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nto Revolucionário integral. de tam um novo tom e anunciam (Especial para o "Didrio 
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devoÇão pátria, suas-p~l;:;,~ir~; 
publicações chamam a atenção 
para a causa da independência 
cubana. tal como o fizera ou
tro cubano ilustce: Heredia. 

Conhecedor profundo dos 
clássicos espanhois do Século 
de Ouro, apropria-se <le sua 
maneira de escrever. manten
do a mesma pureza. embora 
renovasse seu estilo, ora rápi
do. impetuoso, ora amplo e 
majestooo. Suas i m a g e n s 
grandiosas e arrojadas tcazem 
palpitação e riqueza à ex-

. pressão . Poucos souberam co
mo êle manejar a língua es
panhola. na cadência de seus 
períodos fulgurantes, quase 
versos pelo ritmo e efeito mu
sical. 

Publica em 1!!82 lsmaelillo, 

VI I:I.&"Ol.U11\oC &O.J.V• \.& 

ción noble~ . 
Seus Versos sencllloa cons

tituem o retrato fiel de quem, 
como êle, tanto amou a sim
plicidade. A angústia humana 
transforma-se em lirismo puro, 
autêntico, de formas sinceras. 
Superou a retórica romântica 
da época anterior, como iria 
superar o preciosismo moder
nista. Com o correr dos anos 
novas perspectivas aparecerão 
e se verá que MarU é precur

.sor não apenas do modernis
mo, como fceqüentemente é 
considerado mas de novlssi· 
mas tendências. 

Marti possuía co fogo que 
animava os profetas:. e acre
ditou sempre no triunfo de 
sua causa. O continente ame
ricano sentiu-se de luto com 

~ou ae .t'arls! 

Tenno .Parta cantando Da mlnh' ai L 
Tenno .Parta motivo doa meua 

taonht 
Ja aecut JoaDa o·arc • matei o . 

(Lu! 
Arranquei pedra Da rua 
.Para brigar com o geadarme 

Abomino os pruaatanoa • ., 
Que het de fazer? 
- Sou de .Parta. 

o resto do mundo 6 bt.rbaro, 
pedaço substltulvel. 
Uma calplrada rica em LoDdr~ ... 
calplraa do petr61eo em Ncwa . 
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Paria e ODde h& ootaaa, 
amor. 1d61U, sonhos, vlclot. 
so em Paris se morre 
por pn .. alldad•t 
que nAo lnteres•IJD a Paris. 
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146). No <~ Sertão» (ed. Castilho, 1920, 
• pág, .277), a prtmelra aparece dêste jeito: 
• • • • • • • • • 

tem, da IgreJa, 
missa acabar, 
1: . - Olha uma santa, 

O !leU altan, 

vro cl.\-lodblhas, - finalizou 
tlns - (ed. Império), lê-se 

• --- . . 
Emílio conhecimento éfo sonêto dE> FOil......_. 
endereçado a «1\leu caro Gulma»1 

A sindicância seria trabalho8a e eu nlo 
me animei a fazê-la. porque esca111o é o 
meu tempo . 

Ambos mestres da s&tlra, teria ocorri• 
do a um e outro a mesma Idéia, diante de 
uma senhora de nome Flora e de nm &enhol 
paquidf.rmicamente gordo. 

Valha. apenas, o registro. • ••••••••• • •••• •• •• ••••• •••••• ••• ••• •••••••••••• ••••••••••• 

ÓST LO JOSÉ MART 
de maio o 67• 
endêncla cuba
seu grande po-

e belo. Sua pátria foi a razão de 
8Ua existência. Deu-lhe juventu

de Nova York a Filadélfia, Flórida, ~lé. 
co que lhe ensina o amor ao indio 
onde começa sua aprendizagem de Hls 
no-Amériea, Centro América e Venen~elli 
onde o ilumina a. luz de Bolivar, pedind 
com fôrça Irresistível, ajuda material • 
espiritual para a guerra da Independên
cia cubana - de sua Cuba divina - OJ'o 
ganlzando uma cruzada libertadora que 
tinha por objetivo a América Inteira. 

a transforma
vem poeta, do· 
a em seu co
fiero, fiel. ain 
Seu nome, José 

o inteir.o como 
p uba possui de 

bem-estar, sangue e alma. Através 
amor a Cuba adquli'lu consciên

ericanlsta, sentiu a preocupa~:ão 
ntai e Investigou os males que 
m e homem americano. l\lais a in
ladino de uma idéia, deu-lhe en

ura universal. 
fervor americanlsta fá-lo peregrinar 
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devoÇão pátria, BIJa;-p~~~lr;_s 
publicações chamam a atenção 
para a causa da independência 
cubana. tal como o fizera ou
tro cubano Hust.re : Heredia. 

Conhecedor pi'ofundo dos 
clássicos espanhols do Século 
de Ouro. apropria-se de sua 
maneira de escrever. manten
dQ a mesma pureza. embora 
renovasse seu estilo, ora rápi
do. impetuoso, ora amplo e 
majestoso . Suas i ma g e n s 
grandiosas e arrojadas tcazem 
palpitação e riqueza à ex-

. pressão. Poucos souberam co
mo êle manejar a língua es
panhola, na cadência de seus 
perlodos fulgurantes, quase 
versos pelo ritmo e efeito mu
sical. 

Publica e~~:~2 ~~~l!_eliJ!o, 

BELLA JOZEF 
(Especial para. o "Di ári o 

de N ottcms" J 

essência popular hispânica. 
Seus Versos sencillos apresen-. 
tam um novo tom e anunciam 
" =lucã m mãos de 

ción noble>>. 
Seus Versos sencillos cons

tituem o retrato fiel de quem, 
como êle, tanto amou a sim
plicidade. A angústia humana 
transforma-se ~m lirismo puro, 
a utêntico, de formas sinceras. 
Superou a retórica romântica . 
da época anterior, como iria 
superar o preciosismo moder
nista. Com o correr dos anos 
novas perspectivas aparecerão 
e se verá que Martl é precur 

. sor não apenas do modernis
mo, como fceqüentemente é 
considerado mas de novissi
mas tendências. 

Martí possula « O fogo que 
animava os profetas» e acre
ditou sempre no triunfo de 
sua causa. O continente ame
ri~ano sentiu-se de luto com 

BAIRRISMO 
Hélio Augusto Ribeir 

( EBpecial para. o "Didrw 
de N ottcw.s" J 

-ou o.e ran11 

Tenno Pa ris cantando na mlnh' al 
Tenno Paris motivo dos meu• 

toonh 
Ja oegu! Joana o ·arc • matei o 

L Lu 
Arranquei pedra na rua 
Para. brigar com o geadarme 

Abomtno os prws1aoo1 •• • 
Que het de fazer? 
- Sou de Paris. 

O resto do mundo • birba.ro, 
pedaço subst!tutvel . 
Uma ca iplrada. rica em ~·uu• <;-•iJ 
caipiras do petr6Jeo em 

1C .!dOI COU? E' puro 1ta6C&l 

Parta e onde hll eo!11.s, 
amor. 1déiu, aonhoa, vfc1o.. 
Só em Pari• se morre 
por aen~ra.Jidades 
que nao Interessam a Pan•. 
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E PROBLEMAS. UNIVERSAIS 

DE. VOLTA 
Tristão de Athayd 

ll.TOLTO da. Europa cada vez me enos 1oela· 
j f listA e <"a da vez mala distrlb a. ês. rótulos têm 

de Impreciso e até de equi co. E' r lso ogo expllcar o que se 
entende por êste ou por aquf!le, para ca . m lamentãve!s Jllalentl':n· 
dldos . O surto da modl':rna aemântlc I':Stâ Intimamente l!gado a êsse 

roblema do sentido das expressO~a ' ue está para IA da anâl!se gra· 
mat!cal e da anAlise lógica, no dom!nto das stnteses pa!cológlcas. 

Entendo, po!s, por capltallsmo, não a economia da liberdade - l 
qual cada vez mais adiro, mas a economia da espoecula~l!.o e da expio· 
ração, que cada vez mala detesto. · 

O fruto dessa economia ê que se encontra mais de perto nas via· 
gens do que ficando em casa. Há uma. fauna humana cosmopolita, que 
c capitalismo Hbet al desenvolveu e é representada pela figura do tU?'tB· 

ta, que a gente encontra partlcularmen~ nos hotéis, nos navios, nos 
museus , nos monumentos, em todos os lugares onde se exibe a ociosi
dade e a 1arttira. V! de p-erto, na ltálla, por exemplo, a hostilidade 
tremenda que o govêrno democrata-cristão está encontrando para rea
lizar a reforma agrária. Dentro do próprio partido, ê a ala reacionária 
dos católicos. que se Insurge, acusando os chefes de demagogia e !n
!luência comunlstlzante. Tal e qual entre nós. A maioria, porém, o 
«Po•" "'=Iaruamente. E' fora do partido que se acha a grande opos!çAo. 
Está entre os liberais e entre os comunistas . 

~sse esplr!to de manutenção, a todo custo, das condições sociais 
contemporâneas, por temor de que tOda alteração possa· prejudicar a 
prosperidade econômica, que está na base da argumentaçl!.o capitalista, 
<4 , que aUmenta· a reação contra tõda reforma social e dificulta tóda so
luçã" não violenta do prohl~ma social. 

O espírito capitalista é um impecflho para essa aolucão . Apega-se ao 
•tatu·quo e procura, no após-guerra, apenas uma volta. às condições 
anteriores . Etodurece as consciências. Provoca os ressentimentos. Ali· 
menta o J&oismo natural do coração humano . Auxilia a- formação de 
blocos lrredutivels e lnasslmllá~ls. Longe, pois, de concorrer para s. 
aproxlmacl!.o das classes, é um elemento ln\'enclvel de sua separaçl!.o e 
hostllidade. Ji'omenta assim a própria guerra e favorece a formatão de 
bma mentalidade 'realista, que perpetua todos os privilégios e concorre 
para a manut!'nção · de um esplrlto de casta, absolutamente lnsuportá\'el. 
O esp!r!to capitalista está muito vivo na Europa e explora o antl
eomunlsmo, como um elemento fundamental para sua perpetuação. Te
re! oportunldad~ de ana Usar aqui a mais Inteligente das suas defesas. 
recentemente aparecida s. mas tOda a Inteligência do autor não me de
moveu da minha posição e da experiência que essa recente viagem me 
proporcionou . 

o· .JOgo 'do capitalismo é acenar para a ameaça socialista, como o 
jOgo do soc!al!smo ê apontar para ' a restauração e abusos do capitalis
mo . Como sE> estivéssemos realmente condenados a um ou a ou!to. 

Não é menos amblguo o sentido do têrmo social1smo. Há lllfls de 
200 stgnlticados . Só Grlffit~ um economista Inglês, reuniu 211. 'I'omo, 
porém, o têrmo socialismo, não como uma economia do progresso social 
das classes cperárias, mas como a econmia da concentraçl!.o estatal, da 
passagem dos meios de produção dos particulares para o Estado. Pode 
não ser tsso o que querem os mais Inteligentes soclallstas, em suas 
variadas tlencmlnações. Tere! mesmo ocasião de examinar aqui outro 
livro recente, que trouxe da Itália , sôbre "O papado socialista". .E' 
um sentido tio têrmo ao qual estou pronto a aderir. Mas não é o sen
tido · prático do fenômeno. 

Volto. pois, da Europa, cada vez mais antipático a essa lntervençl!.o 
crescen~ do Estado na economia. A supressão da liberdade, na eco
nomia, é tl!.o desastrosa quanto na. pollt!ca. A burocratização da vida 
econômica. longe de ter trazido a paz e a justiça, trouxe um empobreci· 
mento geral. a eleva~ão do custo da vida, o desperdlclo e a perda da 
liberdade. · 

Houve êxitos Imprevistos, como o da economia socialista soviética, 
que o capita.llsmo, logo no Início da experiência, condenava a um 
malôgro lrremedlfivel , Não só não houve malôgro algum, mas houve 
lncontestàvelmente um êxito estrondoso . :€sse êxito, entretanto, to! 

·obtido à cu~ta do trabalho forcado, do absolutismo, da perseguição, da 
re<lucão da vida pessoal a zé.ro, da aboJ!cão dos direitos do homem. 

Bem sei que há uma grande corrente do socialismo europeu que 
compreendeu perfeitamente êsse caminho desastroso dç, stalinl:smo, re
pudiando-o a tempo e criando êsse fenômeno novo do "socialismo na 
liberdade". que longe de ser uma utopia, como alguns p-ensam, me 
parece ser um terreno de aproximação entre fôrças e homens que pa
reciam trremedlàvelmente separados entre si . Só o comunismo soviético, 
átualmente, é que constitui uma forma de fanatismo pol!tlco absolu· 
.tamente impermeável. Um comunista stal!nlsta é um hómem intratá\oel, 
tnabordá\'el , absolutamente desumanlzado enquanto subordinado cega
mente à disciplina do Partido. Muitos ·acordam a tempo. Não há desu
.rnanização lrr~medlãvel. Sempre há tempo para uma revisão de valores . 
Mas, enQ11anto não volta o uso da razão e do bom !enso, o sociallsmo 
stallnlano e a negação do homem e sua destruição . E em todo socia
lismo, tal corno o vemos em ação, em nossos dias, há sempre essa ten· 
dência l estatlzacl!.o, l concentração, à padronlzaçl!.o econômka, que 
tacllita a marcha fi. desumantzacao soviética. 

Volto cada vez mais d.lstrlbutista, l!to é, cada vez mais con!!ante na 
mnl tlplicacllo da propriedade, no esplrlto de Iniciativa, na responsabl· 
l!dade pessoal , na concorrência dos mercados, na acão apenas mode· 
radora do Estado, como . ârbttro e como defensor dessa multl'pllcidade 
fecunda e dos direitos do homem. 

Eis o que tive ocasião de escrever a respeito, há cêrca de 25 anos 
passados : 

"O distrlbutlsmo ê, portanto, o defensor da descentrallza~o eco
nômica. o apologista da pequena propriedade, do pequeno fabJ·Icante , 
do pequeno cultlvador. E' preciso que a cada qual se dê, não uma 
opportunitl/, no puro sentido norte-americano da concorrência sem 11· 
rnltes, mas dto certa forma a mesma oportunidade no sentido de rea
·llzar plenamente a sua personalidade. O distrlbutismo nl!.o pretende 
eliminar a Insegurança atual da sociedade, por melo de um sistema 
de milltarlzaçlio Industrial ou agrlcola, de disciplina coletiva e lnumana, 
mas deixando a cada um o máximo de Iniciativa e de risco, compa· 
ttvels com o equ!librlo coletivo. O dlstrlbutlsmo vem, portanto, com
bater categOricamente, tanto a Ideologia da economia Ilimitada, que o 
liberalismo do séculó passado promoveu, - como em geral os esquemas 
dt' "naclonallzaçâo" econômica, como hoje se diz, em que o !nterêsse 
eoletlvo da l!ociedade prevalece sôbre a liberdade do Individuo. O_ dls
trlbut!smo vem pregar, nao a volta à natureza, mas a volta a cond1çOes 
mals normais, à llmltaçlo dª- febre lncessa~te -~:~:r-:;~r,_,~~~~!~~u~~~ 



A 
c.-n I L\ litt!l'ária, no Bra
sil, geralmente tem sithl 
e .. crcirla por diletantes, p •t 

comcntarjsl:\s de coisas e fa~os 
da litcratu•.l por ficclou•5las da 
prosa e da 'poesia. A grande 
maioria de c'crilos sôbrc os nos
sos Jivro.s • novos, que encontr.· 
mos sempre nos jornais c r~
vistas, traz a assinatura de ro
mancistas, de contistas e de 
poetas. ltnramcnte de r.m cri
tico profissional. ~ o amigo que 
publicou um livro c exill-C um ar
tigo a respeito, é o colega de 
redação ou de escritório que es
pera que manifestemos DJSS 
opinião sõbrc o tr3halho que w•
blicou. Somos todos uns critJ
cos improYi.sados. Há mesmo 
nesse sentido um certo co1 pro
missa tácito entre as pessoas que 
recebem livros das editoras e <lo'> 
autores e as que os enyiam. ;\la!: 

·a critica literária não pode ser 
uma improYisação, mas sim o 
impcrath·o de uma voca,ão. 

A Yerdadc é que a litemtur 
patricia conta com um numero 
bem r('duzido de bons criticas . 
Além de Alvaro Lins. Scrg1o 
lltillict, Antonio Candido Al-
1Jl~ida Sallcs, nosário Fusco, 
pouquíssimos são JJS crítkb,.. 
profis.sienais que exercem atLJ3l
rncntc sua atívídn:!e n~s publlcn
~õcs cm·ioc~' . fiá n os Esl:Hlos 
um :llois(•s \'elbinhn. um Oscar 
;\lcndcs, um Ota·vi.o de Freitas 
irunior, um nogcr Baslidc. Ih
verá mais nUuns outros ainda, 

.de cu.io nome n:io 110s lembra 
mos. Sdá CIJillO' fnr, o n sso nu
mero de cri! icos li!cr.íri •s 6 pc
fJ'It'nissimo. :llcstrc .\gripino 
Hrirco hoje raramente se m~ ni
festa a rc pc;to c.le um l'vn •. 
LJu1·o Escn:-cl c llohcrto Alvim 
Correia parece,. uc ahandon:1r4• m 
por completo 6 c .. crcicio dn cri
tira. .C.)u'l'·nrnH· Figueiredo e 
Ailnn ias Filho. i.Trl'l· • 
~stamos carecendo de muitos 

outros bo·•11 criticas lilcráribs 
profiss:o'P.~í'. lli livro aos 
montes a;;aard.Jnt!Q. um eulga
mt>T11!> que nunca vem. Todo~ 
os livres m~rcccm jÜI~amento, 
:é os p!Q~. nccentemc"ltt! 

• ~ur~iu nn i:n'lpre«Jsa 
litana o ·;o 
Brito, homem 

rstã Al~eu Amo
um <los muiorcs 

pl'ns:~rlorcs da lítt·r:llt•r.l bra~l
lt'lrl rn:1tt"rrn •r:1:1~ . S?nhor de 
V,lstís•i•ll'l CUJl•·r::t e de Ulll;l. 

P<'~'~(·it' v·,: o (hs rols:1s litc
rárh', Tri,t:'o de A thaidc é um 
nome' lJr::> se ir1pôs rnt nos,·u 
mundo das lc!r:\s pela justez" 
de seus cnnrri' o~ c pro~n·ulírb
de de seus l>bnmen!os. Poss••c 
um:~ dt:HI\iio tão prh'ilegínd~ 
na litt'mturn n.H·ionnl- que, mes
mn os ~rus ndYersários. rcc.,_ 
nhcccm-lht' o vnlor e o t. en
to in•'i<·lltivrl. Al~·1ms di~~or
dalll" de seu~ pt:ntos de Yi~l:l, 
mns i:~.mnh lhe nt'gam a capa
cidade e a h'>"cs'i·bdc 

Akeu :\moroso 1 'ma f:1z par
te da .\··~t'r·ni.J nr:tSIJc'ra de 
Letras. F.ns•ísta chdo de rgu
GC'Za, r til'~tn dns lll"Ís hrílhnn
tf'~ q11c po•suim<J<, é !!ma das 
cabl'çns prPsnn'cs rn:ns bem 
form·<h• de nos•ns letros. 

Hoje "Lct1·,. e t\rtt's" atlre
s'cnta o rlrpnimcnto ch fnmor-· 
pt>nsrdnr p•tr'c'0 sôhre l)r. 
blt>mas gcr•ís da l'tcr:~tur!l. 

CRISE GERAI, DA LITEJ 
TURA 

Procuramos o autor de "O 
crítico Jitcrár:o" n.Js c;,cri óríos 
d~ Li"raria Agir E(l'tora. Al
ceu Amoroso Lim:~. am:\Vcl e 
cordial. nunle\·e long:~. e agru
dan•l pnl~stra <:\lllo~c". Depo .s, 
en'âu, tussamos para a entre
vista pro:n·iamcnte díla. Per
gunta mos-lhe: 

- Qual a sua opinião sôb~e 
a critica litcríoria brasileira? 

O ensaist!l reflete um momen· 
to e responde: 

- "::'\iio entendo - como os 
mat:unuuro~ que parecem que
rer rcssu~citnr n crítica p<Hicial 
do fnlt'cido Osór!o Duque Es
trad!l - que hnh uma crise 
cspccíik1 d-1 critjc:~ literárin 
brasileira. Penso que há, no 
momcn: o. entre nós, uma crise 
geral da li!cr:ttura. ue que na
turalml'nll' particip1 a crilica 
líternri::t. Só há crítica flo,.B,_ 
t'ente onrlc h:, Poesin c ro·1w'1ce 
flnre•centrs·. E •:icc-venn. poi~ 
"Dichlun~ unl Wahrhclt ", 

F, ARTES 

' . 
C O N V E·R·· s A COM 
1\LCEU AMOROSO LIMA 

CRISE GERAL DA ITERATURA - ll\4PARCIALIDADE 
Só EM DEUS- MORREU O MODERNISMO COM MARIO 
DE ANDRADE - CRISE DE CRESCI.MENTO -- A MAO 
CABELUDA DO ~STADO SOBRE A LEVE CABEÇA DE 

A RTF.L .- A CRíTICA ABAFA· A FICÇAO 

como dizia Goethe, vivem sem
pre entrebçndas". 

IMPARCIALIDADE Só EM 
DEUS 

Aln~a sôbre o assunto de 
sua estlccialídadc, isto é, criti
ca literárin, indagamos-lhe: 

- O crítico literário, como 
elemento humano que é, suscé
tivcl portanto de paixões c pre
ferências pessoais, pode ser 
absolutnrncnte imparcial? 

- "Só existe nbsoluta imp~r
cialidaclc em Deus. ;\Icsmo qu10 
fôssemos deuses. como po·ctcn
deu · a serpente bíblica, "eri ' Í~ 
slcut diis" (Gen. 3,5), seríamos 

.• 

.... 

ALMEID FISCHER 
de uma causa, a do conhccimen-

' to das obras a eias ou mc.sm.> 
das próp-l'ias. Poi.S há sempre 
uma dose, maior ou menor. tlc 
critica em toda IIÜ\'idadc, por 
mais puramenli criad'lra que 
seja. Como há uma ativi<ladl' 
cr:ndora, nn funç;o cn\!ca a mn1s 
objetiva. Scmrrt a simbiose 
da:. funções do tsplrito na ati-
vidade concreta. · 

MORREU O MO •,RNJ~MO COM 
MARIO DE ANORAOE 

- Na sua op li à o, quais a· · 
tendcndas da li' r:lll' r:\. nncin- · 
nnl? Acredita que estejamos cn
minhantlo para UJDa nova "C'tl
cepçiio !iteraria e rtislica neste 

terárias csla\'aS ou sa.xomcas? 
- "Ccr~amentc. Creio, cada 

vez mais, na necessidade das in
tl'rdependcncias nacionais, . Ta
cí!lis, continentais, contra o na
cionalismo c o impcrinlismo 
que nindn conlinu~m ... torilllr 
o mundo irrespirável~'. 

N.W É UllA DESERÇÃO, É Ul\I 
DEVER 

- _Qual o p:~pel do escritor na 
rçcstrulurnçiio do mundo atual 'l 
- pcrr,untnmos-lhl' , · 

- "Participar do drama· co• 
mum, sem jamais perder de 
vhla que n unicn coisa que juiS
tific:J a sua eontli::ão de escri
\Qr i>~ 'oca~ão. DeYemos sem• 

- "S:í r~spondendo como 
Chcsterl on. qu,mlo lhe pergun
tarnm c'-.· J o livro que le\·aria 
para 11'"~ iCt:o cl<•scrta: "llm 
m3nnd ,,., p.•r'cito construtor 
de ho' cs ". . . (1" melhor, com() 
a Yc"''~'''· C<U11'do chamou a si 
OS p('<"Y•·o~· ~n, ~," 

- .-\ litrralura deve descer 
JJté o nflvo, ou este elevar-se 
até elo? 

ALCEU -.OIOROSO UMA, num flagrante de Paclteco' , quando fa!ava a "Letras e Artes,. 

- " 'i ldc1.l de uma liter:Jttt• 
ra é que os varredores de rua 
entenrl·-n c a:ncm os poetas, 
sem s<'r p~ iso que estrs des
ç:~rn <TU a<)ne'cs subnrn. O Cll• 
mi~h-, p- ~:l isso se chama c!Yl• 
líz3r,5o. C'u, segundo outros, 
utopb. . " parciais. Somos, corno homens, 

parUdpnntes dos seres e das 
alividndes. Logo parciais. Há, 
entretanto, parcialidade e par
ciali:ladc. Há uma parcialid:)dc 
filosófica, ontológica, de que 
não podt'mo.s fugir, pois é d•! 
nossa natureza e marca tO<.r• o 
nosso modo de ser e de Yiver. 
E há uma parcialidade psico
lógica, pessoal, que pode•nr,s e 
devemos cvit ... ~r. 11; aquela de 
que o cri:ico precisa I ugir. O 
crilíeo tem de ser imparcial, 
como um juiz, embora saiba 
que nunca decreta •entcnças 
inapeláveis. ~ o que faz com 
que um cri ti e o ca tólíco po~sa 
achar gcni:ll um romance C'l

munista ou um crítieo ateu 
achar Claudel um grande pocla. 
Eis porque considero a hones
tidade a base moral da critica. 
A "dcsíutet·estcdness" de lfn
thew Arnold. Quem leva, à 
apreciação daa obrns alhe~as, 
os seus preconceitos, ns suas 
pahõcs, as suas prcfcrt'ncias ou 
antipJtins pt's.sonís, poderà s"P 
tuda menos cr:lic~ Iitcrar:o. f: 
nes~ sentido que insi~to sem
pre na objeti ddade dà cri~~~~. 
Criticar é fazer obra de jus
tka, bnsca!la no hom gôsto c 
na c11lfura . Ora, não b:i justi\a 
onc!c há puro ímprcs~ioni~mo 
arbitrário, preferência pura
mente inclividual. O que dev,• 
haver é vocação, Isso sim. Há 
\'OC:l~'io crítica, COJ:UO bá 'fOO'\~ 
(':ÍO poéticn. ll; a pnr!e rh pe!l-
50:1, do critico. A p~r:e do m's
terio . Critic~r é pre~is ·m~n·c 
t•olocar t>ssa \·acaçiio a ser\'i~o 

após-guerra de gerais inova
ções? 

- "A crise, de que está so
frendo a literatura I :osileil a 
em geral, - diz-nos Alceu Amo
roso Lima, - me pal'ece ser 
precisamente a da transição do 
modernismo, flUe durou :1 S< u 
qunrto de século normal .le uma 
escola literária, para ou'r" mo
\•lmcnto cuja .feição c cu~o nome 
~ão naturalmente o segrêdo dJ 
futuro. 

Estamos vivendo o momento 
infccnn:lo e inquieto d.1 pass.J
gem . :llorrcu o modernismo, 
com Mário de Andrade Ainda. 
não nasceu o sucessor. ~tas 
tudo indica que há uma ~ova 
geração ávida de afirnÚçao, 
neste após guerra, que está so
frendo com a lenta eclosão de 
uma nova era sociaL .:-lo plano 
cconômieo, é a passagem do ca-. 
pitnl ao h'ab~lho, como fund!l
mento da riqueza. :So pbno 
polltico. é a passagem da '1-
ta:lura pessoal à democ1·uci:o so
cb1. :'\o plano estético. a prn
cnra de uma nova l!berd!ldc c 
também p!lr~do:<aln:ente êe urna 
nou di~ciplina. Li~~rdadc. nos 
tcm:~s. D!s~ípliná, na expres· 
silo. e nas revistas de novo:. 
que po:lcmos t>n~ontr~r t'sst's 
sinais. "l!difido", ":\tngog". 
"Jo~quim". Otimismo marxis
ta . Pes~imisrno mjst ico. Prn.ie
tismo católico. Pt'\-sistênci::l" ·su
prnrealista. Alguns tral,'os en
tre outros, que ujgirlam ]on
g:ls t'~fll!c:1rões." 

- Ct•--.à -w:> Mo-latino. Sl'r
n.os-;io bcné:ku JnOqenQ& };-

prc procurar não ser escritor. 
Nada de mais la.mentãvel do 
que o espctãculo da ambição e 
da Yaiclade lilerãrias. Apenas, 
como temos todos a ilusão de que 
só o vizinho é que se engana de 
,·oc~~ão, só a postcridndc se 
encarregará de fazer a c!scoll>a 
entre os que possuíam ou não 
n chnma misteriosa. Para 011 que 
a possuem. cuidar dos predica
mentos de Aristóteles · ou t.la 
técniea d·e ~hllarmé, enquanto 
o mundo geme entre as dores 
de UIT\ parto imenso, não é uma 
deser~ão, é um dcYer . " 

CRISE DE . CRESCIMENTO 

En•ão, perguntnmos ao crltic~ 
Tristi"o de Atbaide: 

- A moderna literatura hra
sne;ra terá qualida t:!-5 snficl
('ntes para equiparar-se às dos 
po·:os cll' maiores experiências 
cultu1·.'1is? 

- ".·~o. Continuo a crer que 
a li ler:. I ura bJTasilcira existe, 

A CRITYCA ABAFA A FICÇÃQ 

Estamos no fín da entrevis
tn-. Ch•"""'l p~ssq !~ • procura ds 
Alceu ,\ ... o pc< o Lima e não que• 
rem às p~rturh• r os seus afa7.e
r('s. Fnyn,.,.,l}··-lhc lllllis uma 
per!il·-· ~ · 

·- O e .n.·icio da crltl'ta lite• 
raria cs' ~riliza o escritor para 
a f1 c~~""l 

- "S•.,.,:ire o problema da 
vocn~:lo. Jlor:~menle se juntam 
•~ clu~• Em ~rral, quando se 
l"t'UT'('"', a ('ritíca ab:ofa a rtc
('âo. Foi " que se deu com 
s~int l'~!!'.'C C'a ~om Taine. Com 
l.l'ssÍ"" 'lU ~~~!heu Arnold. Em 
tonAs r'"< nor~rn. e cito ai 
hln•z o~ "!1 1 ~ four" da criti· 
c~ mn->--1'~, a vocação criadora 
nbson'·h n-la função critica, 
CO'"'''"' "nll a t>sta uma àuctili• 
d:trle fT"C a s· lvon dos perigo!j 
rln c · ... ·.;,.mo Fm todo cri• 
tico !>~ ,..., poeta malogrado. 11! 

SGBRE SAINTE-BJ;IIV 
remos encontrado as péro:a:. • ... _:s gr:Júdas e deli• 

ciosas em matéria de tradQção, ültimrr ~ntc, mas poucas, de 
certo, ig-uelar~o esta . com que t<ip:r- <; r.o suplemento de 
um matu:UQQ..cariaca. Trata-se de ll""a · !.., [Ô'1re Sainte-Beu 
Ye, comécti'ftdl> nêstes têrmos: "0 ecr · '-' '! mestre da cri-

. tica literâria francesa e autor de obr"<: ~-! cultura que 
imot1;ili7.:~ram, entre outras, ··ccmvcr·~ - n da lúa» 

• Orn, essas "Conversações da l•í"" IFIIIBIIM!ID. 
não são outra coisa senão as 
Eainte-Beuve I 

I 
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UAL o papel da América La
tina no mundo contempo
raneo, neste final de sé
culo? A meu ver, é o de 

_
1 

>=f van,suarda nas letras e de 
- retaguarda. em pohbca:Até os fins do 
~écu1o passado e o i!!,ício iàste, a1ite

ratura latino-americana não contava 
em nada, no conjunto das letras uni
versais. Quando muito, alguns gran-

"'des~s, como Heredia, Rubem Da:.. 
Ulrio ou Gabriela Misffã.r.'hav"'iãmCõn

seguido romper essa barreira do si
lêncio. Tudo mais podia existir, mas 
não vivia. E uma literatura só v~ve 
quando não pode ser ignorada, ao me-

9 nos em suas iguras primaczais, por 
um home me zanamente cu o. 

A partir do fim da primeira Grande 
Guerra, entretanto, tudo mudou. Os 
prosadores latino-americanos, além 
de seus poetas e de sua cultura em--ge:. 
ral, lte um Octavzo PG~ a um Cortá
j,ar i de um ASiürias a um Guimws 
. a; de um Vargas Llosa á-um-r::a
õr'm Garcia MõntJW} de um ,Alezo 
Cp-pentier a_ um_Borfl..eS, et j 'en passe, 
as Zetra87.atzno-amerwanas (inclusive 
por obra de alguns tradutores pionei
ros íranceses, nesse território tão pou-

l
co explorado, como Roger Caiitois), 
co e aram a figurar na lit u 
mundial, como a ores an arda, 
que nao ~o zam ser ignorados por um 
homeme mediana cultura. Essa po-

::cf sição se vem mantendo até hJ!je. 
-:f Atualmente, o realismo mágícOTtili

no-ameriCãno é uma das vertentes li
q terárias do fim do século, com seu 

posto garantido para a posteridade. 

. O oposto acontece, entretanto, oo 
~ campo das ciênctas sociais e particu

ltlrmente na politzca em açá!J, Nesse 
terreno, somos koie os representantes • 
típicos de uma lamentável retaguarda 
ou de ilentativas falhadas e sangren
~ment(i]lliiffi·omí[zdas_ pelas oligar
quias dominantes e por uma onda de 
reacionarismos militaristas, que nos =f colocam no osto · de lante · 
no comboio marcha. 

_ 1 Enquan o os continentes despertam, 
4 avan,~am ou se renovam. f!:_..gQmeçar 
~ pel.àurapa e peta .ll.:na I: a l{l 01!2_cgu.ír 

com a própria A/rica, sem falar na 
América do Norte, nós representamos, 

_f em política, a própria imagem do imo
. 'i biltsmo. ® retrocesso ou do malogro. 

~ 
rrli.iEicto muito, copiamos dos Estados 
Unidos a sua teoria conservadora da 

? S.egüran_ça NaCional, mas aplicandO-a 
• por meio àas ditaduras mais ferozes 

ou meàíocres, repudiando a propfia 
cruzacta pelos direitos ]J.umanos. Re-

) 
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ed. vozes, 1977) e América Latina Dois 
Pônto.9, ãe '"Newton Carlos (ed. Code

J cri, 1978). O primeiro é um substan-
1 cial estudo de antropologia da civili

Z_!!fão, porventura o mais completo I" 
que já se escreveu entre nós r~u;Jõ:· I 
quer que sejam as di.swd.ancta8 o- ? 
sQt.icas com o autor J, que coloca a • ' 
nossa Amênca no amago de uma 
visão global àa civilização universal 
de nossos dias. E' uma vtsão planetá-
ria dos continentes, divididos por uma 
classificação original da civilização 
moderna, sob o ponto-de-vista do con- br 
.~ª§JL.e.....O IPtogresso. r 
Fruto de uma lonaa pesquisa, baseç.aa L 
ern uma copioSã'êultura btbliogrâ[ica. r 
a.ssim como em um conhecimento pes-
soal e direto, inclusive das populações 
autóctones americanas e desenvolvida 
po1· uma sistemática ,própria, entre 
povos-testemunho, os mesa-america-
nos e os andinos; povos novos, os bra
sileiros, os grã-colombianos, os anti
lhanos e os chilenos; jinalment~ 
povos transplantados, isto é, os anglo- r 
ámericanos e-os.. riJJ.::platenses. Essa 
oriainalissima distribuição antropoló-\~ 
gica, por tipos dé czvzlzzaçao, permite 
uma visão extremanente objetiva da 
complexidade de las Américas. Lem
bra-me os tempos de minhas conjerên-
ciM pelM universidades norte-ameri
canas, em g_ue eu Djjunh.a qo slggan 1"" 
corrente de..M1ll,ILAmérica. Lati1Ul.JJ.nt
/õrme south of Rio Grande, a idéia 
áêQue nao haVia uma. América Latina 
e sim várias. o tratado cy · 

eiro, a ~~r;t~o~de~s~ua~"'~~~~. 
~ e de suii,~~~~~i!:':·' 
Tjjl8úiêíonárta, não é de"ª~~~ 

· · e constitui um o deCiSJ:v.o 
n~.ses, estudos latino-americanps. tão I= 
escassos entre nôs. 

• • • 
Quanto ao volume de Newton 

Carlos, que é sem dúvida o 1!1&1lJ:2r 

púdio esse, em nome de um conceito 
_1 renascentista de soberanias absolutas · 
--, · 'veis. ou então, entrat:do como~ 

e o mais bem informado dos nosso3 ~ 
CT01!:1itlifi2iternãczafíd1S, e•pecinlzwm
te Zati1110-americanos, ao c~rio da 
vtsão universitária e universalista de f"" 
D~il lttbdro . .t uma. focal.zação im
pressionista do nosso continente ibe
ro-americano e de suas variedades hu-p 
rnanísticas. Digo humanísticas, no 
sentido cultural da palavra, ao obser
var de perto e pessoalmente as vicissi
tudes do homem latino-americano e 
de suas aventuras principalmente po
líticas como objeto central dessa visão 
aoolítica do npsso quadro dramático 
de opressão e de manipulação dos po-
vos e ·das ma:;sas, pelas nillHll'i® locu- '-:. 
plet~ E uma viSão pluralista, por
que Newton caiíõs, com uma admirá-

c_uba a órbita do imperialismo sovi ·-

O que caracteriza, portanto, a po
Uttca latino-americana neste fim de 
século e há de ficar, como tiptco, de 
sua posição no século XX, é o espírito 

!,..;:1 p se u~-revolu~i?nário, oligárquico_, 
.;:) • ca1tre~ ~hrnta na. retarguarda 

ou antes à margem do curso da civili
zação contemporanea. Essa marginali
zação, ou essa esteira política interna
cional da América Latina, é um refle
xo e ao mesmo tempo uma causa, 

~ da marginalização ou da esteira em 
que vtvem as grandes massas dê nos
sa população, hispauo-amertcana ou 
luso-americana, no tristrutmo esve.tá-

~ culo que continuamos a oferecer ao 
mundo, de um paraíso dos plutocra
tas, de um purgatório dos tecnocratas 
e de um inferno dos acratas, isto é, 
das populações trabalhadoras, nos su
búrbios das capitais e particularmente 

_Jnos campos, inpeiramente à margem 
'1àas riquezas e do poêtêr dos dirigentes. 
~Esse tremendo no man's Tan.d, entre 

as minOrias governantes e proprietá
rias e as maioria& silenciosas, pela im

==t participação 1lOlítica e silencia~ 
la repressão" policial, é uma triSte ima
gem de nossas condições sociais. E' 

»~
um confronto humilhante e paraooxal 

rt em taoe de nosso vanauardismo lite-
' •çt' . rarw. ·-'""' Duas obrgs notáveis e raras entre 

nós, sobre o problema da América La-
tiM, acabam de ser editadas ou uedi

~ tadas, merecendo especial menção e 
atenta leitura. Tanto uma como outra 
confirmam, cada uma à sua maneira, 

">f essa condição política humilhante de 
~assa Lâtino-América: As Amêri'cas .e 

~a Ci~H.Wação, de D:l.:'CJI Idbêtro <2a. 

vel penetração psicológica, nos leva . 
ao contato com os microaconte-~ 
Ci1J!-.§!ltos parciais. mas--T-epresentâ1í-
vos e suas historio ra ias locais, ao 
longo de s requentes pelas vá
rias capitaiS latino-americana&. Por 
vezes, na presença direta desses pro
nunciamentos, até hOje frequentes e 
reveladores de uma paradoxal decre
pitude política. Enquanto o tratado. 

(

e Darcy Ribeiro anula ~ticamente ~ 
o ho,wem latjn,Ó-amqrtcano,,-'P~
õãiíidivídual, ~stacav4D apenas 01 

CODjUI!,toS, a Visão impression~ta e in
àíVidual"Lsta âe Newton Carlõi 1110s 
mostra o que há de mais típico na 
América Latina. Por ma~essor 
que aqui seja o jugo dos poderosos r 
e vz:wzte~! o Mmem vetmzaeira
mente humano, insuscetível de ser 
amalgamado e anulado pelos con;un- ~ 
tos, contínua a ser a realidade sup,re- -
ma dá latino-América. O livro de crô- ~ 
nicas, dê Newtonãríos (com o de]'edo 

não dar a data d.ie cada uma delas, 
o que dificulta a sua localização no 
tempo), é um bom exemplo, como o 
dos pintores impression"Lsta& de que 
a visão subjetiva pod.e retratar tão 
bem a veroode, 00111.0 o realismo mais 
positivo. 

Esses dois volumes, sobre um te
ma tão raramente e superficialmente '\c 
versado entre nós, n,os forneee um 
qUii:iiiõ' ma ní ico an ulos opostos, ~ 
mas de cone usões similares, o ue 
continua a ser a impl)rtancia cultural 
crescente da América Latina, 1UL sua 
posição específica entre o terceiro e 
o segundo mundo, e o lamentável es
petáculo do seu insucesso político-so-
cial, depois de duas centúrias de ten
tativas até hoje jrustraaas. 

~ -----------------
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Nosso 

il\1. EMORIALISMO e fe
~ l nomenologJa são dois 
:.L - aspectos típicos do 

nosso momento cultural. 
Esse momento é marca
do e cond•cionado pelos 
qua:;e t.-ês luutros de au
tunLarismo polltico em que 
VJv.:rnos dusàe 1964. O pe
nado de uma geraçao. D"~>
sa geraçao frustrada, que 
llUJ e consLitui a mola ma1s 
10rte para esse renascimen
to da opiniao publica, que 
é um dos sintomas repre
sentativos da tase de trarl
sição pol!tico-cultural a que 
estamos assistindo. No fim 
uo ull6Curantismo autorita
rio? ou !?.penas, como é 
mais provavel, em uma de 
was crises agónicas? 

lo,!ualquer que seJa a rcs
posLa a esta questao, o fato 
e que a tônica do nosso 
atua I movimc:nto intelec
tual e marcada pela multl
plicaçao das memórias e 
dos e s t u d o s ienumuuolo
I!,ICOS. Ambos sintomas de 
uma nostalgia, confessada 
ou inconfessada, fruto do 
peso intolerável de 11m a 
censura prévia inimiga da 
liberdade, da imeligencia e 
da pwpria d1gniuade d o 
povo brasileiro. Mas tam
oem sinal de uma sadia au
tocntica coletiva. Se os 
memorialistas e críticos li
terai.os hoJe se wbrepoem 
aos cnativistas, no plano 
mtt'l ct••a•, o, i~noint"noio

gistas politícos também se 
voltam para o passado, em 
busca de uma explicaçau 
global de nossa formaçãú 
histórica. Entre eles se ven, 
cada vez mais destacando 
a ligura de P a u 1 o Mer
cadante, cujo Tlvro maisre
Ceiite\Militares e Civis. A 
Ética e o Comprom~sso.; ecl 
Zabar, 1 9 7 8 ! , representd 
uma das mais agudas e ob
i etivas visões fenomenoló
gicas dessa famosa "reali
dade brasileira", que desde 
o fim da Primeira G1 anue 
Guerra se tornou o objeto 
principal dessa autocutica 
pessoal e coletiva. -

O título do llvro, se é de 
flagrante atualidade, está 
muito aquém da visao gio-
bal que o seu conteúdo re
presenta. E' fato que o pro
longamento dos "militar·es 
no Governo" tornou o pro
blema das relações entre mi
lita1es e civis porventura o 
mais flagrante de no s s a 
atualidade de fatos e de 
idéias. O r a , Mercadante 
parte de uma antítese entre 
o "espírito civil" e s u a 
"ética relativa", e a "estru
tura militar" e sua "ética 
absoluta", como elemento 
constante ao longo de nossa 
história. Pois "a ética pare
ce desempenhar um papel 
rel evante no processo cultu
ral brasileiro" tpg. 45). 

Daí a triangulação d e 
nossa história entre o libe
ralismo, o autoritarismo e 
o compromisso. Esse último 
aspecto representa a sin
trse dos dois elementos ex-

• con1·proin1sso 
histórico 
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tremas, cuja t ensão cons
tante acompanha a nossa 
e-volução, desde o período 
colonial até o fim da Repú
blica Velha, com o qual ter
mina, aliás, essa visão glo
bal de nosso passado. E fka 
em suspenso o d e s f e c h o 
dessa triangulação no pe
ríodo autocrático, iniciado 
contra o "civilismo" (pg. 67 
et passim), que ·aparen
temente está terminando, 
enquanto se esboça uma re
ação liberalizante em pers
pectiva e socializante em 
gestação irretratável. Essa 
constante tentativa de um 
compromisso e n t r e exter
mos marca o roteiro zigue
zagueante dos caminhos 
naturais de nossa história, 
com seus aspectos positivos 
e negativos. 

O aspscto positivo que 
Vt::JO nt-~sa marcha, mais 
compositivo q u e opositivo 
de nossa história e de nossa 
psicologia como povo, é o de 
evitar a tentação manique
ísta dos extremismos faná
ticos, que é sem dúvida uma 
das marcas mais aberrantes 
dos tempos modernos. O 
imenoo progresso tecnolo
gico de nossos tempos torna 
posi ti vamen l.e catas . .rofico 
esse maniqueismo, que o 
autor parece q u a 1 i f i c a r 
como sendo a consequéncia 
da chamada ética absoluta, 
com o SL u esp1rito miLtaris
La 4' e Wrna ailenante o 
nrdadeiro espiriLO militar. 
Ora, como lcmbr•a o autor, 
nada de mais inconciliável 
com a nossa tradição histó
rica do qu.e CO:lfundir mili
tar com mHitarismo, que é 
uma das confusoes pejora
tivas desse sufixo. 

• 
Tudo indica, portanto, 

que o atual autoritarismo 
político, contra o qual se es
tá levantando a porção atn
ame de uma opinião públi
ca amordaçada ou corrom
pida pEio acsuso, é fruto t.O 
as pecto negativo da marcha 
z.guezagueante de nossa 
evolução histódca. Esse as-
pecto negativo é precisa
mente a corrupção do com
p .-omisso em conformismo. 
Da não violência em tole
ranci-a com o erro. De subs
tituir a essência pelo rótulo. 
De tomar a nuvem por Juno, 
como diziam os nossos an
tepassados. No momento 
que estamos vivendo, essa 
degradação ciO esj . . vO de 
conformismo é o regime do 
faz-de -conta, da mfuscara, 
da mentira oficializada, da 
propaganda ufanista e das 
promessas nao cumpridas, 
em que vivemos. 

Como o autor leva sua 
a n á 1 i s e f enomenológica 
apenas até o advento do 
atual regime militar, a con
clusão que o leitor pode e 
deve tirar de sua magnífica 
análise do passado é que 
houve uma corrupção pré-

via do liberalismo como SUS• 
tentou Raimundo Faoro pa
ra que o autoritarismo se 
impusesse. De modo que nos 
encontramos em face de 
um duplo problema: o de 
superar o regime político 
autocrático e o de substituí
lo por um liberalismo au
têntico e não falsificado. E" 
nesse ponto que uma nova 
visão ética se impõe. Não se 
trata, de modo algum, de 
voltar ao passado, mas de 
ingressar num futuro dife
rente, realmente marcado 
pelo grande problema da 
justiça social. Foi a escra
vidão que liquidou o Impé
rio. As novas escravidões 
podem liquidar a República. 
E' preciso restaurar a liber
dade que o autocratismo su
primiu e .marginalizou sem 
dúvida. Mas se essa restau
ração da liberdade se fizer 
no sentido individualista, 
spenceriano, eclético, capi
talista, classista, será uma 
traição à verdadeira liber
dade e às exigências de 
um a civilização brasileira 
que seja fiel a seu passado 
it-ico autêntico e não vicia
do pela ilusão de um acesso 
a grande potência, esvazia
do do que exige uma ética 
onto:.Jg!ca e não apenas 
socwlngica. Para isto é que 
a justiça social terá de tem
perar, com suas exigências 
substanciais, os i m p e tos 
nf\t.uraitt da liberdade in 
dividual. A liberdade sem 
justiça é uma aberração tão 
completa e perigosa como 
a i ustiça privada da liber
dade. 

Estamos, pois, mais uma 
vez, em face de um compro
misso histórico na linha dos 
sucessivos compromissos de 
que tem sido tecida nossa 
história, segundo o roteiro 
da lúcida visão fenomenoló
gica desta magnífica análi
se de nossa formação nacio
nal. Há compromissos bons 
e compromissos maus. o pe
rigo c.om que hoje nos de
frontamos pode ser a opção 
en.tre uma justiça corrom
pida por um absolutismo 
politico e uma liberdade 
corrompida por um prag
matismo _ético. 

Não há regimes perfeitos, 
sem dúvida. Mas o que nos
sa história ·e nossa experién
c;a nos ensinam e a leitura. 
deste luminoso ensaio nos 
confirma, é que o compro
misso ou a composição está 
na linha autêntica de nossa 
história pátria. Mas nosso 
futuro depende de um novo 
compromisso, em que liber
dade e justiça se interpene
trem, sem ilusões absolutis
tas, como também sem con
cessões liberais ambíguas. 
Não se trata de escolher en
tre liberdade e justiça, ou 
entre ética abooluta ou re
lativa. Mas de compô-las: 
justiça com liberdade. Li
berdade com justiça. E pe.re. 
isso, apelo ao povo todo, pa
ra o nosso compromisso his
tórico. 
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ao ca:mucos, ue se nsurge, acusarrao o cneres ae aemago·gia m
!luência comunlstlzante . Tal e qual entre nós. A maioria porém 0 
;{'~~a .. ,.,a'luamente. E' tora do partido que se acha a grande oposição. 

s 1t entre os liberais e entre os comunistas. 
t sse esplr lto de manutençllo , a todo custo, das condições sociais 

con emporAneas, por temor de que tOda alteraçllo possa· prejudicar a 
~rosperldade econômica, que está na base da argumentaçllo capitalista 

. que alimenta· a reaçAo contra tõda retonna social e dificulta tóda so~ 
U1:1i" não vlollmta do prohlema social. 

• O espirlto capitalis ta é um impecltho para essa solução . Apega-se ao 
•tatu-.<ruo e procura, no após-guerra, apenas uma volta. às condições 
anteno res · E10durece as consciências. Provoca os ressentimentos. All
menta o ~go1smo natural do coração humano . Auxilia a formaçllo de 
blocos lrredutlvels e lnasslmlláveJs . Longe, pois, de concorrer para a 
aprox~mação ~as classes, é um elemento lnvenc!vel de sua separação e 
hostilidade . ~ omenta assim a própria guerra e favorece a formaçllo de 
uma mentalidade realista, que perpetua todos os privilégios e concorre 
para a manutenção ' de um esplrlto de casta, absolutamente Insuportável. 
O esp!r!to cnpltallsta está multo vivo na Europa e explora 0 anti
comunismo, como um ele!"ento fundamental para sua perpetuação. Te
rei oportunidade de anahsar .aqui a mais inteligente das suas defesas, 
recentemente aparecidas. mas tóda a lntellgêncla do autor nllo me de
moveu da minha poslcão e da exper iência que essa recente viagem me 
proporcionou. 

O .jOgo Ílo capitalismo é acenar para a ameaça socialista como o 
jõgo do soclallsmo é apontar para ' a restauraçllo e abusos do ' capitalis
mo . ·Como SE> estivéssemos realmente condenados a um ou a ou'!!-o. 

Nilo é menos amblguo o sentido do têrmo BOcialismo Há Il1JIS de 
liOO slgnl!icados. Só Grltflth, um economista Inglês, reuniu 211. 'ramo, 
porém, o têrmo socialismo, não como uma economia do progresso social 
das classes cperá:ias, mas como a econmla da concentração estatal, da 
passagem dos meios de produção dos particulares para o Estado . Pode 
nllo ser tsso o que querem os mais inteligentes socialistas, em suas 
variadas dencmlnações. Tere! mesmo ocasião de examinar aqui outro 
llvro recente, que trouxe da Itália , sObre "O papado socialista" . E ' 
um sentido <i.o têrmo ao qual estou pronto a aderir. Mas não é o sen
tido · prático do fenômeno. 

Volto, -poi:;, da Europa, cada vez mals antipático a essa Intervenção 
crescente do Estado na economia. A supressão da liberdade, na eco
nomia, é tão desastrosa quanto na pol!tlca. A burocratização da vida 
econOmlca . longe de ter trazido a paz e a justiça, trouxe um empobreci
mento geral. 11 elevação do custo da vida, o desperd!cio e a perda da 
liberdade. 

Houve êxitos · imprevistos, como o da economia socialista soviética , . 
que o capita.llsmo, logo no Inicio da experiência, condenava a um 
malOgro lrremedlàve! . Não só não houve malOgro algum, mas houve 
.lncontestàvelmente um êxito estrondoso . ~sse êxito, entretanto, !oi 
obtido à custa do trabalho forçado, do absolutismo, da perseguição, da 
redução !la vida pessoal a zéro, . da abo)lção dos direitos do homem. 

Bem sel que hã uma grande corrente do socialismo europeu que 
compreendeu perfeitamente êsse caminho desastroso do stalin!smo, re
pudiando-o a tempo e criando êsse fenômeno novo do "soc!al!smo na 
liberdade", que longe .de ser uma utopia, como alguns pensam, me 
parece ser um terreno de aproximaçllo entre tOrças e homens que pa
r~ciam irremediàvelmente separados entre si. Só o comunismo smiiétlco, 
atualmente, é que constitui uma forma de fanatismo poUtlco absolu
.tamente impermeável. Um éomunlsta stalln!sta é um hómem lntt·atávoel, 
Inabordável, absolutamen~e desuman!zado enquanto subordinado cega
mente à disciplina do Partido . Muitos 'acordam a tempo. Não · há desu
:rnanização irremediável. Sempre há tempo para uma revisão de valores . 
Mas, enquanto não volta o uso da razllo e do bom senso, o socialismo 
stalinlano e a negaçllo do homem e sua destruição . E em todo socia
lismo, tal como o vemos em ação, em nossos dias, hã sempre essa ten
dênc.la l estat!zacão, l con~ntraçllo, à padronização econômiCa, que 

. facilita a marcha à desumanização soviética . 
Volto cada vez mais dlstrlbutlsta, Isto é, cada vez mais cont!ante na 

multlpllcaçllo da propriedade, no esplr!to de Iniciativa, na responsabi
lidade pessoal. na concorrência dos mercados, na acão apenas mode
radora do Estado, como . Arbitro e como defensor · dessa m ultiplicidade 
fecunda e dos direitos do homem . 

Eis o quE> tive ocasião de escrever a respeito, h! cêrca de 25 anos 
passados : 

ho dlstr!butlsmo é, portanto, o defensor da descentralização eco
nômica. O IIPOlogista da pequena propriedade, do pequeno fabricante, 
do pequeno cultlvador. E' preciso que a cada qual se dê, não uma 
opportmtit:v, no puro sentido norte-americano da concorrência sem li
mites, mas dto certa forma a mesma oportunidade no sentido de rea~ 
.Jizar plenamente a sua personalidade. O dlstrlbutlsmo nllo pretende 
eliminar a Insegurança atual da sociedade, por melo de um sistema 
de mllltarlzação industrial ou agrlcola, de disciplina coletiva e lnumana , 
mas deixando a cada um o mãxlmo de Iniciativa_ e de risco, compa
ttvels com o equilíbrio coletivo. O dlstributlsmo vem, portanto, com
bater categOricamente, tanto a Ideologia da economia !lln'lltada, que o 
liberalismo do séculó passado promoveu, - como em geral os esquemas 
de "nacionalização" econOmlca, como hoje se d!z, em que o lnterêsse 
eoletlvo da ~ociedade prevalece sObre a liberdade do lnlllvíduo. O dls
trlbutlsmo vem pregar, não a volta à natureza, mas a vol ta a condições 
m!liS normais, à Jlmitaç&.o dl!, febre Incessante de crescer, de enriquecer, 
·de aumentar, de expandir-se cegament e, à custa dos elementos mais 
nobres da alma humana" . (Estudos - 2.• série, 1928, pâg. 272) . 

Essa conferência, pronunciada na Escola Politécnica, em 1925 ou 
1926. representa ainda hoje o que o bom senso continua a ensinar-me 
em 1950 e o que quase melo século de experiências socia!s, bastante 
aciQ.entadas e eloquentes. me tem ensinado . Foi o que a Europa de 
1950 me confirmou. ó que então dizia sôbre a Uberdade, sõbr e· a pro
priedade, sõbre- a Iniciativa Individual, sObre a máquina ainda é exa
tamente o que hoje penso. 

"O problema da Uberd~ . . • é o problema fundamenta l .,. Mas ao 
passo que os homens do século passado procuravam resolver o pr oble
ma romãntlcamente . .. os homens do século XX . .. exigem o realtsmo 
das liberdades de tato" . (pãg. 272). 

"O que ess& economia nova sustenta é que a propriedade é uma con
dlçlto e nllo um objetivo . . . O homem deve ser dono da sua casa, da 

·
8
ua terra, do seu gado, dos seus Instrumentos de produção, dos seus 

·unos ou dos seus aparelhos, de tõda essa riqueza justa e produtiva 
que o cerca, a fim de ser dono de si mesmo" (pág . 273). 
. "A hlp~rtrotia da máquina degenerou na maqulnallzação do homem . 
o que devemo~ lOgicamente procurar é a humanlza~ão da mâ~uina ..• 
o século XIX t o! o século .da máquina a vapor, que exigia e estunulava 
as grandes concéntrações Industriais que desumanizam o homem. O 
século XX deverá ·ser o século da maquina elétrica qu-e permite o tra· 
cionamento dessas concentrações inumanas e a reconstltulçllo da eco
nomia particularizada" (pág. 276). 

Nll.o é serr certa melancolia que releio tudo isso, depois de 24 ou 
llf. anos passa·dos . Continuo a pensar exatamente da mesma fonna . 
Mas ver!f!r:o que, pràtlcamente, nada fiz para que essas Idéias pas
l!assem do terrer.o do pensamento ao plano da stH> concretização . O 
plano da tun<i.a~ll.o de uma L!ga Dlstr!butlsta ftc·ou no tinteiro. E o 
própno nome dessa nova posição, equldlstan te d o capitalismo e do 
socialismo, E noje pt·àtlcamente desconhecido pelas novas gerações . Nós 
mesr.llls , quando continuamos a sustentar essas poslcões, passamos a 

. Catai em h.ummusmo econômico, que parece uma linguagem mais aces· 
oo~,·eJ. Mas a grande ·maioria dos homens de hoje continua a pensa r , 
o~s-seacta no ctllema - capltallsmo-soclallsmo . E essa é a gr ande me-

" lancolia . Por outro lado, há uma t·esistência inegável contra essa ten, 
dência ao diJEcma. U que vi na Europa democrática de hoje to! afinal 
a ' ' italldaae dessa solução distrlbutista , Salvo o nome, que é totalmente 
desconhecido . é no sentido de uma economia livr-e e ,-arlada, que vai 
natu ralmente ;, Inclinação dos homens mais responsáveis. E' o espetá· 
cuJo dn homerr em trabalho, das pequenas oficinas aber tas até tarde 
da noltP. dns campos •·etalhados em pequenas propriedad-e, das coope
rativas fMmaoas pela Iniciativa de consumidores e produtores, - é 

. tudo is.so CJUC está permitindo à Europa democrática a sua estupenda 
reconstltu!ção Vi o dlstt·lbutlsmo em ato e não apenas em hipótese . 
Essa é mesmr a grande barreira contra a "avalanche" comunista. O 
Imperialismo soviético é hoje, sem dúvida , a malo,r ameaça à. civilização . 
Contra êss~ lmperlallsmo, porém, não será a polltlca das mãos enht
vartas. o mttoao de asepsla sociológica , o farisaismo pollt!co de deixar 
que a Europa SE< arranje desde que não nos toquem as suas lutas , que 
há-de salvar o mundo. 

Se a Ingl~terra E> a Alemanha oclaental; se a Bélgica e a Holanda ; 
te- sobreotudc a ~·ran~a e a Itália estão hoje oferecendo ao mundo o 
espetáculo m••r;nltico de uma Europa malE, uma vez rertiviva, é que estll.o 

. ( (;;eaallir na z.• p:igina ) 

conflnntes no est6rço 0 à 
absututlsmo dE> u a vo e n o no dlriglsmo governaméntal ou no 
convivência soe! . .E:nfl !do, para ei:contrarem uma nova fórmula de 
o dlstrlbutlsmo como m éJque a Eufropa democrática está praticando 

• ourdaln azl· E 
democracl_!l ncmlnal parii democracia , ~:, f\osa . . ssa passagem da 
slvo na l';uropa de 1950 • ela se st ·r ·. o o qu~ v' de mais expres-
nem pelo socialismo mas po uma h e f,Jzendo, não peJo capitalismo 
d!'!saparecen com Chesterton mas q um<~nr zação da economia, cujo nome 
bom •en3o e a wLUI 8 ~ !!!t ~.e se éharna, como sempre, 0 

. ~-
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0 LUSO-BRASILEIRO 

de Athayde e 

Intelectual do autor, ~traçM aoe RUI objPtlvoe de pE-nsador eatóllco, trans
cendeu a própria orltlr.a llterirl&. Trlatio de Athayde, porque nlo acredita 
exclusivamente na est~tlca e oonstdera a PnfiAI& "a revelaçlo de forças tnvt
llvell que 18 ocultam no eoraçlo da realldade", nlo poderi. ser conaldPrado, 
amanbi, apenas como um critico ltterArlo, ante• como o critico de uma cl
vU~açAo que ele tio bPm aoube eatudar, craças aos aeus recureoa eaplrltua
llstu e cultura Jurldlca. atravéa de todas 1.1 eiJ)eclallzaçi\Ps: as polltlcu • 
u economlcaa. 

eligen:ia como 
O aeu Tolume "MPdltaçlo aobre e mu».do moderno" 6 alto documento do 

cu• de!J:amos afirmado. Para Trlltlo tudo 6 motivo de séria pel!qulsa lntele
etual: aeja 1IDl poema, um discurso, um Joco de football 911 a liturgia. Com 
a meama totalldade de eompreenelo e de amo , el~. pollillerando prlml\rla-

delas profundll!lllmas e brllhantllelmu. 'l!m ambCJ!, porem, a mesma -&
ç!lo llterArta. Inicial lhes provocou, de quando em quando, felCtmaa aortt
das no território da estêttea. A ambos elee Interessou, ainda, lmordl&lmea
te o homem e nlo t. obra. Charles du BOI!, num doa ensaios u Apronma• 
tions, estudou com multa felicidade o homem-Goethe, aselm como Tl'1st&o 
de Athayde, nesta Medltaçlo, ae preocupa com os homen1 Ma•ll'l&e, :Bernaaoa 
e Bergson. Quero dizer, amboe entP.nderam a critica como uma flecallzaçlio 
da estética em nome d& Igreja e de Deus. Escrevendo Isto, lllio ~e pronun
cio, ~ claro, sobre sP eles teem ou nAo razlto. Limito-me, t.penaa, a IC!m&P 
parcelaa e a Indicar orlentaçOea. 

I I 

mente na llçllo daa Verdade• Eternas, a tll<lo prt•ta a mer.ina laborloea e w 1- Estudando a Poesia bra~llf'lra eentemporanea, Trl~tlo de Ahtayde :reoo-
ltgente ateuçllo. Graças ' sua aultura ex~mjliar, f'lt! pod~ estabelrc .. r pele- nhece que "é nas horas trágicas e sombrias, do mundo ou de no~s& própria 
mie&, a propósito de qualquer t~ma: c~m o le tor ou um. ~utor . Poletlll<'a-1 concleur-!a, que a Poeslo. r~vrla, na 'Ycrdade, o ~entldo profundo que possue". 
essr., dl&a-ae de P68Sillí~m. •~mpte coneta, lnttlt.wntP e hu Ida, por mult? .. 0 I:o•ta transforma 0 mundo .,m vutro mundo. E quando 0 gula a luz da 
lnt~reuadal que ~ mo•trf' na dt'!esa do I<·U lü.árl~ crlstlío. "A vida crl~tl\ vêrdn<le que"JI!ro~r VPz~s. levatttr15mã' lntu!ç!lo, a revelAr 0 que 
6 aernpre ~att'tlca - f'la uma das au&a pr•tulsM.H . ~.11. pnv como nn il:UPrra. a própria c!Pncla de•conlleu". o B<'U "Conceito e atualidade da poesia" ~ 
estA aempre o homem jogando o aeu destino • terno • Da!, o seu combate um magnl!ico ensaio que conRtltue. tal\•ez, uma das melhores páginas da 
em nome. de uma ra>~lío cxtóllra e o SI'U apoRtolHdo dP_profPSR9r. J'_Psel)/.Or. JI.-Yasta obrA. de Trlstão de Athayde. 

Partloârlo, em nome de Crt.to, da vitória das Nações AllaCfií.•. nP•ta Mas qual ~ para Alceu de AmorOI!o Lima a "poesia brasileira contem-
guerra, dado que Trl5tlío d·• Athayde Pnt,.nd,., <•>D1o o sr. JacquPs Marltaln, poranea"? 
que a 't'ltórla do Fixo ~e tradu,.rl& num perh!o pari\ 11. conclencll\ cRtóllca A pr!mPil'ft partt' do livro dedica a Fagnndes varela. Alphonsus de Qui-
universal, - 1'1-lo, contudo, em virtude dR pu•P7.& de Ideal qu~ o anima, maraens Luiz Delflno e Ribeiro Couto uma carinhosa e penPtrante atenção 

1 

1
. eacrever na MedltaçJ.o fra~Ps como e•t& fpRg. 180): "O p~rlgo da de~o<::r~-~ estud~ sobre Rlbelro Couto 6 bem doc·~ment!J!io e criticamente certo. A 
ela estA sempre na sua eorrupçAo em df.IIIO<'r9 !'mo, t•to •. em subordinar egunda parte abrange 0 capitulo "Do condotelriBmo ao misticismo", a pro-

Lira-. Iniciada em 1923 eom um lllm:NO IObte a verdade ao núrne~o. R maiorias votlfpr9nt-. " dPmagóglca~. Eis póslto dP tres livros de critle11. llteràrla sobr~ Tobias Barreto. Olavo Bllae e 
•• &Dr>, <'Om "" doll 11lt!moa Tolumllll: JIOfque a vitória do EIJ:o democrl\t!co, se nlt> for ac.,rnpanhada. de um movi- -"Jorge de Lima. (este último sendo o de minha autoria). Por multo que me 

... ,..,.,..,.,, fLtTr&rla Jose Oqomplo, Rio) e "Poella mento intenso de,nerbtlanuaçlo profunda da •oclt>dade, ~erà tA.o perniciosa aja sensibilizado a generosa &mabll!dade de Trlstlo de Atha.yde para eo-
Jidttora Penlo Bluhm. Belo Horizonte), _ para a elvlllzaçlo como a vitória do totalltllr!Rmo .~utorltArlo . O pluralismo mlgo, nA.o q,uero deixar de consignar que me pa.recem certos os seUI eon-

a lndl •c!ualtdade do 11811 autor para aem Deua ' tlo errado eomo 0 montemo aem I'eus., • - celtas sobre o "diurno" na poesia de BUa.e e o "noturno" na poesia. de Jorge 
o, e pe?fU lntPlectu&l de uma 6poca. Daqui ae pode observar quanto a Idéia de Deus lnfiue n& conduta lute- de Lima. A terceira parte abrange ne novos: Murllo Mendea, Augusto ll'rede-

Literaria -ressa 
~anoe I NSELMO 

C.Pal\ "" ''D. A.") 

de 'lU lllultu ~ • e • Trtf.tlo de Atha 
6 o pecado 'Yealal A 11adot oe crfflkloe ~ 
possuem cultura 1 l:nteltgenel&. 

Toda a Obra de TriHtlo dl Ath&Jile 6 'lf upfllllo 41 lnteliiiDala. 
Com um proeeaao mental que tanto fndus oo dedus, o lf1, Alce1l ~ 
Lima revel&, nos mala lnsiJ]ilflce.ntea ~ormen , uma verdadeira 16!1Wall-
dade da lntellgenola. Beta ut111za • 1emu o• preteno para :ramocmsa. 1 
madltaçO.. profundas; ultrapassa, num "Mprtt 41 flneS!e" puca.li&JMI 01 
oontomoa dos problemu par. lnstUar noe conceitos um, de!!nlçlo ~essC;u.. 
alma; • &SIOCda, eom uma aora~em eh!llltovl&na, fatoa e Idéias compJeta.meete 
opoatoa para, atrav6a de uma dialética ortglnallealma, Impor uma orden1, em •om• da lntellgencla, '• mala deavalradu eontradlçl\1!11 , 

Elite eaplrlto p .. eta peloa problemas, tendenclas, dramas, futilldad• e 
rf!IIPiraçOea do noeso tempe JJI!.o como um de'JlrPocupado pela rua do 011-
Tidor, maa eomo um médico a caminho do hospital. m na tntellgeneta t&o 
vibrA til do ar. Tr~tcio de Athayda urna ~érla. preocupaçAo motora: a de que 
o tempo estA doente e necessita de tr•t•mento. A recrlllttanlzaçllo da T14a 

eis a au& farmacopela. . A meMDa preocupa.cao o absorve quando trata. de 
PC>etas, nAo só para dar o melhor qulnhlio da sua. simpatia. áqueles que con
sideram Deus !" auprPma musa, mas para, a propósito deles. traçar llZiha.a 
gerais multo lucldas acerca d~s caminhos atuate do lirismo ... 

A aua poslçlo ~. assim, um pouco a de um Ministério Público da fnte
llgencla., fiscalizando, em nome da IgreJa., com slmpatl& e preoeup&Qio, 0 
tumulto politlco • eoclal do noeeo tempo, e ouvindo, eom apreço embora 
á8 vezes a.preenslvo, o canto dos novos b&rd011. Este elogio lhe nf.o re&$.te&rá 
a posteridade: a de ter sabido centra!lzar no seu esplrlto o drama da ·IICIII6& 
época, Inclusive o estético, e de ter procurado, eomo um bom c11sc1pulo de 
B. Tomaz, humanizar as arestas dos problemas lapidando-os com a au& f&
cunda • fértil lntellgencl&. Sim, o futuro dirá Isto: a obra de Trlstlo de 
Athayde 6 • mata alta upressl.o llterárl& d.• lntel.lgen.cla braallelra delta 
época. 

• crande poeta Augusto J'rederleo Bchmldt, J.eetu&l elo IH', TrllltAo de Athayde. Católico ptatlcante, membro diretor da rico Schmldt, o Jorge de Lima da HTftnlca lnconsó.tll", Tasso da IIIU1'elra, 
~e 6 urna deflntof.o esata: - "TrlatAo de AoAo Católica, eate -yerdadf'lro Mestre do P'"llMUll~nto brasileiro sacrlflc& a Marcelo de Senr. • Alphonaus de Outmara.ens Filho. Conceltoa aempra agu- LIVROS ltEOEBIDM Poesia llrasllelra IOD&emporanea, por Alcew. •Ame-
•. De fato, pE'rcorrendo o Já longo trajeto um apostolado p,.rmanente (portanto mala de nrorallsta que de crítico). uma doa, equll!bra.doa • brilhantes. roso Lima; Orientações do pep.samento bras:llelro, por Nelson Werneck l!!loc1P6! 
o, oer de peneador e moralleta, nlo po- fulgurante voca~lio eatétlca que at~ na au& l'armonlosa !arma de escrever Este diálogo que de hà tantos anos para cA o ar . Alceu Amoroso Lima A lmltaçlo 4a 'Yida, eronlcae par Altamlro ~a; .A. grande vldo, por etet-

r c!P re ll'&QIIe a elite homem atnda jovem, o Bra•ll está patPnte. Todavia, de quando e1n quando. 'nlmi\IS tér!Rs que essa própria mantem com a nova poesia. do Brasil dt>moustra a capacidade de e.desl!.o i• la Leonardos da SUva. Lima.; Lfrlca, por 't/anderley Vlliela; 1930, Júlltórta 
é r.a tft nnbre cl~re:IIA de psplrlto, uma. temperatura mental que vocaçllo lhe Impõe, tol-lo e. falar de tt"mRS lltt"rl\rlo• com quase absoluta !seu- novas mPnsRgeus estéticas que, nA.o obstante o radicalismo da sua pos1ç~o I:;; da ReToluçlo na Paralba; A famtlla brasileira • &uas origens e O Ceará e e1 
3.Uh!!, " rc~Diraçi'io d ~. çAo. E' o caso dos •eus capitulas na J\lpdltat;Ao •obre 0 mundo moderno, es. religiosa e espiritual, existe no grande morall~t& de "Idade, sexo e tempo". f Presidente VRJU, por Ademar Vldal. 

!\lc~u Amornso LI uma lnl;!omavel preocupação anallsta, seJa tudando Maurlac, Bernanos e Bergson. Em todus eles, porem, a sensibilidade Tanto assim que, amanhã, não há de ser pos.ivPl estudar a poesia. brasileira 
5 ou autor~s. seja r!P nc41tM 011 perA"'IBlidadee. Desde os Estu- católica estA vigilante... desta época sem se ler e reler a obra do sr. Trlstl!.o de Athayde. Onde o aeu 
_ue, com nobr~ •orag , eoube ãar foros de cidade ' pOesia mo. Mut+..o semelhante acho o CIUIO literário e lntelf!Ctual do sr. Trlstlio de senso critico 6 mais e !dente e !O•luvel t quando Alceu trata de poetu e 
novo romance brvlle , - 6 Trllltlío crlttco llterãrlo Jll\lltante. Athayde com o de Charlea du BOI. Ambos, por serem católlc~ praticantes, de tendencla3 llr!cas. Poder-se-à sublinhar que o seu método, perfeitamente 
u ......_ q -...r. a ~ M •· ~ ..... Um. CM a fiiUia IIDNftl1llnm a lltea11u.ra oomo ~ para 41vacaç6ea :moral1111U. ~ mtel'pretatlvo, OQD8ilte - - ezpllc&r 01 poetas atrav6a de uma dl&l6tlca. 

R.E1>lESSA DE L~ -...&.lU. - CONSOLADO DE PC~IUGAL - ~ 
Poata.l. 2~2 - B.eclfe, 



Meditação sobre a palavra 
TriatdD de Athayde 

melo e 111o um fim. um melo 
a~ do mais perfeito doa 
aeres criados e de suaa poul· 
bWdadel e responsablllda· 
des. NAo eendo um ftm em 11. 
a palavra nAo é boa ou mé em 
li. Ela Vale ou desvale (como 
aosto da Uberdade criadora 
du pallmu, DUDCa bellto 
diante doi DeOiniii!IDO!! que 
me parecerem DeCe8l6r1ol A 
apr e •Ao do penaamento ou 
du PNIÇ6el), vale ou delva
le de IICCII'do com o ftm a que 
ae delttDL NAo é feJa nem 
boalta em ll. pela mesma ra
lflo. Nlo e nova nem velha. i 
ou pode •perfeita ou lmper~ 
feita, de acordo com a tJDal1. 
dade e a oportunJdade com 
que e e deft • emptel8da. 
E, por a mesmo. umdJretto 
e um dever. Cre8ce ou decles
C!e em perfelçAo, na medlda 
do aeu aervlço. Pola. c:orao 
lnatrumento, estA aempre a 
aervlço de aJauma cola E é 
mesmo na medida em que 
aerve, bem ou mal, ao aeu 
desUno, que deve ser julgado 
o aeu valor. Loso. estA para IA 
do bem ou do mal, do belo ou 
do feio, do oportuDo ou do 
importuDo. Por tudo a e 
que a podemos clasafftear de 
maerocoamo de um IJl1croco&. 
mo. um mundo dentro de um 
D1UDdo em 11. como e o e 
bumaDo, a 8eDOI1mperfelta 
ducdatula 

A palavra-instrumento eer
ve, antel de tudo, COIJI) ex· 
pretdo. Da pedra ao 11\10, a 
palavra 6 BUeoelo ou 10111. 
Mas aempre expressAo. 8: 11· 
ltncio total em cada um des
ses extremos. Por 11, a pedra é 
muda. Por si. Mas se _.provoca
da, fala a seu modo.Jit o eco. A 
palavra em IWl extrema Caci· 
Udade. Mas pooe ser muda. 
também. no extremo oposto. 
Os llijoa do mudol, porque 
a6 pela r! e quando multo na 
extrapolaçto da perfelçlo 
c:reac:ente àu cria~ 
entAmderno& 01 IU\Ioa. 
ra .. auenclo dOIII\IOIIeja 
uma poalçio tio alta e tio 
nobre, DO mundo e fora dele, 
que Julio o aUMlclo de Deus 
como aendo um doa argumeu. 
toa maia positivos de sua 
existência. Os deuses, lato é, 
as criaturas perfeitas da cria
çtlo humana, ralam. Mas 
Deua. a6 fala pelo s1lênc1o ao 
noaao s1lênclo. A própria Pa· 
lavra de Deus e aempre miste
riosa e para 1! de nossa com
preendo, a nao ser por anaJo. 
lia. De modo que a palavra 
não e 10m. Pode aer ou Dlo 
• · A palavra mtertor t au
dt. o perwmnto rala dlllllo 
deDIII"''DDDPoell ..... 
.. 6 UDII PIO p- do-

IIIDI!IltO mudo ......... 
to IODOI'O. Dal a patopnla da 
palavra exterior. como RDdo 
uma sonorldade vA e vazia. A 
meditaçAo é a palavra muda. 
E e o suprassumo do cam1nbo 
para Deus, tato é, o s116ncio 
supremo. 

• • • 
uaa a palavra nAo é apenaa 

um l11ênc1o sonoro, ou um 
perwaDM!Dto frultlado. Ela 
deft aer up11 ' Jato é. 
rnan!Waçio do ..,., aer, 
tal como e em .. natura& 
profunda. AI collu IObem 
em pelfelçAo, ua medkla em 
que falam, aegundo .. natu
n!la. Jato é, DI medldl em 
que falam de li. A pedra. em 
suaiiiiiUasem de eee, pala o 
eco é a palavra do IDUDdo 
mlDeral. é pualva.llaa, A me
dida que pawmoado IDUDdo 
miDeral ao mundo veaetal e 
anlmal, até c:heprmol ao 
mundo humaDO e ao mundo 
IQiélJco. a palavra vai CNe
c:eodo em virtnal!dade e tam
btm em perlcuJolddade. PoJa 
nada e ma1a pertaoeodo que o 
eiDift80 Imoderado, ou nep
tlw, ou fruatrldo do Yerbo. 
Jt que o verbo burnaDO é ape
DII um reflem do Verbo Dlvl
DO, do ~ que mereceu, 
como palavra, exprtm1r a pm. 
prta dlvlDdade crtldora. 

como expa 111o, a palavra 
fu 81 ve.ea do bomem, aeu 
portador. Como lDatrumento, 
a aviço do homem. pode • 
atlt mperlor ao proprto ~ 
mem. E o caso da obra quan-· 
do supera o autor. Paa1la a 
viver por li. Praticamente ln· 
depeadente do aeu criador. 
Do aeu formulador. Mas, nor
malmente, a palavra como 
IDitrumento do ma1l DObre 
DOI anhnals, é a-mUhna 
~. o bomem e o que 
tala. & como fala. 8: para que 
tala. O Bem, a Belela, o Saber 
llo tbrmnl!Mioaatravásde pa
,Jpraa. B é DI medida em que 
eJaa aenem a c:ada um de-. 
valores IUpn!IDOI - e ao va
lor supremo do Cr1lldor del: 
• vaJorea reJatm. -que a 
palavra pode • Ul8da com 
ma1ú8cula e solittrla. A Pa· 
lavra. 

• • • 
Como expressão s1m. Mas 

como eommdeaçAo também.\ 
A palavra nos leva ao outro. 
A. palavra nos traz o outro. A 
palavra. é relacio. a ~aço, e 
UDllo. ComiN' ódio, ~(Iria, 
~. llleiiL Sempre 
o - Cllit.er de M'Hd"'• 
de, Jl queela6&111'611111 
• 1 ' r Milbenlldt. P811 

de lU& atormentada vlda. hoJe C!lLI • 
......... pelai maiores cn cea de are.., m11Ddo moderno. O fato 6 
.CUt 11 entenderam entre a1 e 
bUIIaram meta dúzia de mw ccs 
,IWIUDelrc• do fiDal do século xvm 

vasta obra que legou e que os qeua 
doia biógrafos revelam Jll!d& Ima
gem e pelo som. ~ LúCio 
Co.; ta completa eaa dupla lmacem, 
J)i:las palav u ldmlrivela com que 
interpretou eu& peaonalldade e 

XIX, para eaaa obra par no.o patr1-
àa6nio ... u 

o bomem e livre, DO COI\fUDto 
dOI aeres, porque pode, pela 
palavra, exprimir e comunl
car-ae. E, pela comuntcaçAo, 
dar ao homem o sentido da 
fratemldade, da unllo. da 
paz. O dom da palavra, por
tanto, é o dom da aolidalteda· 
de. Da comunidade. Da vi
vência em un1Ao com o próxl· 
mo. A palana como exprea
aao exclullva, 1101a. A pala
vra, como conm~, é o 
camlnbo da perletçlo. Da 
pami'!ID da lnw"""Ma A 
tranacead6Deia. 

• • • 
181 pamsem a6 se opera 

atraftl delae poder de erlatl: 
vldade que e o dom méxhno 
daa vtrtuaMadel bnrnanas 
Deus e o Criador. o bomem é 
aacrlador. Criador, acima de 
tudo, pela palavra
instrumento. Instrumento 
puaivo como a mio, o pincel, 
o eacopro, o pt, tudo que a 
arte tu do homem e pelo ho
mem. Bua çrlatlvidade, por
tanto, e da·~prta natureza 
da palavra. o poeta é o qta. 
dor puro da palavra peJa pa. 
lavra. Como o pintor tala pelo 
plDcel o p1anlata pelos de
doe. o dancariDO pelos pés. 
Seudo liberdade em 11. em!» 
ra 1Ditnlmento e 16 como ma. 
trumeDto de aerYiço é que ela 
atlnp i sua pleDa liberdlde.. 
8eDdo llberdade, a palavra 
DOI aerve na medida em que 
nAo DOI eecravill., como é es
cravizada. Os povoa são cria· 
dOI peJas liD8Uu, eaquanto 
por sua vez 81 criam. Temos o 
poder de lnovar, em matéria 
de llnguapm. E até o dever 
de o tuermoa. de8de que essa 
pasaapm da técnJca 11ngrus
tica A c:r1açlo ldiom6t1ca não 
seja apenas um luxo ou uma 
valdade, ou uma pura 1Dian1· 
dade. maa um aviço de Fé e 
de IIDOr. 

Um Imo como .. A Pala
nat•O...deAu.da 
Mata Kacbado Fl1bo (Bd. Vf!it 
... Belo lfortlnnte, 18) é 
um OUIO alado. Livro de um 
admldvel JJIIIIIDitllmo que 
o autor IUb-detiDe como aen
dd "expl"eell6ea e -.. que 
d1.spenaam ll'IJDitlca e d1cJo. 
nArlo." Tanto ae cUr1ge aos 
mo~.ogos como aos princl
plantes, para O U10 deue Jn&. 
trumento alado com cwe 
Deua dotou todol oa aerea, ua 
medida de 1118 perlectlbtJide. 
de. so PQIIIlO cüa uma 00111 
ao fechl-llll Llll~~~l-~110 ·~RO 
t.odo 



Alcunhas patéticas-------~ 

F oi em 1915. Levado pelo ve
lho Sen~ Vjrgiljn__óe ~ 
Mello Fiancoe~?m"
Pânhia do seu neto Ro

drigo, fui conhecer Ouro Preto. Uma 
das consequências imprevistas da 
Grande Guerra, no ano anterior, fo
ra restituir o Brasil à nossa gera
ção. Principalmente à minha, já 
com 20 anos ou mais e marcada por 
um lamentável ceticismo aniina
cional e antibarroco. Ficamos alar
mados. Aquele "bu:çiti" esculto-ar
qultetônico incomparável do nosso 
passado, com que Afonso Arinos po
voava a ·nossa imaginação adoles
cente, parecia realmente "perdido" 
para sempre. 

Tudo parecia ruir ao peso do 
desleixo e do ressentiment<J, pela 
mudança da Capital para os cam
pos de Curral del Rey. Para Rodri
go, o choque o levou a dedicar a . 
vida .inteira à defesa do nosso pa
trimônio ~stético colonial e impe
rial. Em mim se reduziu a um ar
tigo-protesto na. Revista do Brasil, 
de Monteiro Lobato, em 1917, e a 

--llDl culto secreto também, e pe:a 
vida afora, concentrado na mais 
patétk:a da.s figuras humanas elo 
nosso passado de Arte e de Fé, An
tonio Francisco Lisboa, o Aletj a
dlnho. 

Essa furtiva memória de um 
)>a&Sado octogenário bastaria para 
explicar a profunda emoção com 
que há dias, a convite de Lúcio Cos
ta e na presença do próprio filho 
·c1e Rodrigo, o grande cineasta Joa
quim Pedro Mello FranCQ de An
drade, fui assistir ao filme por :?.1'1-
bos dedicado à obra do mártir de 
nossa ·independência artistica, o 
Aleijadinho, principalmente na ci
dade-memória do mártir de nossa 
independência política, o Tiraden
tes. 

A marca dos artistas geniais ê 
fundirem, em sua obra, o passado 
e o futuro. O presente e a eter
nidade. lBSo aconteceu com Anto
nio Francisco Lisboa, como está 
ocorrendo com o próprio Lúcio Cos
ta. O delineador de Brasília, ima
gem do B r as i 1 no século XXI, 
é o mesmo que foi restitui r 
beneditinamente o "roteiro" da 
obra do genial mulato mineiro, 
nos monumentos do nosso paB
sado colonial. Isso aconteceu há 
uns 15 anos. Não sei como o cineas
ta mineiro descobriu este roteiro, 
no qual Lúcio Costa ftxou, para 
sempre, o caminho percorrido pelo 
escultor mártir e místico, ao longo 
_de sua atormentada vida, hoje cn.u 
aagrada pelos maiores críticos de 
arte do mundo moderno. O fato é 
que ae entenderam entre si e mo
bilizaram meia dúzia de mú.siceo.s 
brasileiros do final do século XVIII 

inicio do século XIX, para que o 
ma~Lco, a imagem perfe ta 

singular. Se o 
confll'ma, 

obra de An li)

nlo Lisboa, a fama que 
Já conquistou com seus outro.> fil
mes, Lúcio Costa nos revela com 
aeu estudo sobre o Aleijadinho, uma 

Tristão de ..4thayde 
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face para mim até hoje oculta, de 
sua delicadíssima personalidade, 
tão original e sutil de urbanista, co
mo profunda na filosofia da cultu
ra. Tanto JoaqUim Pedro como Lú
clo, pela imagem e pelo som, nos 
restituem a obra de Antonio Fran
cisco Lisboa como a expressão de 
U:{na alma, no sentido mais pu:o 
q.a palavra. Esse solitário de gênio, 
humilhado em vida pelo maia ter
rível dos males físicos, pela mlsé
ria no sentido mais inumano da pa
lavra e pela solidão a que esse con
luio de males o reduziu, ficou re
tratado do modo mais patético na 
vasta obra que legou e que os ~eus 
dois biógrafas revelam pela ima
gem e pelo som. Enqua'Ji'to LúClO 
Costa completa essa dupla imagem, 
pelas palavraB admiráveis com que 
interpretou essa personalidade e 
essa obra sem par do nosso patri
mônio mtelectual estético. E a ex
trapolou eQl ~u sentido tran..,;en
dental. 

Pettsatnentó 4o pf9bl~a 
lissimo daB relaÇ6es entre á-~ 
logia, a ciência e o misterio, me pa
rece ser o melhor meio de explicar 
filosoficamente o que foi o senti
do mais profundo da arte de An
tonio FrancisCQ Lisboa, em sua srg
nificaçãQ metafisica, em que esté-

tlca, fllosofia e rellstio 1e unem era 
face do mistério do universo. Ela u
sa págiqa, das mala belas e protun. 
das que- tenho lido sobre as \'81&· 
ções de ciência e de cultura, em 
que espíritos de escol, como .José 
Reis ou lOOgério Ce.9ar Cerquelta 
Leite vêm ultimamente meditando 
e onde encontrarão, estou certo, o 
me6ltlo deleite e ensinamento 4.ut 
encontrei. 

"O desenvolvimenw 
e tecnológico não .se COllltr&lolílt ''t 
natureza, de que é, na verdade, 
face oculta - com todas u suaa 
potencialldadea virtuais - revela. 
da através do intelecto do ·not:Dellli..l 
vale dizer, através da 
tureza no seu estado dl 
de consclê.neia. O h~tllelll é, 
o elo racional entre doia abJisBJ~. 
o micro e o 

fenômenos naturais, ==~===] "elaborados" do a 
do fenômeno natural 

Assim temot. de 
tureza ao ~oe 
alcanee da mio; 

tureza ao ~~~~~ 
êncla do hOIDell~ ·· 

sênela da 
um todo. Razãô 
e entrosa - lm:anEatJil 
transcendentalmente 
volvtmento cientifleo 
co, quando livre de 
pria tendência em 
conclusão norma 1, 
"contra" o homem, uma 
é a peça-chave desse MUIIill. 
qual o drama da vida .se~~-.~ 
tura,lmente intervençõea 01 
devidas a toda espécle 
ses - econ6mlcos, comerctaia, po
líticos, ideológicos - entram no 
sentido de afastar o desenvolYimen
to científico e tecnológico do aeu 
curso natural. Mas não se podem 
manter, indeflnldamente, tala des
vios: o homedl é trazido de 
como que atraido por uma "'DlDC111ll!•1 
derável" força de lll'IILVitlada 

faz perder, i.o~11t~==~~ aqueles impulsos c1 
tar, como por eonse..., a resultan
te de uma impOsição científico-tec
nológica intriDseea. 

Se, confundido pelas Jir61t1P1U 
co~tradlçiles decorrentes deaaea 
desvios da normalidade racional, 
cientifjca e tecnológica, o homem 
tenta deter-ae a meio caminho, o 
resultado é o caos. Este 6, Dl'eel&ll
mente, o estado em que 01 
cios do mundo - e o próprio 
do - hoje se encontram. 

:m:'\11• 

dea tailta 
blema. central 4aa 
teceoiosla, c1ênc1a e 
cendental, no mL&térlo do 
so. E tudo lsso encarnado neua 
gura de wrturado genial, como foi 
eae TUadentea da nossa lndepeD
d~nela artística, o Aleijadinho. 
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11 f rontannos, 
nperjicialmente, 
ontem tentamos 

I : ::;t~do documento I sobre a paz, 
com o que ae vem prati
cando entre nós nos úl~ 
mo1 anos, veremos o 
4bi.tmo que os separa. 

O Papa colocou ex
'UI:&m:enl~e o Ano San

o signo da 
BecozMW1ac;:io. O r a, o 
fJ!lB 1e vem fazendo ofict-
Glmente, durante esse~ 
últimos anos, é precisa
mente dividir os brast
leirOI entre fiéis e tnfiéiB 
ao "espírito da Revo
lução". Longe de se pre
gar a reconcütação dos 
brasileiros, como deveria 
1er feito, o que se de
fende oficialmente é a 
necessidade de combater 
o upirito de conciliação, 
de tolerancia, de con
viv§ncla dos contrários. 
dividindo o noBBo povo 
em puro1 e impuros, em 
bom e maus brasileiros. 
Tudo isso sob pretexto 
de ordem e de disciplina, 
contra 01 perigos da li
berdade. Impõem a cen
sura prévia como garan
tia da ordem. Confun
dem autoridade com au
toritarismo. Irmanam o 
espfrito de composição, 
património tradicional 
de noBSa evolução polfti
ca, com o espirito de con
fusão e de indisciplina. 
Faaem da intolerancia 
uma virtude e do perdão 
uma fraqueza. 

Enquanto o Papa pro
clama textualmente: 
"Nada de represálias, 
n a d a de vinganças", 
cria-se um Estado Poli
cial em que a caça aos 
comuniltas, a repressão 
à "subversão", a toleran
cia com a tortura, a re
cusa a distinguir crimes 
políticos de c r i m e s 
c o m u n s , representam 
pontos capitais do Bis
lema institucional 
vigente1 __ ~ a s e a d o na 
onipotencw. do P o d e r 
BzecutivO, armodo com 
o execrável AI-5. Enquan
to o Papa chama a noBBa 
atenção para o "compro
misso (por ele) assumi
do para a indulgtncia e 
para o perdão'', o que se 
r;.ega entre nós, como a 
'/fli»>fian do regime, é 

a teorltz da "Segurança 
Nacional", como medida 
suprema de todos os di
reito& individuaia e de 
todoa os valores sociais. 
Eua teoria securitária é 
o escudo dos Estados 
To ta li t ários, upres-
~~ encarnada no 

contraste 
Tristão de Athayde 

hitlerismo e no stalinis
mo, segundo a qual as 
nações e os p r ó p r i o s 
cidadãos de cada pais 
são divididos em amtgos 
e inimigos. Foi o que Hi
tler chamou de Wehr
Philosophie, a JUosofia 
da defesa, em nome da 
qual tudo é permitido, 
desde que se apele para 
o mifo intocável d a 
Segurança Nacional. Tu
do isso é exatamente o 
contrário ao que procla
ma Paulo VI, em seu 
histórico documento de 
Natal de 1975: "Nosso 
Senhor é explicito e 
exigente pelo que se refe
re a este ponto da paz 
desarmada de quaisquer 
instrumentos e armada 
somente de bondade e de 
amor". Tudo isso é con
siderado, pelos próceres 
do nosso Sistema, como 
prova de derrotismo, de 
escapismo, de impatria
tismo. Em nome dessa 
pretensa Segurança é 
que a palavra Anistia 
vem sendo sistemática
mente negada e conside
rada como subversiva. 

Quando o Papa 
enumera 08 falsos SUB
tentáculos de uma paz, 
que não é paz, de uma 
civilização que não é 
civilização, condena a: 
"revolução, tornada de 
violenta que era e m 
inexoravelmente estática 
e tremendamente au
toconservadora". Se ele 
se refere a í , eviden
temente, às revoluções 
comunistas e fascistas, 
que uma vez no Poder 
se tornaram "tremen
damente autoconserva
doras", o mesmo se apli
ca ao nosso modesto Mo
vimento de 1964. Tra
ta-se ainda do oposto ao 
que recomenda o docu
mento pontifício. Quan
do este, igualmente, lan
ça o seu esti[lma contra 
uma: "organzzação capi
talista, isto é (slc), egois
ta", da economia que 
temos nós feito, em nos
ao famoso milagre brasi
leiro, senão inslituciona
l i 2 a r economicamente 
e s s e capitalismo, em 
nome da eficiência 
econ6mica do privatis
mo contra toda inter
venção dos poderes pú.. 
blicos na economia pn
vada. E se pensarmos 
naquele ufanismo, que, 
ao menos no último qua
triênto, foi a tônica da 
política nacional, tocan
do às raias da impostu
ra, vêmo-lo em visível 
contraste com a con-

denação lançada p e lo 
Santo Padre contra: ''a 
fascinação narcisista de 
u m a cultura histórica 
presunçosa e persuadida 
dos próprios destinos pe
renes e triunfante.". 

Em suma, _ enquanto a 
maior autorfdtlde upiri
tual do mundo moderno 
proclama o principio do 
desarmamento, não só 
moral mas material, 
como penhor de toda 
civilização auUntica, o 
que vemoa entre nós é a 
apologia da repressão pe
la torça como único meio 
eficiente para impedir o 
s u r t o do terrorismo. 
Quando, na realidade, o 
terrorismo e a subversão 
não são causas mas efei
tos, que só em seguida se 
tornam causas. Compete 
às autoridades, que dis
põem, como entre nós, 
de torça organizada, de 
uma situaçao econ6mica 
r e l ativamente estável, 
com um povo reconhe
cidamente pacífico e não 
violento, compete a uses 
governantes to m a r a 
iniciativa. E essa inicia
tiva tem de começar por 
uma Anistia GOl crimá 
polfticoa, pele ~ 
dos canais de Infor
mação, p e l a supres•® 
do obscurantiamo cult• 
ral da censura prhi« e, 
antes de tudo, pela su
pressão d o calamito10 
AI-5, que constitui a 
maior barreira entre o 
Brasil real e o Brail 
oficial. 

No dia em qruJ o Santo 
Pactre lançou eue histó
rico documento, o nosso 
Governo, em boa hora, 
telegrafou ao Sumo Pon
t i f i c e a sa ociando-le 
mais uma vez d men
s a g em comemorativa 
desta data (19 de ;anet.
ro) que estou fazendo 
difundir par a conhe
cimento do povo brasi
leiro, cuja vocaçllo inata 
para a paz e a concórdt4 
tanto o nobilita com!) 
nação, em busca sempre 
do patrim6nto eapiritual 
da humanidade." 

Queira Deul (]tU esaa 
palavras, Uío allas e tão 
nobres, C011corram parti 
p6r em consonancia as 
realizações tuturaa de 
um regime político,~ 
toritário, proviaórlo eu
cepcional, com os prin
cípios morais e pol{tícol 
proclamados por e s s • r--------.......J 

documento de ressonaJI
cia universal. E não con
tinue como até hoje, em 
patente contradtçao ccma 
ele. 



ornem e o 
Tr~tão de Atluzyde 

A 
publicação de uma nova não é livre e essa subordinação a minipotência humana, no ato de seu 
tradução dos Salmos causas extrínsecas também atinge realizar ou não a sua finalidade, em a .---·---· 
Cdepoil; da clássica, de a natureza psíquica do ser huma- isto é, o seu destino. ll': aquele pa- convinha à sua natureza de hinos, 
Souza Caldas, no início no, tanto individual como coletivo. pel da Providência, a que alude o frequentemente cantados em co-

do século XIX; da do Padre Leo- Nessa cosmologia imanentista, na dicionarista Morais e Silva e que ro e até acompanhados por músi
nel Franca, há cerca de 20 anos qual o homem aparece como su- representa um dado capital da cas ou danças (lembremos que 
passados; das moderna ," de Frei bordinado a um imperativo cate- cosmologia cristã. Enquanto, no s~ o nome de um in&tru
Martinho Penido Burnier, Frei górico da natureza das coisas, po- determinismo positivista . Comtel ~mento de 10 cordas) os salmos se 
Bruno Palma e outros) nos su- dem influir tanto o materialismo podia afirmar que "o fi'omem se compõem de versos, às vezes agru
gere algumas considerações sobre cientifico de um conceito. monista. agita e a humanidade o conduz", pactos em estrofes, mas cons~ando 
o destino humano. Trata-se da da ciência moderna, como igual- no indeterminismo cristão JPOde- cada um de duas parte.s que ae 
tradução contemporanea. do Pe. mente a concepção clássica do "/.\mos dizer que o homem se move contrabalançam e integram, tor-
Vogt diretamente do hebraico, e Fatum da mitologia greco-latina e a Providênciá o movimenta. Essa mando um conjunto rítmico". Eis 
da ~a retisão brasileira pelo poe- e mesmo o reincarnacionismo ori- dmamização recíproca, entre o a razão pela qual a tradução poê-
ta beneditino e meu amigo de co- entalista em suas diferentes inter- homem e a Providência Divina, é tica dos Salmos, por 'Wl Q2$W. na:,.. 
ração Dom Marcos Barbosa. (Qs pretações espirituais determinis- que coloca a oração como a rela- to como Dom Marcos, nos oteiiêe 
.S«lJ!Os, Trad. do Pe. Ernesto VogL tas. Os conceitos de liberdade e ção constan:te e normal entre a Üm instrumento ae oração lnr.otn-
S.J. '€ Dom Marcos Barbosa O.S.B., de Providência, nessa Interpreta- criatura humana livre, dentro da parável. Basta controntannoe o 
Ed. Loyola, 351 págs. 1978). ção determl.nlsta do destino hu- Pt_:edeterm~naçii:o d_e uma Provi- lj início do_ salmo 41, que DQm 

que é o destino? Tomemos mano, desaparecem em face do denc1a, nao so cnadora do uni- Ul cos considera 
duu defini9i)es de grandes dicio- conceito de Natureza. verso, mas diligenc1adora do des- em sua 
n•rl$1ls brasileirqs, uma do pas- Na idéia fatalista do destino, ti_!!Q _huml!_no respeltanao sua li- gar do 
sado e uma do presente. "Certa reaparece 0 conceito de transcen- ~dade. atr.avé.'; das causas se- titulado 
lai e eaçadeamento necessário de dência, contestado pelo determi- gund_as . da_ natureza, que explicam J§... 
coialifa ue haviam de acontecer nismo imanentlsta. Mas perma- a ex1stenc1a do mal e do erro. 
ao hQ em. Sorte, ordem de su- nece a negação da liberdade. o 
cess~ .,procurados pelos entes li- destino dos homens, segundo essa • • • 
Vtes"'U dirigidos pela Providência, filosofia religiosa, está necessar!a- Toda a esp!r!tualidade 

por ela permitidos <Morais, mente subordinado a uma prede- judaica e cristã, ~'tá baaeada 
181S) 91 então: "S~ssão de ta-JJ. terminação divina, monoteísta ou ~conceito deOl:a$iM, O .. ""~~!A' 

6, gu i~oolem ou não sucfAg] e'fi politeísta e anlmista. na qual a blt!i e. o~
q~óif!l!ituem a vida do""bomem, vida humana é Incapaz de mudar muro das lamentações de Jerusa
considerados como resultantes de o seu destino predeterminado. En- lém. nas sinagogas ou nas igre-
causas independentes de sua von- tão se chocam forças ocultas e jas cristãs, seja na sua cela con-
tade" <Aurélio, 1975). inexoráveis, dentro da natureza fí- ventuà.l ou no silêncio de seu co-

Se quillermos uma definição sica ou num plano absolutamente ração. E os Salmos representam a 
sucinta e filosófica, poderemos transcendental de fatalidade. em mais venerável coleção de~es gi~~ 
dizer que o destino é a finalidade que natureza e divindade são pia- logQ~ entre a criatura e à Criador, 
do ser e dos meios de se realizar nos paralelos, e incomunicáveis, entre os filhas e a Pai.._§!!gunC!2._a 
ou não. A rigor, a palavra não se como na interpretação muçulma- terminologia que •Cristo trou~à 
aplica especificamente ao homem, na do monoteísmo. O ser humano humanidade e a cada _hom~em 
pois as coisas não humanas tam- está totalmente nas mãos de um particular. 
bém têm o seu destino. Mas é de fato imutável, no qual a liberdade ) - São 150 tipos de comunicação 
fato quando aplicada ao ser hu- ~1ão representa nenhu1na1'orça com o Inefável, com o Mistério, 
mano que a palavra atinge o seu atuante.- Tanto no -â!!t'effiünismo com o Criador, com o Pai, que 
sentido integral, em que intervêm como- n·o .fatalismo, a liberdade Cristo rezou e a Comunidade dos 
três çpnceitos fundamentais - a humana tem um valor acidental f~~ continua ate hõ}'e ã rezjp'; 
natureza, a liberdade e a Provi- e não substancial. ·- ~- como sendo a expressão máxima 
dêncla. Se assim for considerado, Qua:iit{)ão · viden ialismo da humildade e da gr.andeza do 
o destino pode ser atribuído à terceira posição possiVel em ace er humano, tanto na exultação 
nossa existência, à luz de três do comportamento humano, em ãa ã1egr1a de viver, como na pro
grande~ _formas sistem~ticas - ol sua tensão_ constante entre causa- vação~. Re
determmJSmo, o fatalismo e o !idade intnnseca e causalidade ex- \ presentam a forma ma1s espln
provldenctalismo. trinseca, nesse laço "entre les tualizada da vida do espírito. E do 

Segundo a concepção determl- cleux bouts de la chaine", como seútido supremo da palavra Poe-
nista, nossos atos estão submeti- dizia Bossuet, Deus e o homem, sia. 
dos a um encadeamento necessá- ~não só reaparece a .l.iberdadeL co- , Como nos diz Dom Marcos, na 
rio, do qual desaparece toda inter- mo elemento essenciat;" masãinda apresentação de sua obra poética, 
venção, se não a.parente e ilusória, a ,2ração, como 'Jaco fundamental injuperável em. nosSãllteratura 
da liberd,ru:le. A natureza física entre a Onipoténcia Divina e a re igiosa, tanto em. seu valor mís-

r -r 

. ~·· 

..... 

Deus?'' 
sente, p. 

Texto da 
Marcos: 

"Anseia a corça/ por t:gn 
va/ assim minh'alma/ por Ti, meu 
Deus/ Ela tem sede/ de Ti, l)eus 
vivo;/ quando verei/ a Tua face?" 

O contraste é flagrltnte, em
bora o sentido seja o mesmo, en
tre um texto prosaico e um texto 
de mais pura beleza poética. E as
sim caminhamos, ao longo desse.~ 

·150 diálogos sublimes, entre o he-

{

mem e Deus, que representam o 
que há de mais alto e de mal& 
puro, nessas !e1açoes ~f(Q'e-:=ã:li
bfll:çladll.Jlul!.l@ª-. _e._a_.~J:m1.Q..ência 
Divina, com que podemos e due-
mos conduzir o nosso destino, pes
soal e social. Sendo, ao mesmo 
tempo, conduzidos pela mão de 
Deus, expressão suprema de um 
providencialismo que nos liberta, 
tanto do jugo do determinismo, 
como do isolamento do fatallsmo, 
e que respeitando a nossa liber
dade clareia os nossos caminbol 
com o farol da Oração. 





• Alceu Amoroso Lima, 
conhecido na vida literária 

como Tristão de Ataíde, é um 
dos líderes do pensamento 
católico brasileiro. Sua ação 

social se desenvolve desde os 
tempos de Jackson de 

Figueiredo, de quem foi 
amigo e com quem 

participou da fundação 
do Centro Dom Vital. Quando 

surgiu o integralismo, resistiu 
a êsse movimento. Da critica 

literária, que o levou à Academia 
Brasileira de Letras, passou a 

dedicar-se aos grandes problemas 
nacionais e às interpretações 

sociológicas. Dedicado quase 
inteiramente ao mister de professor, 

têlido . dado Cli.Ysos . aié no estrangeiro 
(Universidade de Nova Iorque, por 
exemplo), pertence ao grupo católico 

mais esclarecido: aquêle em que 
militam espíritos como Jacques 

Maritain, Padre Ducatillon, Padre 
Lebret e outros. Seu pensamento 

é perfeitamente caracterizado pelas 
respostas que deu a uma série de 

perguntas que lhe foram 
formuladas por MANCHETE 

sôbre o momento brasileiro. 

..... 

~. 

DE 

A 

Trlstão de Ataíde 
(Alceu Amoroso Lima), falando 
francamente a MANCHETE. 

- Qual das refonnas de base, 
a seu ver, é a mais urgente para 
o desenvolvimento brasileiro? 

- A Refonna Eleitoral. 

-Por quê? 
- Para evitar que o poder 

econômico siga influenciando no 
resultado das eleições. 

- Então o senhor é contra a 
participação dos ricos nos plei
tos eleitorais? 

- Evidentemente, n ã o s o u 
contra os ricos bem intenciona
dos. Combato as influências de 
grupos em favor de interêsses 
menos legítimos, que entravam 
o processo de libertação da 
grande massa do povo brasileiro 
e até deturpam o sentido da de
mocracia representativa. 

- Como a Reforma Eleitoral 
poderia afastar tais influências? 

- Criando, por exemplo, um 
maior número de eleitores, com 
o objetivo de tomar impossível 
a conquista da imensa maioria 
dos votos. 

-Ma$, como se criaria um 
maior número de eleitores? 

- Dando o direito de voto 
aos analfabetos. 

- Isso não seria uma maneira 
de combater a campanha de al
fabetização? 

- Acredito sinceramente que 
nã~ Se fôsse, eu seria contra a 
extensão· do voto ao analfabeto . 

- O senhor acredita que o 
analfabeto tenha suficiente dis
cernimento para votar? 

- E n t ã o eu lhe pergunto: 
você entende melhor do pro
blema particular do nordestino 
do que o próprio nordestino? O 
direito de escolha requer ape
nas uma sabedoria instintiva, 
prática, que muitas vêzes os al
fabetizados não possuem. 

- A Refonna do Ensino po
derá diminuir o número de anal
fabetos e de semi-alfabetizados? 

- Claro que sim. A Reforma 
do Ensino, além de eliminar a 



,. 

chaga do analfabetismo, há de 
·criar condições para a execução 
de outras reformas absoluta
mente necessárias à emancipa
ção do Brasil e do homem bra
sileiro. 

- Que condições são essas? 
- Conhecimento dos grandes 

problemas nacionais e o estudo 
das soluções viáveis. 

- Isso seria feito por uma 
elite? 

- Não. O trabalho será do 
povo todo, em conjunto, mesmo 
porque as elites encaminham os 
problemas, mas não os resol
vem. A decisão final sempre 
cabe à massa do povo. 

- Em que espaço de tempo o 
povo brasileiro esUU'á em '-on
dições de tomar uma atitude de
cisiva? 

- Muito mais breve do que 
se imagina. Dêem-lhe o voto e 
verão. 

-O que veremos? 
- A almejada Reforma Agrá-

ria, por exemplo. 

- O senhor crê que os anal
fabetos votarão nos candidatos 
reformistas? 

- Não posso ter certeza no 
momento, mas é bem possível 
que sim, num futuro próximo. 

- Apenas êsse maior número 
de votantes poderá solucionar o 
problema brasileiro? 

- É claro que não. A chave 
de tudo está na convocação de 
uma assembléia constituinte, que 
abra efetivamente caminho às 
esperadas reformas. 

- Isso quer dizer que o se
nhor apóia o Presidente João 
Goulart? 

-Em tôda a linha, no que 
diz respeito à reforma constitu
cional. Acho que devemos ter 
uma assembléia constituinte o 
quanto antes. Só assim podere
mos enveredar por uma Refor
ma Agrária efetiva e estimulan
te, sem pender para os extre-
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mismos, tão longe da nossa ten
dência democrática. 

- O senhor acredita que os 
partidos políticos apoiarão a idéia 
do Presidente João Goulart? 

- Acredito, exatamente por
que os homens verdadeiramente 
responsáveis dêste País sabem 
que já não podemos fugir de 
uma Reforma Agrária. 

- E por falar em Reforma 
Agrária, o senhor prefere a de 
Fídel Castro ou a de João XXIll? 

- Claro que sou favorável à 
reforma preconizada por João 
XXIII, justamente porque êste 
representa o grande equihbrio 
que fará uma modificação subs
tancial no regime de posse da 
terra dentro das normas legais. 

- Se não fôr aplicada a dou
trina social da Igreja, o senhor 
acredita no aparecimento de 
uma espécie de Fídel Castro 
brasileiro? 

- Tenho certeza absoluta. 

- E · quem seria êsse FídeJ 
Castro? 

- Jânio Quadros reúne as 
condições essenciais. Tem uma 
forte personalidade, é culto e 
inteligente. Se fôr pressionado, 
marchará fatalmente para a es
querda, como o fêz Fídel Castro. 

- O senhor não acredita na 
influência do Deputado Fran
cisco Julião com suas ligas cam
ponesas? 

- Julião não tem a mesma 
categoria intelectual de Jânio 
Quadros. 

- O que diz dos movimentos 
do Governador Leonel Brizola? 

- Está colocado à esquerda, 
com uma forte tendência cau
dilhesca, fatal às suas preten
sões. O Brasil não tolera cau
dilhos, a não ser como Osvaldo 
Aranha e Flôres da Cunha, que 
se integraram na sociedade. Os
valdo Aranha, po,r exemplo, in
tegrou-se de ta.!, maneira na po
lítica mundial que chegou a bri
lhar na ONU. 

- Se o senhor considera o 
Govemador Leonel Brizola um 
caudilho de esquerda, o que cliz 
do seu catolicismo? 

- Como Lacerda, êle é vio
lento, mas contido justamente 
por êsse catolicismo. 

- O senhor considera Julião, 
Jânio e Brizola nocivos ao País? 

- Considero-os muito b e m 
intencionados, embo.ra o Inferno 
esteja calçado de boas intenções. 
Mas eu previno: só a Deus cabe 
julgar a atitude dos homens. 

- Então, os três homens pú
blicos são úteis à Nação? 

- Todos os movrmentos que 
visem à libertação do homem 
são utilíssimos. 

-· Dessa forma, o senhor se 
ideytifica com a tendência re
volp.cionária de Brizola, Jânio e 
Julião? .* Sou um revolucionário no 
sen 'do pacífico da palavra. Con-
sid ro a revolução violenta um 
des erdício, completamente irra
cional. 

I 

l Acredita que a reforma 
a~a possa ser realizada sem 
saqgue? 

Acredito principalmente no 
bo!p senso do povo brasileiro e 
po isso não creio em revolu
çãc armada. 

O que o senhor entende 
pot refonna agrária: assistência 
ao homem do campo ou redis
tribuição da terra? 

·t- Reforma agrária é redistri
bulçãp da terra e assistência ao 
hotnem do campo. É preciso, no 
entanto, que antes da distribui
ção da gleba incuta-se no ho
mem a responsabilidade da pro
priedade. 

, 
- Como responsabilidade da 

propriedade? 
- O homem deve estar pre

puado para tomar posse da ter
ra e fazê-la produzir em nome 
do bem comum, em nome da so
ciedade inteira. 

- Então, o homem não pode 
pôr e dispor daquilo que é seu? 

-Exatamente. A proprieda
de, embora seja um direito na
tural, só pode existir em função 
dos interêsses superiores da co
letividade. Do contrário, como 
acontece no capitalismo, é um 
veículo de escravização dos não 
proprietários. 

- O senhor acredita que ha
verá terra basiante para elimi
nar os não proprietários? 

- Claro que sim. Isso será o 
ideal. No dia em que cada la
vrador brasileiro tiver o seu 
pedaço de terra e viver feliz, o 
perigo comunista estará defini
tivamente afastado. 

- O problema da refonna 
agrária está bem encaminhado 
no Brasil? 

- Acho que sim. Pelo menos 
não existe a apatia gerãl que 
termina sempre em soluções 
violentas. 

- Então, o Brasil poderá tor
nar-se um exemplo aos olhos 
de FídeJ Castro, que se vê às 
voltas com a solução drástica 
dada ao problema cubano? 

- Essa é a minha grande es
perança. Fídel Castro teve uma 
educação católica, assim como a 
imensa maioria do povo cuba
no. Um bom exemplo sempre 
faz meditar. 

- Nesse caso, o senhor favo
rece a política do Chanceler San 
Thiago Dantas em relação à 
Cuba? 

- Com o maior entusiasmo. 
Considero que o Ministro San 
Thiago Dantas salvou a Confe
rência de Punta dei Este. Uma 
política de aproximação com 
Cuba só poderá dar bons resul
tados para a democracia. Se ti
véssemos rompido relações di- ; 
plomáticas, poderíamos traba- ~ 
lhar pelo retôrno de Cuba ao r., 
sistema interamericano? 

- Enfim, o senhor é um 

·i , .. 
..! 

re- ~ 

fonnista autêntico? .: 
- Sim, reformista e distribu- a 

tivo, no sentido da multiplica- .3 
ção da propriedade, que levará ... f 
o Brasil à independência e à 
glória. ~ 
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NATAL. Natal. Natal. bimbalham, nesta 
semana, os sinos de todos os povoa 
crlattos. E noa dema1a também res

IOIUD oa IJil!SDl08 ecoa. pol.s a Criança que 
nueeu para eempre, em Belém da Cl.lúordAnla, 
no ano 1 de N01111 Era, nAo naaceu apenas para 
~ lRurols ~ia. mas para todos oa homeaa, 
ll61.s ou ID1léla, e por todos morreu na Cnla, 
elcameeido e torturado. Natal do coraçto, aa 
tnmnek e na mocidade; Natal da fé e do pena
mente, Da Idade adulta: Natal da saudade e da 
aqio redentora, de todu u Idades do homem e 
da hnmtnktade. 

• • • 
. t9 ma•• Natal do coraçAo da lnfincla. deua 
tnranc1a que noa acompanba pela vida afora, o 
n$l.s que em mim lonpmente permaneceu foi o 
ptasado em Ponte de Uma, terra de meua 
aatepMiadoa portugueses, na véspera do Ano 
BantDlle 1960. Antes de Ir a Roma, fU1 aoa meus 
a'ós Ddnbotol. AvOs iavnldores da gleba, jj 
beje a eJa resUtuldos, mas de que até hoje 
elll.steiD 'fiiOI d-=endentes numa aldeia pro. 
ldma,como me contou l noite, na residência do 
Oonde de Aurora, lldalgo.poeta em cujo 1101ar 
D9f1 hf!lpedaiDO!J, um I!Ihõ de velbo lliiii80 do 
meu Pó paterno. CUa nobre de •te cand1etrcJ. 
d>re • rua prlnctpal de Ponte de Lima que 
~~tunrmu narratlvu de nto Ltvio, ao contar a 
tltvellia deue rto Uma, o Letel da tzadlçAo 
aâtoJóllca, que os leliOnértoa besltavam em 
cruzar, com receio de aer realmente o lendArio 
rf~ do ~uecl.mento E só o fizeram quando os 
ollc1ala o pauaram a vau e da outra margem 
cliamatmi os aeua 110ldadoa pe1oe próprios ~~~>
•· NAo ael por que de Lefe! ~ a Lima 
q~ DD lléculo XVI, lnsplrou a 01010 8ernaJ'ca 
lli*J tdl1lo poema, voltando a INplrat aqut o 
110180 -lorp de Lima. Junto A. ponte romaaa, 
qOe deu o nome l localld.ade, 11z questA.o de 
blplbar o rosto, em IUII Aguaa, com espanto 
des lavradores local.s, que v1nbam à cidade 
vtnctenuu mereadorlaa. ÀDolte, cantortaa dl8 
jafleni'JIJnenbaa em~ loeais coloridos: ceia 

mjiiNdu e viDb8 branco du pamlru do 
illdbriAo· 1aa do Gelo ...... 

e ~bendo a EucarJatta = RnhorCura: conversas do pua. 
eSq à belni do foco aeeao. pela madrugada, cama 
Imensa e fofa. com um caixote de plnhu ao 
lado,queatlltvamoaucbamaadalarelra,para 
OQvir·lbel os esta1oa que animavam as sombras 
aQJCeatra1a, no allênc1o da noite alta Pela ma· 
nlia. pãaaelo ao longo dl8 muralhaa, hoje prlaAo 
de onde os raros preeoa pediam esmolas em 
pequenas latas pendentes de uma llnha; villta 
ao túmulo da ramwa. junto ao do poeta Anto
nio Feijó e de IWl etpOSa, a sueca "multo loura 
e fria", unidos ainda na morte, 110b wn cborto 
k»ntlco ao de Alfred de Muaaet no Pêre Lacbal· 
fllt Mais tarde, deicida pelas Ill&lleDI do rfo 
Uma até VIana do castelo. de onde por volta de 
lc.J, Dó metmo navio em que velejou tambem, 
cdmó lmigraDte, o avO do Coalelbelro Rodrf· 
l\lel Alves. v1Dba para o Brull o pa.1 do meu 
~rfo pai. Para completar eua v1aAo natalfcla 
dM meua antepuudoe lavradores, a v111ta ao 
ptet.a Antlmlo OOrre1a de Oliveira, em IWl 
~ l beira-mar, DO crepQaculo outomco. 
Alllm eomo em Ouro Preto, pelo Natal de 11115, !t'! eu tomar contato com as 110mbraa de 
...,..., ávóe minetrol, neae Natal de 19fll l 
beira 'llo rio Lima. v1J\ba conversar com u 
IOIDb!u doa meua awa minbOtol. Meua doia 
Nllta.tr do eoraçao ... 

• • • 
I Quanto ao Natal do petllllDlento. foi em 

1Grl8. depola de enfrentar a maior revolucto 
bterlor de minha vida. Dual mortea querklaa 
bavtam tilllldo de 18J11Ue eaes metes II!IUin
t. ao 8IOitO dele aoo: a de Jackaon de 

F'lguelmlo em 4 de novembro e a de Manuel 
Amot0110 COsta em 3 de daembro. AmbM 
tláiiCaa e prematuras. No dia .,wnte ao*
Rgundo meflll).ho rune.t.o DU IDeiiD8I 6IU8I 
aUAntlcaa, um velbo am1&0 me Implorou: "NAo 
dempere de Deus". Ora, lonp de deeeaperar 
de Deus, eua dupla marea de aancue foliale
ceu-me o ~de que a volta t n Dlo 
era o rero a um porto de .._ pua
das, mas, pelo contrario, uma ulda ela dlaponl
bllldade e do albarftlamo para o mar 4lto da 
grande aventura humana. Pola a meuaaem 
d'Aquele que viera ao mundo em BeMm, DO 
meto da 1Ddllerença doa vblnhoa, da a1e1r1a doa 
putores e da curiosidade contemplativa doi 
an1mal.s doméatlcol DAo era uma menaaaem de 
rerolhlmento pualvo, mude luta contmua "de 
eordel.roe contra 01 lobos" deste mundo. para 
chegar A. paz IUPftDI8 da vida eterna. 

Se o Natal do coraç1o e a aJepia da lnancJa, 
que DOI deve aoompantaar ate a morte. o Naial 
do penamento e que DOI explica o aenUdo do 
aofrtmento e do mal. Se ne1t.e 110110 mundo, 
d1D ~bnltz, nAo bouvelle nem a dor nem a 
inlqQJ.dade, o mundo aerta Deua e Deus eer1a o 
mundo, o que e exatamente o ODOito do que 
DOI etlllna O penaamento rea1meDt.e crfUoo, que 
DAo ee contenta com a RuAo e DOI left l ft. 
Blee8 malea e lnlqotdadel do mundo DOI eaal
aam precl•ment.e que Deus DAo ae conftmde 
com o mundo e e tnnlceDdente a ele. Ele veio a 
elite mundo,neaa data 11.11ft1n8 da tmmanJcta. 
de,,Jultamente para truer-lbe e truer-001, pelo 
eeu IX'OPr1o exemplo de vttlma, e de sacrUlclo, o 
llellddo-da DOite, lato e. da morte e do mal o 
PIPnliii!O adorou o Sol e DOI t;rouxe o llll8dO 
do dia. O eNf;ianlanoeultou u IOIDblue DOI 
tzouJe o lell'eCio ciJ ootte. &lrplloou.aolo _. ---·rUI-......... , .... ·dl brtllllm quanto llllia eacura a DOite. B b1 DD 
III6Ddo e DO I!INdode Ulll8 DObie que uuceu a 
Lua do lllmdo. Alllm como o alálmo e uma 
ehave do aearedo de Deus e da llberdlde que 
me no.deuude~O ~aexllt.enclado u.l e a cllave do do Bem. 86 eolllllaWmQI 
ou.,...,..... o quem---*t*• ...... Aa.a~ JtJeaa. 
antitido da divtDdade de Crllto. anuD
clador. peJo aeu Hata1, que Ble veJo ao muDdo, 
eomo dla Claudel. "Dlo para abolir o IOfd. 
ment.o, mu para eoJrer CODOICO". Alllm deft. 
IDO!J vtver o Naial de noaa maturidade. 

••• 
Mas ainda existe um terceiro Natal. o da 

açao re11eatora do Cristo. o Natal do eoracto e 
a hta da 1nllncla perene em noua vida. O 
Natal do Pensamento é a medltaçto IOble a 
tranleelldenc1a do Crt.ato, como termeoto 11111-
rttual aa hiltórla daa civillllç('les e como cblm 
do aofrlmento humano no eentklo da eternida
de. o Natal da AçAo redentora e a COIIIC1êDcla 
de que o crfstian!tmo DAo e uma IJçAo de 
conbmlllmo com 01 males do mundo • eapera 
do Outro Mundo.~._ nem uma aceHaçto Jlllllva 
da oprellêo doa lraCOII pelOI biea. doi poblel 
pelos ricos, doa boDa pelol maua.l:, pelo contd
rto, um IDcentlvo l luta coatm a opr 'o, 
contra a mllerta, contra u~.-.&se 
10ela11; contra 01 ~deubltrtoeopnllflo 
do homem pelo homem. E ae hoje, entre Dllll como em todaSEa IpeJa a.uumlu Ulll8 contestaçAo Uva contra 01 abuiOI do C8111-
taHimo; U do IOCWHIIJIO DO Podir, 
u ~ du Jlctilciu; u v1ollp. 

c1U do tenorfllliO e do =twoo ,:Z pondo em ldUca uma da 
~ao homem. temoaodaftrde~ 
tat• ........ do Naal do eo.. ... ......,to, Delo Maia! da AoiD. 8ló--
tltlbmu,D6oape!D81de 11 I I -~I 
data~ do •zt•., .. -·· ..-. 

~~-----------------------~--------~~ 



ida e morte 




