagens, se encobri o meu curso da, Passagem da Magdalena, 
pensamento, se promettl alguma falando "no balno da riqueza de Re-
coisa que não estivesse de ac- 1 clfe, co 
cordo com as promessas, oa me- ro 
lhor, com os compromissos dO 

movimento abolicionista." 

o d omingo p assado, n o balr
trrla •, aUtmaa qui! -. 

E numa mensagem aos seus elei
tores: 

Elu tinha que escolher entre 
muitas linguagens e um<~. só .ln
guagem, entre promdssa~ C<•n
tradlctor!as, sem valor e com
promissos publlcos so!emnes, 
entre visitas particule.rea e l'e

petidas reuniões publicas. 
Na falta de tempo para tudo. es

colhera, em vez da c.abala, que vas· \ 
sa e que quando m e>, faz tr!um
paganda que dura, que serve de c . 
phar simples indivld a <lade, a 

l,IU" íaz triul.ll 

rulna e a bancarrota de to
dos ele tudo". Aos bomt!ns de <'api
tai e ~e fortuna que receiam ~ban· 
donar o • navio apodrecido da escra
\"Jdil.o m que navegam" e que de

er os primeiros a auxiliar o 
' 1''-0 abolicionista, mostre. o 
se que deveriam ter, inter: 

material, ~stá visto, em dirigir 



Uma Eleição de Joaquíin · Natuco em Pernambuco - 1884 
----------------.. ()-.,. -- --------------

Conclttsfio do 10• pOJ:IDD I 

a. "ós, Brasileiros , corno o i"<> ubo 
da patrfa . .• Sim a to dos eu a 
d en unci<> essa escr a v id ã<> maldi
ta c<>rn<> ·<> f1:at ri cldio de urna 
raça, c<>rn<> <> parricid io de u ma 

~ nação! (LOllJ{US e, e s! re]tftOS O!'i 

u ppluusos, Duran te muit os ml
nutolii o u u ditor io acclama o 

•o r ador ). 
Nii.o h a v ia um pon Lo vulnera vel na 

consciencia do p<>vo em que Na buco 
nã<> tocasse n o s eu magnifico ~sforço 
-\e converter Pcu,ambuco ao a bo lic to- I 
nismo e a conversã o foi real e com· 
p!cta. Fodia dizer, nu vespera d a e le i
ção: •a que r es ultou desse esforço em 
quó me prodigalizei dia por d•a , 

s<>mpre a compa nhado por mi lhar es 
d e I.'">;.>OOas, vós sabe is . O pa rt ido 
l iberal ~m massa nesta c idade tor
:>.ou-se abolicionista, e o a bolicionis 
mo qu& era a opinião da alguns , 
tornou-<>o o partido pop ular." 

As con ferenc ias n o '.rheatro Sa n 
ta l sabel congregarnn a u n iram 
para s em ),l rc as energia;; e as opi 
niões disp ersas. D e lias da la a fo r
ça aess& admiravcl abolicioniSITIQ 

Pernambucano que tanto fez P&la 
li berdade no .H rasll, q ue, "unico de 
todos os gru pos abolicionis t as do 
I rnpe r io pôde gan ha•r eleições, & 

que ele ições! com a bandeira e6 -
cl usi v a e in translge n te d a a boli-

ção." 

O "Ciub do Cupim" 

A encar nação tais p il t or esca do 
abolicioni s mo p..rnambucano fo i cer

tam enl& <> Cl ub do Cupim. O qu e 
Patrocinio e se us companh eiros fa 
z iam no Rio, e A n ton io Ben to fa
zió.l. em S . P a ul<>, pa ra a uxili a r fu
gas e alliviar sof f ri m en tos dos es
c r a vo6J José l\laria n no c se us c o nl 
panheiros do Club do Cupim fa zia m 
na provi nela _do norte . Sua a c tlv i
d ad& era s&c reta 'a a palavra de 
passe da sociedade, de accordo com 
o symbol<J de seu nome, e r a de!l

trulr Men1 rutn or . S u as a l egrias 

conta vam-se p elo numero de es c ra
v os qu e consegu iam despach ar para 
o Ceará . An nu nclavam P'}ra os 
am igos de lá a r e messa d e tantos 
"abacaxis", como con1b j nara1n clla

Inar as mercado r ias huma n as qu e 
d &s pacha vam para a Jib&rda d e, par a 
a terrn luz, como P a tro c ini<> cha 
n1 ou o Ceará . Seguiain- nas diz uma 
rr.ota nos p a p eis d t> Na.b uco, em
ba.rcações qu e fazia m o transporta 
d e .assucar en tre os portos peque 
nos . .Pelo se u co nhecim &n to da cos
ta as r eduz;idas t r ipulações dessas 
~rca-ças estavam especia lment& 
aptaa <1. aux iliar a f uga. dos escra
·os 11 s ua coflocaçã~ e m outra s lo
lf.Jid. tdeB. Oe a bollcJonlstaa do Re
ú .- _,rv lam-ce " Hj.l - r · ., 

ue Olf &aniza va m. Ó esc.rav<> fu g ido 
sco tol-,t,lt> ll um a d!easlijl! embarca~ 

ões, ;;raças á cump licida de g eral 
a e las ~< & pobre, dlsdarcado da ma.
fnhefro, carregador de uaucal- ou 
m vended,or d'agWI. e e.ra des&mbar
ado em loa-ar s eguro : Disse a lhu

es: 

"O Ceará tevoe a j angada . 
Pernam bu co a b arcaça . A dl f 
terença foi q ue ats jangadas cea
re n ses n e gav..:...tn1-t! JC a t ran s portar 
até os vapores os esc ravos ven
d idos para o Sttl <> as ba rcaças 
p ernamb u canas .levava.m pu.ra o 
No r te os escra•v os f ug idos da 
província .. . não ~ p ela immobl
lidade qu e lu tam, é co m as ve
Ias; Não r egeitaJn os passa
ge iros p ropos tos, 11ecebem qua n
tos s ua tonelage m co mporta, o 

c ujos nomes mais notorlos e ram 
Joã o Ra m<>B, José Marfanno, 
Barros Sobrinho, Numa Pompl
lfo, Guflperme Pinto, Nuno da 
F o nse ca, os p ersonage ns da pe .. 

ça popular e de um actor, '.rho
m a z ~sp l u ca ... . com<> o aboli
c ioni sm o era uma va<l ta rêde 
espalhada por t oda a cida de é 
impossi ve l ap r eciar ded ica ções e 
s erv iços., 

Em ~llnbn Formno;:llo cita , cheio 
de g r at idão, mu itas .d e<l sas a' 
dedicad as, c ujos nom es "m esmo os 
p r in ci p aes, não eco a ram fóra da 
pro vinc ia" , n1 a s qu e e n1 sua coTres .. 
pondenc ia part ic ul a r vol ta m mui
tas vezes. "Pa r ece -n1 e, d iz um a car .. 
t a de 1905, qu e ds vejo a todos co
mo nos tampos d a , noa>a campa nha. 
L e io e m um jorna l a m orte do Bar
•·os R ego, em <Jutro a do Corbima
no . E r am todo6 vet&ranoB õa L ,;glão 
qu e a Yictori a d is persou h a deze . 
se is an nos. " 

Um 
I 

eBcrip to r c uj a s fmp reBsões. 
po r se r em as d& um es trangei ro são 
in tere.flsa nles a co lh e r, r e tra to u um 
aspec to cfeõsa L eg ião com toda a 
vida de fns ta n taneo photog•·a phfco. 
O Cond e Pt•ozor entã o Sec retario 
d& L egação & d &po ls 1\lfn lstro da 
Ru ssfa n<> Brasil, f ormára com 
Na b uco u m a am iza de dura do ura e 
d e pa g em pa a Eur<>pa passou 
com e !~ a lgum horas, no Recife. 

''No <>menta, ali & oo la va cer
cado do eus par tidari oo , jovens 
vibra ntes de ardor conc&ntra 
dos, v&lhos -doutrinarias emoc io 
n a dos e hirsutos, de olh os f lam
m eja ntes, & r esolutos, · pala
vra a bunda nte, & precisa. d e 
g eeto eobrlo, d& modos decld fdoõ, 
tod os m a f6 ou menos a deJitos d e 
Com te e tt·azendo ás vet/es no
m &s do cale ndarfo posWvista, 
subs ti t u idos aos prop r ios pela 
fac ilida de concedida p elos habi
tas & p ela le i brasil eira. Um 
de lles, pharmaceutlco de pro
f iesão, le mbro u-ma q ue l!e cha 

mava Num a Pompi lio. Numa 
tavern a do porto, na qual en 
tre i para e~•p e ra r a &mbarcação 
qu e m & devia l evar a o paquete, 
o vendefro por tuguez, g(\l'do, de 
mangae da ca misa, s er v ia a une 
n egros qu& en t ra ! ór es dóses 
d& aguardenl& de can 

heroe popular, un!c 

que &U Vi sbrar 
de l!leoulo lt!J 
do mel.mo o 
do bairro d11 
qua ntfi unf OUt!l 

a mplos, & twrri s o 
t endendo a cada 
larga m ã o aos at 

cera sob re as m a 
de sua a lta esta tU! , de sua b&l
l eza mascula, do u verb<> so
noro e nutrido d& ber, de pen
samen to & de vfdt vibrante d e 
vontade g en &rosa • . ara conquis
tar eases f ilhos d 
S& lh es dár calor 
esPalha v a em pro f 
l:ntelligencla e de 

Nlngu em p<>dfa pre ve 
dobro m esm o ; faZie m o c<Jntra - ran(~a os resultados de 
bando d os l ivres com a mes m a 1884, luta que tod os conh eci,.,m 
a udac ia com qu e se f izera outr • ser de fdêas & n ão de h om 1ns 
o ra o con trabando de escravos . ~Em tempo ttl gUIV no Bras il le 
Eroa fo i a obra do Club do pl e ite-fo u um a eleição de tan t<> p&eo 
Cu pim, q ue de ·aoerto não m orra- no ftil. uro, ~ diz Jornal do R 
r á na t radição provincia na e e r ep<rtem em t ofcs 06 tQ 

---- ::: 

lhas & os oradores liberaes. Ada
ptam um tom alta ne iro <Juand<> ap
pellam pa1·a o patriotismo, e pa
th&tfco quando falam em nome d06 
capti vos, .especialm ente dos 80.000 

v&lhoo cuja liberdade estava na ba 7 
lança e assim conBeguem ter sem
pre alguma parcella d & bell&za que 
a :. d esprende da p r opria causa. 

Um lance acceso na luta 

A impre ns ::t da provincia parec& 
desprezar tod os os assumplos que 
não ee prendem á eleição & aos 
candidatos e de lado a lado havia 
rec<>io de desordens e entre oo 

pa rtfd a ri os os mais ex a ltados mur
murayam-se amea~;as surdas e Iso
fadas d& ve ncerem m es mo pela vio
lencla. Chegado porém o dia l• de 
dezembro tudo pare-ce u corr<>r na 
mais perfeita ord.em - e os fiscaes 
de ambos os partidos só tiveram 
reparos ins ign!flcant&s a e:1.;f gna
la•·· A m ai oria de J oo é JIIarlanno 
no distr iclo era an n unclada desd& 
as prim eiras notic ias como s endo 
d& ma is d e duzentos ,·otos; 1\'abuco, 
todav ia, tio 1• di s tr fc to é dado por 
venc ido com uma diff&rença que 
não chega \·a a vinte votos na pe<>r 
hypoth ése . 

Tudo nã o paseava, porém, de pri
meiras n ot ici a s, espalhadas em 
confullão pelo povo que estac!ona
\'a deanle do palacio do governo ou 
percorria as ruas e m bando. A 
curiosidade ara. In tensa. Os boa toe 
eram promptament& ac<>lhidos e au
gmentados; e os de fraude & trai
~;ão aos llb eraes parecem especial
mente vero~tim&ls, Só assim, s e 
gundo os llberaes, podia-se explicar 
a derrota ·nas urnas de Nabuco, o 
campeão consagra do de. tantas ova
çõ~. Citavam-se, com ou sem ra
zão, nom es d & f a lsos abolicionistas 
qu& traindo o seu partido, passa· 
vam cedu:a<J Inimigas a &leitores 
fiel~. A egualdade da lu ta, a Insi
gnificante dlfferença en t re os vo
tos conservadores e aboli c ionistas 

la excitando os animes apafxona
dOB. José Marianno que s& encon
trava na Ca mara Municipal no mo
mento d& ser descoberta uma frau
d e em pre juizo d.e Nabuco, aconse
lhou calma ao povo, avfd<> da saber 
d& verificar a r eg.ula rldad& das elei
ções, Nabuco e José Marfanno per
corriam n essa d ia os distrlctos um 
do outro. Sahlndo da Camara. Mu
nicipal foi Josê Jllarianno atê a fre
guezia d& S. José, ond& constava 
haver eguaes abuS<>s. 

O povo tomou a distancia a dlr&
cçil.o do seu carro. 

porta da Matriz d& S. •Josê, 
.s& constava como cert-o o trl

"-" de Nabuco, estava. ~á a!I
J;D"ao o res l a\Jo O.d. BltU\o'K<1· ~; ,,. -

te111a 94. Na.buco 76 e a mesa. ha

via> com-oacllt 11o ~~ .a acta. Josê 
Ma.rlanno jâ se achava havia al
guns mom&nt<>s junto a ella. quando 
se ouviu chagar a onda lançando 
viva s a Nabuco. Nã<> havia policia. 
O prlmslro movfm&nto dos m esa
rios f<>i de trancar as portas con
tra aqu elles que vinham em numero 
lll.o superior que nada se pod&rfa 
fazer pa ra garantir as urnas. Es
tabelecendo, porém, a cland&stfnfda
de da ele!ção não fize ram senão 
confirmar as suspeitas dos que se 
a pproxf•na vam . "Estão falsificando 
a acta,~ grita ram de fOra. O fis
cal dos conser10adores, lllegalmen
t &, a rmado, esper o u o povo da re

volver e m punho , <> antes de pagar 
com a vida ess a defesa ln.oollta, o 

obrigou -o por duas vezes a. deecer 
a escada em debanda da. Os aooal
tantes, a princip io des ·pr&venld<>s, 
subiram atinai arma dos de facas , 
ca ce tes e atê parallele p!pedos. O 
com s e u irmão & s e u sobrinho con
fiscai, m aior Eateves, (Bodê), que 

def&nde r o r ecinto f'j 

mortalme nt& ferido, emquanto seu 
sobrinho foi morto Instantan eam en
te. Os livros <> pape is foram d es
truidoo, e Josê .Marfanno que se 

achava desarmado foi ferido leva

mente . 
Antes de deixar o Recif&, Nabu

co dizia, falando a inda no Theatrp 
Santa Isabel: 

":-lã o posso expressar-voe o 
pesar qu& m e ·causa o t er que 
flcat· asõoclada á lembrança da 
minha e l&ição no Hecffe a sce
na selvagem de S. José, porque 
tenho o direito de dizer qu& esse 
não devia ser o desfecho de uma 
campanha eleitoral como foi a 
minha, feita toda dea nte do po
vo, sem nenhum meio subter ra 
n eo, sem cabala e sem fraudes, 
e na qual pód e -S& dize r que o 
candidato eaqueceu-se no ab oli
cionista . .• Tenho dir&lto de la 
mentar que á lembra nça da 
campanha &l&ltoral mais Iegill
mam enlu conduzida, a mais pu
ra, mais patrlollca e mais e x
treme de qualquer idéa de fr a u
de, de corrupção ou viol&n c• a, 
como Cof a campanha dos a bo
licionistas no Recife, fique a s
sociada a nodoa d& sangue d& 
S. José . " 

Na. noit& da tragedia o pre~tid en 

t& da provincla Sancho de Barros 
Pim entel communicava ao Prest
dent& do Cons&lho: 

"Logo depois vei<> a esto pa la
cio grande multidão com o dr. 
Josê Marlanno á frente, o q ual 
me e~poz que, dfrigindo-s& todoa 
para a r eferida matriz com o 
fim de saberem o r esultado da 
&l&içll.o da qual dependia o da 
el&!ção do 1• dl.utrlcto, foram re-

Com effefto o presidente da Jun
ta, recusá.ra aystematlcamente a In
cluir entre as auth -. ntfcas a acta 
posterior de S. José. Os se4s mem
bros conservadores que ' formavam a 
maioria retiraram-se deante dessa 
resoluçllo, 'e os restantes cinco mem 
bros apurando para dr, Manoel Por
tella 745 e 1 em separado, e · para 
dr. Joaquim Nabuco 744 e 3 em se
parado, mandaram proceder a 2• es
crutlnfo. 

A ordem de proceder a segundo 
escrullnlo realizava completamente 
os desejos de Nabuco. Embora ti 
vesse a c e rtt:za de ter sido eleito 
n<J primeiro e se julgasse apto a 
demonstrar na Camara ~a nulfi
dade da ele ição dn dr. Portella, pe
los vielas, corrupção e !Ilegalidade 
de que está~, não queria mais da. 
Junta do R ecife, mesmo ratificado 
pela Camara Federal, o diploma de 
d eputado. 

E Nabuco declara llelos jornaes: 
Sabiam bem os amigos que eu 

não fria á. Camara com um di
ploma a o qual faltass e q voto 
de 1uma secção, se esse voto fos
s e praticado em provei to meu. 
Com semelha n.te diploma eu não 
teria no Parlamento a autori
dade moral de que minha pala
vra deve estar revestiua para 
sentir-me verdadeiramente for· I 
te. 

E' <> mesmo qu e d iz numa ultim 
confertncta no Theatro Sta. I sabe,l 
em 6 d e janeiro d e 1885: 

Xiio queria. um diploma mu ' 
lado, e m que houvesse uma r ll 
doa de sangue, por outro qu " I 
não queria tirar proveito algum 
6os factoR de S. José, de qu em 
quer que fosse a responsat>lli
cl a dc delles ... a esta hora eu 
podia ter J o bolso um diploma, 
pelo menqs, melhor do que o 
do dr. Portella; um diploma que 
<>s mesa ribs deste requereram 
mesmo ao juiz de direito presi
dente da Junta que me expedis
se! e qU I' renun ciei esse diplo
ma, o qual me dava direito de 
concorre r ao terce iro escrutinto 
em melhores condições de qu,; o 
meu contendor, porque tinha por 
mim a !e!, renunciou-o para su
jeitar-me a nova votação e ter 
assim a minha causa sujeita ao 
unico juiz que a pôde decidir de 
modo a l!latisfazer a mim e ao 
povo pernambucano: o pr<>prio 
eleft<>rado qu e <> dr. Portella e 
eu pretendemos ter tido do nos
so lado .:\0 dia 1• de dezembro. 

cebldos com balas, e endo dia- Mas <>s m embros dissidentes; como 
Nabuco previra na carta a Penedo, 

parados varioo tiros sobre o dr. constituindo-se noutra sala em jun· 
José Marlanno, & recebendo e lle ta apuradora e Incluindo a acta 

pol!lterfor da primeira secção de São 
apenas leve ferimento em uma José, reconhecem a Portella 839 vo
das mãos. Por outro lado a!- tos e 2 em separado, expedindo di

firmam c<>nservadores qu & <> 'j) ro
posfto do grupo era Inutilizar 

ploma no candid a to de seu parti-
elo. Portella munido desse attestado 
declarava .ao 1• dfstrfcto não ter "a 
velleldade de pretender dois dfpfo-

1 

a elefçã<> por ter-lhets c a bido, a mas" & pedllL o não compareclmen
elles conservadores, a maio~a ." to dos 11eus eleitores. Para Nabuco 

tornou-se en ão uma questã<> de hon-~ 
As inju~•tas accusaçõ~s d e qu,a •.·a s er elelt . por mais da metade do 

os responsaveis pe los dfstu ~ oioo elatorado cfectfvo do seu dfstrfcto. 
O mio m adaptado por Portella 

eram J<~sé .Marianno & a por lUla- era '~tcel l,ente para destruir o In te
ça âs suas ordens, oppoz Ma ian- resse elefçã<>. A ausencfa elos 

seus a epos tornava publica a elef
no as d&clarações qu& !lzera an- ção, e ' fcultava a posição dos 
tes do pleito e que Na.) uco eleitores ores e humildes que vl-

viarr_ na. apendencla dos conserva
apofára. - d& q u& não acelta l:iam dores. 
mandatos ee seus amigos Inter les- O segu lo escrutinl<>, realizado em 

9 de ja ·<>, foi justamente o trfum
php qut. e esperava. A votação de 
Nl\bUco 1o só excedeu amPlamente 
a d& Po ~lla e a sua proprla no 1• 
es.::11utlnl como representou a 
"maloria. r~al de qualquer media do 
eleitoruf) effectlvo da capital~. 
Era. a. at f1cação ab110luta do seu 
t).tulo .->s llbel.'aes a celebraram com 

sem no pleito por qualquer n1od<> 
fllegal. Oppõe seus conselhoo ao 

na Camara Municipal antes 

com um 
lho deste, 
" ... -..... ~ 
do. 

A. a ~tlcJ.J. 111 ·se;: e 
l!langrent~ lmlJreBSiOnou 
e grandemente o Imperador. 
a. 21, elle et~crev u ao presl 
Conselho, nada men<>s de t 
tas acerca desta assumpto 
d • eleição duas vezes lhe deu 
Impressões". Os depoimennto• 
dos apalx<>nados e contrad!c 
não estabelec€\I'am sufffclent€1 
as resp<>nsabilidades e so bretu~ 
conseguiram provar premed 
de qualquer lado . Vieram 
trazer novo alimento á. 
acalorada dos jornaes. Amt 
partidos, especialmente no 
acharam nelle novos motivo 
se Indignar contra os advers 
Joa quim Nabuco no Theatr 
I sabel denunciou os que "et 
da bandeira do parti~o, lev 
h<>je como estandarte as roup 
sanguenta das dos seus correU 
rios", Segundo elle, nenhum 
do tinha direito de Imputar a o 
a culpa da scena cuja respo r 
dade "pertence ao homem de> 
e particla rio que, sózfnho, f€ 
á. multidão desprevenida e 
slasta que penetrou na l\lr 
morreu vic tlma da sua cora 
dos seus odl<>s Polltfcos". 

A conhecida lntra~~j;~cfa 
ria da famllfa Esteves er9: m•. 
defesa dos atacantes. r>ão 
porem, entre esses, ne1n n1ort 
feridos gt·aves, d<>nde se P• 
justlc;:a con cluir qu e os V•olu 
defensores das urnas talvez 
t entassem de assusta r o povo 
do para o ar. Contra o povo 
factos graves e concretos; 
da veres dos Esteves, cujos 
nos não foram d escobertos e 
truição das actas, mas havh 

1 mentos fortes para provar af 

I 
ções pacificas com que a11 ch 
Poderiam, por exemplo, se s 
tensão fosse sOmente quebrai 
ter Ido a um dos baluartes 

, vadores onde P<>rtellto. tinha 
delra maioria. Afogados ou 
rios, a freguezfa de S. Jo. 

l!ltata de ol"egosijo. A ale
' ~J.õ .. .._~ ,Jt~fme. I,Tma 
ctà SuttTe 'NKI!'u~o de U'm 

lllu ferir a. um dos seus 
li'os. 
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groto sobrlo, de modos decididos, gas e alliviar soffrimentos dos es-
·-.·---f'~'ir;m;;""'""d,-;:e:-;s:;;a:h":e:-:r:::e:;m;;-o;;o:--;r:;;e::s~u:'il~ta~d:õ'o:"'':id:a:--1•~1pn:or>v;o;:r-;-;p:::e:;:r-;;n·;;a":m;;h.bucano: o provrÍ~ 

a derrota ·nas urnas de Nabuco, o eleitorado que o dr. Portella e 
, eleição da qual dependia o da eu pretendt>mos ter tido do nos-

campeão consagrado de. tantas ova- elelcão do 1• ditotricto, foram re- so lado ~o dia 1• de dezembro. tados mais ou menos adeJftos de 
era vos, José .l\la rianno c seus com- Com te e ti·azendo ás vezes no- çõ€6. Citavam-se, com ou sem ra-panheiros do Club do Cupim faziam 
na provincia .do norte . Sua aclivi- mes do calendarlo posltJvista, zão, nomes de falsos abolicionistas 

dade era secre ta 'e a palavra de substituidos aos proprioe pela que traindo o .seu partido, passa· 
vam cedu:aa inimigas a eleitores 
fiew. A egualdade da luta, a Insi
gnificante dlfferença entre os vo
tos conservador-es e aboliclonlslae 
la excitando os anlmos apaixona
dos. José .Marianno que se encon
trava na Cama,ra. Municipal no mo
mento de ser de,;;coberta uma frau
de em prejuizo de Nabuco, aconse
lhou calma ao povo, avido de saber 

passe da sociedade, de accordo com facilidade conce-dida pelos habi
tas e pela lei brasileira. Um 

o symbolo de se u nom e, era <leH- delles, pharmaceutlco de pro-
trufr Ment ruJuor. Suas al eg ·das 

fiF.Gão, lembrou-me que l!e chacon ta vam-se pelo nu mero de escra-
mava Numa Pompilio, Numa 

vos que conseguiazn d espachar para taverna do porto, na qual en-
0 Ceará. Annunciavam P').ra os 
amigos de lá a remecssa de tantos tre i para e..,perar a embarcação 
"abacaxis", como combinaram cha- que me devia levar ao paquete, 
m a r a s mercadorias humanas que o vendelro portuguez, g(\l"do, de 
despachavam para a libe rdade, para mangas de camisa, s ervia; a una 
a terra Jw:, como Patrocinio cha- negros que entre fór es dóses 
mou o Ceará. Seguiam-na s diz uma de aguardente de can 
~ta nos papeia de Nabuco, em- tos trepidantes, manti 
b~~.Tcações que faziam o transporte conversa animada on 
de .acssucar entre os portos peque- de Joaquim Nabuso 

nos . .Pelo s e u c on h ecimento da cos
ta ~ reduz.idas tripulações dessas 
bfl.rca-ças estavam e..,pecia.lmente 
pta. a. auxiliar a fuga dos escra
os 11 sua colloca~;ã~ em outras lo
l!llld.~deos. 0.. abol!~ontstas do Re
m; ~rviam-.;e ell,...__ 
ue ~anizavam. iS <:Sc.ravo fugido 

sco t '1! uma d!easll/1 embarca
ões, Jíra<;as li cumplicidade geral 
a clas~:e pobre, dla,arç;ado de m.a
inhelro, carregador de Msucal- ou 
m vended,or d ' agua e e.ra desembar
ado e·m Jo t;,-ar s eguro: Disse alhu
~s: 

"o Ceará tevoe a. jangada. larga mão aos at 

nham a elle. Des·~ c~do, exer
cera sobre ae ma as prestigio 
d e sua alta estatut , de sua bel
leza mascula, do u verbo so
noro e nutrido de ber, de pen
csam~nto e de v!d, vibrante de 
vontade generosa. 
tar eases filhos d<. 
se lhes dár calor 
egpalh ava em prof 
l.ntell igencla e de 

conheciP.m 
"f hom·ms 

de ve.rificar a reg.ularidade das elei
ções, Nabuco e José Marlanno per
corriam nesse dia os districtos um 

do outro. Sahlndo da Camara Mu
nicipal foi José .Marianno até a fre
guezia. de S. José, onde constava 
haver eguaes abusos. 

O povo tomou a distancia a dlre
call.o do seu carro. 

porta da Matriz de S. •José, 
se. con.sta.vlL oomo cert<:l o trl

l:lo de Nabuco, eeta.v& tfá. at!
l§Rilo o reiilrta o ~a 1ne1çao. ... .,. 
t~Ua 94. Nabuco 76 e a mesa ha,. 

vtar-comqad!lt 11o ~~ .- act•· Joeê 
Marianno já. se achava havia al
guns momentos junto a. ella quando 
se ouviu chegar a onda ·lancando 
vivas a Nabuco. Não havia policia. Conselho, nada menos de t 
O primeiro movlm<>nto dos mesa- tas acerca d40ste a""'ump.to......i 

rios foi de trancar as portas con- d • eleição duas vezes lhe deu a.s suas 
tra aquelles que vinham em numero impressões". Os depohnenntos, to
tão superior que nada se poderia dos apaixonados e contrad!ctorios 
fazer para garantir as urnas. Es- não estabelec~am sufficientemente 
tabelecendo, porém, a clandestlnida- as responsabilidades e sobretudo não 
de da ele!<;ão não fizeram senão conseguiram provar premeditação 
confirmar as suspeitas dos que 116 de qualquer lado. Vieram apenas 
approximavam. "Estão falsificando trazer novo alimento á. discussão 
a acta," gritaram de !óra. 0 tis- acalorada. dos jornaes. Ambos os 

Partidos, especialmente no Recife, cal dos conser"oõRdores, !llegalmen 
- acharam nelle novos motivo~ para te, armado, esperou o povo de re-

se Indignar contra os adversarlos e volver em punho, e antes de pagar s 
Joaqu im Nabuco no Tqeatro ta. 

com a vida essa defesa ln..,ol!ta, o Isabel denunciou os que "em falta 
obrigou -o por duas vezes a descer da bandeira do partido, levantam 
a escada em debandada. Os assai- hoje como estandarte a~ roupas en~ 
tantes, a principio des·prevenldos, sanguentadas dos seus corre!igiona
subh:am atinai . armados de facas, rios". Segundo elle, nenhum parti
cacetes e até parallelepipedo.s. O do Unha direito de Imputar ao outro 

Pernambuco a barca~ a. A dlf
fer en ç.a. foi qu e !IIS jangadas cea
rensecs nega v.am-éie a transportar 
até os vapores as esc r a vos ven

didos para o Sttl e as barcaças 
pernambucanas levavam para o 
Nort~ os escra•;vos fugidos da 
provinc!a ... não~ p ela immobl
lidade que lutam, é com as ve
las ; Nã o r eg e ita:m os pasea
geiros propostos, 1 eceb em quan
tos sua ton ela g em colllJ)orta, o 
dobro m esmo; f a 21em o contra
bando dos livrecs com a m esma 
audacia com que <Se fizera oulr' 
ora o cohtraba~ndo de esera vos . 
Et~Sa foi a obra do Club do 

Ningu em podia preve 
ranr.a os resultados d 
1884. luta que todos 
ser d e idêas e não 
"Em tempo ttl&"U11J 
pleitEilou uma e! ção 

Cupim, que de ·oorto não m orre- no fmturo," d iz 
r á n a ti·a di ção provin cian a e e repatem em to 

Re lfe 
com seu irmão e seu sobrinho con
fiscai, major E<.~teves, (Bodê), que 

tinuava a defender o recinto fo~ 

a culpa da acena cuja responsabili
dade •pertence ao homem destemido 
e partidario que, sózlnho, tez face 
ó. multidão desprevenida e enthu
siasta que penetrou na Matriz, e 
morreu vict!ma da sua coragem e 
dos seus odios politlcos". 

A conhecida lntranslgencla secta
ria da familla Esteves era multo em 
defesa dos atacantes. Não houve, 
porem, entre esses, netn mortos nem 
feridos graves, donde se póde em 
justiça concl u ir que o.s V•oluntarlos 
defensores das urnas talvez se con
tentassem de assustar o povo atlra~
do para o ar. Contra o povo, havia 
factos graves e concre~os; os c~
daveres dos Esteves, CUJOS assassi
nos não foram descobertos e a des
truição das actas, mas havia argu-

1 mentos fortes para provar as Inten
ções pacificas com que ali chegaram 
Poderiam, por exemplo, se sua pre
tensão fosse sómente quebrar urnas, 
ter Ido a. um dos baluartes conser
vadores onde Portell::>. tinha verda
deira maioria. Afogados ou Marty
r!os, a freguezia de S. José além 
de afastada do ponto de onde. par
ti ram, era uma freguezla hberal 
que todos esperavam elegesse Na
buco e onde afinal Portella, seguTl'
do os resultados, vencia por poucos 
votos. Se o povo não fosse, a S. Jo-

1 sê como sustenta José Martanno 
I apenas averiguar os boatos de frau-
1 de que Ir ia buscar? Um segundo es-

1 
crutlnlo na melhor hypothese, Des
appareclda com o crime de S. José 
a pequena superioridade conserva-
dora tornava-se necessar!o utn . des
empate que os liberaes esperavam 
confiantes. Os conservadores, ten
do consegUido vantagem nas urnas 
pretendiam conservar sua superiori
dade de votos, mesmo sem as au· 

I thentlcas de S. José. Os .. mesari~s 
conservadores da pr!me1ra sec~ao 
de S. José, lavraram dez dias depois 
da eleição uma nova acta assigna
da por c!lP.s em suas res!denclas. E, 
portanto, escandalosamente !Ile
gal. Era para os l!beraes um novo 
motivo de exarcebação e clamo!'. 
Dessa pequena maioria a que se 

·, -agarram, de$ses tres ou quatro vo-
tos acima do quociente legal, escre-

1 

via Nabuco ao Barão de Penedo que 
"não eram a decima parte dos que 
foram roubados. Na consclencla de 

I 
toda esta cidade está que eu fui o 
verdadeiro eleito e dahi a excita
~ão popular". 

A 20 de dezembro, logo depois da 
reunião, da Junta Operadora, Nabu
"" escrevia de novo: 

A Junta legal, presidida pelo 
juiz de direito, decidiu que hou
vesse novo escrufínio. Creio que 
os mesarlofl conservadores, que 
se retiraram, darão diploma ào 
Porteila, mas diploma é o ti
tulo asslgnado pelo juiz de di
reito. ·Não penso que os Conser
vadores pleiteem o 2• escrutf
n!o, mas que me deixarão o 
campo livre. Em taes condições, 
eleito ou por mais de metade do 
eleitorado effectivo num escru 
tinJo legal vou P.>\.1"~ Camara 
como quem melho'?9JIL-entre. E 
no dia 9 a eleição. POde con
slderar-me deputado, agora. '86 
se a Camara depurar-me, 



Eleicão ·de Joaquim Nabu o em Pernambuc --
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côr<> das supplicas dos es.:ravos1 
e, recolhia as queixas e amargu
ras do captiveiro, cantadas na 
soturna melopéa do inferno. En
tão a sua e!oquencia derramava 
as torrentes de sympathia e com
'Palxão que nos alimentava a 
piedade, e elle remontava ao cêo 
da poesia, subindo, numa ascen
ção de archanjo, num vôo <Te ave, 
como a cotovia que "quanto mais 
sobe, mais canta e quanto mais 
canta, mais alto sobe"!. .. 

• • 

nação que eram só d el!e o qu o en
cantavam . 

Nabuco nasceu o r ador e deveu :j.. 

eloquencia o melhor do seu;,:presti
gio e da sua celebridade. , TJ,ldO o 
ajudava, desde os dotes exteriores, 
que possula. •ser portador de uma 
ldéa humanitaria e generosa, escre
veu Ramalho Ortigão quando Na
buco passou por Portugal, é uma 
bella cousa, mas possuir uma phy-

• sionomia em que seespel>te~. lim
pidez de uma convicção é p~ado 

essencial para fazer circular uma 
idêa representada por um indivl-

Ah! quem 0 viu então! Alto, duo". Dizia ainda: "Joaquim Na
esbelto e gracioso, dominando a buco tem o aspecto physico dos 
opulenta cabeça, nos rasgados e homens em que as multidões acre

sombrios olhos o _fogo das pu
pilas, gestos da elevação ele-
gante das grandes aves, a anda· 
ela na intelligencia e na voz mu
sical um perpetuo hymno, nos 
labios misturando ao sorriso da 
victoria a onda da eloquencl'l 

vibrando no ar e indo espraiar
se largamente num infinito de 
imagens... Dir-se-ia a nossa 
grandeza tropical, em toda a 
sua pujança, em todo o es

plendor, se corporificando na 
natureza humana, se fazendo elo
quencla! ah! quem o viu assim 
e Indo da Camara para a tribu
na. popular, fascinando as mul
tidões, arrastando-as no seu en
thusiasmo e espalhando a scen
telha da redempção que lastran
do pelo paiz Inteiro se fez o ralo 
que decepou a velha arvore da 

escravidão ... Ahl que~ o viu 
assim, que saudades! .•• E tal ê 
a força do sentimento de que 
Nabuco foi o orador, que por 
ella um puro intellectual ma
gnetiza e domina as multidões 
grosseiras. 

A oratoria de Nabuco I 
~ão é faci! caracterisar a orat<} 

ie Nabuco, que era complexa 
malisada, como tudo mais em sua 

alldade. Sem ser popular 
a de Patrocínio, nem acade-

como a de José Bonlfacio, o 
participou dos dois generos 

ditam lnstinctivamente porque os 
acham fortes - primeira das con
dições para ser sincero. Além do 
que elle tem as maneiras correctas. 
o olhar lnte!ligente e o sorriso es
pirituoso que attrahem os delica
dos.'' 

Exteriormente tinha em seu fa
vor a estatura dominadora, o porte 
nobre, a physionamia energica e 
Inspirada, o gesto eloquent~ e so
brio, a voz bella, vibrante, capaz 
de encher grandes espac.;o.s s em o 
menor esforço e sem alteração do 
timbre avelludado e sonoro. Inte
riormente tinha todo o fogo da sua 

con 'tílcção e 
seu lt.Iento, 
gado ao pleno 

dos os recursos do 
em 1884 havia che

desenvolvlmenlo. 
As con encias d<l theatro Santa 

Isabel foram a apotheose de sua 
eloquencla. Os adver.sarios do abo
licionismo não campereciarn a ellas, 
mas os adeptos encl iam o theatro 
até <> maximo de su~ap'ttidade, 
~lguns milhares de pessoas, que 
formavam seu auditorio especial 
e se haviam deixado suggestionar 
por um enthusiasmo sem egual. 

A serie de 1884 foi tachygrapha
da e no anno seguinte reunida em 
volume - "Campanha Abolicionis
ta no Recife", e a leitura desses 
discursos dá amplamente rl}Zão ás 
ovações que os pontuavam. Nabu
co, era o orador que inflammava, 
mas era tambem o pensador que 
pesava maduramente suas palavras. 
Seus discursos eram estudados e 

elle não po-

como se nestes não brilhasse sem
pre. 

"Relêde os seus diccursos, escre
veu Magalhães de Azeredo: encon
trareis uma quantidade de concei
tos suggestivos, de argumentos que 
esclarecem de repente um problema 
ou uma situação, e a cada passo 
alguma dessas phrases typicas, syn
theticas, que corriam immedlata
mente de um extremo do paiz ao 
outro, e se gravavam na memoria 
de todos, justamente porque resu
miam um programma inteiro ou um 
g-rupo complexo de sentimentos a 
que ninguep:~ podia ser lndifferen
te. '' 

Esses discursos, como todos seus 
escriptos, abundam em imagens. 

O povo, como as creanças tem 
uma tendencla a se deixar levar 
peJ·ãs imagens, a app!audil-as sem
pre, e Nabuco com sua exhuberan-· 
ela de imaginação não resio;tia á 
tentação de empregai-as constante
mente. Via q.e certo que as compa
rações são um dos melhores meios 
de tornar claras as idéas e encan
tam um auditoria simples- como não 
o podem fazer as definições. Na
buco, aliás, era egualmente feliz em 
umas e outras, como era tambem 
no appello á emoção e na demons
traçã logica. Imagina-se facil
mente o effeito de trechos corno es
tes; na primeira conferencia: 

"Sim, senhores, é diante do 
movimento abolicionista que vos 
achais collooados. Para qualquer 
lado que me volte, vejo o ho
rizonte coberto pelas aguas des
sa Inundação enorme. VI essa 
grande corrente, q,ue hoje alaga 
o palz como um rio equatorial 
nas suas cheias, quando ella 
descia como uma fio de agua 
crystallina dos cimos de algu
mas intelligencias e das fontes 
de alguns corações, illumina
dos tanto umas como outros 
pelos raios do nosso futuro. 
(Applnusos). Eu o vi, esse rio 
já formado abrir o seu caminho 
como o Niagara pelo coração 
da rocha, pelo granito de re
sistencias seculares. (!Uulto 
bem). Vio-o quando, depois das 

(continuam os applausos) e des
dobrou-se em toda a sua lar
gura, alimentado por innume
ros affluentes vindos de todos 
os pontos da inte!ligencia, da 
honra e do sentimento nacional; 
mudando de nome no seu cur
so, como <> de Solimões, -
chamando-se primeiro Ceará, 
depois Amazonas, depois Rio
Grande do Sul, (os Ullllhtusos 
cobrem a voz do orador) e hoje 
o vejo prestes a despejar-se no 
grande oceano da egualdade 
humana, dividido em tantos 
braços quantas são as provín
cias, levando em suas ondas os 
despajos de cinco mlnisterios e 
a represa de uma legislatura 
(ucclnmnções) e vos digo, se• 
nhores: não tenhais medo da 
força dessa enchente, do volu
me dessas aguas, dos prejuízos 
dessa inundação, porque assim 
como o Nilo deposita sobre o 
solo arido do Egypto o lodo de 
que sahem as grandes colhei
ras, por fôrma que se disse que 
o Egypto é um presente do 
Nilo: assim tambem a corrente 
abolicionista leva suspensos em 
suas aguas os depositos de tra
balho livre e de dig1Üdad~ hu
mana, o solo moral do Brasil 
futuro, do qual se ha de um dia 

dizer q).le ella na sua prosperl· 
dade e na sua grandeza foi um 
presente do abolicionismo. (En· 
thusiastlcos applnusos). 

Ah ! Pernambuco tem um 
grande passado, mas parece 
que os seus filhos não querem 
que elle tenha um grande futu
ro! Elle exerceu a hegemonia 
nacional; accendeu no seculo 
XVII dois grandes pharóes que 
allumiaram os mares deste Con
tinente - a liberdade de cons
c iencia e a liberdade de com
mercio, e, desajudado, só por 
si, entre as convulsões da mo
narchia portugueza e os es
forços supremos da Hollanda, 
elle nos campos de Guararapes 
hasteou ha 1nais de duzentos 
annos essa bandeira da Nacio-
nalidade Brasileira, cujo 

bolos Americanos 
da Republi-

aquelles grandes 

colonial: g, cidade de Mauricio 
de Nass~ perdeu a iniciativa 
das res1.uções heroicas, e no 
meio d-e tal abatimento o Leão 
do Norta desapparece entre os 
rios dai-Veneza Americana co
mo o r;rande Leão de S. Mar
cos, ~ symbolo da poderosa 
Repub~ iC.<l- do Adriatico, entre os 
Canae~fdas suas Lagunas. (No
Tos nr{llansos). 

Pois, bem, Pernambucanos, 
resus~ itemos o nosso patriotis
mo e para levantar esta pro
vinch á altura do seu passa
do, comecemos por lnscrevel-a 
entr J as províncias livres, na 
porção luminosa e não na por
ção ascura do paiz. Lembrai
vos 1qne foi em Pernambuco 
que 't>ela primeira vez em nos
osa vistoria houve um governo 
- .de sonhadores e de marty
re~! - que teve a coragem, 
nu ma hora de revolução e já 

caminho do cadafalso, de 
rnetter a liberdade aos escra-
' sentindo que elles suspi
am tamb~m pela Indepen

ncla desejada, e não despre-
z •.~; esse testamento dos heróes 

1817 sómente porque o go
,rno delles foi uma explosão 

spontanea da alma Pernam
ucana e não uma tyrannia' im

posta de fóra. Comecemos por~ 
ahi, e façamos um pacto nós 
todos que choramos de dor ao 
ver a de-cadencia política da 
nossa província, façamos um 
pacto para effectuar uma segun
da Rootauração Pernambuca
na, para restaurar Pernambuco 
-em seu papel historlco, e para 
isso, antes de procurarmos a 
solução ainda duYidosa do pro
blema federal completemos, 
realizemos a solução conhecida 

'do problema maior - <> da 
cgualdade social de todos os 
Brasileiros - solução que para 
ser fecunda deve ser du-ola e 
quo resume nesta formula: "Li
berdade e Tral>alho", o Trabalho 
que dá dignidade, a Liberdade 
que dá yalor á vida." Plttito 
bem, multo bem). 

Reprodusf'm-~~~:e ali sni,·niiJ de 
palftlaa. O orado .. é Tletorlndo. 

A serle de ('onferenclas terml· 
aava. com estaa palavrae: 

.. nhore.. MQ.U~-me 
4o 

Recife vai ser chamada a pro
nunciar-se num julgamento so

Iemne, entre duas !déas lrre
concl!aveis, entre dois espíritos 

como o do bem e do mal 

Ah!, senhores, porque não 
aconteceu' para honra da natu
reza- huma na em nosso paiz que, 
como se diz de certas especies 
de animaes, a especie humana 
tambem não se reproduzisse no 
captive iro! (Nova emoção). Pa
rece que não poder·e i chegar 
ao fim das minhas phrases, tan
to sou arrebatado pela torrente 
de impressões que me causa esse 
regimen que quando não foi 
pirataria torn ou-se em lei de 

Herodes . • . Mn.s não são sómen
te os velhos de sessenta annos 
que appellam para vós: são to
das a s gerações escravas, a con
t a r do ingenuo - escravo até 
aos vinte e um annos! De que 
m a s sa humana sois feitos, Per
nambu canos , se tão grande in
justiça nào vos revolta e tão 
grande soffrimento não os 
commove! Vós, homens pobres, 
como quereis que os poderosos 
se compadeçam de vós, se não 
t endes compaixão para entes 
ainda mais infelizes e desampa
rados do que vós mesmos! Não ... 
Isso não é possivel. Não será 
com os vossos votos que se 
manterá por mais tempo uma 

) 

instituição deshumana e l' rue!, 
violação perp&tua de tod. s as 
verdades fundamentae s il sci-
encia da ju-
risprudencia como mora, 
causa da atrophia que p sa du
rante seculos sobre o desen-
volvimento das naçõ que 
destróe e avilta tudo que 
o que as 4nstltuições 
têm por fim edificar e engran
decer! (Allllinusos p{olongn
dos). 

Não, senhores, a cUdade do 
Recife, accordou do soh1no pro
fundo de tantos annd s de in 
differença e de insen~ibilidade 
e neste lagar donde 1 fali o, do 
·centro de tantas trad lções e de 
tanto heroismo, que s~ não fôra 
a escravidão seria hoie uma Re
publica forte e respeitada e que 
com a escravidão começa a es
quecer o passado e a descrêr do 
futuro, dir-se-ia que nós ouvi
mos uma voz que nos brada: 
"Basta de perseguição, basta de 
soffrirriento!" E' a voz do solo 
soffrimento!" E' a voz que sóbe 
do solo das vossas batalhas 
nacionalistas, das vossas revo
luções liberaes, e é, escutando-a 

minha alma. (A_ppli'sos). S 
em nome do pas• c"t e do 
turo, d e-nuncio ao povo do 
cife r eunido• nos seus com 
aquella instituição que para 
condemnada pela 

seu nome-de escravidão 
plausos), eu ~denuncio 
incursa em todos os crimes 
Codigo Penal, em tAtuas os 
damentos de~ei de Deus. 
gos npplnuso• >· 

A vós, artis tas, eu a 
elo como o ro~o do tra 
a vós sacerdotes, como o 
da alma ; a vós c a pitalistas, 
mo o roubo da propriedade; 
vós, n1agi s trados, con1o o 
de lei; a vós senhoras 
roubo de ~aternldade; 
pais, filhos, irtnãos, cotno o 
bo da família; a vó~ A m 

dade; a vós, militares, 
Toubo da honra; a vós, h 
de cOr, como o roubo de 

(Continua na 12• pag. 
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qu1m 
es não brilhasse sem-

seus dlccursos, escre
s de Azeredo: encon
quant!dade de concel
s, de argumentos que 
repente um problema 

ação, e a cada passo 
phrase.s typlcas, syn
corrlam lmmedlata
extremo do palz ao 

gravavam na rnemorla 
stamente porque resu
gramma Inteiro ou um 
exo de sentimentos a 

podia. ser lndi!feren-

rsos, como todos seus 
ndam em Imagens. 
mo as creanças tem 

la a se deixar levar 
, a applaudll-as sem
~ com sua exhuberan-· 

ação não resistia ll.. 
mpregal-as constante
e certo que as compa

dos melhores meios 
ras as idéas e encan
orio simples como não 
er as definições. Na
a egualmente feliz em 
s, como era tambem 
emoção e na demons-

lmagina-se facH
o de trechos como es
.lra conferencia: 
enhores, é diante do 

abolicionista que vos 
' ooados. Para qualquer 
me volte, vejo o ho
berto pelas aguas des
ção enorme. Vi essa 
rrente, q,ue hoje alaga 

o um rio equatorial 
e lia 

agua 
dos elmos de algu

lgenclas e das fontes 
corações, !Ilumina
umas corno outros 

s do nosso futuro. 
s). Eu o vi, esse rio 

caminho 
iagara pelo coração 
pelo granito de re

seculares. (ltlulto 
-o quando, depois das 

pia-

(continuam oa applauaoa) e des
dobrou-se em toda a sua lar
gura, alimentado por lnnume
ros affluentes vindos de todos 
os pontos da lntelllgencla, da 
honra e do sentimento nacional; 
mudando de nome no seu cur
so, como o de Sol!mões, -
chamando-se primeiro Ceará, 
depois Amazonas, depois Rio
Grande do Sul, (o• applausoa 
cobrem a voa do orador) e hoje 
o vejo prestes a despejar-se no 
grande oceano da egualdade 
humana, dividido em tantos 
bracos quantas são as provln
cias, levando em suas ondas os 
despajos de cinco mlnlsterl06 e 
a represa de uma legislatura 
(ucclnmnçllea) e vos digo, se• 
nhores: não tenhais medo da 
forca dessa enchente, do volu
me dessas aguas, dos prejulzos 
dessa In unda<;;ão, porque assim 
como o Nilo deposita sobre o 
solo arldo do Egypto o lodo de 

que sahem as grandes colhel
ras, por fôrma que se disse que 
o Egypto é um presente do 
Nilo: assim tambem a corrente 
abolicionista leva suspensos em 
suas aguas os deposito& de tra
balho livre e de dignidade hu
mana, o solo moral do Brasil 
futuro, do qual se ha de um dia 
dizer. que e lia na sua prosperi
dade e na sua grandeza foi um 
presente do abolicionismo. (ED• 

thuslaatlcoa ap)llnusoa). 
Ah ! Pernambuco tem um 

grande passado, mas parece 
que os seus filhos não querem 
que elle tenha um grande futu
ro! Elle exerceu a hegemonia 
nadonal; accendeu no seculo 
XVII dois grandes pharóes que 
allumlaram os mares deste Con
tinente - a liberdade de cons
clencla e a liberdade de com
merclo, e, desajudado, só por 
si, entre as convulsões da mo
narchla portugueza c os es
:torçOEJ supremos da Hollanda, 
elle nos campos de Guararapes 
hasteou ha mais de duzentoa 
annos essa bandeira da Nacio
nalidade Brasileira, em cujo 
centro desenhou mais tarde com 

art 

uco em ernam --
grandes s~;nbolos Americanos 
da Indepen encla e da Republl
ca. (Salva e palmas). 

Mas hoe aquelles grandes 
pharóes a•agaram-se; o movi
mento jA ilão se Irradia deste 
centro de tanta actlvldade ge-

ngue não parte mais 
ção viril do Brasil 
cidade de Mauricio 
perdeu a Iniciativa 

das res ções herolcas, e no 
melo de .al abatimento o Leão 
do Nort€ desapparece entre os 
rios d; Veneza Americana co
mo o rande Leão de S. Mar
co.r, syrnbolo da poderosa 
Reputl! do Adrlatlco, entre os 

mo para levantar esta pro-
v!ncl á altura do seu passa

~mecemos por lnscrevel-a 
as provincias livros, na 

luminosa. e não na por-
scura do palz. Lembrai
Ie to! em Pernambuco 
ela primeira vez em nos
storia houve um governo 

e sonhadores e de marty
-- que teve a coragem, 

a. hora de revolução e já 
de 

~ esse testamento dos heróes 
d 1817 sOmente porque o go-

,rno delles foi uma explosão 
< ll'pontanea da alma Pernam
Jbucana e nllo uma tyrannia' Im
posta. de fóra. Comecemos por' 
ahl, e façamos um pacto nós 
todos que choramos de dor ao 
ver a decadencla politica da 
nossa provinola, façamos um 
pacto para effectuar uma segun
da Restauração Pernambuca
na, para restaurar Pernambuco 
em seu papel hlstorlco, e para 
Isso, antes de procurarmos a 
solucão ainda duvidosa do pro
blema federal completemos, 
realizemos a solução conhecida 

-do problema maior - o da 
cgualdade social de todos os 
Brasileiros -- solução que para 
ser fecunda deve ser duola e 
que resume nesta formula: "Li
berdade e Trabalho", o Trabalho 
que dá dignidade, a Liberdade 
que dll. valor á vida." (Multo 
bem, multo bem). 

Re.,roduaem-se aa salvas de 
palmaa. O oradox- é vlctorlndo. 

A ser!• de conferencias terml· 
aava. com estas palavras: 

•Mas, senhores, esqueço-me 
que eetamOEJ na vespera do 

..., ___ .. ___ .Que ..,~ e eu deve-

mos resel'var as nossas forças 
para. o di& de amanhã. Ama
nhll. com effelto a cidade do 
Recite va.l ser chamada a pro
nunciar-se num julgamento so
lemne, entre duas ldéas lrre
concllave!s, entre dois espirltoa 
que, como o do bem e do mal 
nas theorlas do Oriente, estão 
em perpetuo confllcto na mar
cha do mundo. (Applausos) Vê
de o sombrio perstlto com que a 
escravidão pretende disputar os 
vossos votos, o cortejo com que 
se apresenta em vossos comi
elos. Olha! para essa multidão 
que desfila atrás do carro tr!
umphal do Moloch Americano, 
que ha. tres seculos se alimenta 
entre nós de vlctlmas da Afri
ca, sacrificadas á sua sêde de 
sangue! (Applousos). São os ve
lhos de sessenta annos carre
gados de velhice e de b·aba· 
lho, que não deram s~mente 

ao seu senhor lnexoravel gran
des safra-s de assucar e de café, 
mas lhe deram filhos e netos, 
essa outra colheita, que o t>n
riqueceu; os galés de uma vida 
cuja hlstorla toda é a tragedia 
da senzala, sem uma consola
ção, sem um apolo fóra de si 
mesmos e do seu proprio co
ração to,rturado, da sua cons
ciencia esmagada, setn nenhum 
desses apoios estranhos que nós 
todos temos na vida, nem a fa
milia, nem os amigos, nem o 
magistrado, nem a religião, nem 
a lei; portadores de uma vida 
agsfm roubada toda a si mes
mos, ao seu corpo e á sua alma, 
vida cujos dias um por um 
cahiram fundidos em moedas 
de cobre nas mãos do proprie-

I 

Ah!, senhores, porque não 
aconteceu para honra da natu
reza.. humana em nosso paiz que, 
como se dlz de certas especles 
de animaes, a especie humana 
tambem não se reproduzisse no 
captiveiro! (Novo emo~:llo). Pa
rece que não poderei chegar 
ao fim das minhas phrases, tan
to sou arrebatado pela torrente 
de Impressões que me causa esse 
reglmen que quando não foi 
pirataria tornou-se em lei de 

H e rodes ..• Mn.s não são sOmen
te os velhos de sessenta annos 
que appellam para vós: são to
das as gerações escravas, a con
tar do lngenuo - escravo até 
aos vinte e um annos! De que 
massa humana sois feitos, Per
nambucanos, se tão grande in
justiça nilo vos revolta e tão 
grande soffrimen to não os 
commove! Vós, homens pobres, 
como quereis que os poderosos 
se compadeçam de vós, se não 
tendes compaixão para entes 
ainda mais infelizes e desampa
rados do que vós mesmos! Não ... 
Isso não é posslvel. Não será 
com os vossos votos que se 
manterá por mais tempo uma 

instituição deshumana e 
violação perpetua. de to~ 

verdades !undamentaes 

rlsprudencla como 
causa da atrophia que p 
rante seculos sobre o 
volvimento das naçõ 
de.stróe e avilta. tudo 
o que as ~nstltuições 
têm por 
decer! 
dos). 

(Applousos 

Não, senhores, a 

dlfferença e de inse 

"centro de tantas tra 

a escravidão seria hoje uma Re
publica forte e respeitada e que 
com a escravidão começa a es
quecer o passado e a dcscrêr do 
futuro, dir-se-ia que nós ouvi
mos uma voz que nos brada: 
"Basta de perseguição, basta de 
soffriniento!" E' a voz do solo 
soffrimento!" E' a voz que sóbe 
do solo das vossas batalhas 
nacionalistas, das vossas revo
luções liberaes, e ê, escutando-a 

e articulando-a, que eu den 

minha alma. (App 
em nome do pas () 
turo, dBnunclo ao povo do 
cife reunido nos seus comic 
aquella instituição que paras 

pela 

seu nome-de escravidão ( 
plousos), eu p denuncio 
incursa em todos os crimes 
Codigo Penal, em dos os m 
damentos d ei de Deus. (Lo 
gos npplnuso. ~. 

A vós, artistas, eu a denm 
elo como o ro o do traballl 
a vós sacerdotes, como o rou 
da alma; a vós capitalistas, 
mo o roubo da propriedade; 
.vós, magistrados, como o rou 
de lei; a vós senhoras como 
roubo de maternidade; a 
pais, filhos, irmãos, co1no o 
bo da familia; a v6 , 1 l 'h me 
livres. como o roubo da ' \be 
dade; a vós, militares, com~ 
roubo da honra; a vós, home 
de cOr, como o roubo de Irmã 

(Continua na 12• pag.) 
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mo era tamoem 
e na demons

gina-se facil
rechos .como es
nferencia: 

é diante do 
liclonlsta que vos 
s. Para qualquer 
olte, vejo o ho
pelas aguas des 
norme.. VI éssa 
e, que hoje alaga 

rio equatorial 
s, quando ella 
a fio de agua 
elmos de algu

.las e das fontes 
IIIumina

as como outros 
nosso futuro. 

ii"u o vi, esse rio 
Ir o seu caminho 
ra pelo coração 

granito de re
ulares. (Multo 

e:nra s KTu-a; u 

balho livre e 
mana, o solo moral do Brasil 
futuro, do qual se ha de um dia 
dizer que ella na sua prosperl· 
dade e na sua grandeza foi um 
presente do abolicionismo. (En= 
thnslastlcos npplnusos), 

Ah ! Pernambuco tem um 
grande passaào, mas parece 
que os seus filhos não querem 
que elle tenha um grande futu
ro! Elle exerceu a hegemonia 
naelonal; accendeu no seculo 
~li dois grandes pharóes que 
allumlaram os mares deste Con
tinente - a liberdade de cons
ciencla e a liberdade de com
mercio, e, desajudado, só por 
si, entre as convulsões da mo· 
narchla portugueza c os es
forços supremos da Hollanda, 
elle nos campos de Guararapes 
hasteou ha 'lnals de duzentos 
annos essa bandeira da Naclo
nalldade Brasileira, em cujo 

desenhou mais tarde com 
dos art:~~:res os 

- que teve a Corag~e~m~.-r-:.::::::::::-:-::-=-=-=-:-::::::::::.::-:-:-:-:-:-~r~-~-~-:-::::~-~.:.::.:.:.~.~-~-~-==-=-~-~r~-~-~-;;~:-=~~~~-~;;~.;~~;;~~~~~~~~~~~~~~""~~ ~~ .... ····--- ~ -
a hora de revolução e jã 

de 
etter a liberdade aos e!l'cra-

• sentindo que elles suspl
am tamb~m pela Indepen
cla. desejada, e não despre

, q esse testamento dos heróes 
d 1817 sómente porque o go
' ,rno delles foi uma explosão 
• l'pontanea da alma Pernam• 
lbucana e não uma tyrannla' lm· 

. ' ,posta de fóra. Comecemos po1 
ahl, e f~s um pacto nós I 

todos que choramos de dor ao I 
ver a decadencla politlca da ! 
nossa província, façamos um I 
pacto para effectuar uma segun
da Recstauração Pernambuca
na, para restaurar Pernambuco 
em seu papel historlco, e para 
isso, antes de procurarmos a 
solução ainda duvidosa do pro-
blema federal completemos, 
realizemos a solução conhecida 

"do problema maior - o da 
cgualdade social de todos os 
Brasileiros - solução que para 
ser fecunda deve ser dupla e 
que resume nesta formula: "LI
berdade e Trabalho", o Trabalho 
que dá dignidade, a Liberdade 
que dá. valor á vida." (Mufto 

bem, multo bem). I 
Reprodusem-se as salvas de 

pàlmas. O oradox- é vlctorlndo. 
A aerle de conferencias termi

bava. oom estas palavras: 
"Mas, senhores, eequeco-me 

estamos na vespera. do 
... _ ...... :='I~""-'IIL-4u.e .... ~ .. e eu deYe· 

mos rese var as nossas forças 
para o dia de amanhã. Ama
nhã com effeito a cidade do 
Recife vai ser chamada a pro
nunciar-se num julgamento so
lemne, entre duas ldéas lrre
conolla.vels, entre dois espíritos 
que, como o do bem e do mal 
nas theorlas do Oriente, estão 
em perpetuo conflicto na mar
cha. do mundo. (Applausos) Vê· 
de o sombrio perstito com que a 
escravidão pretende disputar os 
vossos votos, o cortejo com que 
se apresenta em vossos comi
elos. Olhai para essa multidão 
que desfila atrãs do carro trf
umphal do Moloch Americano, 
que ha. tres seculos se alimenta 
entre nós de vlctimas da Afri
ca, sacrificadas á sua sêde de 
sangue! (Applnusos). São os ve
lhos de · sessenta annos carre
gados de velhice e de tl·aba· 
lho, que não deram s6mente 
ao seu senhor lnexoravel gran
des safra.s de assucar e de café, 
mas lhe deram filhos e netos, 
essa outra colheita, que o en
riqueceu; os galés de uma vida 
cuja hlstorla toda é a tragedia 
da senzala, sem uma consola
ção, sem um apolo fóra de si 
mesmos e do seu proprio co
ração to,rturado, da sua cons
ciencla esmagada, eem nenhum 
desses apoios estranhos que nós 
todos temos na vida, nem a fa
mllia, nem os amigos, nem o 
magistrado, nem a religião, nem 
a lei; portadores de uma vida 
assim roubada toda a si mes
mos, ao seu corpo e á sua alma, 
vida cujos dias um por um 
cahiram fundidos em moedas 
de cobre nas mãos do proprie
tarlo ..• e vós Imaginais que 
soffrimentos devem ser os elo 
homem cujos dias são assim 
vasados um por um, sem res-
peito ãs necessidades physicas 
e moraes do ser pensante, que 
nós somos, em moedas de co- · 
bre... Vêde todo esse cortejo 
de invalldos, seguidos doa seus 
filhos e netos escravos como 
elles, prlmicla!l do seu proprio 
sangue que elles offereceram 
á cupidez de seu senhor sem por 
ellas todavia resgatar-se da es-
cravidão (Applnusos), - por-
quanto a. escravidão é isso mes-
mo: é o trafico do que ha mais 
santo, mais mysterioso, mais 
inexplicavel na natureza: a ma-
ternidade! (Sensnl.'llo); ê ess lei 
barbara e atroz que diz a. mu-
lher que concebe: "Teu filho 
vai ser um escravo como tu, 
tu vais enriquecer o teu op-
pressor com o producto do teu 
selo"... Não se diga que en-
tre nós está abolido esse mons-
truoso principio, porque não 
estã; é em virtude delle tão 
sómente que existe a escravi-
dão em nosso paiz, e abolil-o, 
seriamente, seria decretar a 
emanclpacão de todos os escra-
vos, presente gratuito e fnvolun-
tarlo, ás vezes filho do crime 

da. vfolencla, que as escravas 
fizeram aos seus senhores! 
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JOA 

sempre igno-
rou. 

Po,ssula, além da bondade, que 
âs vezes chegou a ser nelle •·san
tidade intellectual ", a belleza phy
ic , que desse criador"<ren~-

verbaes fez, sem esforço,. um 
d!ina or as turbas. Era uma 
f ra e patricia romano e o 
p tlgio da. sua elegancla foi aqui 
t grande quant<., JnaiR..J_arde, o 
d Paul Deschanel em França. 

m pouco cosmopolita, m!LS ser
o sempre o Brasil em suas via-

s, modelou un1 typo em que 
!tas 8VíilzãÇões pareciam ter 
orosamente co !la boriJ.do. 
e §,ada. 211. polltica._ "sobrepu

a fmaginaçao hlstorica á !ma
ção esthctica" e a.mava . as,. 

theses, as idêas ieraes, as. 16r
as axiomatlcits que sao como 

vinte flores concentradas numa 
gota de perfume. Sem ser apenas 
hera de ruina, estudava a anti· 
guidade e, olhando um trecho da 
vi· App!a ou um castello de 

nato, com a sua majestade e affa
billdade costumeiras. 

Era um prêgador magnifico, um 
,rande orador romantlco e 8~:1':.;~ 
q.ental, bem á moda do seu tempo. 
)!:' posslvel que agora jâ. não agra· 
(!asse tanto, como no seu tempo. 
Mas tambem hoje se Bossuet ou 

ont' Alverne. repetisse·"'· os ser-
mões que os tornaram celebres, 

Os os achariamos bem pouco sup
ortavels. 
Foi um orador eloquente, um 

.g;:ande educador, um sacerdote 
nstruido e tolerante. Foi, bom, foi 
eneroso, foi caritativo - uma o
re e bella figura. 

jJ5- 'l'r' 

OOIM N A 
~ 

Amalfl, sentia os son\os da!!! ge
rações, o pensamento heredltario l 

dos povos. Pa~a. con~ pouc~ o 
gosto d* vi r lmmorttl, a facul
áatie tliJvez a (1!J); :m:uLJade 
~ --" de definir ~s grupos 
h\iiiiãltos, as sociedade~ ""õi-ganlzllo,
dàs, o 1 cfi'âmado es~i~.o pnhJJç.o.. 
Só üóliiPléh(lhdia it11 Õria . como 
um vasto afresco; queriq,que a bis
torta de um povo fo~e o seu 
poema. 

Não ~endo banal de 

BUCO 
Agrippino GRIECO 

que mais o engrandece aos nos-
sos olhos. A' sua obra llterarla.r 
coube uma repercussão restrlcta, 
ao passo qu~:o a sua obra abollclo
nlsta repercutiu em todas as al-

as. . 
SUA OBRA LITERARIA 

E' bem de ver que a sua obra. 
Iteraria seria possivelmente maio1· 

se elle não se tivesse absorvido 
em esterelz trabalhos dip omaticos, 
dando ldêa - a Imagem grossei
ra mas é exactllo - de um cavallo 
de con·lda atrelado a um coche 
carunchoso. Pat·ece-nos q Na
buco não realizou plenamente o 
seu destino e foi sempre o tal es- ' 
tylo â. procura de um assumpto ., J 

Quanto aos seus gostos artlsti
cos, foram nobres como a sua vida. 
Amava a disciplina, a disciplina 
franceza, fu~rla dos escriptores rus
sos como de uma horda de kurdos 
ou tartaros perigosos, e "com Ibsf'>n 
- frisou penetrantemente o sr., 
Graça .Aranha - não travou co
nhecimento para não ser pertl.it'• 
bado e querer limitar as suas re-

' !ações espirltuaes". 
Seu estl!? era ora~rio, como ~ 

~ursaão. • - I -
Agora, ã proposito de q;torif) 

não me parece d~uma rele-
rencia aos seus .QicursQV 

Movldo pelo espU'lto de socla
bllldade universal que a literatura~ 
frar:ceza. a sua predi!eêJã: fiio 1liiii: 
f'eflecte~ Nabuco, s!llllQiogo escla
.ffi{d~,era, na trl6una, um jnora-

l
l!sta sag!!.Z.- !L-11m. -Derfel.t.o . homem 
áo mundo. Dentre os parlamenta-
res da sua geração, nenhum se -= 
lhe avantajava em limpidez de ra- -
:.J:iocil!!g,:~OI== pel~ultura! 
~ v~d_L!p.oral. c:é,.......II---

Afab~•a,ndo-se ~po, gra
ças a 'li: ma crlterlo;a ausencla de 
preconcen s das <!'hlmeras iguali-
tf\rlas de ~s e do reacclonarlsmo 
asphyxlante de outros, deu elle aos 
brasileiros, t os seus melho.rea...m.o- l:::=
mentos _W: .S •loquencia polltlca, a I 
fmpressao de ";Jn1 "iíebater" a. In- "'-
gleza que hou' ··esse lido Rlvarol e r 
Renan. Algumac _llilrases syas,. va- ~ 
liam por lmpre§. ~n~ .a.p.hQris- 'I\)/ 
rt:ttiS, dos que Cl bem na concha. 
do ouyldo da Pfe'. ~. dos que obse-
dam as memonas ~ assim, têm 
longa vida assegur .da. na admira• 
çli..:> popular •. 

Sem ser um slmpl ~s doutrinario. 
sem estar n(} numero dos theoris-
tas livrescos que Rêm usat classlff• 
cava de,"crlaturas abstractas e in-1~ 
50 lentes 1 foi, nos seu~. decenniOS u
de maior successo, um d'"sses seres 
actlvos que procuram dai ··or 0 
dar contornos palpavels a.s v .a:a~ 
aspirações da turba.. 

Forte na dialectlca. e filtrando? a. 
rhetorica em loglca, tomou a te r 

os mais emocion . -. 
aesomoen 

pon s m re um im erturba.ve 
bom senso.. gaulez arre 
dôs ãlscursa9.Q!'_~ beba-ªos de em
~e. (i'i:rã'"'deiXaVãiiilí:rder sobre J 
os ouvintes o fogo-grego de uma 
perlgos11o demagogia. 

O deputado de excellentes rou• 
pa.s, o conversador requesta.do pe-
los salões arlstocraticos, respondi& ~ 
calmamente aos sermonlstas leigos 
da Republlça. em perspectiva, ._ 
para tal, oppunha aos urros e mui' \':;2' 
ros dos energumenos ~ue preparar. 
vam a farça macabra de 15· dia No 
vembro um sorriso de gentllbompm. 
e a dlcoão 1neproc]lavel de que 
hou:vessé a.s aulas de 
CÇIO. tje ~ ~Of8l! 

il"b 
4o pa'IB, 
rnsslma, de uma. 4 

mi~~gindo a.s prosopopêas dem; 
craUcas mostrou-se, em face a. 
lcíiltOclS:Stia. revoluclon,!U'ia, " qu~; 
quer coisa como um tory q 
fosse simultaneamente um llb~al 
do reinado de Luiz-PhlliP'!e. ~= 
mem do "juste milleu" .. nao ace 
tava. os moldes já então lmpresta
vels da. velha teclmica de governo, 
mas tambem não deB€java a appli· 
caÇão da mi-raculosa panacêa. Iiber~ 
tarla dos que tantas vezes s 
cura.tn o povo enfermo grac;as Íll 
cura definitiva que é morte. • • ~ 

Para fazer um~allusli.o ao ho• r 
rr em de sociedade, convêm accen• 
t~ar que Nabuco, discreto sem re 
jâ.mais figurou en re os ga an ea• ~ 
dores de salas mundanas, entre os 
volur uosos de alcova, desejosos I 
de repetir as façanhas erot~as de 
Maciel Monteiro, pernam ucano 
Ir çatm de pamtanlsmo suspeito ·• 
Amando a .poesia do daustro, pou~ 
co pensava na rabelalsean abl:>a~ 
dia de Thelême e, .;,t~e~l2Jl~~~~ 
puro n1t::m1o senl ca onice de puri-
1ano ,_da. Escossla, dar,;l!\e:ill-m..~ F 
s~s os. vistosos caçadores de çor ~ 
cões femininos. 

CHEFE DE FAMILIA l""" 
/ 1Wposo e pae impeççaygl tam• :::;;.-' 
bem elle procurou fazer da sua 
vida uma obra de bel)eza. compa.- P' 
ra vel ~ melhores p_agl1la.s · 

E como a caridade sabia fazer-se 
ll' f. pede frequente da sua. altna bo- r 
nlsslma! Embora descendesse de 
uma velha estirpe de sen):10res de 
engenho de Pernambuco, estirpe 

ão fa riam anhadores 



oss •·e! que a gora j á não agra
dasse tanto, como na seu tempo. 
::\lias tam bem hoje se Bossuet ou 
l\Iont' Alverne. repetisse· .... os ser
mões que os tornaram celebres, 

ós os acharlamos bem pou co sup
ortaveis. 
Foi um orador eloquente, um 

~··ande educador, um sacE!tdote 
ínstru.ido e tolerante. Foi, bom, foi 

eneroso, foi caritativo - uma o
bre e bella figura. 

JJS- 'f'f 

"''nra TI , s-e-nt a 011 son os das ge
rações, o pensamento heredltario , 
dos povos. l'inP,a çon~ pouco~ o 
gosto da vida 1mmorb1, a facul
dade i§jvçz a: s QI\:::lUJilíjade 
~ - ae definir ~s !l'rlll208 
hUmãitos, a s sociedade~ organlza.
das, o 1 cHamado es~irs ,.o nuhHcn. 
sn Cóiiitll'é iit'Hdia â 11. orla . como 
um vasto afresco; querl~ que a his
toria de um povo f os,e o seu 
poema. 

Não ~endo bana l de •oração e 

o 

roato: ~-~~~~~l·iJi.!Í~~ 
elo paia, -4'8 

ssfma, de uma. :«~ Jl!ml}o· 
mia. 

Fugindo As pro11opopêas demc 
craticas. mostrou-se, em face da. 
lcõlmclastia revolucionaria, qual
quer coisa como um "tory" que 
fosse simultaneamente um liberal 
do reinado de Lulz-Philippe. Ho• 
mem do "juste mllleu " .. não acel• 
tava. os moldes já então lmpresta• 
veis da velha technica de governo, 
mas tambem não desejava a app!l-
caç;ão da mi-raculosa panacéa liber-
taria. dos que tantas vezes só 
curam o povo enfermo graças ã. 
cura definitiva que é morte .•• 

Para fazet• um~allusão ao ho .. ~ 
rr.em de sociedade, COJlVém accen• 
tuar que Nabuco, discreto sempr~ 
jámais figurou enft·e os galanfea- f= 
dores de salas mundanas, entre os 
volur uosos de alcova, desejosol!l 
de repetir as fa~:.anhas eroticas :;::' I 
Maciel Monteh·o, pernambucano 
ir.çaêm (!e partl!1anlsmo suspeito ., 
Amando a .poesia do claustro, pou-
co pensava na rabelaiseana abl;la-
dia de Thelême e, tempeta.mento 
furoLmt::mo sem cafonice de puri-

da Escossia, dar.;.!he:iam.,~ ~ 
~~tosos caçadores de çora
ções femininos. 

CHEFE DE FAMILIA 

1~ I Esposo e pa!l_ inumcraw tam-
bem elle procurou fazer da sua 
vida uma obra de belleza compa- /? 
ra vel ~'! melhores pagltra.s · 

E como a caridade sabia fazer-se 
h' r. pede frequente da sua altna bo- r 
nissima! Embora descendesse de 
uma velha estirpe de sen)lores de 
engenho de Pernambuco, estirpe 
em que não faltariam ganhadores 
de ambições predazes, almas me
tallizadas pelo ouro, hygnotlzadas 
pelo disco da moeda, abriu sempre 
as mãos dadivosas em tfavor d9 r 
quan~ e até estranhos, 
recorrest::em a elle en~ Roma, em J//V 
Londrc-, em Nova-York. 

E a sua piedade moral - bem 
mais difflcl! que a ou'.ra. - era 
ainda maior em s e tratando de 

I perdoar, senão de proteger certos ' 
trutos bicha dos da inveja, naufra- I 
goà do talento, agarrados á taboa 
podre de um consulado qualquer, 
os .taes que Ih~ a ~~~ ·;:::::. 
r eQ_utacãQ_ás occultas e iam depois I 
l~blico, dobrando a. 
espinha gelatinosa deante do apru-
mo do diplomata vertical. 

Todos sabem que Joaquim Na· 
buco ensurdeceu ao envylhecer_. ~ 
QuandÕ aqui e::;teve a. ultíilia vez, /~ 
n- ra o mesmo homem. Se n ã o 1 
chegava a ter carran a, tinha 
tã o frequentemente o sorriso. Não 
subla ou descia uma escada com o 
mesmo passo ~edid0._9uasi~iera- I= 
tico, dos outros tempos. Resplan-
décla menos na sua farda. de em
baixador e o seu b~br!!Jl· J 
co já se ia fazendo serro do Slfen-
cio sobre a bella boca q e tinha 
o dom de, em tres linhas eschema-
tlcas, desenhar um conflicto de )) 
idêa.s, explicar o mecanismo das 
paixões exacerbadas. 

Só a FUa " entllhommerie" de 
humanis a 

E a sua morte emocionou~
~ PQtQtle 9s hrasUelros y jaw nelle, 
acima do diplo•nata, acima do es• 
criptor, o generoso defensor da 
raça negra .. da raça que, "por sua 
d lt\!ura , no soffrimento, e restltra 
até A. oppressão de que era vlcUma 
um reflexo de l;londa.de •. ". 

} )\~ 




