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ADVE8TENCIA
A tentat iva foi bem decidlda. O favor publico a acompanhou
r deu-lhe forças e estímulos, para progredir.
A primeira seríe, contendo dez cartas cingiu-se á ncces .dade da

.

iniciativa imperial para arrancar O paiz da crise em que se debate.
Limitou-se o trabalho ao estudo consciencioso da actuclldade.
Dos factos resalta a verdade. 1'\0 meio 'Ja inércia e compressão
de todas as força" vivas da nação, sü o impulso generoso da COrOa
terá efficacia.
Dois pontos ainda se oíferoccm muito palpítantcs ao exame
publico; são os corrollarlos d-este primeiro estudo. Demonstrad.i
a necessidade de imprimir ao governo do estado outra marcha,
cnergíca e moralisudorn : parece natu ral complemento desenvolver
as idéas capítaes da nova ordem de causas : em outros termos,
assentar as bases da futura politica, tanto interna como externa.
Contin uando a benevolencia dos leitores á alentar a cmprczo
ella se abalançará a esses novos commeulmontos.
Xo fim publica-se em nota a carta dirigida á redacção do

oia rio; pela conqexüo que tem com o assumpto aqui tratado• . Nella
:'0

acha como em relera breve o pensamento d'esta seríc.
Janeiro de 1866.
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I

Senhor.
A verdade, flIbn do c éo, como luz não se apaga. No seio da
escutídão mais densa jaz a centelha que afinal propaga a chamma.
Em todos os tempos, quando a corrupção invade a sociedade e
o vicio contamina as fontes da vid a publica, Deos suscita um a postolo para salvar no meio da gera l diss olu ção a dign idade da razão
humana. A's vezes é um historiador como Tacíto, ou um poeta
como Juvenal; outras é Demosthenes o orador, ou Seneca o philosoplio.
Atravez do zumbir da lisonja, do riso aparvalhado das turbas,
do resíolgo oppresso das conscienclas, no meio das bachnnaes publicas ; ergue-se vibrante e sonora a voz da verdade. semclhant
ao canto do cysne de uma sociedade que succnmbe.
O Brasil passa neste momento um transe bem doloroso. Se a
rotação dos estados tem seus dias e suas noitas, nós chegamos já
ás sombras crepusculares de uma tarde medonha: os prodromos
da tormenta S:1O sinistros; a calma podre da opinião assusta os espiritos mais in tr épidos.
Um publíeís ta, tão robusto no raciocinl o, quanto profundo na

ohservacão, :lJostesqniel1, deixou oscriptas estas palavras i

·i

A desgraça de um a repuullca ti a carcncia do luta ; succedo
isso quando corrompem o povo ; ello torna-se fr io c se atleiçoa
«

ao din heiro; mas perde o gosto aos nc gocios, Sem int eresso pe lo
govern o e pelo quo lhe propõem espera tranquillarnente o salar io.

II

(

n. p. das leis -

Li», 2°, capo 2° )

Quem não sento a presen ça d-esse grave e terri vel sy mptornn
de corrup-üo, na infel iz actualidude, em qu e tudo se rner ca e
barateia, voto, honra, e rcputaç üo t
A' região su perior em que vos collocou a sobernnia nacion :II, não sobem, senhor, nem o pó que torvelinha, n em os ruo

mores que se escutão, no estadio onde se

a ~it a

a patría, afllicta

do presente e temerosa (lo futuro. Os míasmas da terra não coso

turnão attingir
~1.1S Ó

~s

erninencius,

tempo que

li

verdade penetre os paços ímperiaes .pura

f"lIa .-vos só e uesassombraua, Arr ostro embora os mot ejos ila
turma que se espoja na pJ'a':a publi ca, pr ompta a escarnecer da
gente séria e á aped rejar a virtude. Assanhe cs Iras dos illudidos amigos que pensã o eng randecer-vos defende ndo vossa pess oa
a custa de vossa glor ia.
:'ião choque o melindre impe ria l a pouquidad e do ins tru mento
qu e m meia a Providenci a para illu minar-vos o coração . Em vossa
íntelligente religio sidad e haveis {lo ador ar mu itas vezes a sabe-

doria divina, até no hu milde ínsecto de ephemeras azas que au-

nuncia a approximação do te mporal.
Cerme por instantes 0 5 ouvidos ao cortejo official e á linguagem de apparato para escuta r uma voz aspera, mas sincera ; ó
tambem devot a e mais leal do qu o mui tas outras que entoao
melod iosas nas maniíesta çõ es publicas; e sardonieas trauteão pejos
escusos recantos.
Falia-vo s um am igo verd adeiro. Crede-o, senhor, credo sem hesitação. ElIe sente em si

a

coragem rio louvor. cordial e fran co.

porque tem a con scien cia do re paro jus to e mo rlerru lo.

Monarcha, eu vos amo e respeito, Sois neste s tem pos calamitosns ue Indi ífere nti srnn e rlf'scren l;o1 um enthu siasmo

l'

um a

fl~

t

j

par .) o

[JOVO.

A~ ~gper::m~as que brot àrão na primeira

vosso reinado,

50

metade do

murchar ão ao sopro máo do presente, ainda po-

dern reílorlr sob o~ raios de vossa coroa . O cirla.lào livre se aproxima sereno de vosso throno porque nunca ahi sentou-se a tyrannia; sua dígnídade não se vexa, ao reclinar-se para heijar-vm,
a dextra augusta, porque em vós acata alie o pao rlu na ção.
Homem, eu vos pr ezo e ad mi ro. Virtuues cívica s e domesticas

adomüo vossa pessoa. !\'a cupola social onde a naçüo vos collocou, sois para a sociedade bra sileira mais do que um rei, sois
um exemplo, Quando por toda a parte se ostenta impune o pun gente espe ctaculo tio relaxamento tio dever e ohliteração do senso
moral, a alma da j,(ento honesta se expande contem plantio em vós
um typo de homem de bom.

Em uma palavra o ella resume vosso elogio. Bem poucos
monarchas dlrlüo como D. Pedro Il: - « ~unca e m um reinado de
vinte cinco armes, estreado com a inexperiencia da [uvontuüe, nunca
abri meu coração a um sen timento de oüio, nun ca puz meu poIler ao serviço de m eS\luinhas vlngan ças. »
Sem rec eio 110is, senhor, inclinae a fronte fi minha palavra;
por ventura au st era alguma vez, ma s sempre respeítosa, uno lia do
oüender-vo s a ma gostado- ~ ão esq uece o cidadão qu e falia ao
prim eiro magistrado lia p átri a, nem o brasileiro que se lliril(e á

intelligen cia su perior de quem, só, o paiz 'espera e instante reclama a salvação. Se alguma vez o quadro Iúr em demasia cal"
regado, se obedecerá ao judicioso pens amento de Joubert ; « A graça
da verdade é ap parecor ven dada »,

Deslisou-sc pouco ha a penna nestas palavras estranhas
enragem do louvor - ! Dizer novo e caracteristico lia epo ch a. .....
lisonja tem infelizmente g rass allo por tal I órma, qu e o cidadão
cauto e discreto evita maniíestar todo o bem qu e sen te a vosso
respeito com receio de con fundir-se !
Ouvi senhor !
Neste momento mesmo, em que re301\'0 fazer um supremo
app êllo á voss a augu sta e nobre consciencia, estruge pelos t111':1-

tros o

llraçil ~

a vozeria da gente leviana quo

Cl1l1'{'

hymnos o tio.

re s vos saúda Como o her óu du Uru g uay an a t A inconshlera ção

chegou li ponto de projectar-se lima espada de triumpho que vos
devia ser ofterecída em nome da nação!
Yossos amigos sinceros, ainda cheios de re gosíjo pela volta rlo

seu adorado monarcha, se entrcolhavão succumbídos ouvindo esta:
acclamações. Itcceiosos de divulgar o pensamento, se interrogavão
mudamente, na duvida de que tal ostenta~l\O escondesse uma satyra amarga.
Porque seríeís hcr óe um Urugunyana, onde não se ferio LJfItalha, nem 'celebrou victorin r
Pela magnanimidade do perdão '! .Já era D, Pedro 11 nerõo ant es
de lá ir. Não tem conta <I'; vozes que elle perdoou a seus inimigos
as injuria s e doestos co m ((111' arrn ão a populacidnd c. Esta ele,
meneia foi maior c mais diflc íl, porque era de
ag~ravo.

vosso proprio

O barbaro insult o feito ;í dignidade da patria, não sei

que poder algum tivesse íaouldade para o absolver e até honrar
emprestando-lhe o caracter de guerra.
Que farieis da espada tri umphal que vos pretenrl íão oflertar,
a v ós, rei constituc ional ?
A espada do soldado é sem duvida um instrumento de cívllisa ção e liberdade, como é o glad io da justiça ou o baeulo da

igreja. Mas vossa dex tra, a Providencia

li armou do mais sublime
Insignla ; do sceptro, que é symbolo de governo.

É neste ponto qu e os reis são feitos à imagem de Deos,
O Supremo Crcad or , fonte do vida e in tclli gencía, nno se in .

cumbe lia influir o universo de sua propria essencía ; nem se move
de um a outro ponto para activar a rotação das esph eras. Elle
permanece no centro da crcaçno , e in titu lo seus ministros a luz,
o ar, o fogo, a terra, a agua, todos os elemento s quo dirige
em sua eterna sabedoria.

O criterio que possuis em alto gr áo inspirou-vos d' ésta vez.
Apenas chegado, reduztstes ao silencio aquella índlscretn lembrança
IIanrl0 outro d estino ás joia s '1U I1 rlovião adornar a sonlmdnespada.

I'raza

:lOS

c éos

4U C

essa ene rgia vos assista sem pre puru ir es pan-

cando com um sonho da magestade, tantas e tao inconveniente
aberra ções do pundonor, como por ahi f.TmentM a cada canto.
Que esvairar ineomprelicnsível de gente irrcílcctírlu : Ao passo
4UC

ali celebrao como um grande feito, a vlctoria incruenta do

algarismo e do tempo; aqui se lembrão de symbolisar esse trium-

pho em um instrumento essencialmente guerre íro :
O decoro da magestade vossa c o brilho tio uome brasileiro,
exigem um pronunciamen to vigoroso contra semelhante perversão
d" razão c senso publico. A mentira escandalosa mén por todo
o paiz c uítrontn de col1o alçado a índi gua ção (los caracteres cír-

cumspectos. A patri a cala-se, mas c óra .

C

° estran geíro já

não

esconde o riso de mofa.
Proponho-me, senhor, a dizer-vos a verdade inteira a respeito
do paiz, sobre os homens. como sobre as cousas ; e quero enuncial-a em publico" ante a nação, para que elía saiba que emfim
já

não a ígnoraes e se regoslje com a esperança do prompto

I'C'

medio.
~ ào tenho ambição nem intere sse em cujas aras sacriílque :
não tenho despeito ou odío a cevar com alheio sonrímento i mas
sinto ardente o amor da patria e vehemen te a impulsão (lo de-

ver que arroja o homem ao martyr io da justi ça e da verdade.
Levanto apenas o pendao de uma cruzada santa .

Convocae

para ella , senhor. vós q ue podeis, todos os homens honestos:
congregao-os ao redor (Ie vosso th rono para que sobre as mina s
(los an tigos partidos desbaratados pelo egoismu, se elevo o grande
partido da lei c da moralidade.
O povo espora de vós : - que an u iqu ileis

0-

bandos de nm hicio sos

que se assochio para explorar as desgraças publicas em proveito :
seu: -que expulseis dos sanctuarios da nução os réos .te improbidade politica, corno Christo enxotou os mercadores do tempio : - que ordeneis aos poderoros o respeito á moral e á lusti \:a

dando v ós primeiro o exemplo do desprezo pelos caracteres pol111 i,J o~.

qualquer que seja a altura á que tcnhao

~ algado ,

so

8

l~PEl\~DOR

üornmetteí a em preza, senhor. Erigi á cima ue todas as pequenas
conveniencias, como das vaidades enfatuadas, esses dois titulos
que rutilão em vossa coroa imperial. e devem d'ahi rellectir nas

paginas de vosso reinado - virtude e intelligencia.Quando houvertles consumado esta gloriosa conquista, nao se·
reis o heroe de qualquer villa, nem o vencedor de um ridículo
tyrannete. Podereis desvanecer-vos de ser o heróe de um imperio
e talvez de um scculo americano; tereis esmagado a hydra da
corruprão que ameaça devorar a patna.

"

A na ção inteira irá depositar a vossos Pl'S, não espadas ou
despojos opimos de hymnos e ílores: mas um trophéo (IUe raros

conquistadores já merccêrão e tíverão : o

COl'a I;[1O

agradecido do

um povo orl(ulhuso de seu mouarch I,
A vantc, senhor!
;\0

mote ln-asileiro - « Pela cruz -. pela coroa, pela lei» repli-

cae com esta nova divisa - « Pela honra li - e caminhae á 11lO1'ia,
á gloria pura o excelsa que Deos destina aos reis. A parte sã do
paiz vos acompanhará cheia de fé e enthusiasmo; a outra seno
tirá, vendo-vos passar, o remorso precursor do afl'ependimento

pungir na couscícncie.
De meu canto, (lesconhecido e não obstante votado

á

exccra-

Çào dos rnaos, eu vos applaudirei.
Se alguma vez o fervor da convicção arrebatar-me a palavra,
que ella, apezur do meu firme proposito, vos magoe a [usta suscsptihilidede, perdoai-lhe, senhor, essa rispidez da sinceridade. E
assim, perdoando c ouvindo, sereis defendido pelas duas virtudes

que Salonrâo disse fazem a guarda do rei.

,l/iseriwrdia et ,eritas

custodilllll regem.
Nessa e em sua santa guarda, rogo eu a Deos vos conserve
muitos armes para felicidade do Brasil:
17 de Novembro, 18G5.
(ltrallIUO.

1

I
Ro mpa- se o vco á mis éria da patria.

Contcmplue, se n bor, vo sso

imp ério.
~; este o Brasil ílorcseeute qu e lia dez annos perlustra a

om

soberbos commettímentos a larga sen da do pr cresso r
Dccen n io fatal foi esse que ao vigor oso lmperio. cheio de s éve. t ransfor mou em paiz decadente, salteado de temores, obcrado de males.
Longe de carregar as sombras ao quadro, busco rarear o filmo
pa ra menos aft1igir vosso eorn çüo patrlotleo.

A politica, alma rln nar;:io,

I'~ p i r ilo

que a viviílca e auunn, 1111e

ruim vicio a corrompeu, se n ho r, que tl'ella fogem com o lia peste
cul.n l üns em inentes, seus anti gos e ma is ferv entes npcstolos r

Outr'ora, nos tem pos conde mna dos do lutas ardentes, a politicn
fui uma occupação importante pa ra o po '0 , e uma 11ellica r;ão prnfuruln
para os cidadãos qu e uspiruvüo á llire cr;flo rlus n egocias publicas.

Vião-se pa ssar nest as ruas do Hio de Jan eiro. a IJl~, Da rude"
do trajo e modestin do sua h onrada pobreza, os Feij ós, Vergu eiros,
A ndradu s, Paulas

Souzns, Lim pos, Torres o I'nulinus, i'ião se an-

nuneiavüo pelo rodar da s carruagen s, o comtuüo a n at a do povo
os via do bem lon ge e depois de sa uda l-os os aco mp anhava rcsI eito samente com o olh a r.

Evariste para governar a opinião

110

paiz n ão ca recia el o sal as

douradas e lautos sur áos ; o si ngelo balcüo ela pequena liv raria qu e,
ain da bem pouco t em po ha, se viu na rua da Quitanda, se rvia de
modesto alta r á Iib cr drulc.
Ali con corriào e m num ero a beber as id éas de um 1101I)('m de
heiu e since ro lib er al, patriot as d cd lca dos : n ão os levava a os pe-

rança de pingues em pre gos 'o u cobiçad as con.Ieco rur ões.
Ehen.' pri sca (ide.ç / ••. Actualmen te

i\

política I' para as massa s

um sim ples folga r, quand o n ão I' um pacto indecoroso.
Saln-is, senhor, ond e hoje e m d ia se enc on tra voss o povo,

aquc llc mes mo

l lUYO

ont husiusta flue Icz a in ,lt.ll'e ndcnl'in , a uh li-

l'il';ão c a llla iol"Ídal\t"~

2
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AO lMPERA.IJOH
Nas audiencias dos ministros, nas casas dos patronos de maior

voga, á porta da matriz onde se arremata a eleição em hasta publica. Se ahi não esti rer, é' porque forma o cortejo do alguma leviana donzella trajada á militar, ou applaude com frenesi as chocarrices da íar ça o as corridas do cir co.
Cubiça o prazer - pUllem et circenses- eis o qu e move as massas
quando as desampara a crença da liberd udo e a dignida de popular,
Rasga-se a cons tit uição, entorna-se som m otlltlu a renda nacional , calcão-se

33

ieís da segurança, oüende-so a pro pri edude ind i-

vidual, engana-ao despojadam ente o pa íz zombando de sua 110a fé.
O povo não se mov e; 1'1 ás veze s, com o grosso rir do Lona-

chão que se diver te á custa propriu.
Os homens que pretendem actualmento I óros de estadistas c
chefes de uma opinião, formão contrasto perfeito com os anti gos
patriotas. Para olIes a cau sa publica não é devoção, porém repou so
apenas do occupações mais lucrativas.
A politíca já não crea como tio principio martyres da liberdade, servidores do uma idéa, cidadãos em ine ntes

j

agora distribue

sorrisos o favores úquelles que a requestao. Aos felizes arrancalhes a tlõr da reputação, qu e uma vez crestada nunca mai s tornará a viçar ; aos desprezados sopra-lhes o desanimo n 'alm a :
Deploro, sen hor, esta deprava ção da substancia nacional, qu e
é o exercí cio da soberania o a expansão das forças vivas do povo j
mas não

0l1S0

condamnar as victímas do terrível con tagio.

E como, se culpados somos todos nós, qu e nos encerramos no

alvéolo do nossa individualidade, quando o dever 1I0 cidadãos nos
manda reagir fortemente contra o torpor fatal?
A influencia climaterlca é tambem uma verdade phllo soph ica
no mundo moral: a alma tem como o corpo sua atmosphora, em
cujo ambiento respira. E' forçoso que o espirito se intcirice na
temperatura glacial da duvida o incerteza.
Ninguem dá actualmento á politica mai s que vislumbres de uma intclligcncia em botada pelo receio e ap athía : tambem nenhum
favor ito grangêa tl'ella senão lucros e vaidades.

i

CARTAS

11

A verdadeira gloria, a alma poputarldade que dilata as nobres
c ousada s ambições, murchou. Os bordados fardões, recamados de
ouro, ostentando os emblemas de subidos cargos e altas dignidades, não arrastão apoz si os votos e resp eitos dá multidão! E alguns
ha não sórnente dignos, mas cr edores d'esse justo tributo.
Outra cousa era a casaca rapada qu e cn vcrgavao os chefes da
maioria em outras eras, quando generosos de seu nome c individualidade se misturavão com o povo para o dirigir.

Não deveis portanto admirar-vos, senhor, da esterilidade dos
ultimos annos : a fé, que é o calor fecundante do coraç ão, deserto

d'aquclles que devião inspirar o paíz, « E os grandes pensa-

ment

rlísse Vauvenargues, vem do coração I).

As actas legislativas d'e sta década fatal, não encerrão uma idea
digna da intelligencia e adiantamento do povo brasileiro.
U primeiro reinado em oito annos legou-nos a constituição,
bello padrão de sabedoria e liberalismo; o codigo criminal j a orga-

nísaçao das municipalidades e a instituição dos juizes de paz.
A regencia foi rica de trabalhos; o acto addícional, a organi-

sação das províncías, o codigo do processo, a ordem [udi cíaria e
financeira, além de muitas outras medidas administ rativ as.
O segundo reinado at é 185-\ deu-nos as melho rias da organísação
judiciaria e do regimen eleitoral, o codigo mercantil, a abolição do tr afico, o restab elecimento das finan ças, o desenvo lviment o do cre dito e
espíri to de associa ção: prosperidade no in terior , gloria no estran geiro.
Nos ultirnos dez annos o poder legislat ivo depois de deturpar sua
origem, o systema eleitoral, n ão dei xou outros vest ígios senã o o rastro desolador de um longo esperd icio dos din heiros publicos.

,

Em lógico. As camaras filhas da ven alidade do voto devião
ser essencialmente mercantis e industriaes, A' margem as id éas
grandes, passem adeante os orçamentos caudatos, terríveis cometas que arrastão o todo e mais da r enda publica.
Semelhante perversão da politica produz um lastim õso phenomeno renovadotodas as vezes que uma mudança min ist eri al se opera.
Longo üu solemnidade quo iIevía ter e já teve esse aconte-

I~
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cimento intlir at ivo da as ce nsão (11)

11 111

pa rti do ao poder. p ro voc.r

elle modern am cn te uma ineonve nían tn h ilaridadc.
A crise , o u com ma is propriedade, a d issol uç ão nrinis te ria]

I'!

an n un ciad a pre viamente por zombeteiros annuncios , rúes de curl eatos personagens, a presentados corno aspirantes ao co nse lho da COl'Oa ,

Liherilado da imprensa !... dize m. Desgarros da l i ce ll ~a, que
não ousara tan to, se a opinião reagisse com indi~llal~iIO cont ra
esse insul to li soberania re presentada no poder !
nossa

U

M :15

po r desgl'a ça

r iso e o exemplo insu flão taes miserias t

O mínis terio, exposto ao motejo p ublico, r esp on de por al gu ns
arrancos, e de repente dcsappareco atraz do reposte iro, se m q ue
o pa iz saiha a razão verd nde ír a porque veio e se foi.
Trata-se (la nova orga u isa ção . As versões m ais rid ic ulns , as
m ais ex t ra vaga n te s ch acotas correm as ruas , l~ tio to m lançar'
passan do al gum di to chistos o sob re o comíco assumpto. Ju stão
os de arg uto en gen ho n a m or dacidade e sa rcasmo,
Tr iste e afflictlvo lance de um povo escal'llecendo de sua
pr ópria dor e vergonha!

Opera-se

10 l{0

uma cobarde deser ção, Os vultos salientes da

sit uação, gera lmente in dígítados, se esq uivão, O organlsadn r nesse
abandono, vacillanto entre a abn egação do alto po sto de honra
e a justa all1lJl\:ão de se r vir a coroa o u pa iz, é for çado a Ian ~a r

mão de personagens secundaríos.
Publica-se nos principios d e cada ses são uma lis ta de nomes

dos deputados com o fim ele facilitar o con llecimen to do suas
respectivas mo radas. Esse papel. ..
Deverei dizer-vos, senhor ? .. E' doloroso, mas é necessa río paIen te .rr-vns to .la a profundsz da ulcera que chaga a na ção e de
instante a inst ante se con flngrn !

Esse ról, arranque-se a pal avra, já apon tou m inistros
coroa!

;í vos sa

E es tes, filh os du sor te , s ão talvez prefcri vcí s a ou t ros,

m ero s cl ientes, a pr esen tndos por fa mosos pat ronos.
Aqu ell es II" e esta vao h abitu ados a ve ne ra r n llIages tade na
alt ur a innccesslva í onde n ão deve su bir o bafo das pai xões qu e

rastejão, sentirã o confra nger -se a alma , ass istindo ao amcsquinh amento das mais al tas posições.
Os olho s medem a im nensidade do fir mam en to pela mugestad e dos astros que fulgurao no s céos. Im agine-se que em vez
rl'esses m inistros esplenrl ldos da 11I z, ma l br uxoleno peque nos met or as, e a íd éa magesto sa

(' O

inflnito aflogn-se n a duv ida.

Elfeito analogo h a quan do se gr upao em volt a do throno, onrle
';0 deve subir o civismo prov ado e o prudente sa ber, nom es üesconhecidos, alguns at é mesmo pela sua mediania. Por força qu e
declina a summidade onde paira a coroa.
A udmlnístraçao rcscnte-sc profundam ente

d'e~sa

subvcrs úo rln

[.olitlca.
Hom ens novo s, sem pr est igio, de cho fre su rgidos rln obscurillall e, entrando no s con selhos da coro a tom ado s da vnrti gem da
snbita ascenç ão, escalando o m inist er lo co m o nrru]u e orgulho
dus favoritos da fortuna; n ão poue m imp r imir ao paiz uma d irec~flO

prudente com ene rgia , for te com m oder ação.
1\110 se viol enta deb alde a ordem na tural , porque ella brev e

reag e con tra o insulto; a pl anta de que se arran ca u m Iru ct o
tempor ão, a in fancia de que se prsc ípíta o de sen volvime n to , m ingono logo e se ex ha urem.
Qua n tos representantes da no va geração p olitica não se terião
h ahilitado no trato dos ne gocies par a apro vei tados es tndi stns, que uma

elevaçã o pr ecoce aos mais altos car gos, eívou t Passa,los os breves
entumecimentos de u ma fel icidad e cap ric hosa , apenas resta a va irlnde que insufla a ambição, porém suffoca o estu-to e o tr abalho.
Os delegados do governo n as proví ncias, cargos de su mma
irnportnncia, são me didos pela crave íra minist er ial. Aqu e'l es, qu e

eutr ürão na - vida publica anteriormente aos joven s minist ros, ou
já ndquirir ão certa reputação, desdenlião qualque r pr cstdenciu.
Algum chefe que por ventura resolva acceitar a com missão ,
como Sylla e Mario levavüo nas ngu ías de su as legiões o voto
do senado e povo romano, transpor ta elle cornsig o a porçã o correspondente do poder execu tivo e in vest e a rlictmlura.

Jp

AO IMPERADOR
A repercussão do quo

e passa no cimo da hlerarchia, vne

de ponto em ponto degradando até os ultimos o inferiores agentes da administração;

e

um eífeito infullivcl do exemplo, essa

grande elcctricidade do espiritn.
O povo menoseaba a autorida.Ie : esta desdobra um apparato
do força, como o charlatanismo ostenta galas do scíencia ; mas
eonseia da real fraqueza n110 ousa ullrontar-se com os poderosos
c suas clientelas; lmmola os humildes.
É usual, nos tempos correntes, vi'r enfurecida e armada con-

tra a ratonice, a autoridade, que saúda o crime arístocratieo ao
passar no soberbo trem borrifando-a de lama.
Amiudar ão ultimamente os attentados do governo contra a

constituição; nunca o executivo alardeou

CO\l1

maior desgarro sua

omnipotencia; e entretanto nunca ellc pude menos, nunca tremeu tanto, Sob essa ostentação de vigor. resvalüo os favores, e
rola o ouro. que adormecem a opinião. Audelldo lIlagllus teqitur timor.
Chamfort, em uma breve maxíma, traçou o caracter político
das princípaes duas nações da Buropa : disse elle que -« o inglez •
despreza a authoridade e respeita a lei; o francez despreza a lei
e respeita a authorklade.

»

Não viver actualmente o illustre moralista que descobriria em
nós um duplo contraste!
1'\ãorespeitamos a lei, porque falta-nos aquella fé robusta de sua
authonoraia que tem em jllt o grão o povo inglez para quem a lei
é corno uma consciencia nacional.
Não respeitamos a cutorídade, porque ella não reveste o lustre que em França constitue sua maior força.

Essa Athenas mo-

derna como a antiga se embriaga facilmente de gloria e talento.
Volvei agora, senhor, vossa conspicua atten çüo para as finanças,
quo são as forças musculares da nação.
O espírito que tenta devassar a situação economica do imperio,
vacilla, como o olhar de quem sonda as profundqzas de um ahysmo,

ímmensuravel que fascina. E lia realmente na actualidade financeira
lima voragem, para onde rernoinha o patz com espantosa rapidez.

Gt\[\TAS
vae

o que

apavora os unimos, se n hor , não \; o dilic it ma ior da

terça parte da renda ordinaria, confe ssado pejo l(overno na ultimo.

sessão quando a guerra ainda em p rinc ipio não patenteava a en or midade dos sacriílc ios que exige do paiz :
~110 é a divida cresci da que já contrahimos dentro e fóra do

paiz, e a nova ainda m ais avultada a que se re mos forçados muito
breve para remir nos sos em penhos:
~ào são as des pesas tam anhas, já não or çurlns, que se vao de-

cretruulo rlosonlenadam ente. se m pm dc neia e med ida, para ostentai' um su p érfluo arm am ento pred est inado á rnp ida dclurior:II;:Lo :
l'iflO é cmrírn a exhaustão dos recursos pr esf'nl eS, que incute

o terror aos qu e roü ectem sobre a s it uaçào finance ira; é sim o
golpe profundo desfe chado ul timamente em nosso cre dito.
raiz recente na clvilisa ção como n a indepcndencia, a Europ a

e

divertia-se a zombar de nossa in íancla social ; n ão obstante ins pi-

QT.

rava o Brasil tal con fian ça, que nos sa fir ma foi sem pre respei-

'feo

tada no primeiro mercado do mundo, ainda mesm o n os tempos

glez

difliceis da organisaç ão.

t

leí

De repente aba teu-se o credito brasileiro ao nivel do urna
velha nação a rr uina da e d o pequ eno estado de lima federação

em

assolada pel a gue r ra mais devas tadora dos te mp os modernos.

A nação agitou-se com un s assomos de índ ígnaçno I cnsarulo
que a tinh ão sacritlcado : o govern o em mudeceu, naturalmente do
lei

tristeza; e acaba de sellar com um ucto de con tricção a üli ctiv o, a
ce rteza de íallencía de nosso credito.

luso

A reintegra ção do negociador do ultimo ompre stimo em suas

mo-

runcçõcs diplomaticas é a conflssão feit a pelo poder da impossiui -

to.

lidade de obtermos do nosso banqueiro melhores condições. Tal

ças,

confissão, nas vesper as de 11m novo ernprestimo o no cora ção de
uma guerra mais pecuniaria que bolllco sa, é a liancarrota.

rio,

Não vos iIIudi , senhor; a ínsolvabilidàde acompanha de perto

j!smo

a perda da confiança; o por opulento que soja 'osso irnporio, seu

c-eira

tor rito rio não se transf urma em renda e numcrurio, às palavras

idez.

ma gicas dos Iabricadore s de orça me ntos.

AO lJll'El\i\llOl
Se a alta do algodão, e a uberdud e du solo, Iizerão no s
ultim as tempos cres cer a receita, estes bafejos do prospo rida de em
vez de serem motivo para serenar vosso espírito, o devem amargura r.
As colheitas exh ube ran te s são al ternadas pel as escassas : a

eranuo concnrrnnciu e a paz american a nmeação o al godão de
um a baixa, Demais, ain da persistind o esse nccres címo de receita
110m sequ er equilíbraria os orçamentos annun es,

A este quadr o lastim oso [unta-se <I crise lias duas fontes princip.ies rln renda publica. O commorcio jungido a uma Iiquíüação Iorçad a, (1 1Ie pr iuci j.íou em 10 d e Setembro d e 1864 e termi n ar a nino

guc m subo quando. uun íquilando ce rca de 110ns te rços da for tuna
pa r ticula r ; a agr icultura am ea çada pel a qu estão magn a (la emaneipa\ ,\o qu e avnnça a gra n des passos c es tremece at é o im u a socieda de.
Ets, se n hor, em largo es boço a medonha catad ura d a si tua.
(~à u,

qu e buscão velar a vossos olhos com falso hrilh o de lim a

gloria mar cial, e os vislumbres embaciud os de Iallazcs espernnçns.

Arredae os and rajos, pondo a dextra ungida no com çüo da patriu e escuta reis as

pa lllita~ões

redobres e ten ucs.

Se alguma cousa ha de mais uftlictivo do que a miserun.lu

phisionornia ,la pnt ria , é esse rlesan lmo quo apodero u -se rl'ellu :
a conüa nça a desamparo u, vagao- l h e em torno os ol hos pnvirlos,
e não enxergão senão indifferençu e cgoismo nos m áos, angustia dos bons que a dep lorao im potentes para defendei-a . 80 v ós,
senho r, podeís ai mia sa lval- a : e apressai -vos pa ra quo não seja tarde.
Conflue mais na pro pria força

e no

pode r sup remo q ue

a

na,:üo deposi to u em vossas mãos.
Quando um PU\'U livre , alulica o }I19no exercício

da sol.e ra-

uia , é de ver i mperioso rlu m onarcha, se u p rimeiro repres entan te,
assum ir ess a grande massa inerte' de poder, pa ra evi tar que ella

seja di ssip ad a por um gru po tle amb iciosos vul gar es.
Ach e ao men os

a Iih erdatle qu e desertou :'L al ma su cc u ui-

b ula tia patria, um ahri j o á somb ra

do

m an to imperia l par n

que nã o morra conspurcadu nos tripudios ti" anarcliía.

'!5 de novembro.

Q;rll~ l\Io.
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ade em
. 'lil-1ol'

a

~;

d
l1J

sua autouomi

o neeen te. Sel\ raço vaI';. de

sn

e TIa história pa ria.

\ olver no passado, quando a actunlidade na avidez
Iüturo,
ICC ssos centcmpon R 5, é
ü õ

ind-

o Iorara nino
~

r una

emanei-

'c,dadc,

d vora com soffrcca impaoi noia os s

ul 'ront. r

I icante do escamlalo e os adubos de grosseira especiaria.
os olhos, além, na prosperidade da nação e brilho do
Vou de vagar, porque vou longe;

situaU}!

a

J\l 'I',

111 lifferença publrca.

Mas eu não sacriííco ú tatua curíosídad e flue S· estimutão "
vo

o throno.

lel/le (r{'s/ÚIO.

Ernflm dirija-mo á vós para quem as paginas d
nado

'05.

vosso rei-

devem ser, como os refolhos ria consciencia imperial nber-

tos ú posteridade,

da pa-

Naquelle anno de 1848 u puiZ observou attonito o suicidío
do gl'ande partido que já em 1837 e banjára no poder lia popu-

r

11d

lnridade e fortaleza. Foi aos lampejos sini 'Iras da revolucã Irancosa, quando por toda a parte a democracia exultava, c a realeza csaremeclo com a repercussão do terrível rlcsmoronntnento
da

1On. -chin li
O~

julho, que esse neto se consurarnou.

Iiberaes hra ilciros, senhores rla opinião, repre cnta 1651\

tllnl .

parlarrtcnto ror lima mocidade illustradrí qne dirigiflQ os

u

illustr s veteranos da politicu ; rcsignavüo I' 10 órgão de seu chefe

a

11

ai"

I'aula &bu-za a rlirec ção do paiz,
Jilru-

Esta phasc caracterisadu por um mote que se tornou histo-

Wut',

rico -

IC ella

liberalismo de sua impotencia. AIguhs chefes mai energicos, dos

C UIIl-

}Iara

a ql(cbm rios

remos -

foi a solemne confissão que foz o

quaes a fé não se evadira rle torto, protestárno con a a xautoruçào 110 partido ; o espírito publico reagio em duas provincias;
mas domado pelas armas victoriosas

110

governo, succunrl

'0.

Como a republica romana 'expirou com o austero Catão no'
\10.

campos rle ítlca, u partido Iihcral hrasilciro finou-se com Nunes
~lachadu,

sínccru patrlota,

110

ataque do Hccife.

,
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Annos depois, em 1853, soou a hora para os vencedores.

O partido conservador, que havia inaugurado seu dominio
cheio de vigor, sentio por sua vez a caducidade precoce.

Não

lhe valêrão nem sua pleiade de eminentes estadistas, nem a aspiração geral dos espíritos para o repouso das lutas. Itealisado o
grande beneficio da extincção do trafico, desenvolvido o progresso
material, melhorada a administrn ção, quando se abrrão ante seus

esforços largos horísontss, eíí-o que abandona o poder; SUa dispersão começa.
Eusebio de Queiroz, vulto proeminente, se retira do galiínete
de 29 de setembro com Mont'Alegre, presidente do conselho, um
dos decanos da política, e Tosta, jú notavel pela sua energia, O
illustre abolicionista do trafico, cercado de grande popularidade,
insinuou como motivo da retirada, uma fadiga que sua então
robusta virilidade contrastava,
Foi essa a primeira convulsão do partido conscrvador : odes.
animo rios chefes não em senão o contagio do torpor que invudira as camadas inf riores,
Dous chefes, dous grandes nomes, TOITes e l'aul ino, resistirão
ainda; talvez para tentar

UUI

esforço que de novo consolidasse

o partido; talvez porque julguvão empenho de honra consummar
a ohra come çada, A guerra argentina estava concluída com gloria,
o principio da authorulude firme e respeitado, o progresso ma.
terial em rapiila ascendencin : mas era preciso desenvolver a politica brasileira no Rio da Prata, dar impulso ao credito, e pôr
em execu ção a organísação recente lias ílnanças e diplomacia.

O gabinete recomposto sob a presidencia de Torres, e logo
apoz modiJlcado, teve afinal de deixar o poder em setembro do
anno seguinte.

Esse acontecimento assignala o começo de um

segundo periodo da decomposição sempre crescente do partido
conservador. O desanimo prostrara mais dous valentes lutadores.
Nota-se então, senhor, uma anomalia

11110

prognosüca o futuro .

Ao tempo em que se relaxão os élos d'es so partido, que ao numero oppunha a compacidade c ao cn th usiasmo a disciplina, seu

19

CAI\TAi'
adversari o, o liberal, feito 1 ara

fi

opposíçao, longe de resurgir

dos destroços, cada vez mai s se aniquilava.
Os antigos e illustres chefes, uns ceifava-os ;t morte, outros

rccolhi üo á vida privada para se finarem na pureza de suas crenças. Fluctuavão, porém, uns sobejos de Iidadores que, muito moços ainda para se encerrarem no sarcophago do pas ado, asp írav ão a novos commettimentos : com elles se encontrão os conservadores que, roto ' os antigos vínculos, já vogav ão á discrição.
Essa cor rup ção geral dos pnrtirlos e dissolução dos principios,
que tinhão até então nutritlo a vida publica no Brasil, é o que
se convenciono 11 chamar con ciliarão : termo honesto e decent e
para qualificar a prostituirão política de uma épochu.
Paraná, que ás antigas rcminiscencias de sua vida parlamentar e administrativa, acabava de juntar as recentes glories da
missão especial no Rio da Prata, incumbido de organisar o gabinete de 6 de se tembro de Hl53, tentou, mas dcsistio, da Iorrnidavel
empresa ue con solidar o partido.

E entretanto se nlguem havia

para tal esforço era elle, o homem da s grandes audacias e her óicas

resístencias, o deputado do 30 de julho e lia maioridade, o presidente do Rio de Janeiro em 184~ e de Pernambuco em 18'18.
Desamparado pelos ch efes a que se dirigio, forçado a orga-

nisar com um amigo e cin co nomes novos um gabinete que só
do seu reüexo recebia força; essa vontade rigida, sentindo que
o ch ão de suas glorias antigas vacillava, tirou da posiç ão cri tica
novo arrojo.

Apoderou-se (la enguia nojenta que re svalaria em

outras m ãos; e fez da concilia ção uma política, emprestando-lhe
ídéas e aspirações.
Os chefes conservadores üe plorárão a tendencla do novo ruini st erio : mas, companheiros ele lutas e amigos do orgauisador,
remett êrão-se ao sil encio; apenas a espa ços ouvirão-se as vozes,
do marquez de Olinda, em formal opposição, de Eusebio üe Queiroz,
protestando con tra a inconstitucionalidade da reforma eleitoral.
Entretanto Paraná lançava os fundamentos de sua política,

nttrahia á si a üõr da ín tclligcncin c mocidade.

úoslumln-avu a
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poPulação com proícctos de engrandcc)mento materíul, o arrancava das camaras a lei dos círculos que se lhe afiguram a verdade do

ystcma repre~entativo, quando devia ser o aviltamento,

Com a popularidade c energia de que dispunha conseguiria

o esta lista cornmovor até as entranhns a nar;50, e arrancar- lhe
novos partidos, novos enthusíasmos r Dcos o chamou a si antes
da decep JI-O. Seu ministerio decapitado arra~tOtt-se até a aberturu
da sessi O do 1857, m que evadio-sa do poder.
A esperança na formai,:ão de novos llartidos, quo alentara o
prestigio elo marque? le Paraná, esvaira-sa mal. via o paiz que
as Ires summid(ule5 políticas da époeha, Eusehio, ltaborahy e
Uruguay, não qhiüo da sombra JI;lru urrecadar a herança do i1lustre umovauor. Coube a tarefa üe continuar a pclitiea chainnda
da concilia<:ào, uo uníco dos chetos conservallores que u havia
comlJatido de frente e Com vigor, ao marques do Ullnda.
'í'nl era o uar:JllJamcnto de irl úas, homens e tr"tdi[~Üe8, tal a confu-

S:'IO que reinava nesse amalgama dos sobejos de partidos corrupto"
que um cidadão ven '!'ando, illustrado com a , uprerna lIlagistmtura
da rosencía, no ultimo quartel da viria em que o espírito COIllO o
eorpo se torna mais sedontario, rcgeitava todo seu longo passado, rc ce ten ente avivado, para dar um passo adiante da C0 ciliaeãn,
Em outras condi<:õcs,

esse acontecimento se chamara uma

; !.ostasia; nas eircumstaneias que o acompanh ãrüo, foi uma sujei',i o implncavoí á ordem providencial dos acontGCilllcntos. Era ne-

cessa rio flue o titulo estimado de partído liberal, e alguns UOIBes
Jlisturicos que permanecião puros na sombra da vida j.rlvad», tornassem á sccna, afim de serem tamb ém por sua YCZ submcrgídos nessa vorarcm de paixões mesquinhas e s órdidos i tercssos,
que devorou a escol da antiga e a flôr da nova g-et'a(:ãu.
Para galvanisar os fmglllentos do extincto partido liheral e consumraar assim a obra do sua degenera çüo, a Providencia rlesiznou o
mais accerrímo dos advet"arios, o ultimo campeão que na tribuna
do senndo levantara o energico protesto contra

(l

fencit11'a a purezn da: trailicçàes rOl1serr:Jdul'a s.

co Jciliar:ão e de-

21
U mini sterio de 4 de Maio de 185i foi de eonli s ào : surgem com
elle nomes hi stóricos, que flguravão

113S

antigas lutas; sou reap-

parecimento na scen a produz grande eíleito moral nos restos esp, rsos do antigo partido lib eral; pu llu lão esperanças, que os orvalhos do poder vão regando aqui e ali.
Vem o gabinete de 12 de Dezembro de 1858 que precipita com
a qu estão economlca : marcha dos acontec'rn entos : o lisirn que de
muito tempo já se notava na maioria parlamentar abre tenda ;
ainda o pudor ou o habito con segu e m, se n ão unir, demorar a completa ruptura, com a organ lsaçüo do mini sterio do 12 de agosto,
m útua e sclemn e mi stificação.

U marquez de Cax ias, amado no exercito e sympathico no paiz,
organi son o rabínetc de li

110

Mal't:o de 1801, derrudeiro ('sfol'!:o

rlos con servadores arcando com a decomposi çüo.
Assim como appnreccm
11

(I CSIHll:OS

convulsões

11111'

subverte m

natureza bruta, haverá lia liistoria dos povos periouos fun estos,

nos qua es uma causa ig nota cont ur be os espiritos ?

]\' pr ciso crer nesse ph ono rneno para nã o duvidar da

IH'O-

va-l: intelli geneia e crítcrlo de muitos homen s dos que ultimamente atravess úrüo a scena pulitica do Brasil . li a circumstancias,
dizia o illustr

Chat eaubri a nd, e m que o talento é com pletamente

inutil, e o maior mi n istr o se achata e desap parece sob a j -ondora (1O tias cousas, ( llevo l llçóes ali/ i!l as. - Capo 3 i )
O minis erío de

!I

de març o, pro pos to á regeneru çao do s con-

ser vadore s, Iorte do elemento militai' para deh ellar o es pírito de
agita\:ão em ferm ento, foi justamente o qu e desfechou no partido .o golp e de m isericordin. Rota s as ultimas junturas lia maioria

parlamentar, o poder resvalou com a Iracçüo d'ella para os han'cos da opposíção.
em 20 de Maio terminou a agoniu do partido conservador.
Estes ultimos tres annos são preenchidos pelas repul sivas

contorsões de uma coalisão, que á semelhança dos reptis, os to\'teja depois de morta e dece pada.
A esm o f'('[)('l nu

ai lll~ a

essas denom ina õr:; de r on::l'l'vadol' ('

AO nrPEIIA DüH
liberal

j

os paníüos a que ellas corresporullüo, Lem vêdes, senhor,

que estão realmente extínctos,
Não se concebe um partido sem imprensa, especialmente o
da ordem, que rejeita o concurso 110 bra ço, e só combate com
a palavra. Todos 03 esforços empregados para crear na côrte um
orgüo conservador tem sido vãos!
}<'aW"LQ chefes. Os ant igos, venerandos pelos grandes serviços,
mas vergados ao peso dos annos ou feridos pela enfermidade,
reclamão o repouso a que tem direito. Os novos não se form árão j a luta que

05

prepara e o triumpho que os consagra, 0-

nnno passnüo: nenhum se acha com forr.a de reunir os fragmentos esparsos.
A opposí çüo é a convalescença dos partidos, debllltanos no
poder. Como Anthco, cobrão novas forças tocando o cnao lia arenn
politlca. Quando o partido conservador, abatido ha tres ann os,
jaz no mesmo profundo Iethargo,

é

porque deciditlamente o espi-

rito o nbandonou.
O outro, que se chamou progressista, nun ca foi par tiria. Bepellem tal designação a decencla e a dignidade de alguns caracreres sizudos que figurão na situação.
Amalgama de quantos despeitos e ambi ções gerara o desharato politico dos ultimes annos com as puras mas iJluses aspira ções de poucos homens honestos, eis a liga. Apenas no poder
desarticulou-se, como as varias pe ças de um esqueleto; por toda
a parte appnrece a carie, e desprende m-se esquirolas nojenta s
cobertas de sanie,
A áurea que a exaltou ao poder e saudou com jubilo seu
trtumpho, muito ha que a abandonou enjoada. Ospropríos truõ es
da farça quando recolhem aos bastidores, gargalhão das visagens'
e esgares com que armao á pingue receita.
Plaiulltc, lictorcs /... Debalde; o paiz official é quem primeiro

se lastima por tanta ignom'nia : homen s laboriosos, que [unt árüo
em longos annos cabedaes de conhecimentos prntícos, tragão erueí s
humilha ções, vendo-se ludibrio lia ignoranc ia e fatnitlilul'.

•

GARrAS

L3

Rctlecti, senhor, esta pagina succinta da histeria patria. que
deixo aberto ante

YO~SoS

0lhos1e repassai-a dos lumes de vossa

razão cgregia.
Os partidos, no systema representativo s üo a milícia da nação;
vcl ão sobre o exercid o da soberania ; defendem as instituições

c prcsorvão simult aneamente o monarcha e o povo. Destruída s
essas legiões lia idéa, flcão em campo as guardas ltr Clorialla8 que
fazem e desfazem ministros, como outr'ora imp redores.
Durante oito annos tivestes, senhor, nove gabinetes, c maior
fora a proporção, se as am?i ções assanu adas não encontrassem

óbices em vossa prudencía.

.

E' preciso ainda mais nausear-vos com o aspecto repulsivo

d'essa putrefacçao tios partidos?
Ahi está o parlamento. Se algum já mereceu a qualilical;;lo
da-la

a rlosprcs ivel

assem bléa enxotada por Cromwe\l

rttllljl

par-

liam elll, é sem duvida o quo duran te o L1ecennio Iatnl presídio

aos destinos do Brasil.
A legislatura de 1853, vota sob a ameaça (Ia dí ssolução a lei
L10s círculos, proposta como um çorrecüvo

a impureza

das elci-

ções : o depois do se confessar iIlegitima perante o paiz, runccíona um anno ainda I
A de 1857 supporta a coalisão liberal do marquez do Oluuln,
contraria

a feição

da q uas i u nanime maioria; recebo o gabine te

Abaet e, puro conservador, e logo o rc pell e á pre tex to (lo lima

questão economica : afinal [unge-se ao ministcrio Ferraz, quo a
condemna ás forcas caudinas, nrrancamlo-lhe a lei bancaria, antes
rcpellida.
.li.

(lo 1861 accc ita complucente um mln ísterio organ isado em

desprezo della; dá no seguinte anuo o triste espectaculo üo lima
maioria movediça que vio tr cs ministerios em oito dias; o acaba

pasmando, aterrada ante uma comhínação numismatlca, subversiva
do governo parlamentar.

•

Da uctual estão na téla as inrlcccncins, Tres minísterios furão

dcvorados ; trcs outros já alia abortou. O setimu u üo existira, se

:li

.\ 0 Ull'ER.\DOn

n ão acr ditass

qu e co mo Pallas, snhira arm ado do cere hro d e Ju-

' 111

pitcr : por issc a cama ra uílereceu-lhc sem h es ita ção o holocausto
<\ e s ua di gnidade.

Quo não dar á clla pa ra qu e a des pre zem

li

pon to

tle a os uecer ?
Admira, seuhor, 00100 cid ud ãos i ndi vid unl me n te ] pr ol O" c cor da tos

se con olirlão as im com a escoria em uma liga mon truosa, qu e
humilha a cada um no recesso da consc ícncla.
E' o elfeito lastimoso tia attracçno do vi io, ,i qual deveis

oppôr quanto ante s a cohcsão da virtud e, o perada ao influxo da
mngcstnde :
Devo falia r-vo s do povo•

.

l\las onde est á cllc, senhor, qu e o n üo vejo ~
, 'as urnas só acho as ccdulas pagas

ú

vi sta ou descontadas com

promessas de pin gues e mp regos e d ep r eciad as condecorações.
Os tro s poderes do povo. como os chama Broughnm , a imprensa ,
o jury e os com ícios, ap en as vi slumhrã o.

A. imprensa est á hem des enhada nesta gra nde capital que mala
as rolha s politicas e só fo menta as gaze t as ind us tria es.

O [ury,

onus insup rt avel, d e qu e se esq ui va o cidndão, aind a mesmo pagun rlo. Os couricios, es pcctac u los divortid us,

1I0S

tlicatros publiro ,

q uand o n ão süo o ros nar da fum e, co mo e m 1860.
Que rc: La, senhor, (lo paíz ? Ila alju rua parte on d e viva ai nda
U

pulse a : ohora nia
O

(10\'0

~

in rtc, os partidos cx ti uc tos , o parlamen lo decuhu lo :...

ltcstà o é verdade, ai uns ('Ílladú lls c m inc utes, ahrigu dos na tribuna

vitalicia : como us relíquias do se n ad o

1'0111, lI O,

esp erao tranquillr/;;

em suas curul es o momento de morrer com a liberdade qu e am úrüo.
São fracos, porque estão d escridos; ma

cOI'aç:í

nceemlei-lhes a ré no

enr eg lado, que se tornarão fortes e vigorosos. Com esse

elemento do pas sndo podereis ainda .cor rigi r a tempera tI'esta ge-

ração cachetica.

3 de Dez embro.

C.\ HTA5

:25

.,'
Senhor.

Quando o poder executivo absorve uma grande porção da soberania, ti natural que o povo collocado em plano inferior attr i-

bua o facto á acção da coroa situad a na cupola do systcma,
A' medida quo os partidos se corrornpêrão no Brasil e a
vitalidade da opinião esmoreceu. foi surgindo de en tre essas
mina s poltticas uma iil én qu e li pouco e pou co te m grassado no
paiz.
A existcncia do governo pessoal está na crença de muitos hra-

sileirus.

Deleita-se a malignldatlo em cultivar semelhante convicç ào,
interpretando á geito alguns factos recentes, ou pondo em circulação uma copia do nnecdotas de repostoíro : fábulas que fugindo
á luz da publicidade c pullu lan do quaos immundicias no lodo

escuro, não são esmagadas como dever ão.
Insofregas umbições Já tem por mais de uma vez f0 1'11111lado
positivamente a accu sação. Mas d ivoís rcgosílar-vos, se n ho r: sio
ellns proprias q ue ao aproximar-50 do throno mais se allu cin ão

na atrnosphora superior. e dão ao publico o grotesco ospcctnculo
de sua ebricdadc cer teza.

o

povo qu e os vil' partir rigi dos e in domuveis em sua

I"US-

tícklade democratica, logo percebonilo-os til' longe vacillantes

p

halbos, acaba por acredita r que tluetua realmente na ' altas regiões do poder um principio corrosivo da liberdade.
Se ha Ialsa prevenção

ÍJ

esta que se tem estabelecido á

1'1'5 -

peito do governo pessoal. Minha convícção vai muito além. Nau
so me nte nenhu ma in flue nc la dirccta exerceis no governo; ma s

vosso escrupulo chega ao ponto do frequentes vezes concentrar

aquelíe reflexo que lima intellí genci a s1\ c robusta como a vossa
.Ievc derramar sobre a ad min istra ção.
Iiei consüt ucionnl, vossa missão é

11

du s"l;

11;'10

aqucllc ast ro
'I.
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futidico e abrasador de Luiz XIV, que condensou a borrasca de 1i89,
mas o foco brilhante que rege todo um systema e dardeja luz e
calor para a na ção.
Quando as brumas da" paixões se ínter ürao entre

\'OSWS

rai os

ben efleos e o povo para qu em víveis, é vosso dever espancai-a
pará (file

5

veja sempr

na limpidez da alta politica o r égio a~

pccto da magestade cingido de espl endor.
Como é possível qu e se propague esse erro deploravol do esta
belecimento d um governo pessoal, quando as actas ccntomporaneas a cada passo o dissipao completamente?
Aberração do espiríto publico; tanto mais extravagante, quanto
os factos geralmente assignalados com o cunho [la pretendida in llu oncia da coroa, sao aqu clles em que mais se accusa uma escrupulosa imparcialidade.

Senão, percorrão-so os successos dos ul-

timos annoss

O acontecimento talvez mais sali ente e qu e logo fer e o spirito é a composição anomala dos ministorios e sua marcha vacill auto. l'ropalão qu o os vicies organicos, a

phem ern cxistencia c as

matizadas cornbínações de varias opiniões, tessela-ted pccemen»; "

corno as chamou Burke, tudo

c

devido á íngcronclu directa qu e

te ndes na politícu.
Protesto alto contra semelhante im pu tação, • nau qu ero mais
11"0\'a qu e o proprio facto; dispenso

05

argumentos qu e poder ia

ti ra r do vosso criterio c au steridad e de princí pios.
,,",io f ósseis, quem sois, um rei que não fascinu o imperi o,
l'

"0- tomasse

acaso a "amLi!:ão (to mando absoluto : qualquer dos

ultimos gabin et es, fraco s e apenas protegidos com a sombra imperial, seria um instrumento ductil

Ú

-ossn vontade, nenhuma

das camuras modernas, qu e o menor gcíto desarticula e

11

5U

lernl rança da dissolw;ão estremece, vos houvera resistido.
Esta verdade está na cousclencía pubhca..
Que necessidade pois obri garia um sob erano nsurpador, seeuu-

.dado em seus proiectos,

ú mudar frequ entemente o min íst ei ío,

anrouxando por tal fórma a ncçüo udmí uis tra tlva qu e Ióra de

seu interesse robustecer com a permunencia e solídariet ude dos
agentes?
Que empenho teria esse monarch a de reunir em um mesaio
ga ínete, não só ad -crsarío politicos, mas ínirniaos pessoaes ou
harr:

mediocri a es, desmorallsando assim a autü oridade o d .

go eruo com surdas rcacções de rivalidad latent es '?
O calculo da pr ópria ambíçao repellira semelhante I ropello,

I litando

Jorge lll, no av L peLa intl exilrilidad o de cara ·ter, apezar da
decidida inlluencia que exerceu no govern o, foi coagido a mudar
repetldas vezes seu minístorio, r até a recorrer

(I

celebre coalisúo

de North, Fox, Cavendish, Keppel, Burke e outros.
Mas a rasão?
Nu parlamento inglo» lu tuvão partídos vi ; o ro f'O ~ , que "I inlJ'lxilritulade da coroa oppunh ão a Ilrmeza e rlaidez de seus (Irhlcipios. A guerra americana Ianç áru a Inglaterra em uma crise aterradora,

Nesse trans e, entre a ameaça da abdicação por parte do

rei, o o íormídavel aspecto da opposição, os chefe" whigs sacnficarão-se para salvar a nação o a coroa.
Estadistas

COllJU

Fox e Burke para quem o mini terio era um

declinio, podlão fuzel-o COm sohrunceria, airulu mais quando 11'vavão ao poder a franqueza das crenças e a prohidade das con-

vicções. Mas a justiça

110

povo Inglez é se 'ora para os partid os,

como para os cidadãos, que del inquern da honra. Fex perdeu a
immensa popularidade; e só muito depois de sua mort e a posteridade lavou a mácula que ottusc ára tão hella reputa ção. Cincoenta annos expiou o partido whíg sua avidez <lo mando; lil:ão
dura aos partidos que se aviltão.
Não sois Jorge Ill, senhor. Se d'elle tendes a ubuegação fio
ímperio, tendes mais que elle as virtudes do rri e do cidadão.
As coalisões que se operão em vosso conselho não resuluo corno
na Inglaterra da rcacção de partidos poderosos contra a tenacidade
da coroa, nem as inspira o. mesmo pensamento nobre e íranco :
são apenas uma alliagem de individualidades na esperan ça de cn-

grnn üecimento pessoal.

AO I II'E!t\ DOI~

Fora por ém W~sa posiçüo e vos o caracter identicos a d'a üuetle infeliz monarcha, Não vendo como elle em turno de v ús
lima pleiade illustre de varões, digna dos melhores tempos de
Grécia e Roma, não havíeis de ser tão predigo da pureza e prestigio de vossos estadistas. Ao contrarío o lustre de vossa gloria
vos estimularia a poupar nestes tempos escassos os raros nomes
estimados e os caracteres íntegros que formão a riqueza moral
da p átria, e servem de columnas ao throno,
Onde está o Pitt brasileiro, para vir depois do desbarato dos
nossos estadistas, assoberbar a crise e restituir u paiz fi sua anIeríor prosperidade 'I

Em alguns actos lnconstitucionaes 110 poder executivo, pretendem igualmente divisar hem transparente vossa vontade imposta ú
ministros trageís 'IlIe não ousnrí üo tanto sem a certeza do apoio
lla coroa,
Vosso espírito de rectidão é reconhecido; acredito I(Ue nutrís o
desejo de ver a magistratura depuradu (la immoralidade que pai'
ventura a deturpa, Mas ouso ufflrrnar que se lima generosa indignat;:flO

vos arrancasse um acto de força contra a corrupção escandalosa,

não se limitaria a dar com a aposentadoria o repouso á venalidnde
de alguns magist rados; mas havia <.lc fazer [usti ça plena, imprimindo o estigma ria culpa em todo qu e o merecesse, mngistrado
f'

ndminístrador, humilde

p.

soberbo.

g talo delirío, que simultaneamente com esse acto de sove ridade vos attribuem o de uma benevolencia excessiva para a
fraude: as medidas tomadas por occasião da crise ' mercantil! O
simples cotejo mostra á toda a luz que as duas idéas não são
filhas de um só e mesmo pensamento, mas da contusão e diversidade de homens que de repente sobem á tona do poder para

logo sumir-se

110

pego de sua obscuridade.

A Institui ção dos voluntarios está longe tarnbcm de ser do
vossa iniciativa. Aprecíaos devidamente o exercito, que ama com
euthusíasmo seu monarcha e zeloso protector. N;1o era poss ível

que cogitasseis

Uni

meio rle

d"sgo~lal·u

profundamente, flf;labele.

ce ndo prcíer nelas ú lavor de hisonhos soldados, com preteri çü«
de bravos veteranos che ios dp. serviços,

I;)

já traquejados pela

victoria,
Em todas e. tas medidas, o que se revela h m patente é a
precipitação e temeridade de ministros ephemeros que peregrí-

não pelo poder, sem cuidar dos estragos que vai deixando sua
passagem,

A fraqueza os excita á audac ía : e quando alguma rene-

l.:ilO íugaz do espirito publico surde contra seus desatinos, não tre-

píüão em escond er-se sob o manto imperial descobrindo a coroa

e perturbando a placidez da magestade.
Mas uma prova longa de que não existe no Brnsil governo possoai li a guerra

110

Rio da Pra ta.

Quando o minísterio de 30 de setembro. sorpreherulido pela situaI.;ãO

crave que se desenhou de repente para a nossa politica in-

tornaclonal teve necessidade de um habil diplomata que dirigisse
sobre o terreno as negocia ções, a escolha recahío coro espanto
geral sobre o conselheiro Paranhos.
Se vossas inspirações se traduzissem na marcha <lo governo.
n ão collocarieis de certo na posi ção inconveni ente . de missionario

rle uma politíca ad versa, a um dos mais reputados estadistas rl'csta
gera ção, de quem porüeis muito br eve car ecer para crear lima nov a

situação.
Menos ainda havíeis de consentir qu e o desp edissem sem aquell n
polidez costumada en tre pessoas decentes, para snbst ituil-o por

IIIll

oscr íptor de talento íncon testavel, mas alheio aos homens com quem
ia tratar e baldo das provas esscncíaes em tão critica emergencía.
O desejo que nutris desde o principio da guerra de ver á Irente
dos exercites brasileiros, nosso primeiro, senão unico general, é
de todos conhecido. O ministro ·da guerra se dírigio ao íllustrc
marques de Caxias, o qual tão dedicado cidadão, quanto leal

501-

dado, não declinou de si a honrosa, mas árdua com missão.
Chefe polit íco, nome prestigioso em quem numerosos conservadores vi ão aínda 11m syrnbolo de restauração, olvidou sua elevada
posii;ào, romo sou repouso, para acudir ao reclamo da patria: e

,\0 L PEIIAnou

o fez uosuueressa.to e modesto, sem as cxigencias que soem

011-

carecer certas dedicações.
Uma só condição paz elle, c essa em bem da campanha que
ia dirigir ; a substituição do presidente lia Rio Grande do Sul por
lima pessoa de sua inteir

conãan ça. Al]U lia província fronteirn

tine devia ser o centro de nossas operarões, reclama: a lima ad"
ministração militar, immediatamente sujeita ao general dos exercites em guerra. Sem es..a un ífonnídmlc de vistas e unidade de
ac 'flo, infelizmente ruras em nosso paíz, nada se faz de grande
e inslgn»,

Quem o dirin ?.. , Apezar do voto de vossa prudenci a, que era
u ria maioria do paiz sem dístinc ções politicns, não fui substituido
o presidente lia Rio Grande (lo Sul, porque li potestade que opa.

trocinnva não approuve condescender com essa medida . Prcsciurlío-se então do general, que si~nilicava a victoria nu campo lia
honra, pelo orador de quem se esperava o apoio na tribuna do
senado, Para preservar lia queda seis ministros, quantos brasileiros não perecerüu em Paysandú e nos hospítaes, que scrião salvos
por uma prudente e sabia direcção da campanha!
O generulato brasileiro confiado a um valetudlnurío, ficou em
vergonhosa interinidade, quando as n~olestias a~~ravadas úbri~;'t

rão o Baràu de :-. GabriPi a escusar-se. Substituio-se em vez de
um presidente, um ministro, u da guerra; e escolheu-se homem
que Só tinha mais que o antecessor um mérito, o de tornar imposs ível o nobre marquez de Caxias.
Correm os tempos, A' falta do illustre general já familiar com
o bastão de chefe e respeitado peja víctoría das margens du Prata,
devemos talvez a inconveniente, igualdade do tratado de alliau ça
, fas era nccessarío á voracidade do gabinete de 3 de . setembro,
mais es e hocado lia dignidade nacional.
Emflm realisúrüo-se ar; previsões r as rlvnlidados inveteradas
que a influencia do pacificador do mo Grande em 18115 houvera
sopitado, atearão de uma maneira espantosa rio momento mesmo
em

'1\l1' fi

inimigo invadia a prnvincin (] enleava o solo da patrin .
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Destes então, s nhor, um exemplo de sublime uhnegaçüo, qurI'U

peço a Deos não se repita, Arrancando

\'OE80

coraçào

<i~

sa-

gradas affcições que o prendem, ... vossa pessoa a placidez em

que a nação

li

de eja, p rtistes para o lu ar do p rígo e da de-

dica ção. • rrosta tes as intemperí cs como o ultimo soklado: c
nseguístes s 'r ainda o primeiro cidadão nas pt iva çõe como
na hierurchí
Approuvessc iL vossa sabedoria dominar , situa ção, c a marcha do governo teria sido outra muito diversa. Dirieis ao chefe
do gabinete: - « A sítuaçs o é a guerra, pois ella commove todo
o imp rio. A guerra carece do primeiro g neral hrasllciro em
quem o paíz espera e o exercito confia. Se vós, governo, não
podei s sat isfazer essa índ eclinavel exig encia da situa ção, não sois

o,' homens para dia; é vosso dever retirar-vos : »
E a histeria patria não teria do corar registrando tan as hu-

milhações que pun gern dolorosament e o amor proprio nacional. ,
A numerosa desccndencíu dos Fabios não havia de pullular nesses
campos fataes onde j á em 1826 um p:eneral brasileiro, Lccor,
grangeou o sardunico titulo de

ClIllc tator SCglllH!IJ.

uuíado por uma espada acostumada iL cegar os louros do
l'rata, o preservada portanto da fascina üo dos primeiros Iumoda gloria, nossos bravos soldado s ma rchariao

mais prudentes e

mais firmes ao combate. 'l'eríumos jornadas heroicas como as de
l'aysandú, Iliachuelo e Cueva s, porém como a de Cuseros, menos
lu ctuosas para a pátria.
O~

escr úpulos vos rctrah írao, senhor, á expcctntiva. Xella
ministros o chistoso

podeis bem parodiar com rcl uçào

Ú YOSSUS

dito de Folippe de Macedonia: -

Em toda minha vida só achei

l(

um general, Parmcnião: os athenienscs fazem dez cada anno. "
Desenganem-se pois os abusados á respeito do governo pessoal.
Nus paginas em que se desenrolão os ultimes acontocímcntos, o que está em relevo é' a ahstençüo da coroa levada a um
extremo que talvez exceda da imparcialidade unstitucional. Vossa
augusta pessoa somente se destaca,

lllhlllli'J

[rata-se <lo sacri ííciu

_~ o

" 1

,h

DIPEHA ion

e abnl·gill:'·IO. Entú'J "OS debuxaes no primeiro plan o, reclamando
a parte (lo leão

I

a fadlg .r e perigo.

SO apparcceís endo vossa presença é necessária para cobrir
as ranas do governo e seus agentes.

!

o Itio-ürande para promo-

ver a defeza deleixada por muitos mezes e applncar dissenções.
Em Uruguayana para resguardar o decoro nacional compromettidu
por grave omissão do tratado de alliança. Na cur te para activar

a expedição das tropas e trem de campanha ou zelar o bem estar
do soldado.
Mas é só dedicaç ão c actividade indiv idual qu e assim üísnensues prodigamente : a magestade se envolve na magnanima cordura que releva a negligencia e o erro.
Esta li a verdade.
Nem pr etextos offcrcceis, como vosso pac, ói rualovulencia . Alguns amigos qu e vos cercão, caprichaste sempre em os ler arre-

dados da política, rcs crvundo-os para as rllvers ões do esp írito.
O bando dos Kill!J's [rienâs, satellites lnfalliveis do governo peso
soal, não li de vosso reinado.

o' de .lezembrc.

cxnr.
l\S
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"

crises, senhor, são acompanhadas do

rocnt icid dos.

Emquanto vos csqnívaes á política, a naçao li abusada dos
homens que a governão, vos reclama e sollicrta c m abunda àcias de cora ção,

Não 5011

rliscip ulo de Damocl

IIl\1

nem de

achit vel. 1\11'

Iallar-vos a lin gungern nojosa do cortesão ou encarecer '" h pocrisia

110

absolutismo, não arrostara

CU

por c

I O,

a Iu ria do

orlíos accesos e íamulentns cobi ças.
Esta voz dura que irrI ça as t01'\ zas e inunoralídad s da épech: ,
logo se denuncia pela rispidez; nao tem a insinuante dOÇI ra da
lisonja nem a asrucia da dissimula ção, É voz de homem livre,
ElIa p órlc repetir as severas palavras
lamento inglez: -

,I

110

velho Chutam no 1131'-

O momento é perigoso e tremendo; o ter

IpO

não est á para a arlulnção. As blundielas da Ii.;onjü uao podem
salvar-nos 'nesta crise terrível e solemne. Cumpre lia iituar a corúa
{I

linguagem da verdade, »
Mas sempre se interpõe en tre

0-

thron o c a na\..io lima gente

ambigua, que vive ao mesmo tempo lias gra<.:as do poder,

tolerancia do povo.

SCII

da

interesse é irritar ambos, um contra o

outro, para os enfraquecer o melhor dominar. Por isso, quando
na imrníncncu do ,perigo, os libernes sinceros se ernpenhão en
estreitar a allíança do monarcha com a opinião, a

nte bífrontc

se alvorota,
Pleiteio conuu essa irnprovi da ari ocracía ãa immoralidu •
o livre exer cício dos dir eitos do povo e dos dir eitos da real za,
que são as molas do systema representativo.

g'

natural pois qua

simultaneamente me denunciem, á vós, senh r, como anurchísador : á plebe

C0 \l10

absolutista.

.\ão importu : h 'ta que vossa
mens de Lem

1I1C

eu ' 1 1l< ~0

o

OI!

votos 110< ho-

acompanhem.

Ainda não chegou o nsejo de discutir p, ranto vos o
dent e alvítrc n. transcend entes C[u,:, tõu d

polític a, e

efli «zcs de fazer da e n 'lilllj':ão um, realidade,

s m

ru-

:0-
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Estou desenhando
\,0';';05

° aleijão d'esta

actualídad e : quero p ôr ant e

olhos sua esqualida nudez, com o risco m esmo de molestar

o pudor da mugestade,

~ !ío

vos falt a a coragem moral

vaI".

en-

carar de frente os inales do paiz.
Lma deformidade sensí vel da époeha, sen hor, é este an lielo
com que a n,lI;ão vos csL<Í 111'ovocanllo

:i assumi r

o governo plcn U

L10 estado :
J;' ímproprio d t ~ um estado livre, mas a eviden cia do Iuc to se
patentú a. Por todos os poros rompe a eüusão do paiz que se aban-

(lona e confia exclusivamente da lealdade e críteno'de seu monaroha.
Este povo apathico e in diíferente tis ma is nobres íuncr ões 11,1
soberania, ainda sente por vossa pessoa sinceros 'ransportes. Não
sereis sua fé unica : porém com certeza sois u estimulo das outra s
raras e sopítadus ; o estandarte capuz (lo nestes tempos inertes
levantar cntlruslasrno s em prol de uma causa.

Quereis exemplos?
Em 30 de mar ço do 1862 inaugurou-se a estátua equest re do
fundador do imperio, A democracia protestou contra o monumento
da gratidão nacional pela voz dos mesm os tribunos que cerca de
nnno autos arrastavão á eleição as mass as elcctrísadas. Pois o
]10'0 correu pressuroso á saudar o desmentido de bronze, asso-

ciando-su com fervoI' ao 'osso jubilo filial e patriotíco.
Nos primeiro s dias de 1863 as represalias inglezas assaltá rüo
de illdigll:u:ão o pai z, O ministro que havia descurado a ques tã o

em principio acabou cornpromet tead o a honr a nacíonaí. Mas vosso
busto foi erigido ante a opinião. De todos os pontos rompem Ielícitações por um facto que se devera soltar com o altivo silencio
da dign idade m arty r.
A aura que bafejou a liga em sua nascença, não fui a expon-

anca e livre expansão 110 cs pirito publico em favor de uma idéa ;

mas soment e um influxo do

lJl'ei'ti gi~

imper ial. Lastrou a cren ça

de que ~o s s o ledio pelos conservadores j,i não se recatava; a atoar da
ganhou vulto df'pois da quest ão inglcza, com o pretexto de

'0:'

terem uban.lonado as notal..ilidades do part ido, A opinião crnpc-

CAIITA:,

nhou-se em saüsíazcr vosso pretenso desejo de aproximar os Iíberaes do thrnno,

n
ar

O gabinete de 15 tle janeiro pr vocou aturrlldo

O

rompimento

com o Estado tio Uruguay i fui apeado do poder quando a coner ncia exigia qu desenvolvesse sua nova politícn interna cional ;

succedeu-lhe o gabinete de 31 de agosto, quo não estava na altura
rln situarão. O paiz enojado de tanta miserla, tia, ín fant ilidades

lIa liga. como de se us escarneos m inisteriaes, amuou-se. Propat a.se
porém que a guerra é íd éa vossa ; as levas sur gem, e o povo ani-

ma-se com alguns lampejos de enthuslnsmo,

11-

a,

Annunciaes de repente vossa partida para o Iüo-ürande do Sul.

a

desgosto pela má rlirecçao da guerra; as tristes preoccupações

deixadas pelas difficuldades da ultima organisação minist erial; os
novos receios trazidos com a noticia da ínvasüo da outra fron-

teiru do írnperio : e até o perigo de vossa ausencía da curte em
lão grave emergencia : tudo disfur ça o povo. Viste corno se agglomerou em vossa passagem á hora da despedida e da volta,
A. desconsolada noticia da rendição de Ur uguayana entrou a

barra ao som do canhão. A população magoada com o triste desenlace, recalcou seu jus to resentí mento, porque hi estivestes presente, senhor : c ella temeu desgostar-vos lamentan do o malbarato
dos brios nacionaes. Seu respeito loi a ponto de receber como
hospede illu stre o estolido hurbaro que vilmente nos Insultara.
Onde quer que br ilhe o reflexo de vossa luz, a opinião como o
i nseeto

nocturno attrahido pela flamrna, vú a a allejar em torno,

umas vezes para beber raios de esperança, outr a- lnfeliziuente
para queiiuar as azas,
Nem é somente nas manifestaçõessoleinncs que se traduz ('~Sl'
~f' ra l

sentimento dos brasileiros; diariamente se re 'ela por mna

série de incidentes e eircumstuncias exíguas. Destacados não terião

esses Iactos minimos ; porém multlplos e contlnuos
compõem a fiel expressão do animo publico,
~;gn i fic nçã o

Desde certo tempo

03

[ornaes attendem com excessivo zelo

ois '" ssas menores ncções, Durante a questão inl:leza se editú·

AO l\IPEP. A\)0 1\
rão mlnucias de vossa pessoa, duplame nte noci"as; de um l.ulo

vos aprescntavão ao estrangeiro desornado d'aqu ella gravídade que
ti uma insignia da realeza; de outro fazião alarde da Iasciuaçüo

de uma cidade li vre por essas lant ejoulas da córte .

Na paste não edi torial, são frequentes

03

artig os pagos com en-

.le ress o à vossa augusta pessoa. Contém ell - que ixas de ind ividues

de todas as classes obre mim dencías

110

expediente de em prega-

dos sub ternos I Allpellão os subditos 1 ara vossa ai toridadc, á qual

parecem ter devolvido toda conflança e todo poder.
A litterutur a e ar tes dosenhão tarnbem uma face Li a vida historica dos

] IOV0 5.

Raros livros vinhão fi lume ou trabalhos se

exec u ta vão, que não fossem

pO! lOS

sob vossa Invocação, Como

Luiz XIV, Frederico 11, e Napoleão I, entraes agora no período heroiso, que prepara o mythologismo.

Esses grandes monarchas porém rcvíao-so no palco sob um
_ nom e pagão, veuda dos pela all usüo c Iraldados da clam yde grega
0\1

toga romana. Para

VÓ3

o poema, o romance e o drama ano

tecipão a posterid ade e pr eludião [a a apothcose.
1'ião franqu eaes os paços imperiaes ao aut ismo, nem o nutris com a" íestas d,1 córte : é na tural que elle se derramo pela
cidnll .
li a, senhor, nesse pronuucíumento que hrcta a ca, a anto uma
demaziu que deg nera em lisonja e frisa com o ridíc ulo .

:I[;r

uno

convém escarnecer d'estes desvios, c s õm mie corrígil-os. Todo o
onth usínsmo do povo é generoso : e neste rl os brasileiro p r seu

impe rador, parece que estão realmente concentradas durante a crise
as forças vivas da nação.

Ai de nós se par tem essa ílhra da patria ; a convutsno .oIJI·evirá terrivel e instautanea.
Nas camadas superiores da sociedade onde a luz penetra mais
clara, o sentimento de ndhesão li vossa

} )(1550a

não obstante se

condense. A gente sensata, sendo á cada instante se alulrem om
torno os nomes de sua Ié, e se üerrocare

1

as inelhore reputa-

Õi\s como as íd éas muis sans, apenas enxerga no seu horizonte

pura c sobrancelrn

VOS,,::I

eIT1gie. Para olla naturalmeute

onvor-

gem todas. as esperanças dos bons.
Os m esmos varões fort es qu e de longe ~ritão contra o irnperl alis rno e vos at tri buem exclusivame n te os males da actu al í-

da 1 .. . Algum será sincero : do [leral qu ereis provar a tem pera
á sua indepcndencia?

Aprox imae-os do throno. Mais de lima vez Já vístes as ambições encoura çadas lias demagogos que empunhár üo a acha popular contra a tyr:mn ia, abatere m as íurias ante vossa mngn an imidade. se lh e estendeis a mão benevola. ellns se a[-(achão para

beijar a cau da 1I0 m an to imperial,
Quando vos accusno, esquecem o passad o alheio
sen tem o pr óprio futuro
Já tiv e

p

não pre-

~

occasíao de fali ar-vos do parlamento. Passou ú ax ioma

ali que a cainara n ão p óde repell ír prelim inarmente um m inlsterlo
organisado em desprezo della porque esse voto seria um desacato ;',

coroa!
Assi m tortura-se o bom senso c incorre-se no escarneo pu blico
para disfarçar com a mascara do principio a deprav ação de uma
in stituição politica.
E' tarnbern notorio qu e as maioria s parlamentares já nã o se

fazem pelas convic ções e im pela so n ha de qu e os m inis tros se
di zem portadores. O.'; grupos se agglomer ão

p

se dispersâo como

a areia ao sopro da br isa que venta dI' S. ühristov üo, mas p la hora
,105 colos far dados.

Qualquer m inis tro que se apresente com um decreto de nposentador ía de magistr ados ou uma doação de alguns m il contos á

com panhia estrangeira obt em grande successo, se tive r a segura n ça

e ar te que ex ige o desempenho do papel.

Mal percebüo por ém

que o visir nua traz como inculca o annet c o cordão.

O

despedem

com üesccrtezia.

Emlim, senhor, bem vístes.
A camnra de 1863 onde tinhão ass ento seotarios de todas as
opin iões, até .10 odio ao governo pe ssoal, foi r- m cor poraç no feli ci-

,/
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tur-vos por vossa energia durante o conflicto inglez. Com esse voto
reconheceu na corôa uma competencía administrativa; e de legisladora dose li a cortezã !
Jorg» 1lI, a

I1IIC111

accusão. corno a vós, de inger ir-se no go-

verno, abrind o o pr un ciro p arl amento fel icitou se u rninist erio pela
boa direc ção qu e d

1'..1

á pu erra americana; o parlamento re spondeu

a Ielici tar üo do rei com lim a opposi ção en érgi ca .

. camara de 1865, quando lhe annunciarão vO..sa irnmutav el
rcsoluçãu de partir para o Itio-ürande, encheu-se de enthusiasmo
e tambem votou ovac:ões. Até ali era costume alliciar-se o parlamento com a mirugem da coroa. 'xcssa occasíãn a dcslumbrav ão
com o apparato de VO;:8a vontarle in ü cx ívcl. i\'f10 tarda que a di spersem por um reentro arrogante, se nao houver ahi uma somlirn
rle Mirabean para o rr-pelli I' com sangrcntn ironia.
Nestas Ih hns tio parlnrncnto estão em relevo os ministcrios.
Sem apoio no paíz e auxilio de partidos, os gabinetes só vivem
c se nutrem da conüan ça imperial. O ins ti nc to dn conse rva ção os
impell e a Iortaleoor-se l1clla contr a a;: oppo si çõcs qu o vai levan-

tando cm sua marcha.
O organisador cata algu m nome, que possa insinuar a ídéa

de sei' a com bí na çno feitura vossa; de r.ois cada ministro exc ogíta
um acto, pelo qual ma is se estreite com o throno. Assim cerase a crença do governo pcssoal : d' ellu resulta para

li

poder uma

forca imrnensa,
Vossos escrupulos a poupao j quando muito apro -eí tues migalhas. Mas o gabinete' omni potente a esbanja com prodigalidade,
Senhor! A con stituição vos fez sag rado c in violavel ; a cor ru p~, o d'ostu

époc ha elimina

li

salu tar principio, r vos r espon sa-

liilisa ant e a lIa\::\O c a h istorí n pelos desvarios de vossos min is-

tros I
A naçüo vos nrun ; mas a h .storia vos [ulgaru com severidade.
F. havia o subd ito amigo que vos resp eitn, encerrar-se em

tímido silencio, deixando com o tempo se accnmular sobre
reinado osl!' limo?

\'O SS(J

C A RTA ~

Afllija
\'OS5 0~

\'OS

embora a verdude ,

39

"li

devu proclarnal-a contra

escrúp ulos.

Sim, scnho r : Uma generusa reserva tolh o á rnagestade a plcnit ude das attribuiçõcs supremas que a nuçno lhe con fiou. •Iuitas
vezes pela absorpção de exíguas purccllas do execu tivo, cahe em
est éril repouso (] alto princi pio que é o halnnceador de todo o

systema.
g o povo ' [UO sente o m áo estar da actualidadc, fat igado de de-

cepções afira-se para o monarcha, A democracia saúda no throno
seu chefe, os trib unos veste m toga o pc/lem o consulado.
Lü apparece dI) tempos em tempos um opúsculo reno vando
a uccu5a\:;lo da omn ipotencíu im pcri ul.

:'tla ~

o que seria

e~se

gr ito \Ies-

eompnssado senão lima denu ncia da vergonho sa impotencíu dos ministros e das camaras para resistir <i corôa si ella acaso ox horhitasse ,

Emflm querei s a ult ima e a mais cabal das provas t

Eil-a : é a prova negativa, que nao falha . Todas ;os vezes que
se tente conhecer o ponto culminan te da opin ião, o meio certo é

collocar-se na opposíçüo que necesst riamen te

t)

sem pre existe.

o alvo dos maiores rancores adversos, id éa ou homem, é Ocimo rl<1
opinião, sua face preponderant .

.

Que se nota na actuulidade ':.. . Quem deseje JC\ ar de arrasto
apoz si, como a cauda de um comet a, toda essa alluviã o de atomos inflam mudos quo Iluctuão na opposi ção, não carece nem d,l
idéa superior,

W'I1l l10

verbo eloqucntc . basta cnristur a pala-

na vulgar mas audaz contra u throno . l\ chus ma o acompanh a.
~ó

ha nesta quadra dois caminh os para a popularidadc : a.

audacia ou a lisonja : atacar ou rojar, A verdade transita corrida
e apcdrojada entre os cegos amigos insacia veis de louvores , c os

f 0 :08 dem agogos (11Ie á semelhança \los camclcüos, muüão de
Ú

CÓI'

cada ambição,
Austera líçao porém infliuge á esses delírios vossa ulti tude nobre ,
Quando o brilho lIa magestudc (' os esplen dores LIa realeza fus-

clnü o lor tal fôrm a tudos os flue levantúo os olhos para o throuo,

.\0 Dll'ElIAUOn
v ós, senhor, collocado no róc.u da lrra.Iinçào,

110

seio nW:;U1U da pompa

imperial, permaneceis calmo ; e rcspeitacs o sornno do povo !
Forte é a tempera (la virtude que repa'le as instan tes provoca-

r:àos do poder. Sob a purpura imperial palpita em

V0550

peito um

rlesinteresse de Cincinato e Washington!
Mas, senhor, hu virtudes que não o são para os reis : a abnegar;lo é uma. Lembrao-vos que vossa mão escreveu estas palavrasentenciosas - a sujeição do sceptro,

O thron o que a naçào 'l05 confiou é um posto (lo honra. Deveis
a Deos o ao povo sua guarda severa. Xão podeis esquivar-

05

li

ella sob pena do !l nserl; flO.

Sois um hriuso snldado tia Providen cia : não lul tar eis na grande
hat alha üa lihcnl ude que est á imminento e vai decidir da sorte
do vosso

povo.

A sunnna quest ão da nctua lidade é esta, da vigorosa inicia-

tiva que deveis tomar em prol da cons ü tu ição : nella está a chave
do todas as outras tendeu tes á realidade do sys tem a e restaura çào do palz.

O tempo das theorias passou; as necessidades publicas cf\liio
salícntes : ·as reformas se desca rnão de si II10Sm11S e patcnt õüo ao

menor exame. O.'Iue falta é some nte ai for ra par a cavar o leito

ás id éas atravez da corrupçào e indolencia da actualklade.
Essa f01\""1 porém lia de produzir-se dent ro do term o fatal. Ou
de5ça do th rono, ou suba tia vasa, a revolu ção se ha üe eonsummar. Do alto de onde

101105

a desejao virá gradual, lenta e bene-

ííca : de baixo quem põdc calcular os ímpetos da convulsão '!
Vosso pai fez para o povo brasileiro uma constitui ção liheral :
íuzei v ós com essa constítuiçãc um povo livre. E vossa gloria
será maior.
2U de dezembro.
lEr tlllll\O.

'.I

A :iilU;U;ã')

('~l'l

patel!lc á vossa rJsio iilustradu .

\"i,;le,; primeiro sua mascara, r. pru uindo ás vezes uma iudillcn 'u ~a

extrema , outras um desanim o ater rador : sym ptumas 'Ia alo-

nia popular, que prcsagia gra ndes dI sustres , se não Iúr combatida
com vigor.
Penetr ando depois no nmago lia uctuulula.le, conhecestes a uatu rozn 110 mal, qu e hu .ll'z anu os nggravou-se . ÍI a Itl'prav'!0iw 110

organ ismo pulitíco, de que resultou o amorteci mento das crenç as,
a l'x li ncção dos partidos, c a corrup ção espan tosa lant o do po.1cr
corno (Ia opin ião,
Obser vast es que a recn nlcsccncia do mal sopitando o espirito

publico tornou devoluta a grande massa de soberania quo reside nu
povo. lista força tcm-n'a csbanj tul o os corrilhos ministeriacs á 50 111 hra da cor ôa o com ares, onsahilidad e moral de vosso nome.
Finalment e sent istcs no eora çà o (I a cr ise o sigual mais siguíIlcnü vo rio abastarde .uneuto rlu systernu rcpreseut ntivo no Brasil;
o aínn com que a llaçilO rlcsengnunrlu das seit-is e dos homens, se
confia só de vossa pru ucuciu e virtudes.
Qual é porem a causa orlginuria rIo mal que assola o paiz ?
Xenhum estudo me parece mais rligno de

V O S~ ,l

att eu ção nes te

momento dceisívo e culmiuunte da cris«,
0,-; sy mpto.nuticos publicistas

(1'10

n30 passao da superlicic, ou

quando mu ito da cutís das quest ões, andão a tactcar causas em
q ual quer phe noui eno

real

i U appare utc

que lhes fe re os olho s,

Para un s é a omn ipotencia da corou, pa ra outros é o Ialsoamcut o
do systema eleitoral. Cada pensador assignala um motivo e

r OI11

clle o correctlvo in falliv el:

A causa radical

110

marasmo em

IJIIU

co acha o paiz está

1J1'111

saliente; facilment e so acompanha na hist ória do imporio seu rnstro assolador. Pura fuzcr d'ell« evidencias , hasta rlcsignnl-a.
É a rall,J til' educa çno plJliLica.

.\ uionarchi u representativa, de lOdu" ')-

-Y~ 'CI1H1 "

de

ll O\ Cl'll ll

(j

'.,
I.

;\0

l~lI'El\."U()l\

u mais diff'cil e complicado, exige em maior grão que outro
qualquer, comprchendida a própria d emocracía, um povo actívo e

illustrado, pratico na escola da lib erdade, fortalecido por conv íccões robustas, e animado tio espírito do trabalho,
A razão é obvia.

Xurepública toda reputação, influ cncin ou poder não 50 nasce do
povo, mas conserva sempre sua base nu povo : e

°cimo nunca plania

sobranceiro á opinião, A oumípotencía da maioria em um período mais
ou menos longo, abate as popularidades gastas, erigo novas, e inverte aquella crosta superior que se vaí formando sobre as massas,

não luta pois na republica senão comsígo mesmo, com
us paixões pr óprias, que os tribunos costuin ão explural' em proO

f'OVO

vcíto seu e detrimento da pntria.

Grccia e Roma forãu república-

uas : mas o governo mixto que Tacíto e Cicero dcclarúrão impossivel na anti guidade, só pude rcalisar-sc com o influxo da civil i-

sação moderna.
~a

monarch in representativa, alem da realeza, principio he-

reditario e permanente, lia o elemento nristocrau co, infalllvel nessa
forma de governo. ,' os palzes de origem mudem a como o nosso
apenas rest ão do Ietulalismo, umas velleidades caducas c fofas de
nobreza g'enealogica ; mas com u tempo se vai formando urna
classe superior pela lllustraç ão, riquuzu e posição independen tc :
é a aristucraciu Lurgucza das monarchius repres ent ativas, com a

qual a pr opria laudocracia ingleza apezur de seu orgulho já foi
uhriga da a t r únsizi r.

,'cst" Iórma de govern o portanto

povo tem de lutar alt el"

nadamente com a realeza, (mja terul cncíu Imitaria e absorvent e é
natural, ainda mesmo nos príncipes liheraes : e com a bur guozta
arlstocratícu, compacta pelo espirito de classe c npoiarla nos cal"
gos vitalicíos, nos cabeducs crcados pela iudustria , nas clientelas
de numerosos pretendentes.
É necessario já muita força para que a democracia resista á

pressão da classe superior, que dispõe de todos os meios de innuen cía, so porém a sympnthía ou tolerancíu da coroa insufla

0 ; 30 0 1<' 111

nto ..li.' ncaba subju gamlo

O

povo

;'l 30111UI';]

lla r(':llcza

e ameal:an'lo a coroa com o espectro da revolução.
Governa então a pe ior tyrannia, de que íalla Montesquieu:{( aquella que se exerce á sombra da lei »,
Só 11m povo doutrinado na escola do patriotismo ' habil no

manejo da soberania pode arrostar a influencia perniciosa, reivindicando pelos meios legaes a sua autonomia, e restabelecendo

(o

ímperio da constituição e da moral.
E~t:l

o povo brasileiro neste caso':

,\':; 0,

senho r,

Este

POVl)

nobr e c digno das

rogern : este povo, precoce para a libenlrulo,

Iancin rolonial jói se elcctri sava com el1a;
rccia, para a monarchia rt- presentativn

lÜO

qUG

in stiluÍl':õ P ~
ttoi~

que

li

ainrla na in-

foi educado, corno me-

aliás nrloptou de cOl'u'.:ão.

Itecaia a culpa sobre uquelles que pcdião dirigil-o e não souberão, ou não quizerüo.
Em 18:21 a independencia se fez no onthusíasmo da liberdade.
O Brasil conquistou simultaneamente o governo dos brasileiros
11e108 brasileiros, o o governo do povo pelo povo.
Desde 1 08 com a vinda do rei e a invasão de Portugal a emigra çã o
da metr ópole para a colonia fura muito crescida; havia pois ao lado
da popula çã o nata uma populu çao adventicia, mas já ligada á outr a

por l.lentidnde de língua, laços de sangue e relações domesticas.
Com a independeucla não era possível refundir de repente nem
expellir essa colonia. Ellu perman eceu no paiz, á sombra Lias institui ções, olrrrccendo uma base natural a qualquer idéa de opposíção.que
1)01' ventura surgisse.

n. Pedro I, que tinha o pcocado original de seu

nascimento além mar, devia muitas vezes injustamente carregar com
a rosponsahilídarlc d'essa rr-sisteucía, na qualidade de seu chefe nato.
Os partidos no Brasil se gerart o ü'esse antagonismo de na-

rlonalidarlcs : ser liberal significava

que ser portuguez

01\

SCI'

brasileiro; do mesmo modo

alliado dos portuguczes, valia tanto como

absolutista. A revolução de 1831, que trouxe a abdicação, foi como
a consagração da lndependcncia : ahi a monarehia completou
metamorphose e fez-se brasileirn em vossa pessoa, senhor.

ua

.\0 DIPEI1,\ DOII
~I as

emquanto viveu vosso pae, ninlln n antagonismo de ori-

gl'm prepond er ou Ira ncamcnte.

r.ulll

sua J1Júr Le

~I~

des vanecem (I,

receios de que a -clh n nnciun nlidurle portuguoza abso rva o r ceure
império am er icano. O partido !la in l1ep cntll'u cia, quI' I'ra tndo

O

IJaiz lihvrul, divule-sc.
Abi acabão os partulo« putrio- " naciouaes :

f' COI11(',';HI

us par-

ti,los poli ticos ,
Xota-se por esse te m po um per íodo de uctividade que durou
desde 1827 at é fi refor ma eons u t uc iona l de

1 83~.

A imp re ns a se des-

onvolve : os patriotas proc ur ão instru ir o povo na ' maxirn as ria
Iihcrtlad e . Bssa e phe meru anl macão passo u.
O;:; partidos logo se tornao es te reis : nlgu mas idé as
gr'lIl ~Ú

tem

1'111

vista a couquistn

011

a m .i ntrll(;a

110

ql1 ('

s ur -

poder. ,'fLO

obstante o 1)0\'0 se interessa na lut a, po rque ain da o estimula .
e mbo ra sob umn Iorma latente, () an tagonis mu
fi emigração port uguozn conti n ua va,

111'

or igem,

Infl uenci a do clim a ou

e:pirito avontn re iro que se desen volvo n o em igran te, a activi-

daur lI'osses hosp edes os collocava logo em posição aV;l1V:Jjada no
com rnercío c i ndust ria.

O partido conse rvador que nbsor vora

rostos da facção a bsolutist a, em geral attrnlu n á

~i

05

essa colonin,

que n ell e enco n t rava fil iações de ruça ,
Era (10 conun erclo portuguez e udherencias que o partid o cou scrvm lo r tirava prin cipalmen te sua for\:a e os recu rsos com que
s us ten tava a lu ta .

1'01'

i5';0 tambern sempre q ue o partido Iibe ral

ex asperado em sua pobreza, agi tava o facho li a revolta , o pri -'
moiro gr ito qu e se ouvia era con t ra o lu si tan ismo,
Tão in timo era es se ci ume pa t rio , qu e a inda em 18·\8, vinte

sols annos depois da independeneia, produzio elle e m Pemamlmco scen as deploraveis: e mais m oderna men te fez ha stear nOl
1ribu na como um pro g ramma polít ico a idóa tacanha lia n aoion alisa ~ ão

do corn mercio.

Mas, sen h or, por mais for te qu e fosse a tem pe ra de so molhanto anta g-onismo, pil e havia de gas tar-se co m o t em po. O comlIIrl 'cil1 nac inna l c!t>srll\"ol\'('ll·;;e> ; ~ra ndo par Ir ela I'lllig l'ac.;'o 1'01'-

l:AI\'1A.'
tn;':Ui"' za ref un rl io-se na pop u la ção nata : es trangol ros

110 OUI I':l S

nucionalulades concorr erão em gran de esca la; e ünalm ente os
costum es . e limarão. o: receios se desvaneci rão.
A lei da ra ~a prcuominou , logo q ue o odi o lia fa milia se extingulo.

Sendo essa avorsao ue origem a mo la real com que os partirlos govornavüo a opinião, gas ta el la, sen ti rüo os ch ores a s ua

ímpotencia.
Por

outro Indo alg umas rnras irléns ~OYI m ameutaes que os

politicos havi ão lan çad o em circulaçan, Io r ãn m oti vo de amargas
decepçõ es, O parthlo co nse rvador servia-se li a industrin para 511-

bir: c no poder, longe til' pr oteger as duas prin cipa es ilv~,. ,.;tria5
do r aiz, o cou une rcío e a agri cul tura, as opp ri mia com f1ireito s
protectoros ,lo falJri cil ~ c m un u ínc tn rns não
11hnda s

exi stentes nem 50 -

no paiz .

O partido lib eral depois de t er Icito .lu rcgcncia qu e o pniz

a on

111(\ conttaru um joguete, t rahin rlo o voto na cional: excita r-m 18'12

" i-

o povo á res iste.teia, para de novo truh .l-o govern ando de t84 ~.

, no

a ISUl com a lei de 3 de dezembro, cnusu fia revolução de Mina s.
A ostupfucç ão I~ desgos to da n açã o auin cio o ultimo grá o,
quando de 1853 e m d inn t» ella vio homen s dos diversos partido s
qu e a t inh ão d ila cerado, a nbarulona rc m, conc il tand -se pari! ma' s
cornmoda e suavomentc explorar as gra ças d o pod r.

O voto, que era a expressão da idéa. tornou-se para os arubicíosos 11m ton to no jogo r-olitco. O povo en t ão ac hou n nturnl
ven de r a sua m e rcad o ria.

nem v êdes, se n hor, e m vez de ed uca rem o paiz 11alib nlude ; incuti r-lhe 0 5 costumes e h ábitos d o governo representativo

j

desen-

volver a imprensa pond o-a ao alcance üe to dos ; in stituir os com icios e
leituras publicas; não se fl~Z até agora senão di ssipar o tempo e a riqu ezn nacion al para exager ar o ele mento arístocratic o e corrompel-o.

O qu e é a no ssa nctuul a ris toc racia?
Composta em ger al de duas cla sse s do POSSO:lS, os abastados de

intollígencia

p

eS Cil S~OS de cabedaes, e os ri cos üe haveres ma s pobres

01 .. illn;:II'aç:io: raros, hom r aros s:io o!' qu o tr-m a for ça f1.' se conser-

\ 1' I \1 1'El t\ 1\011

var em sua

I ll' hi L; .

Ao(lIclle., urgidos pela sClh h:'} 1í1.lo luxo r mesmo

pela necessidade, buseão nos altos empregos publlcos e elevadas po--i':ões urna remlu, ou as íucilnlu úes de ulllan ças e estabelecimentos
Estes, pruridos pela vaidade,

uvuntajados.

SI}

ol1erecem aos des ejos

dos prlmeiros em compensação de graças e consideração.
Ha, senhor, caracteres íntegros ne sta classe: ha talentos pobres,
n riquezus modestas. Desgraçados de n ós se não houvessem : ma s
infelizmente são pouco s:
JW

os ou tros tem o cuidnrlo de os de ixar

p

sombra.
O mai s profundo publícista ing lez escreveu

parece Ir:u:arla

" 0111'0

uma !,ag irw

1[11 1'

a n ossa actualí dad c I ol itica :

( te toda a l'1ahoração da sociedade qu e exige lim a organisu~jo

concertada, vistas largas c comprehonsivas estivesse em poder

do estado ; e todos

os empregos do governo foss em occnpados

pi;los homens mais capazes. toda a cultura do p"pirito e intelligencia exercida do paiz,

seri a conr ontrada em lima numerosa

empregocracin : d'esta emprogocracia o resto da cornmunhão cspefaria tIlUO,

ól

direc ção e impul são para as massas, o acce.sso pa ra

os homens intelltgentes

p

nm híeio sos.

Para dar o ultim o toqu e à
lIf'redilal'il'llanl'

S( '

nào tem

e~;:;e

for~a

l)

(

Stuort suu. 011 liber/y. )

esboço fiel observarei qu e a

11 (' lei, goza 110 vigor do cos-

tum o, Ui; nomes da gprar:ilo passa da que ílgur árão lia polltlca , 5110
títul os bast antes para o m in istcrio.

Em tal situa ção qual li o rernetl io energico para o mal?
Os uto pista s qu e afa ~;io u m ou outro pensamento bonito, be-

bido no ultimo livro folheado, fallüo em elei ção dir ectn, desc eu-

tral isaçào, refurma jud iciaria, e mu itas outras í üéas sem duvida
aprov eitaveis ; mas não se lernb rão dos m eios d e realisar a reforma.
Se a refuruia ó sincera, lealmente democratica, o efflcaz hastanto para restituir o povo brasileiro ao ex crcicio pleno lia seus

poderes : lor certo qu e a ompregocracia quo tu do domina se hn de
oppór vigorosamente.
Consultai a pagina da obra que citei e vos li conhecida. Em
seguidn diz o illustre publicísta que o

1111111110

exterior

0;'\0

é ca -

C.\ I\'1.\:-:

paz L1e criticar ou moderar a acçao üa emprcgocraciu ; e nenhu ma reforma -e cífectuaru con tra

05

int er esses

11'essa

classe pode-

• rosa. EUa exerce um veto tacito sobre as lei", não aó execut ando :
o " el o rla ínercía.

São podia Stuar t MiU escrever melho r se ' houvera observado

a nossa. socledade, Contr a a vontade da aristocracia oíücíal não
tem o povo for ça para realizar uma ref0I'111:1. Prescinda-se embora

mandato especial, quem ha ue votar na legislatura

110

0 1'-

dlnaria Simã o a parte liIais. ,inte res"ada tia aristocracia, o parlumento ? E quem liade fazer c dcsfuzcr o" votante' sen ão O~ agentes dessa aristocraci a nas arlJitrnrlas quulificacõcs ?
Mus

t' U'

dou

j ;'l COIlIO

certo que o povo

50

animo e queira a

reforma; entretanto quo nas condíçõcs presente s o problema ma is
di íflcil é arrancar lia inercia c torpor o esp írito publico, inocu-

landu-lhe novos cstun ulos politicos, [a que os an tigos se anui~

quil árüo.

.J

I'ara des pert ar do egoísmo as unid: des esparsas : crear uellas
üedicações : u nir essas individual idndes em massa compacta que
trunsm ítta ás outras o onthu siamo L1H id éa, só existe

U Il1

meio :

a imprensa.
.\ tribuna, onde quer que a Icvuutcui, no parlamen to ou
p ra~,l

ll <l

publica, não vale sem ns échos poderosos e a, Iormiduvcis

repercu ssões tia imprensa. Outr'ora o orador que subia ao bel/lU

em Athcnas o I ao

rostnllll

em Boma tinha certeza de ver no au-

ditor io um povo : actua lmen te os costumes e leis sociaes são outras : os comícios nào se imnrovisüo, nem se íevüo a cüeíto sem
o meio indispensavel da publicidade.
.\ impr ensa, bem o sabeís, senhor. é um luxo

~' nl ro

nos: as

leis tíscaes a Iizerão tal. O povo é pobre e não p óde pngala. Alguns perlodicos appurecern com sacritícios enormes, que vegetão
em estreito circulo c afinal acabao in anidos.
IAs [olhas diaria s de grande formato e círcuíaçüo, essas cons-

da. Em
é ea-

tituem u feudalismo da publicidade. Suas columnas abertas ií coucurre nciu mal chegillJ PUI'ü U:

alJa ~lati lJs ; li

emissão ti; s i,jc'as dli

,\U IJJl'EI\.\ \JOI\

i8

impurt«

\IU .. 1

de'petil n ão

~Ó

de Intel ligeu via e c-uuío, mas de

grosso cabedal.
Esta ohser va çào n üo .lepõc contra u caracter honesto c

I'CC-

tas in ten õcs das pesso as que dirigem no Brasil a im pr en sa diana ; an te s revela se u criteriu e modera r ão n o

rle uma forç:l

11:'0

que levianam en te ma nejada podia causar males inca lcu lavois.
Mas não ú rasoavel espera r II essa imprensa, que tem suas raizes
como suas rarniflcações na aristoc racia burguez a, que ella se em ,

penhe em pr ol de uma refo r ma tende nte a der roca r a ornnipo-

a re aleza

tcncia da classe superior, e .restituir

e ú democracia os

se us direitos usu r pados.
De modo algu m. Qualquer reforma q ue se opere n as act uacs

clrcumstancias ser á
algu ns

a SSO\llO S

UIIl

engo do ,

A cm pregocrncía pa ra upplacar

de lm pac ienc ia, conce de r á um a lei de uppnruto

corno em 10'\ 56 e 1860 ; ma s na execu ção sua inercin hade p ór
o velo, Os de pu lados por ele i ção rlirect u ou iml irccta sa h irão do
mesm o c'rc ul o c sempre fil hos da fra ude e vcn alírlad e.

O un ico nieío ettícaz de sal var o paiz, sen hor, ú a uni ão fir me

010:; hom en s de bem , de que sois o ch efe legit imo contra, a immoralldade. I~ a nllia nça sincera da realeza

COIII

a rlemocracla,

para regenerar o elemento ar tstocratico, restnngindo sua intl ueu ri a pe rn iciosn, (' inocula ndo -lhe novos brio, e estim ules que u

preserve m da

COI'\'lI I11;ÜO ,

Se n a actua l uristocr. rcla alguns caract eres està o irremcdiavelmente perdi dos, em eorupeusu çüc outros de r ija tempera :;e con se r-

vão PUro6; e na muxima parte a civa felizmente não passou tia Stlpertlcíe. Ma6 a corrup ção lavr.i com velocidadc : se não Ior dehe llatia qu an to antes, uing uc m po.le avalia r seus est ra gos.
O qu o ella não con tam ina!', ar roja rá par a f úru da política .
O ma l u rge, scu hu r.

Esta crls c

é

t1'a'jue Ilas cousas lias qu acs

se disso qu e o silencio 6 clamor, Dnm taceut c/amant.
25 de

llcZClIIIJI\l ,

CAHT.\S
lu

1Ih!

VII
~pnhur.

Sentida a urgenciu in decli nn vel de

\'0 ~';1I

iuiciativu, como o

unico meio efflcaz c prud ent e de tirar o p:liz tia stag nação 6111
que lia annos se debate, cumpre estuda r o modo pratico

1,0 1' que

essa revolução pacifica se 116"de consurnm ar dentro dos rlgorosos
limites da constitu ição.
Esse estudo abrang e a importante questão do ystcma segu ndo
o qual deve Iuncciouur a coroa na monurchiu represt ntatí va.
l'ião é proposito meu instaurar uqui uma controve rsia esco-

Iastíca a respeito d-essa thcse eminente do direito publico. Q auto
pudesse eu cal ar nos livros de melhor nota c adduzir de meu
pr óprio ruciocinio, acredito que vos é trivial.

Deixo de par te u scdiç.i erudi ção. Algumas ccnsi derações sue -

..

cin tas que desejo su bmctter-vos, .lesprcndour-so das thcorlas e
asscntão sobre

<J

pratica c e xperiencia .

Tem muita voga en tre os hom en s políticos a conce ituosa autithesc das palavras rcinar e gorcl'nar, como o mais per feito con-

tra-te da pOl't:ào de po.ler que vos compete em relação ao ministerio. Xenhum cabedal fal:o dessu maxima, invento de um povo
que se u.Istriuge muito as palavras c 110\1<:0 penetra no amago
das cousas.

linha convicção

a

respeito da Iunc ção

clusões identica ao axioma do

Lia

coroa é nas con-

ei r eina e nãu gurc/"Ila;

mas pre-

lira hebcl-a lia liç ão fecunda L10 povo mestre eUI sciencía goverI·

name n tal, inventor do systernu repre sentativo e seu modelo.
A. constitui ção brasileira confere no imperador O tit ulo apenas
li

chefe do VOde1' executivo ; e para nao deixar que P irasse

duvida sobre o scnt 'do obvio da qunl iílcaçüo merumcnte honoriiloa advertío que exerci taria esse poder por meio de seus ministros.
Collocado na cupola do systernu, investido de att rihui ções mane s~l

gcstatious sobre tortos os poderes, o monurchu brasileiro é
'Iuali'\allc de ulto mouerudor o chale uutur.ü não s ú do

CXCCll-
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tivo, como tambern do judiciario. Em relaçào;i este ultimo a cons-

tituição não o declarou expressamente: mas seu espirito é tão
claro que em todos os tríbunaes as sentenças são expedidas em
nome do imperador.
Em Inglaterra o rei é qualificado de fonte da justiça, rowl1ain
o{ jus/ice; e por isso não se arroga a minima Iracção do direito

de julgar, confiado aos magistrados que o exercem em seu nome.
E' um titulo de honra, attributo da magestadc, como a nossa
phrase constitucional chere do poder euClCti oo.

•

nenhum voto portanto compete ao monarcha a respeito do
exercício das attribui ções meramente executivas; nem mesmo o
voto (10 quaüünde, aliás impossível ti vista da maneira peculiar lia
organisação do minísterío,
Ha diíferença profunda entro os corpos deliberantes c os corros executores. 'os primeiros a íracçno vencída se isola da maioria
e não participa da responsabilidade em que por ventura incorra
u voto uu conselho. Nos segundos a opinião rlorniuaute absorve
as dissidentes; a solidnr'edado prende quantos presídão á execução
do acto,
O ministerio é de todos o corpos executores o que mais obedece 11 esta regra; os publicístas inglezes eostumão dizer qu o
gabinete ó um só homem - olle til/li!. xossa opmião compacta e
unaníme que íúrmu a resolução "ministerial, não h:l intersueíos
por onde a vontade do irnperador penetre. Í~ UIll 10110 indivísive!
(IUe se destruiria frnccíonando-se.
O conselho de ministros em Inglaterra ü secreto : o rei não
assiste ,i elles. li Costume altamente benoflco, diz Lol'd. Cre!f, Go»,
parla.mmlar, (IM data do tempo de Jorge 10 ll. No Brasil os ministros fazem apenar entro si umas conferencias preliminares e
celebrãe d poi. em vossa presença o conselho. Ahi renovão as
anteríoros divsrgencias individuaes, solllcltuudo vosso apoio ou pelo
menos resistencia contra "a maioria.
Compreheadeis a ineonvenicncia de scrnelhnnte proceder e a
sxcellencla du praxe ingloza•

51
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rnlnlstros po.lem levar para o conselüo v. rios é encontra-

dos alvitres a respeito de uma quest ão importante.
Os

t'a

diseussão

argumentos são desenvolvidos, ponderadas U obiecções, Afinal

succede que dos retalhos das convicções, por mutua cone ssão,
construem uma opinião media, que não sendo de nenhum ministro individualmonte, seja a do ministcrio.
se vosso olhar, senhor, devassasse e segre o d'esi a mútua abnegação, a solídariedad

se de spedaçára : esses homens des éeri ão'

por for<::1 em vosso concerto. Pod íeis rlisoruninar

08

vencidos dos

vencedores, os condescendentes dos COl víctos. Desde esse momento
estava o ministerio moralmr-nto rlecahhto: sua pcrmanencín no poder
seria um m ào exemplo.
A verdade tio systema representativo, e a dignidade das ca-

ract éres exigem o segredo lmpcnotravel do conselho de mlúístro..
Aqnollc membro que o trahir, ainda mesmo com o monarcha, dev.'
ser lmmerlíatamente arreliado, pai' haver rompido a solldaricdade
que é o principio de cohesão ü'es e corpo,
As

resoluções

110

gabinete são upresentadas

a

coroa quando

carecem de sua ass ígnat ura. Em Inglaterra costuma o rei, quando
julga convenient e, ou vir seu conselho privado, que e lá Eóra da
polit'ca

~ tem por fim unicament e esclarecel-o.

É como um livro

el e sahedcria e experienciu naeíonnl.
Cabendo ao monarcha o direito íuconcusso de recusar

SUl\' ;r.;-

sign atura ao neto proposto pelo mini, terio, pode-se induzir' d'Mli

argumentando do maior pal"á o menor, a legitímídade de' sua in-

gerencia na resolução

110

conselho de ministros, durante a de-

lib ração.

Cumpre meditar bem este ponto.
. Se o imperador podesse revogar a proposição mirílsterf àl l_OI'
lima espécie de recurso ou appello ot'rigaturio, o ar;.:urnento gra-

dativo fora procedente. N:
o acto do ministerio

j

tn! nao ha, Oimperarloé[tão unnnlla

apenas impede a sua realísação, Como po-

der moderador demiue o gllbi1lC!e ; mas nno revoga a m . ida asem conselho,

~ I' n t ar\ a

xo DIPEIL\IJUI:

o ]l

iucipio cx.icto é cs ro. A coroa ti

plcs formul a,

;11"

ti vo. Tal fôrma lhe

que s

tll'p(I.- il:lI'i~

11(' nm n sim -

u!'>cnciill jara o cu uipr imcn to tio acto .'0(;1\ ú

ú

u m direito d ' rc sistcnci a, s 'mol ha ite ao

stabelecc en tre diversos poder es in depen dentes, e é con -

11irtl.O ('0 cquilihrio con stitucional.

ü ecusnndo

"111

nssignutu ra, o imperarlor per tu rba o livre exr-r-

cicio do poder cxccuü vo con ííarlo ao min ístcrio. Inunerlinta men to
se esta bele ce o eonf1 iel o.· Se o ga uin nt

en tende qn

sua politlca,

a lcuhl.ul e ao pari ido e lide idade ás id óas, n;10 . 011 rem ; é dever

de pru rlencin o acatame nto á magestade condescend er com seus
escrupulos,

Ent,10 r-r desvan ece o choq ue.

Quan ;'o poró:u

(J

gnhineto entenda q ue n üo p úde pr escindir

do neto, a d ign ul nde iln homen s e siuce ridrule de políticos exi ge m

quo íncon üncn to (1 \' 0111, e não PCÇ;IO, sua domissào respeitosa, Uma
hora m ai s que pcrmnneção no podei' deve se r con tada por an110S
que expiem no esquecimento sua culposa fraqueza.
Su bsist ind o o con tlict o, a solu çüo d'elle devolve-se ao poder

moderador.

Encerra-se 1ois nesta oruita a Iunecão consütucíonat

da. coroa C1U r ela ção ao po-lc r executivo,
: 110 é fura de pro pós ito mlvertir a ra;::fI) po rq ue a n ossa cons -

tit uit:;1o de accordo com o di reito publico , se para ndo o Póller min 'st eríal do imperado r, deixou-o eomtudo preso por essa formula
da nssígn atur a e esse t itulo de ch efe.

A' p r im eira vista parecia

n ai; curíal que (1 stacasse in teiramen te os dois poderes executi vo

c mOI! '! adc r como Pl'o : oz B. Constant,
A rnsào

Ú

ol.via. O poder execut ivo pela sua nntu rezu exige

ant es do neto, certa reserva, c depois ta l flrmeza, q ue o poder
mod erador inc um bi do de vel ar so bre sua ma rc ha , nã o pode r .a

cslmrral-a em tempo de rvi tnr o pe ri go,

É para que o poder

mod crarlor acomp unh e de j.ert o a I1 ilha da arlm inl strarão c uh-

serve seus ru mos, que elle fui instituido chefe tuular do exe-

cutívo.
Longe 11e ser hostil

Ú

pessoa do monar cha, es ta sã doutrina

é a mais p ropicia ao seu poder c granrloza.

Dosprend en .lo-a do

•

•1·.1n.l11 inC.-doI'

11 a~

:1Ll riiJll i.'iíl' . , t'X""l1l ivolS. r>10\':)·;:" :1 corO:1 :1"

apogeo de sua Ior çn,
Poud cr ae som en te este ponto, senhor. Naua é mais possivel,

do qu e s

csvai rar o corro mp e r a opinião de um

paiz ; exal-

tando em vez dos excellentes, os aractcrcs dobres e pervertido.

Devo o monarchu participar com tues homens 110 mo de

o

lima autnrkl arlo que elles profan üo ?
Em In glaterra podem ser m in istros iln rei seus pr oprios ini-

mlgos, como era üaun iug de Jorge 111. som desgosto da magostade que , e não associa ao gabinete, e sem qu cl, ia de dignidade

por par te fi o estadista, que não faz :\ amhi(:iio o sacriftcio das

convicções.
So llr asil, ao contrario, d izorn que as maiores notabílidudes

de ambos os partid os, n ão somente se retirnvão tio poder, mas
dcsqul tav üu-se rl'vllc : e a r ecu sa quo om 1858 varlos estadista:
ílze rã o lo organi sa r o gabinete, confirmo u o boato.

Que absorvleis da adtu in lstraç üo ? 1J1I1 simulacro ap enas , mas
bastante para mag-oar o amor próprio, que tem a cutis poI' rlomais susc epti vcl.
o

°ão é pois rio poder executivo, senhor, que deveis tira r a

forca vara deh llar u crise; esse poder não

\'05

compete. A mio

nima fracçüo d 'clle, quo a tibieza dos minist ros vos obrig a á
exercita r, em voz de robustecer, ao contrari o amesquinha e 11 eIJiIi ta a magestadc.

E' esta uma verdade inconte stavel.
desce um

~Ú

Desde que o mona rcha

gráo da cupola emi n nt e onde a

n a ~ão

o collocou,

elle confun de-se com o turbilhão que reina nos espaços attingidos pela amhição. Os minis tros tran sforma dos em cegos instru ment os, longe do guardar a coroa, servirão sóment e para macular-lh o o pr stigio : a opini ão a far á moralment e rcsponsavel 1)01'
qua nto desvario e culpa se praticar

ú

sombra (lo poder,

D'essa sentença inexhoravel, não vos absolveria, senhor, nem
a lnvíolabilídado da constitui ção, ne m a rigidez das virtu des que
' "OS

o

on nohreccm.

....0
\" ssa flJl~n, Iflól

I~IJEI\ ."DO H

g ande quan to boneflca, est« nas au ribui•.:,j ~

supremas que em outros paizos se quali ílcão de prer ogatí as da
coroa, e nossa constitui ção reunio em um poder, sob o titulá de

moderMor. Ahi repousa a magestadc eingldn de todo o esplendor;
ahi reside uqu ala port:âo it portanto da sobernnía popular, quo
a naçi\0 desprend eu de si, e encart ou em
para a <I.h'C1'L ir em seus erros, e resistir

homem superior,
vehemencía de suas

11m
ú

paixões.

O poder mo erador é o e« naeionnl, a conscíencta illustmda
(o pov. Assim corno a creuturn human r no correr da vida ú
admoestada por um senso intimo, que a oflriga a r flectir sobre
a moralidade do acto que vai praticar; a nação recebe do mo-

nareha o mesmo servçio : c muitas vezes o rcmordimento procursor da má pnixno, evita
a rellectlr.
O estu do d'es

l'

SU:I;:

consequencins, obrigando

Il JlOVII

fecho do mecanismo constit ucional sera PI'O-

íicuo se cotejar o" aeonteciru entos dos ultimos ann os, que

tem

traduzido na pratica.
Permitti rJl:/3 int errogu e vossa memoria.

Qual o uso que tend es feito do poder moderador em relação
á política durante vint e cinco annos do etfectivo reinado?

Destacao-se tres periodos bem distinctos na hi teria da polinea
imperial.
Até 1853 consisti o essa politica em alt ern ar no poder com es-

paços quasr rguaes os dons par tidos l'xistentes no paíz. Quando
um enchia seu tempo de govern ar, começava a sent ir uma reslsteneia sur-ta : re ceioso de pre cipi tar a queda ia contempori-

sando, até II ue sua persisrencla se fatignsso ou vossa paelcncia
se exhauri sse.
Assim cahírão os minister íos liberaes em 18 ·~ I e 1,,~8; os conservadores em 18í!1 c 1853. A crise prolongava-se mais ou.menos
oon íorm o caracter dos irnlividu us.
J'o período da concilia ção de IS53 a \BG1. nota-se uma alteração rn ito S:Pllsivpl em vossa politira. Os ollio. · das nntlzns 111-

CAUTA '
tas tiuhão magoado

V0380
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cora çüo]reaI men te hom : doia-vos rei-

nar "obro um povo que vivia a se dilacerai', o para o qual

CJ

exercício de vossas attribut ções constttucí ouaos era o sigual de

uma hecato nbe.
Adoptastes então uma politica de 1.0:01'. ncia e concordn : em
YC'! das tra síçõcs br uscas do porlodo anterior, reinou uuu Ouctua~. o do podor, obrigado a moldar-se ás menores aspereza- da
opinião,
Em 1862 começa a ultima phasc. Chamando para organisar o
rubiuct de 2', de Ma:o ao conselheiro Zacharias, chefe da opposil;fo na camara, revelastcs a in mção de cíneír-vos ás maximas
d

governo parlamentar, Com vlaor era

tl'tjll~a

a no )l polir 'a,

°

pois cortando pelas lradi<;õe;; naeíonaas, implantava-se 110 paiz
estylo inglez, seaundo o qual o teaõer da opposlção nos couuuuus
é

° director

nato da situação por olíe crcadu.

O prlmelro ohstaculo, proüuzido pelo voto explicito de dosconíinnça dado ao '2', de Maio, vos

I'

Uruguay, que se divulgou ser o

IIIJIIlC

trahlo, Em vez do visconde lIe
proclamado pelos conser-

vadores em uma assembl éa tio partltlo : em Vez do cons lheíro Torrei>
Homem, chefe lia maioria parlamentar, tirustes lia penumbra um
cidadão respeitavol, mas anachronieo para 11 situação.
Comtudo vencida essa hcsitaçãn natural, o pensamento do "0vcrno parla mentar parece pre ponderar em vosso espirtto a.té maio

(reste anno em que novo obstaculo, rlesviou-vos do leaccr da oppos i l~ão

parlamentar para cahir de novo uo mesmo a rachronísmo de

ISG3. 0" mini st érios de 15 <lo Janeiro, 31 ti Ago·to e a iucumbencia de organisar o successor llatla ao consethoíro Saraiva, emunüo
llw lU lia tci dencia de V05;;0 espirto.

Creio ler sido fiel na cxposçã o 11o" factos; serei sincero e l'C êpeitoso em sua apr eciação.
I~'11

nenhuma lias tres phases a pullticn iruperinl parcc

teI'

sido a mais mlcquadu ás circumstancius,
:'ia primeira phase, quando lutavào dois pnrtidos orgnnisado-,

ucnluuu d'cllvs levé tempo e meles de reulisar suus i tlúa~

110

AV DIPEIIAlJOII

56

governo. elles allenJUv;IO-SIJ em períodos regulares, c apenas no

poder erão cster ilisados pelu resi uencía üemusia rla

(I HC

encont ra-

vão na modera çüo e pru dencia da coroa.
!'io tempo da conciliação, a politica im perial , aliás com intenções louvaveis, longe de promover a rc tuuração

110 5

antigos

ou creação de novos par tidos; até certo ponto concorreu para
3~g r.lY ar

esse est ado anomaio, com a couhcckla rep ugu ancia de

usar da prcroga tlva de dissolver a camara .
. 'os ult imes ali nos a coroa foi nimiament e condescendente.

Xo estado lo decudcncia a que ch egou o parl amen to era imp0'5 ivel conhecer os verdadeiros directorcs da opinião, pois de

faclo não exist ião. Pequenas salien cias, a presídcncin da camara,

um banquete ou qualqu er etrcumstauciu lnsigniflcante, apontavüo
situa ção um homem talvez lia vcspcra nul lu,
ú

Xos paízes onde o governo parlamen tar ruucciona n 'gularmen te,

lJO cr não oscillu á me rcê de qualq uer fatua manifes-

tação de

UHI

gr upo de dcput ados :

Sl'g U6

a tli re cção fir me que

lhe i mprime um pur tído organ isudo, com ruizcs na l'opnlaçüu.
l:J irn] orador nao pódo sem duvida despreza r a opiniúo publica ;

se porém a opinião se estravia e contamina com a mais feia i 111morululade, ellc probo e au stero, tem n ão só ante a
ante Deus, a

ubri~ a l~ào

indcclíua vel

lil'

re."i 'lir

1' 111

mH~ão ,

por ém

nome da lei e

tia moral.
12uando a na çào não ouça a paternal admues tação, " se aprofunde no vicio, deturp and o a virtude , elevando ao redor do t hrono
m áos caracte res e al mas pros tluudas, então...
Seria a circu mstan cia uníca em que um rei teria o direit o de
abdicar sem Iraqu czn, uhundonand o li jw;ti<:a do Deus o povo que
dcl inquio !

Mas não haja receio. O Brasil

\'05 auia :

e respondera digna-

mente ao vosso appell o.
31 de dezembr o.
lEr1191\lO.

cxm .\~

,ri"
:)ul1 ltur.
us eixos sobre que deve gira r o poder supr emo conflado ú
coroa são diversos d'aquelles em que trabalhou até agora o nosso
mecanismo re presen tativo.
Situado na cupola do systema, neut ro e inuccessivel, o monarcha, poder nacional, plaina sobre os out ros, meros poderes
politicos. Elle

IÜO

exprime somente, como a legislatura, um a

de legação da soberanin : exprime 11m de posito permanen te e sa-

,;rado. O Imperador é mais do que o primeiro representante da
naçào : é seu defensor perpetuo, o magistrado supremo do estado.
Chn mo-o poder nacional para signiflcar a quasl communidadc

em que se acha com a nação, Xelle reside uma parte da soberania popular, que isolou-se em principio e se con solídou nessa
graude Indi vidu al idade, afim de resistir aos .les varlos ua opinião.
Xada carac tertsu melhor
~ :1O e a excel le ucia

natureza d'esta su blime iu-titui -

iI

da mo na rchia rcprcscntaüvu do que o voto

de Jladb on e outros

íllus tres

collaboradores da constit ui ção

americana.
Heconhcceu:lo a neceseídade de uma furra moderadora, que
servisse de salutar correcü \'0

a

ornnipotcncia da maioria; depois

de laboriosa ' in\'csLigaNes confessú rão os si nceros pu blicist as a
impossi bili.la de de resolver o problema na Iõru ra de governo pu-

ramente üernocraticn .
Esse poder, senhor, a mais al ta expressão u,~ magesta de, a
constituição brasileira vos confiou privativamente. !'i1lO podeis Lolerar, se m qu ebra de

\ 'OSSO

juramen to, que vontade alguma , qual-

que r 'IU(; ell a seja, penetre no recesso inviolavel das attribui ções
sobera nas.
U:, liberucs sinceros se empenhàu com raZ:lll ,' 111 desenvolver
ri

coroa da. au ribui ções

110

poder execu tivo, e a exultao

a

re-

:;i:\l) superior, p:tr;l evita r lIuc suturc -sc lias l'aL' õ'~~ c illLrj~:t ~

'lue gcr;(

[ll '~

huurcus u culJi';;\ ,l') mundo,
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JlIais funesto será o mal, se os odios c interesses de partido
att ingirem á elevada esph era

poder moderador e a conta gia -

rem, Em vez do principio conservado- que upplaquo os ausos
da opinião osvairada, as prerogativas imperlae na mão audaz dos
aventureiros polítícos se transíormar àõ em inst ru mento de compressão ou anarchía,

A pleu' tude das nurlhu ições supremas, com exclusão de qualquer poder, é u ma das mais fortes garantias da lihenkule. Lá
da su mmídad« do thro no, senhor, guardaes a naçao, melhor que
nenhum a outr a ínsütuíçao, melhor lia que a propria maioria. Sas
emin encías o' olhar se explana ; e quando a base con t urba-se,

11

primeiro ponto que oscilla é o cimo da pyramína.

Os liberacs brasileiros, do tempo em que os havia "em me".
ela e de marca, se tn tuí rao tanto d'esta verdade, que em 1831

extinguírno o conscluo de estado. Assim isentarão aínda mais a
coroa do element o aristocra tíco, arredando até esse nriuirno

lJS-

torvo que podia tolher-lhe, com o pretexto das convenien eías, os
generosos imp ulsos.
São ha contestar este ponto. Os netos do poder moderador

sno ele exclusiva competencia vossa: para exercei-os não depcn -

deis de agentes e actual mento nem de conselho.
A constitui ção vos conferio em sua inteireza o titulo, como

a effectívidude, das prerogatívas ímperiaes. Basta que vossa vontade se enuncie de um modo posiü vo e solemno ; torna-se logo desua

pr ópria virtude e essencia facto consummado.
não se concebe resístcncia pura ella.

."0

domínio Lia lei

Só a nação, as mrnlndo a plenitude ela soberania coustit uintc
revogar, se a justiça o reclamasse.

.1 poderia

.""ãO renovarei a controversía exhausta da responsaiJiliLlade

minist erlal em rela ção ao poder moderador. Est a quest: o, na qual
se fez maior gasto de talento do que de ídéas praticas; é ociosa;
carece de assump to.
Os actos do poder moderador, na qualida de de actos sobe-

rauos, são de "lia natureza 1c'galmente irrcsponsavcis. Emani'Q

.l'aquclln

rl'acç~n

tia soheranin orcanlca c primitiva flue se des-

tacou tia massa geral para lhe

SCl'\

ir de co traste.

Se com o imperador está a maioria da nação, seu acto é om-

nipoten e; não ha na terra tribunal para o [ulg r, ar não ser o
lia consciencia universal,

se é a opinião mesmo injusta da minoria que a magestadc
ap óia, seu neto é iniiocente: signiílca apenas o protesto do fraco,
a deíeza do vencido, ante" supremo jury nacional que vai de-

c.rllr do pleito político.

Qunmlo a tyrannia popular desterra Aristides por ser justo e
sncrillcn Luiz XVI por ser hom : a minoria

1I:V> í~

responsnvel pelo

voto contrario, Sua opinião, subjugada embura, (\ um dlrclto tão
sagrado, como a opinião triumphante.

Quem estuda com profundeza a sublime lustítuiçüo t1n pOl\OI'
rnoderader reconhece essa natureza essencialmente ínnoxía, Ao

passo que sua aceno bcneílca é de alcance ímmenso para o estado.
cuja salvação muitas vezes depende d'ella : não está em sua esphera cercear uma só attribuição de qualquer poder, nem ress direitos iudividuaes do cidadão.

tringir

A suhstaneía rl'essa institui ção ó o grande principio da resistcncía, reconhecido pelo voto unanimo dos publícistas, como o
nervo do governo representativo, A luta, que se observ-a em maior
011

menor gráo por toda a trama tio systemn, manifesta-se aqui

na

111 '

is nlta exprcssão . entre o povo e o rei, entre a soberania

manente e a soberania vigilante.

Xern todas as funcções moderadoras são colügidas no menarcha; certas costumão ser confiadas ao senado vitalicio e ao poder
[udlcinrio ; outras completamente inertes, Iícão depositadas na lei
fundamental do estado.
Nossa constitui ção fornece um exemplo frisante das ultimas.

O IIOVO br: sileiro que aceitou a lei fundamental de 25 de março
de 1821, tinha sem contestação o direito soberano de a revogar,
apenas se convencesse que não era a mais propria para, sua feIlcidarlo,

[\('('e, ndo-se porém .ln propria prf'cillitaç!lO, oJlP z-lho

IÍl)

cíoual. (art. \71 a 177 l,
Essu impedimento creado a

H

IIICbnJa \,CI.I

solre ran ia

lJ

uma

funcçno moderadora, Vossa" attríbui ções, senhor, tem igual caracter e maior virtude, Sois uma lei tambern : mas lei viva,
lerte, enérgica, arma-la , para ueíender a nal;;lo contra

;:tJ,18

S()-

paíxões,

e uhrigal-a a retlectir nos transe s solernnes.

A democracia grega e romana no tempo de sua iudoruavel irulependencía sentimo a necessidade d'esse correctivo, c o buscarão na
religião, Uoráculo foi o poder moderador para os

JlOVOS

primitüvos.

O abuso das prerogativas imperiaes retarda momentaneamente

a marcha tIo raiz; mas não perturba as evoluções regulares do
systerna. Cumpra cadn um o seu devei'; que dentro da orbita tIa
lei I) equilíbrio se restabelecere.
A -naçso, conscín de sua [us t i~ ;l. forte pela con vicção, a-sumir.;

urna altitude digna, r no lermo preciso obterá I,elos meios cons n tucíonaes revogar ou re,;ll'ingil' o deposito da porção de soberania confiada á coroa.
Quando a .controversia da responsabilidnde mi~isterial nas [ll'erogativns ímperiaes escapasse á censura de ociosn, "cria para in-

COITer na pech:'1 de íntil.
Essa formula s6 prestari a a dois flns : á restringir o uso d:is
auribui ções supremas da coroa, tornanll.o a rnanifesta ção de sua

vontade dependente tle influencias parlamentares elevadas ao rninisterio; á resguardar a coroa 11(> toda a impntal .ílidade, ainda
mesmo d'aquella intima e rccondit a que escapa fi

aC ~JU

da lei e

á censura publica,

Ambas a,; preten ções além de inconsütucíonaes "fIO irnpossivels,
Não lia torpeza ímnglnavel, que nno encontre homem ainda
mais torpe para a praticar. Um rei perverso nunca deixa de fazrr
o mal por falta de igncbeis Instrumentos para suas cruezas, Carlos IX.

arcabusava elle pr óprio o povo de Paris par divertimento, não por
necessidade.

Tarnbem

fol'~a

alguma

(>

capaz do ubtrahir

UI11

facto ao in·

CARTAS

61

JIII." <\'esea opin ião a mbien te, el us tlca e suhti l que insin ua -se

tOdOR os póros, e circ ula, como o ar na atmosphera.

1'01'

Fez Deus a conscien cia humana tão ele vada, que nem a sua
I'rovria omnipot encia cr eadora ex imiu ao sen so inti.no da creu tura , qu anto mais a magestade humana.
Se o acto do poder moderador irritar o esp írito publ ico em
um pai z in toleran te, é in util at ravess arem por diante qu alquer
í.arreíra : a opin ião ha de rompel-a para ir á vontade super ior
perante a constituição é a font e excl us iva dos decretos so-

'111('

berunos. A autoria lhe pertence ou haja in iciado, ou simplesuente npprovado a medida.
O pcvo fr ancez

en tende u qu e Luiz Philippe não

(l

tinh«

governado i cassou-lhe a soberania e desaforou-o da patria.

1,('Il I

,\f\ud les que referendarão seus actos são cidadãos francezes .
talvez fossem m inistros do ímperío, como Iorão do re ino.

I'

~(,

l'ia\lnleào 1Il qu izesse a proveitar-lhes os servi ços.
~

responsabilidade m in isteri al nas prerogat ivas da coroa

SC'

um elTeito real, e esse de plorav el : o de rebaixar nu uistros.

11'111

investidos das i mporta ntes funcçõcs do noder executivo. á ins trumen tos cegos e pas sivos, man ivella s qu e a coroa reje ita ri u
11\ai

as sen tisse perras em sua mão .
Fazai cum prir a consti tulçao, senhor . i'iào cons enti que sob

\"tr.':'<'

rubrica, se escre va outro nome qu alqu er. Essa lauda que

trausmi tte vossa vontade . re presenta a su perücí e onde se ex er reu o poder inviolavel e sagr ado. A ass igna tura de um min istro
ahi é uma in vasão á soberania e uma pr ofana ção

á

magestade.

Rele \ue, senh or , que a propósito d'est a these con stitucion al
eu refira-me a um facto bem recente.
üorreu qu e a nomeação de alguns con selheiros de estado Ióra
adiada pela opposição qu e a dois nomes Iizerão certos mín ístros,
~e

es te facto que ch egou até á minha obscuridade é verdadeiro,

por elle avaliareis da cas ta de solidar iedade ministerial que voga
i-m nosso paíz, Vereis como a lnv iolahilldndo da coro a l' a cUll :.

ins ta n te exp osta ti cen su ra publica.

"

•
AO I 'FBIl.WOR
A nomeação de conselheiro de estado (. de vossa .prh <aliva comcon sUtui~ àQ

A respeito (los prlmíulva

petencía,

o 11eclar on

po itivamente e por duas vezes (a t, 137 e 139 l.

na int nçào 41 lni fundam ntal attr.i

e ente

ir essa

do ar t.

)()~

;São

i

<10

110-

eHel'alil la <l ,~

m ea ção ao poder executivo, a deixaria implícita na

onde bem coubera.

p dia essa faculdade da nomea ção de conselheír os tl gu r. rr

-ntre as prerogativas men cionadas

ellas uma UI"

DO

art. 101 ; poeqa e nso é com..

lição moderadora, e apen as u a clausula ou formal

in herente ao cxer cicio tI'essa s attribu.içôeR,
Outra s competencias tem o imperador individualmente, corno
a .te dar

utor ao menor que lhe suce de (art, 130),

'·asa~.J.lto

da herdeira presumptíva (art. 1 O), nOliflllar mestres par»

seus fiUIOS e mordomo de sua casa (art. 110

1'6801

er«

lU). eaLlIlm d'ess,,!'

ac tos exclu ivamente ,imperiaes farão mencionados entre as PI·t'.
rogativa s ; porque são, com a nomeação d

$

eonseíaeíres d'estarlo,

a moralidade da cerea,
Quando no domí nio da eoastitui ção, em qu
cons elho de

tado er a obri

a audlencia <te)

toria, a tlo.met'lçào foi privatíva do

impe rador ; a duvida seria im pertinente no dsmínío da

i or.li -

naria que restabeleceu essa in. títu ição.
etualmente a audiencia do conselho de e tado
taueo da coroa,

Í!

act o espon-

Haveria inceherencia da lei em privar da escolha

do ocn selaeiso, qt m o pode cendemnar a eterno mutismo, r _
cusande-se a ou '1-0 j ámais,
Emílm !la verdad ,Que calão. Se oem pet isse ao exeeuti

I)

ta l nomeação, tal ez o vosso con selho ~ coIJtpIJzessede hom ens.
que embora notavoís no seu partido, não t ivessem a vsssa esti ma
e confiança, cendlçõos essencíaes do cargo I
Eis lima eccas íao opportuna, senhor, para aRanClr á omnípOI nela ministerial uma parcella cerceada á- magestade.
No

In

mento em flue vossr vontade tenha sua manifestação

au t hen tíca e solemne; os escolhidos estio nomeados, Ao mi ni -

rerio cumpre pura c simplesmente exe cutar o acto.

G. R1'1. .

Se a solidariedade mínísterial impede \ ssa interfcroncía
selu

n;l ~

. tio executivo; aqui é a invioiabilithl.le da COToa que 1'0-

chaca qualquer contestação (10 gabinete.
D"p'o'~

os

IJJ

.do acto executado, entendendo o ~bin t

mbros que não deve tomar

11

ou 011' UIIl

responsabilidade de ~I la~

consequencias, renuncia ao poder e vai ao "arl.

ento deetara I'

aberta mente sem figuras nem rodeios os motivos rle sua retirada.
O r aiz julgará do cri teria d'ell es.

Que o ministro não póde negar

I~'"

e If:ào a

acto do poder

moderador sem incorrer em trai no, é evidente, e contrario

portaria uma restric ção indírecta do exercicío das

illJ -

a~tribllições

"; 11-

premas. Com a amea ça da demissão em circumstancías melindrosas , se tolheria o impulso da COI'I);I,

Oacto moderador (l lrrespensavel ; sua realisação oom a mesma
natureza; a imputabilidade sú ê Jl0i'sivel em relação á f6r ll)'1
abusiva de execução.
Estudo da maior importanc ía é o da natureza do p óner moder Ior.
No complexo das attribui ções que lhe sso confeeídas se
La ao dU.1~ acções

hem discernidas, duas for ças inversas; co

".~~_
. 1'-

vscão e restauração.
A força conservadora está na faculdade concedida ao ímpe-

rante de modificar o exercício de um poder político, sem comtudo o alterar : pelo veto, a lei; pela reuni ão extraordinaria 'Ia

asscmbl éa, a administração; pelo perdM ou uum istia, a [usu ça.
Na;; condições normaes do systoma essa for a preventiva l):J~tIl

para aplainar as escabrosidades,_{IW por ventura ímpeção a

0-

la~ão

do ma chinismo político, ou para conter os movimentos ac'"elerados e imprudentes.

Os directores da opíniae são chamados a governar o ra iz ; .'t
maíoría parlamentar de que erao chefes ou pelo menos vultos

proeminentes, apóia soa -adtninistrução, O monarcha repousa na
onflan 'a do partido cujas idéas a na ção aríoptou.

se

julga quO'

o pod er executivo d'ellas se afasta, fal-o comparecer ante a maíor!«

que o elevou para que lhe tome contas severas,

AO BIPERADOR

!lias ha círcumstancías exce pcionacs e m qu e 11 simples con -

st-rvação seria insuflicicnte para preservar o sys terna da ru ína.
Ta!">;; crises, mot ivada s pela extravasã o de um poder 011 inercia
til' outros, produzem o e mper rame nto de todo o mecanism o po-

líti co e logo apoz a corrosão e com ple to anniquilamento.
Mom ento sem elhante é o da nossa actual idad e,

A llepl' ill'3t'ão

do poder Iegi slatlvo e dep ondenci a do [u.liciario rlp 11m lado. exo r-

hitancia do executivo por outro, puralys árão entro nú s o governr•
...-p rcsentativo. A atou ía do povo e s ua rud ez polit ica.

a

par do

t'span toso desenvolvim ento e cor ru pção do elemen to burocrnttco,
tI;l..

uo mal uma en ormidade assus tadora.
E' pa ra estas graves crises que a cousütu íçüo armou u

lIill'cha tarnhem de uma ac(;fto impul sora,
~ y~le lll a .

I11U -

capaz de restaurar o

« Quando as molas desarranjadas se chcc ão, ornhatr-m

l'

Iravüo, é necessarlu lima for ça qu e as reponha em seu lUIlO/r "
diz B. Constant, attrihuindo ao poder real a acção preservan te

II

re paradora, (T. de Poli/ira - capo:20)
A alta e su pre ma iniciativa da coroa n ão se con fu n de co m

.1 inicia tiva de esp hc ra m en os ele vada , qu e im pri me o movi men to
a administra ção. Esta é regulamentar; a coustituição a reserv ou
11:1

max ima par te par a o po der executiv o.
O disc rlme n da in ícia üva im perial, qu e a d is tingu e essencial-

.ltc n te de qualquer outra, é de Iunccion ar acim a da propria com...
l it u i.;ão. Esta attit udo reclama um termo no vo. A força acti vu
,lo poder moderador é sobreco us tí tucíon ul : ell e se exe rce em

U ni

espaço su pe rior , interrn edio en tre a con sti tui ção, sobe ra nia escr ípta c anteri or, e o voto, soberania latente e actual.
O im pe rador com um acto seu modifica ou altera um poder;
lIão n a

essencía [uridica da s attribuições, ma s na essencia mora l

11.1 personalidade, Muda o minist erio, dissolve o ramo tem pora ri .. do poder legi slativo; s us pe nde os magistrados.
Nenhum poder, nem m esmo o po vo, tem no domin io da co usI i luiç.\o,

faculdad e igu al.

t'o no ueaçao e demissão do m ini st criu é o Jll'ÍlJl eiro \I:o\llf'nto

1:.\\\'1':\:'

d·c:. :l ini.:i:l li\·;",. fi .. imperador emana

1'0·'

dil 'f' ~I ;I

f'

,·xdll~i\·all]('III ,'

a organisa ção ,l'csse corpo cxccuti 'o, que <1<'1 o impulso ao estado.
Tem pois a coroa o incoutestavel rlireito do inaugurar uma nova

ordem de cousas, escolhendo para o uahínote homens que sirvão
de interpretes ao seu pensamento político.
Quando no paiz existem partidos govemnmentacs orgauisados,
c.uíu nm d'ellcs attrahe as melhores

intelligencias e ..c torna

dcposítarío tle lima sornma de idéas praticas. A missão do mo-

narcha t· respeitar a opinião, deixando aos nrincipios por ella oxnltados a liberdade de semearem o hem que encerrao. O uiinis-

tcrlo sahe então 110 seio da maioria parlamentar, que representa

a excellencia da opin iào.
;\la,; os pnrtirlos se currnmpom : a elles succedem I'al:r.õe,; 1)(>-

rigosas, ou uma hurocra cin lorm 'rlavcl quo impõe

coroa os mi-

ú

nistros e ao povo os representantes. O est ylo (la organisaç,io parlamentar do gabinete suspende-s e, O monurchn

CSUI

direito de escolher os homens qne entender, sem
~ 11 111 :l ;

ínvest ído do

restl'k~ão

:11-

alone /ritllOlI/ a/lU IIdl'isers, dizem os inglezes.

Admirao, senhor, a sabedorin de nossa constitui çüo, que meucionamlo e-ta attribuição a li nnon com urna palavra cnerg íca, não
11. afia em rr!:II:üo ÚS an toriores : /i rremt'lI/c . Como nenhum obstavulo p ' de surgir na orbit a (las outras prerogaüvas,

I1flO

houv e

necessidade de as robustecer : bastou ind tcal-as. . 'esta era possível
que se oppozesse a razão do costume e a snsceptihilidad« parlarnentar : desatou-se pois a magest ado d'essa s filigranas.
COlHO

remato ao pensamento salutar, deu-se maior amplitude

e facilidade ú escolha : já isentando o cargo de ministro de ha-

-bilitações exigidas em ontros de menos importnncia ; já dispensando a uuüicncia do con ·Iho rle estado que era uecessnria em
todos os netos do podei' moderador. atl' mesmo na nomeaç ão de
senadores,

Quiz o legislador collocar essa attribuição magcstatícn em tal
plenitude, que

11[10

achasse u imperador estorvos senão em

conseíencia c no voto nacional.

;;lIa

:\tJ r~II'EI"\;\DOn
, I a ~ ,1

inicial iva imperial seria nulla se nào tosse apoin.ln peld

neto com I montar da rlissoluçao, lJU
grande I

l~to

avo a ante a soberania

I)

a coroa e o parlument .

onu

A dis oJu~ó o não l', senhor, um acto viols nto, como falsamente

o considerão os partidos sem bnse, que asjirão ao poder, só pelo
poder. E' Ulll acto ás vezes de energia, ás vezes le eou sumrnadn

pru.lencín: mas em todo o caso essencialmente liberal.
Selll1 e qu

o mouarcha se põe em face de seu pOVO; elle

dú test ruunhe ,le respeito á soberania nacional.

Tambem scm-

pro que a camara tem poraria se restaura no seio (la naçno, elln
volta das urnas mnis forte e vigorosn : é a opinião rovestírln

,];1

sancçllO popular,

,'110 s pr'>t1

sincoramcnte nonteslnr ú coroa esse

ano 'C su-

blime nttributo de inl1nil' no paiz pela formação livre do !-(ahineto urna nova idé I, e prop(l)' ;1 vontade nacional uma poliuca
cxtranha aos partidos actuaes.

Tal iniciativa ti um alvitre dado á naçào por seu conselheiro
supremo,
O rei constltucíonal não é uma cifra, diz Brougharn, escríptor

(la mais pura escola Iiberul. Ileduziria o poder moderador it essa
nulla expressao, quem pretendesse privnl-o da faculdade de imprimir melhor rlirccção ój pulitica do estado, e experimentar no
povorno neva: idóas em . IIlJstitlli~1to tle outras gastas,

Ilospirlo do pnd

I'

executivo, tle que lhe nüo compete mais que o

titulo hono ario til" chefe; obrigado no uso (las prerogaüvas ú adstringír-so á nm ou outro partido: a c roa em vez de 11('11111110 directr r, sel"a como Isve grimpa mobil aos l;O\}rOS da: opinião.
Qne se devera esperar de um rei tão complctarnente annullndo
na parte mais nobre da personalidade t
llmn razão, cond

mana ao- sacrlflcio perpetuo das convicções,

reduzida á rcfrnngnr como uma superflcie polula as idóas estranhas,
llrc've s

havia (le embotar e perverter na ociosidaãe. Semelhante

rei seria 11m luxo tlisp nrlioso parn o estada.
1'em·sp visto soh a purpura todas as v: I'ia~õe;:l (lo espírito h'l-

ma-no de 'tle a tyranniu até a imbucslidade ; porém e,;,;o .rlcijão
político nunca existio, nem ha.lc existir. Um homum, Sieyes, ideou
semelh: nte il decencía com o itulu pomposo de granâe .leitor. O
" aJ'

a:mo de . ·.1l'oleão esmagou o sonho . « Quo homem d

ha ahi que se sujeite oi condi ção de

UIll

brio:

porco COIJ1 alguns rni-

lhões para ceva? »

constituição brusíleira, promulgada por um prín cipe heróico,
elaborada por conspícuos varões, nãu pOIHa deixar imperfeita a
CU) ola

do grandioso edifício. A coroa ahi está revestida de tal

pujunçn, 'fue SOl (lo neccssarío pude fazer parar a n<}l;ãu
tanto, como Josué fez parar u 601.

ins-

UIlI

O prupheta recebia sua possan 'a de Ocos; o imperador a recebe lia lei.
Se a consütui ção a visasse ein restringir a iniciativa do imo
perador nau devia de lhe altribuir a nomeaç ão c dem issão do
gabinete, para que este sahísse infullivehucute do selo da maioria parlamontnr. Quando julg asse o puder neutro nccessarln uma
mudan ça na politica, a provocaria pela dissolução lia caruara,
O paiz elegeria novos re presentantes, que sustcntaríáo o uicsfilO

j:;aoincte ou o nrredarlüo do governo. Assim a iniciati va

partirlu da opinião : e as func ções da coroa se lhuitariào
Ulll

;i

do

simples vi~ia collocado na emí nenc la para dai' rohatc.

Bem diverso porém é seu preceito. O pensam IItO puliticu

cmanu previa e exclusivamente da coron : ao parlamento, reprc'entante proxímo o recente da upini ãn, cabo accital-o : se o

IÜO

faz a na ção é chamada a deci dir em ultima instancla,
Essa provocação do imperador tem elfeitos muito salutares no

systerna represeutatlxo. Ella entretem a :lnilll:l(:flo na vida publica
o desenvolve o vigor da opinião. O fluxo e refluxo

110

i.l éas entro

o throno e o povo corr ige o lima u elemento aristocrutico, o qual
P"I' sua vez contraho os fortes impulso s dos princ ípios extremos.
O povo, cuja rahcI;a não encerra lima vontade flnnc, se enervu

na indulencia, cmquanto a classe burocraüra, illu sírnda e a tiva,

.ulquirc

1I111U

exhubcranoia do ron;a,

'1111.:

lllllil:t:' vezes pro- luz a

•

AO Dll'ElL\ llOll
l:U 1I

tes ta o d o puder. E'

C0 11lU

um

i u li 'iduu .ipa u u co : as ex tre -

mi dades se rola. üo : o ventre se avolumu.
E' preciso
a

qu e

c)

rei saiba qu erer , I ara qu e o PO\O aprend a

resistir : ass í m in stru em-s e mutu arn eu te, o rei na sciencia d o

go ver no , o

na sc ie nci a d a l iberdad e.

[10 \"0

Alt;m d'essa iniciati va legal exerce o monarcha a influi nela
moral inher ente à magestade e realçada 1'01' seus mentes pes-

soucs. O si m ples ar.;rado do soberano virtuoso ence rra , diz B,
Constunt,

II

um th csou rõ lncsgo ta vcl de opur ião para a mouarchi a »,

Em Inglaterra os pare:" m embros n ato s do conselho privad o,
te m o direito de entreter o rei em aud icuoia particular sobr e 0 5
neg ocíos pubíico-. O:, altos magistrados e membros da uu uu uis-

t1':u.;ão pertencem

uu ube m

úq uelle conselho c frequentes veze s

consultão dírcctamcntc a corua.

•

.'I. trunsrnissão

con stante de id éas en tr e o monareun e os ci-

rli.lãos prlnci pac.
mitte

(IUO

uproxiuru do throuo a classe i ll ustra d a e per-

por m eio d'ella

50

derrame

110

puíz o iulluxo das ideus

do pr im eiro cidadão ·e as luz es rle sua c xpe ri e nc iu. Opera-se uma

cousubstunciução da co roa o do espi ri t o publico. )Ia;or in íluc nc iu e IJI,Ü S grdl ,[ n ão p óde ex ercer 80 b l'O a ud mini st I',u:ão um
mon.rrchn illustrado, tio qu e essa da virtude c sulie r. Escusa fa-

t igur- se cum o tr abalho m inísteriu l, qu em

di rigo

a upini üu de

que o gabi ne te é apena s um inst rum ento,
Ila, é ce r to, nu paiz uma escola qu e se te mo do pres tig io iiupe ri ul, porque otluscu m uito o urop el. Pret ende clla que a ex pa n sibilhlade do rnonarcha destros o equililmo d os outros pod eres.
I,'az-1110 isso lcuibrar, se n hor, de uma zumhariu de Suwiff so-

bre a diplorn acin

e urope u. - ({ Quereis vosso equilihrio tão per-

feito que se um pardal im previsto pou sar n -algum canto, üerrocurá todo o cdiflcio.»
7 de Juneiro,
<el'lWl\IO.

I.

'enhor.

" uitudo que ücveís tomar ante a crise
,:"Jlos tra OS vivos da fituaçii0.

Tendes o poder que

V ) ;'

"lá de' uhatl

confere a cons " JiI;à ' a. f,' .n.

Hl t'

vos transmitte o povo.

Que res ta?
Vontade par a quer er nií;)
\'0;' ;

\1O';

lia de falt ar. SU csper ae: qu e

dvirta a consciencia do mo nento opportuu o,

l'iã~ t rd •

O

silencio profundo que enche as regiões superiore s j"l foi ah lado
pela surda repercussão (la crise.
~ão

lenho o desvanecimento de patentear á .ossa raso o

clarecida, id cas que lhe sejão desconhecidas, Quanto disso e aecrescente não é mais (IUe tran UOIptO do \'0,5a me itl\f.âo sobre
a causa publica.
[lC 1I'

manto uma fór-

ma sensível. para assim Iazel-o comparcc r au to

p,' usual, nas graves situa ções, darmos ao

mente calma

quo melh or o afen- e critica.

sou para VO~ S R eonscíencia essa voz ou pagina in tima,
Permitti pois qUA continue a trazer perante ella as reflexões
cabidas que em vós desp ertão os soffrimentos da patría.
A primordial nec essidade da política,

recolher

;i

odeis agora palpal-a, é

sua orbíta legal o elemen to aristocril-tioo, para resta-

belecer o equili bri o ent re os tres principias card

~s

da inonar-

chia rcpreseutativu.
:'i~o

se trata do reproduzi!' a obra ingra ta da assola

ao

das

notabilidade", que em 1858 commetterão alguns cavadores de ruína s,
sob o pretexto de olygarchin. Bmpenh ürão-se e,m aluir as graudes reputações e derrocar

05

nomes puros, melhor riqueza da pa-

Iria. aceumula rln em muitos annos de trabalho.
'1'0110 esse ímprobo nffan para substitu ir á influa ria leuitima
.lo saber c virtu de, uma
- "111

ha,,"

11 0

]'a""3<10 '.'

110va

o então verdadeira olygarch la : Esta

"Ol1ti a ll~ :'I

nn futur o, sedenta -ie 111;

!l

I ([".

iO

.\ 0 L\il'IHtAlJUH

desenvolveu em larga escala a corrup <10, como o un íco meio de

se manter e firmar.
m' são da actualidade é restaurar e não demolir. A'1 uella
propagaol)a fOI inspirada pela ambição c despeito : seu fim era
sómente mudar as ll;(uras do xadrez pclitico. O empenho actual

tem nobre motivo; é o restabelecimento rio príncípio, :ão se indaga das p rc íalidades, mas das boas duutrinas do ~. ' tema ; 0 1'10

se inquirem nsmes, c só capacidades.
uando pois alludo ti influencia perniciosa da burscraeía, seI

bor, destaco a parte san actualmente annullada; só me reílro

à essa classe ambígua, sem princípios nem cren ças, quo parec e

ter arrematado em hasta publica a e mpreitada da alta administraçào. Oi> empregados honestos c as ambições nobres, que huscao a carreira publica. sotfr em su a arrogante oppress ão,

A aristocracia
um elemento infall ível c salutar no governe
e na sociedade, Deus a estabeleceu dando ao homem cabe ça e
coração, intelJigencia e virtude. ::CIlI o estimulo da elevação a
humanidade ficar ia eternamente [ungída ti su animalidade.
ó

Â

excell enc ía da monarch ía represen tativa é t irar

a esse ele-

mento o privilcgio de casta, que o torna odioso e absurdo. A
acção popular constanteme nte o re volve, vazaudo-Ilia
e ro busta s ubst ancí a,

De todas as aristo cracias,

11 (J U"

110

sei o nova

se fórrn u da cíassc ad urinís-

ra iva e da inlluencia oífícial, é reconlrecídu pelos publicístas,
mo de ma ' res vantagens para o paiz.
HIJa desenvolve ; scíencia do gover no, accumuía a vultado taoedal de tI', lIill e~,

e- man tém a firm eza c persístencía na mar-

cha do ea a6'O. Esses beneficios são compensad os muitas vezes
por iur onv níences taes como a rotina, o am esq uinhamento da s
grarrtles indivililualidades e a compressão das jovens intelligencías.
A nossa aristocracia é burocraüca . não qu e se componha suenee de funecíonar ío

iase,

a qual

publicos; mas essa cla sse forma a Sua

adhere por allíança ou dependencía. tCKJa
ad brasíleire.

perio r Ia soei

ti

camada

;1

rara

üesenvo vimento espantoso que tem __ ,

O

C

I'pO offieial

en tre nós, não concorre, como pensão, 11 numero dos emprego ;
si m a tendencía absorvente r

iniciativa

lminístração

a

par da

ta

de

t

' rticula •

mais aoertarta organísação do elemento bueocratíeo é
"um to de grande im portaneia, que
S()

ira oppor unnmente. Cure -

apora somente ,lo extorquir ao act ai convcnticulo

usu rpada

11

soberania

ue oppõ e ínvencív I obsta ulo á realidade do systema.

Quando o el .u

'I

to • ri te ratieo está personíãcado em unn

classe na rnax ima parta honesta o moralisada, oBa ímpr ssíonase logo
~í

l1l

lado (le

11

a • .ube rancia do pod r que

;lrlr1~l'rio,

e sente n

es-

restringir no interesse proprio,

Onde impera a virturle, o egoísmo das mais nohres

acaba por submetter-se,
Diverso Ú quando a corrupção ínva.te

li.

~mlíl \il~s

aristocrn oia rlé um

pniz, Produz-se então uma compacidade do vicio, que suítoca interior men te a parte san e oPPÕ" no exterion uma superfície impene avel á qualquer esror o.
A cehesão ó sua força; had e \'i\,el' assim, para não deixar
viver.

IIp.

O ínsr ínctc da conse rva ção a adverte do perigo de se r

pene tr ada pela arçiío (la lei, qu e a traspassarla até o imo,

moronando-a.
1''''''';1 é a situação da classe s uper ior no Brasil: a clellmorali. ação infelizmente a infestou. 05 caracteres inte~ros obtem muito
pre ervamlo-se do contagio; isolados pela âepravaçâo que o cerc a

e insinua-se entre, sem o apoio dos generosos impulsos do Jlc VO,
qualquer esíorço individual seria um suicídio político.
A mocidade, opul enta de seve, nca do nobres esumnlos, longo
de influir viços na ' geração gasta, é logo crest da. Ante eJl(\, nos
umbraes (Ia vida publica ergue-se a ambição, como a Cil'ce d1\ f,l-

.

bula; e as jovens intelligencias se tmmoíao ás torpes seducções,
para escapar, como

08

companheiros de Ulysses, A. on ição de b

tos.

Vol\"ei os olhos em tomo, senhor, e procurai um homem superiar que . e ten ha elp\'arlo 00 FPio rio povo. na rohnstes 41A nas

,

·\ 11 I~

~' .

UOI:

r l'nlil (o.:,

11.) " lpli Lu ci .

li 111

1'1

person ido!

d

e o alie

l'l

ll-e s J.

luta as azas aos ma is nobres taJentu". AlFlltHI ofJ le
9\":io

se

ertar III " t

(}11m l'hOI5OS.

aiNda o

Brasil; a huro r. eia não-

flOVO

~o

foí

EI

s flue

que em \ ing r ..üo -obrí-

, S9

brasileiro : eorno

rOnl'õl

a. tem

nter ga

I)

só menta um direito poti t:

feixo de tonos

l.

6

!.I

c

nnu

8 hera ia nct II r~l"'\a,la a ca

n governo do estado.
Depols d

ncert ada a na f

ti-e tiec itlir

t'

I d3S d ua

P rr.êe

sah ir

e ta oc ' a:; 'õ s para c, ti !fflI1 Ir se I hanrl • o eabos empregavão outrora o odio; actualmente fi cob~a e d' ISO gemI.
1)'
i'.

o

la manip;

lie

.1

Ao a que é submetrí a o diz'ims II

:ti . l'I1:11

; a ('111' { a íórm n tio produ oto dí ver em;

prec

pa

pl'llPi r:!r.'io é sempre o

11)'h.

llJ ~l

•'00 é menos cu ri osa a mane ira por que a bu roerno ia f'lh ricl
a opinião publica no .Br, sil,
. fIlaM, '00 1110 tu do 11 '

e i m~' ÃO,

iv m ti

ben

que o go ema ( ! iz r c
r ' ui

~dO

~

aRme

1

de s erá (la po..içã

Basta trancar-Um as av nídas offlcia
o fim

1

leI'lci.l

~,c

subven

hostifis •
ti . pela, sem ti l! I ta ; m il ,

l'Iíilh'llre de con os para en-

nlsa ão de
le abater u 1'l m'mig
de '

superior

I'tn

prol (la rlpmorT'acia c do:

FO

"Oll1l';(&, Hã o

.f,

rmid elo

tar-'8e com fi classe

'pm lll ll'j r~ pr inr ipios ('on~-

.

\' , n. ":
ler a

01'0-

ar
Os es TiptOI'C'S tem legitimas ambi ções, O rora e muna

offt ial

s instrurnen o. rem neeando-os om empregos

il! r

forão arlmi tidos a
tra{l i ~õO>'

a!'

a
n el' culto :í

e

bfl·

veníen ias.
monstr.açiíl') !J

ariarnelll

IA

se

factos
RmprNa

iaes,

associa~õ

s mereant ís, ha CM, õlha!! pn-

oeíras, prieilegíos; f 'Jrne "me

bli 1IS,

lJ,

lJ.a ~

r.iquezas impro 'isa 13S, emom o lias a1

fonl eI

1\ hurocracia as despeja;1

do poder.

I'Rtanca peea os

d (' ~

u

lls

p;tl

redil

essa,
m.

tas;

I'

mlídos,

adquiri"fla.., ai tIras q ne
se

n

proteetor

ra

li

com ne rci

que almejão, e o respeito

'10,

ti rum praíto

e il!l:l'i ultura f' ra IM ha!'!}

udsuinís rat:flo. Essas mesmas não

a

Ú

'O

terão a consid! •

que tem dir íro,

81)

nae -rerr-

suzer ani a offlcia].

eOl

e att euta o, e o oofre da' gn ç

para

se ahnira ao teab IJb honrade. O sub -

nt as mediocrl dades, n m

de legado da paro chia, no pri meiro ensejo íavoravel, descarregari a

lodo
dive

.1' I

ID8

despotismo vill o!

el m en tos d

IJI

e

11

v co por a

TtYenh~

neeíenal fieão sopita dos ; o espírito a ricota, rnercan il, li 'eParie

. . o, t

UI'

I

no desemohimenle,l1

0

O" 0

• fer.ma-r

a o i l1\O publica.
\'i~-~

p nsa e go rer la no Brasil. o es i ito bu

AKeit ados o l8l"lam mo e a opinião. a hl roer ia e per-a da 001' a
o ministério para govern ar.

uas
tllz

tom

},f.j

a propesito da

mul u <ji(ra a, que

lodos seus membro
u: r

1'0

russa

I rll a vonta I

um

p<H"

um; mas n · o

I\'8o;5a da

"I!.

-,.,,

.\ 0 L i'FltA \IOF:

Ilra '1

faz o gabine

1-

m 'n istros lU nemeados pela coroa : in,

q

m

é 'ú; ucn tc a huro meia; nella reside a soberania

popular raadada

ü

nal~;l1),

Q~~uer que sejao os nome' por vós escol lidos senhor, ea-

rac eres Integres, vontades

lli8idil~,

o corpo ofti ial 1 g

e arnalg áraa fO-I ando Ii'Polles mem bros de 1al

iIlOU

08

a serve

tro, flue

S"lI '

propníos amigos os desconhec n .
A aris cera ia entre nós não tem felizmente, como er i ou tro:

paizes, força propria e Intrínseca, ou ba

solida e praf,unda. E'

parasita. e superficial. Bxtrahs o sueco das outras classes estranhas á administração, jungindo-as ao seu carro. Afio ra izes que a
prendem ao poder s ão frágei s, dorque nem repo . 00 na permarr nel a
dos ca gG!I, .neIH. na popularidade

Tal ú o motivo (lo culto rendido á realeza. \fodas essa s in .
dívidaal idades esperao com irnpaciencia um fragmento do p der;
cegamente submeuem-se á sombra da vontade imperial, [nignndo

que este " o caminho mai s breve e Iacil para subir :\5 em ineneias
do

~o\'el'llQ,

pelo qual se mirrã o.

!'ia mão ele 11m usurpador esse COl"pO sedento de ambição fór o
um instrume: to naleavel para qualquer d spotismo, que o ad rnit -

tisse á partilha na lisonja.
dades

f'

lhe ncenass com larpa cota de vai-

1\' provável que reunidos em ass embléa, he si tasseni

UIl1

ins-

tan te ; quest ão de pudor em un s : de desconfian ça em outras. Mas
escalado s em

I-(l"IIpOS,

e postos em face da, radiantes promessas.

nenhum resístiriu á ten ta ção, a não ser pela mesquinhez !'lo sala ío,
Eis como sob as ext er iorulades do systerna representativo coe: iste m duas cousas at(- certo ponto contradictorias ; a soberania burocratica, sobreposta ã na ção. e

li

dictadura ministerial, dis f, rr ada

com a mascara do governo pessoal,
Fempre que nas monarchias o elemento aristocratico toma proporções amplas, observa-se uma convergencía mujua entre a realeza

e a democracia. Natural pendor as aproxima.
lle;;;dp 181:0 que

eu ohservn a tend oncín rle

VO!\SO

espirito, se.

uuor,

Itomp endo

a anterior reserva, roureçustes

CUIll

prÓdilotil-

,I

lisar a augusta pessoa em certos uctos, aproveitando as oceasíõcs
de entrar mais no seio do povo.
Esse impulso que assu sta o mundo offlcial , não

!

"yml tom a

de absotu ismo como á muitos se afigur a; sím a aspira ção le;rilima

da realeza, para quebrar o circulo de ferro qu e a estreita, c renovar
a a.Jlian a constitucional com a democracia.

O instincto do povo brasileiro u adver te da uobreza e justi ~a
tl'essa nov a altitude da coroa, EUe responde constan temen te com
transportes de gratid ão e assomos de esperança ús int

n~ões

do

soberano.

Mus esses

(:SfOI'ÇOê

não bas tão para aluir

ba rrei ra cotnp, ta

tia Lurocracia , Emqu auto a coroa tcmporisa e a opinião espera ,

a corrupção lustra e adquire uma intensidade perigosa.
preo~cupào

Algun s espíritos hem int encionados que se

Ol\l

o

aspecto carregado da actuaridade, trazem á lume suas id éas eleáo sementes a tiradas na poliria super ície da rocha; avelão.

vadas,

A coutíuua r semelhante esta do, porque a

~eral

timid ez fuja

de o üen leI' saseeptihilidades, c leva n tar' rancores j a catastrophe
~el·.i

ínfallivel . Chegamos áquelle pon to do de stlla tle iro, em qu e

ja se nao resva la, poré m rola; algu m te mpo ma is e o paiz se

.lespenhará.
Absn1YllIJI

-D OS

do pa""ado, st m : mns dep ois de o te r remido i

e o meio de o remi r, é a conítssao plena, si ncera e contrícta

rlos 'n os

'o.

COlll I111111;;,

O silencio com que se am or talh a c sepulta

" b '"tor.ia contempor. nea. se I1fIO fo se 11m ter ror supers icioso.
ria uma fraude á op inião.

11-

Que valeu a censura à ar ist ocracia frauceza t
Chegado o m omento fatal, o povo fez

° inventario ilu

assado,

balanceou os seus so ífr imentos, e rompeu os diques, Quanta riqueza de heroismo, nobreza, virtude e talento mnocentes nãô foi
immo ada para vesgatar as torpezas dos mãos!
Mclh {\r é
,j

ul-o

' ,j

t.! 1'

a ju sta conscíen cra do I'I'Opl io

1'''l'a lhe .oulreevr

11 p rll rlt1lll'~l,

l'~latlo,

e

uda r

i li

AU IMI'EII .\JJOIí

,\. conserva 'ào acorda então a energ ia a at ida :
11

cess ria. para

mput ur o membro

L'

da a cor 'e m

~a n g rcnal1u,

Debellar a corr u pç o, e ís o zrande programm a n rio ai, o

gri o

pa trla, que

11,( o

suãocào, n em

complica: õ sua gu erra,

srn a' conveníencías officiaes, mordaças csm que
ahaíar a opíníào.

pretendo

Vossa m issão é ardua, ienhor, mas é su blim , l: qu asi a Hi~ ' ''\ o
da Providencta ; incutir a fé
Bem s 'i qu

a

!l OS

hons e o te rr or nos mão'.

everi dade \ os peza tan Lo, corao \ O ' praz a

cl emencía , ma" lia ctrcum stancias, e esta é uma,

III

que a to.

lorancía para a culpa seria um menosca bo ã virtude,
"Usae do inexhaurivol thesouro de op inião, [ue

\"0 5

dá a ma-

gestade e vos a grande popularidade augmenta, O olhar, a palana, o agrado. de que falia B. Constant, são raios que anirnão
esperanças quando hrilh ão, e desmaiao as vaidades d'onde se retlrã o.
Estava cu bem longe ainda tl'e ste mundo político, em outro
onde não reina o egoísmo, quando ouvi

;'1 \U1l

velho circumspecto

fallar de vossa repugnancia ínvencivcl por certo homem publico.
Ttnh ão exhibido as provas de neto feio por

CJl 0

pra ícado como

juiz; e desde- e it ào recusa stes VOS~:l ru brica a qualque r de cr et o
onde se lia seu nome!
eriti ao ouvil-o, os dictarn es da m oral qu e me havia ensinado
vibrarem com for ça maior e se im buíre m no coração. Sou homem ,
sujeito ao erro, senhor : naquelle instante creio qu e fui invulneravel.
Ingrata profi ssão é actualmente a da probidade!

Em contagio

com o vicio tr iumph an u-, expostos á iud itl'e rent,:a quo ndo não ao
motejo publico, sem a mutila adhesão, os hem en s 1I0n stos temem-se
ás vezes de

SU"

nropría consc ienc ia.

Achem ell es ao menos na m agestado 11m ex emplo con .olador,
que os anime e pr eserve,
16 de Janeiro.
<erll~11I0 .

I .

Pro a te, 'cnhor, que
sivei s :

CII) V 05~O

reíu

ompletae o magnat

não os ha neeessarios.
Seja necossurla s ómentc a benemereucia, como Só deve s

hCI 1

~I

I

possive o vicio. ainda quando o adornem as galas do um espirito
su pe rio r.

Causa acerba

l~

a prostltul ção de uma hella iutelligen 'li!

o cunero no rosto, o lodo nu pampa I E perígosa : pr.Ol!nZ' a f '.
cína çüo do rnal ; se a inunoralidrule fosse cstupida : a irri ila a expulsaria 1I0 mundo.
Em uma grand e capacidade, Bacon. Subio aos mais altos argos :
porém estre ara sua carreira pela vilania, coroou-a com a concussão.

Foi ap ado das honras e para sem! re expellido lia cafreilfa publica,
'l'aes exemplos . sen hor, repousno o éspírito na históri a e lhe
dito vigorosa tempera. O alto maaistrado d ahido r colheu á ridu
prívada ; a e. !Ji;ll:ão fui digna d'elle. Essa grande alma depurou-se
no fogo sagrado da scicncia. h posteridade a absolveu.
Talenlos npparecem rr cst e paiz que prcctsão de i],"{ual redempçao. A expia ção do est udo e labor seria pro 'eitosa aos seus ere d i os e a gloria da j-atrln : ernquunto que sua permanencia nu pclitica
damna o puiz, cont agia a moeiduue [ue desponta.

Muitos. como dizia Nnpoleão li
em estado pcrm unento de

t I"ili\:;io.

in ligno 'falle) ran , « i ein
1113';

sempre de cornpücidade

com a fortun a n,

Quem são

C6SC,; 'I • • ,

Uh! xao tomei. senhor,
\"U~

C( ' 1C

11 sueste a

r~ag~~ t,1l1e.

A rrriude

fazem ussstir desgostoso ao espectuculo cesar íano da luta de

d alliadorcs que se dilaeerão no rira publico.
; ' [tO seja 011 que á semelhun ça dos antigos athletns,

IlIO

dispa

lia \'raçll, cinja os rins com o lutego, rebolque-ine na poeira, e
assim ireparado nus regras da arte. arraste á arcnu uma reuuLI.:no

tr ave com di a a luta li

corpo.

10

i8

AO IMPERADOII
Acommetto com urna Indigna ção fund a e mui to tempo socalcaua

a corrupçao quo inv ade meu paiz : as vic tíma s de ploro-as, não as
conbe , sei eu parte mínima d este grande en fermo, se o miasma
ém mim?

jà incubou"Se

Vosso mesmo olhar de s upremo juiz qui

.1

n o devasse o chãos de

paixões aecumuladas durante tanto s an nos ; nem penetre a incrusta ção espessa de que o odio ou a lisonja cobrirão as reputaçõas,
Talvez seja ma is Justo sellar com a cleme ncía es te passado
aflicth o,

o que revolver-lhe as cinzas qu e ainda e cald.LO. Re-

párti, senhor, a culpa por todos nós, que todos n 'ella incorrem os,
uns pela avidez, outros pela fraq ueza,
differcn ça,

fi

maxíma par te pela in -

Vamos ante o altar da patría, pôr em commum os nosso s erros
e

3S

nossas virtudes, para remir aquellcs e for talecer esta s.

Mns tambem cresça a severidade depois d' essa geral remissão.
D'aquí em diante seja o mínímo desvio grave culpa. Discrimine
vosso olhar au stero os bon

e m áos ; aüasto estes dos carg os e

honras, e anime os esfor os d'aquell s s.
apath íca um exe mplo necessarío.

Dareis assim a opinião

-°ão vos hade retrahir n'e ssu missão bemíasoja, a r esí teucíu
que pór ventu ra opponha a cor r upção. ElIa é forte sem duvida,
mas fia de abater se ante vossa in tlexi bilirlads .
No momento em que assum irdes a atti tude firme e se vera ,
proâ uzir-se-ha na gent e honesta uma commoção agradavel qu e espanque o tor por. Abundão ainda felizmente os cora ões rec tos qu e

anhclüo pela restauração dos cost ume s e das leis.
O rece io abafa a . manifes tações ; as riv alidades divl ãc m e extra.

vião os melhores impulsos.

°ão lia um elo ca paz de prender todos

esses movimentos gen ero sos. Os nom es illustres, se ainda gran/leào respeitos, j á não ínspírão confiança.
O chefe, por quem a parte san da populaçáo almeja ; o pen-

samenlo dírector con tra o qual nã o

EC

con cebem rivblidad os : o

cen tro par, flhd "Conv irj. f) as uni tíades oSI arsas : serei YÚ~ , senho r.
A flor do puiz ~e reun irá ao redo r do thr 111u. Esse hade ser

,9
partido; o grande parti dc nacional da regenere ão, ti , cuja
substancía devem sahír os novos partidos políticos.
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O resto são Iezes, que

~Ó

ti, o materia

-i! para facções,

No seío mesmo da co rup ão lia uma parte, nã eiva a, e apenas
comprimida. E' natural que a repercussão a agite lambem, e lhe
dê forças para sacudir o [ugo da im moralidad e.
Emfim, senhor, pondo ao serviço d'essa causa pura os enthus iasmos populares, que vosso nome desperta e actualmente se

esperdí _ão em estcre ís manifestações ! Quando o monarcha tira sua
força de Deus c do povo. elle " invencivel e lodo poderoso no
estado,

Estes actos porém não são mais que accessorios, embora importantes. da grande iniciativa que deveis tornar em relação marcha do paíz.
á

Adaptais urna politica,

011

liberal ou conservadora, qual :'t

vossa alta sabedoria pareça mais acertada; porém uma política

tlrme, honesta c franca, enunc iada ante o pniz com civismo, realisada com energia.

Parece-me que vos estou ou indo com a habitual concisão
enunciar em termos claros e sobrlos o pensamento capital el a
futura administração :
«

A necessidade má xima da crise é educar o povo e moralisar

a autoridade, Cumpre executar com boa fé e lealdade as leis quo
temos, emquanto não é possível melhorai-as no que se avisará
desde já e com o preciso critcrio,
ti Xão se toque na lei das leis, nem para a violar, nem para
a illudír, O dolo é mais pernicioso que a violencia, Este! não deixa

preceden te ; é excepção de força. AqueUe é vícío que fica entranh ado e corrompe"
«

Para restaurar o systema representativo nao se 11a mister de al-

tera r a constituição, mas somente de a realisar ; quando fur tempo de •
aperfeiçoar as institui ções, então recorra-se ao meio extraordínario ,
(11

A eleição dupla sobre lar.ga base é mais dernocratlca do que

a ele i ção censitaría. O grande partido liberal nunca, desde a in-

u

\u I. IPEI:\ lttlh

-te pende n cla aI !' a {'POd ,h l tio se u apo geo, ac hou ombnraros lI "'~I ,'

ss stcma, que a ref órrna dc .nocraticn de
(I

183~

respeitou,

Niio sejamos tão pr ódigos e desdenhosos do bem já adqui-

rido. COl1v "m extrahir das institui ções actuaes toda a s ubst nci a
possi '(li até agora votada ao mal e e rnpregal-a á produzir o b m.
E' UIII esforço mai s mod est o qu e o das he ll

theo rías : por ém de

a utilidade.

'>UI

u Qual for a tend encia das íd éas, sua base ess enc ial e nosso pr il1l.eic.~

e penho deve ser a restauração do espi rito publico. Bes-

tit u: - e ao povo o exercí cio do direito rle voto de qu e é mero

titular, e o uso dos tros podere" dom oc rnt ícos actunlme nte pas-

sivos 11.
{lar

r~alisal'

estas id éas, eseolheis um estadl sta que as par-

tilhe sinceramente, caracter são, vontade firme, boa intellígenoia.

Forma-se um ministerio na altura da situação, um mínístorío exernj.lo, quo infunda respeito e levante üedicações. Fortiflcae-o, se nhor, com a vossa oonllança plena, para que elle possa arrosta r
os primeiros arreme. sos

~l a

inveja e o pun íco dos perdido-o

Se acomme ttido o inten to, devesse a coroa d' clle rec uar , me lhor ser ia nao decidir-se; porqu e, fru strand o-se essa derradeira es-

pernn ça, a decepção e estupor do paiz serão terrivels.
IÜo é de presumir de nm gabinete organisade sob taes a115lI'cios e honrado com a mais nobre confiança, qu o e desvi e da
senda do dever,

Quando porém com metta semelhante fraqu ez a.

e duvidando de si 'transija com a corrupç ão, supprími-o, se nhor,
inc ontinente. Vossa energia excitar á no vos transportes.
(f

A honrá é sempre a melhor politica. » Foi nao s óment u ma

bella phrase, corno uma obra glorio sa lIe Washin gton.

Actualmen te

que se desenvolve en t re n ós um fervo r de americanismo, seria pa ra
desejar qu e antes dos braços e nrt eíuctos, transportas em de pr eIerencla para esta America as virtuosas tradições d'aquelles ríg ido. cilladãos, que primeiro civilisár ão a liberdade no novo mundo.
A pro pel"id.adc material, que muitos sonhão e esperao da co-

Ionisação,

ri s estradas de

1'1'1'1'0.

da navel!'arã&(los rio .', o ql1p. flira

1.:. K'j A~

eneraçüo moral do paiz?

~,lt{'l' ia

para a combust ã. ; pns lo

nes.
!-(l'an lozn material ll'este imperro é obra de Deus, 'A exucí do solo, a for a creadora do clima, Mo de faz ]·0 opu-

h

lvelmen te, Do que mais necessitamos é la grandeza
mo '

virtudes que ornao a juventude dos povos; e já mareá-

(,

un perio üe hont em, nos vicias das na ções decrcpíms,

111 )

li uneiro acto do novo ~ a b i n.e t e , creio que será pedir-vos
a di ssolu 110 da camara.

A exposição rl os motivos u'esse decreto

'aler<i ante o paiz como a declara ção formal e comple ta da poI iti 'a inaugu rada,

Ainda que a camara estivesse disposta a acceitar a

nOVJ

ordem

de cousas, a verdade do systema repres ntalivo e o decero

PUl'-

lamentar exigião a provoca ção ás urnas,

A caruara, representante imrnedíato do povo, exprime a oplaião
actual tio paiz , a opinião que vi, ora va desde o tempo de s ua elei çâo

até o momento pre sente. Quando o munarcha entende que o bem

du es tado reclama out ras idéus, ext ranhas ás lutas existen tes ; é
pr eciso que a opini ão se pron unc io explicitamet te sohr!' • n ova
política pr opost a pela coroa,
A COlmara anterior

ÍJ

anachronica para essa politicu futura;

u apoio nã o paten tearia o voto nacional: o senado não salieria
qual attitude to mar. Por outro lado llcaria pairando sobre a facil
a ',;emuléa um a for te suspeita de corrup ção ou fraqueza.

E' por is so que o mlní sterio de 30 de maio de 18G2 subverteu
as I órmas parlamentares. Inaugurando uma terceira poliríca, ex tran h n ás duas faces da opinião reinante no parlam ento . não IH'ovocou como devera, o pronunciamento nacional.
Qual foi a eon scquencla ? A nova legislatura apenas ins tallad«
repudiou o gabinete; declarando por tal modo que a na.t:[1O 1'61'01
governada cerca àe deus annos contra seu voto,

0" vícios do nosso systema eleitoral, ninguém os desconhece;
não obstante, sob a influencia regenerudora da revolu ão iniciada
pela

01'001

e a

ac~l\(l

de

11m

governo Justo. devemos esp

1':11'

qu e

\U lMI'EHAllUH

a nova c;

tl,

~ej ; !

'a

pelo menos san

(J

rnoralisada. Em poior

gimen se eleg ürão a const ituin te e as legislaturas d

18:26!' J "u,

assembléas notáveis pelo patriotismo ( índepecdencta.
Quando porém aconteça que a nova I • islatura sara da" uma
contaminada pela venalidade, ou se deprave na veriãeação dos
poderes , díssolvei-a de novo, senhor, e

em hesisaçno, era ora

preste decidido apoio ao gabinete. Será um exemplo de moralídad é, A posição que assumirdes perante a nação, lia de acordar

a consoiencía publica. O raiz sentirá que desejai s reinar sobre
um povo moralisado.
Essa ins istencia da coroa é legitima e salutar, apezar do que

pretendãc certos terroristas.
U

dos maiores politicos dos ultimes tempos, üaveur, Iam.

bem pensava que a dissolução, longe de ser uma violencía fl vonLado nacional, é

meio de imprimir ;l sua manifestação maior so-

Icmnidade. Ellc dissolveu urna legislatura não obstante a grand e
maioria que o npoíava, era necessarío fazer sentir ao senado,
que resí tia, a firmeza da cpini ão do pa íz a respeito da securarisa çno dos Lens ccclesiastícos,
i\ão tereis nec essidade porém de insistir, senhor. Essa expan-

são v hem ont c l10 es pirito publíco a resp eito de vossa au gusta
pessoa, é nuncía de uma crise salutar, que se lia de op rar sob
o ínüuxo da inic iat iva im perial. A nora legislatura corresponder á

a

situação; e votará as reformas ma is ur gcn s, apoiando Ir n-

camente o gabinete, porém mantendo illeza sua dignidade.
Deve apparecer no paiz uma opposi ção : qualquer que seja a
perversão de

cus in stínctos, desde que combater UI~l governo

honesto, será coagula a moralísar-se para lutar com vantagem,
Dizia o grande PiU:

II

se não tívessemos uma opposí ção seria ne-

cessarío invental·a."
O primeiro e grande benelicio de vossa política será

li

res-

tnunação dos partidos e sua depuração. A virtude reassumir á seu
Impezío ; li emulação para o bem voltará. As ídéas actualmente
utfoeadas Tlf'lo egoísmo poderão sabir:\ lume; em vez das ~!TO'-

(.\ [rr ,\ ~

~

uras

cila~a~

da corrup ção,

0:3

pri ue! pios com bater ão

COll1

as ar-

mas Ienes c nobres da intolligeucia, que não ger üo rancores.
Ellcs sentirão a necessidade de buscar o apoio das diversas

classes do paiz, cujas tendencias I órrnão as molecutas da opinião.
A agricultura , o commercío, as letras, a. art s, terão á par da

administra ção voto na causa publica, e pesarão na balança social.
Itestau rados os part idos, o feuda lismo das posições oí flcíacs

desappareeerá para dar lugar fI verdadeira aristocracia do m érito.
corrig ida pela opinião, e renovada pela seiva popular. Ao ciume

e egoísmo que uleljão o talento, hn de sueeeder a emulação que
de envolve as "alentes intelligencia..

Os ministros notáveis não oüuscão o brilho do uirono, antes
o r alçüo. A historia nau mostra um 86 grande rei, isolado d'essas
vigorosas indívidualldadc s que são na phrase do evangelho

fi

o sal

• d.t terra » e a creme dos povos,
Creae, senhor, estadist as eminentes ; suas obras, como seus
nomes, serão raios de vossa glor i:l.
Qua ndo os ill ustres representant es da

ge ra~ão

qu e vai su mir-

se, possáo encher os seus dias com uma velhice de Chutam e
p'almerston; quando aos novos estadistas

que se estão gastando

em um doloroso attri to de paixões acerbas, se oüercça a 10111:<\
ca r reira de Canning, Bussell c Gladstone : e á mocidade hrasilci ra

nao se antolhe um sonho impossivcl a rapÍlla aseençüo de

\ 1111

William PiU e Ilobsrt l'eel : a coroa que vos cinge a augusta
fronte estará na altura de vosso nome.

O Brasil era menor hu vinte annos : porém estava entã o mais
alto, porque na summídade quc . domina o th rono hrilha vão os
grandes nomes de nossa h istoria, de que hem raros e ec li psados

restão, A putria valia mais aos proprlos olhos c á consideração
das na .ões estran geiras. Homens de grande merito e -ulta posição
erao enviados nas missões díplomntlcas, hoje quasí abandonadas.
Desbatcm-se as cliente las 1ara se Iormarcrn os nomes glorio:,os, que attcstào a cx ístcncí u de um

i-ovo. Llles sál)

15

~rantl o

CUIlJU ,I '; i! I'Y Ul"CS gi~ ;lI lll <

rei e rle um grande

que medr ào nas en co,-

AO IMPEII.\ non
las da~ altas montanh as. onde exuberá

I)

Iuuuus li' te ra e mana o

lia alto ricos manunciaes.
Senhor.
o penoso sa critl cio es ta cons urnrnado.
Muitas vezes arr anquei a verd ade do coraç ao reb elde que a
recusava: ou tra s m ais se n ti a ma goa de a tl:r proferido: porém
ante a mages tade, n ão sou 11m homem; sou uma uléa , como cna

é uma Ins titui ção.
lia uma Ior ça fa tal e in ven ci .el qu e impell e as idéas a proromperem atravez de um a épocha, ainda filiando o individuo qu e
lhes ser ve de conductor deva ser uespedat;auo.

que arrebenta

j

E' um projcctil

deixai-o; o canhão arremessar á outros.

:'i"áo tem nome as ideas. A verdade é o uni o haptismo, como
a ras ão é o unira foro. para os uulivirluos que se fazem illéa r ,
e se íncorp orüo na massa da opinião.
Minha individu.alida lle não fui estor vo a censura. Se algum a

parte clíu leve

\l OS

Iactos que a ra sao á frio eondemna, a culpa

lh e cabe, e mais grave que ás outras.

:'ião a defend i cont ra a propria con sciencia : n ào a defende rei
agora de vossa ju sta sev eri dade.
'2 de J; neiro.

Fim .

J

12 de janei ro d

1866.

ua folha, sempre lid a com prazer, trouxe-me ha rllus, gr

I

C

su t ísfaçâo.

•':lu foi produztda pelo es mero da cortezia que recebi; essa

é pro pri a .10 elegan te escript or: eu a esperava.
Sinto qu e me inhibisse de a retribuir. Copiosa ú a língua por
tugueza, es pecialme n te em assumpto de galanteria tãu culto dos
nossos maiores. Sobejou porém a gen tile za, que a exhaurlo 11
pagina selccta onde só desmerece o motivo.

ücvcrte r a biz arria com os mesmos termos, seria sobre monotono, scdi ço. Frequente na s colurnnas editoriaes riu lJiario sente
o publico u fino quilate de urna alma do lei, e o bri lho de um"
ín telligencia lia m elh or ugua.

A sa tisfelçãu a qu e ulludo, e sa tis fação in tima, som outra cau

fi .

Vou confessal-o em toda in genuidade, E' o receio que de envolta com muita symp ath ia man ifest a o nobre redactor do ser eu
arrastado pelo desencanto até o absolutismo.
Ima gino a afflic ção de um sacerdote inspir lo da Iiberdado,
a pensar qu e o devoto sincero do mesmo culto sagrado, vacilla

na fé e ,l"<'svala já para a apo sta sia.
Na mesma occasí üo em que erão onuncíados tão cordiaes sentimentos, publicou seu jornal uma carta de S. Paul o. Devo ao
h ábil correspondente lindos elogi os, quo por meu mal forão logo
rebatidos em pr açn com lisura.
Sou na da m eno s cio que - « o crocodilo feroz do despotismo,
disputallllo a aümirução dos poucos credulos qu e ainda rostno

05 tonuos almejes (10 magnanimo coração
A

üõ

e

rei imante .•. »

reücencía não é minha; sim do indign ado cscriptor '1'1<>

some-se por olla e logo apoz surge para mandar-m o Iitteralrno to

no diabo sob a cond uc ta de Horacio. •'ào sabi a qu e crão conho
chios velh os, o Iy ri co lati no com o an jo decallido.

Jl

Xova dose veio nugmon tar a m inha satisfução na tarde ~e
guin te : esta cheg ava do norte.
Seu corresponden te" da Bahia taxa- 10 (lo feiticeiro, e naturalmente já se deleita com meu au to de fé. O'

«

Em todos os paizes

misticísrnus de Erasmo tem trazido para os espíritos vertigens

e dcsvalramentos, Erasmo reduzindo todo um ediílcio a pó pretende reediflcal-o t Com que materia cs s »
'l'ambcm rrcsta carta ha anteriormente uma retícencía ú pa-

avra

JII'1'i!Josas...

Ahi sem duvida mergulhou o prudente escrip-

tor o monstro, que ü'esta vez para guardar a cór local, deve sor
algum caramllrlí. Não o afundou tanto porém, que se não vej a
ainda a sombra terrível.
Encheu-se a medida ao contentamento que transbordou. É para

expandít-o quo dirijo esta carta ao meu sempre generoso advcrsario, principal redactor do Diario.
E já que a palavra outra vez cahío da penna preci se-se a intenção em que foi desde o com eço empregada.

Somos n'esto mo-

mento adversaríos porque es tamos em posi ções oppo sta s, e tem os
rumos ponteiros.
O coração enthusiasta do nobre reilact or cam inha do pre sente
para o futuro; leva os olh os no horizonte l irnp ido que dourao os

raios do sua intelligencia. Já perlustrci esta senda ; desando-a agora.
Venho do futuro para o presente ; da auro ra para a noi : e; tudo
é triste e arido.
Mas a ambos nos imp elia a me sma nobre aspiraçã o, a Iiberdade,

O joven Iídador marcha ,i sua conq uista n as regiõ es cncantadas :
o dcsilludido alvunel esforça arr ancal-a das ru ínas qu e a obs truem .
E' natural que o malho (lo op erari a alú a muito pard ie iro, que a

ar ma do campeão perpassa e des den ha .
Despon te a luz porém, onde quer qu e soja, (lo se io de suas.

esperanças. ou do fundo do meu desencanto, ella nos rcunini, es -

pero em Deos, Já não se remos adversários.
Torno à m inh a sati sfaçã o.
E stcs echos da Imprensa, parti dos de varios pontos c condon-

III
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,1(

rumo re s qu e Lor borinh üo

I10 S

ci rcul os ela curte,

são iruli cios de um a crise salutar. Annunci ào cl le s que a penna

de Erasmo não fez a autopsia ele nm cadaver : oper ou sobre corp o
vivo e robus to, ond e são promptas as r cacçõ cs.
-as sei s primeiras cartas Iimit ei-mc a cs teri oty par a uctualidado. Para que n enhuma conalderaçã o me tolhesse de sprendi-me
da minha lndiv idualidnde, e d e en volt a com as outras fundi-a no
crisol de uma rasã o se ve ra.

Se pois ao contemplar o quadr o Bel da situ a üo ergue-se ante

ip-

. l'

o

olhos rle patriotas sincero s um vulto pavoroso, não é da ima-

gina çào do escriptor que surgio : mas elo seio d'esta crise quo
tudo subver te e confund e, at é o esplr ito dos homens IJOns.
Meus escriptos nem são r cílcxo s ; ap enas esboços.

a

o original.

huscae-o em tomo; ello ahi es tá , vos toca, envolve e opprimo, como

íluido rloletorio qu e abate os unímos e entorpece os senti elos.
Pasmosa ha ll ucin nção é esta que soffrom os povos em época s

decadentes. Assemelha-se á pungnnto .íllusãu, dos tisicos : doce
pl acid ez os enleva, quanto m ais se aggrav a o mal. ,'rt o os lastimem, que é irrital- os.
Diariamente salt em
s it üo Iivrem cnte

1101'

Ú

p raça , se ar rcg an hão em publico, tran-

viellas e ru as, succcssos que est ão de con-

t inuo attestando um deplor ável de svio d a opinião . Ningu ém os
contesta;

pass ao in colu mes, r espeitados, applaud ídos, e cntrão

placi damente no domínio do s facto s consnmmados, ond e são Iogo
condecorados com o ti t ulo de prccrdcntes.
Um cscríptor lembra-se de colligir tae s acon tecimen tos e, unin do-os pelo fio que os pr ende, exp ol-os n o seu complexo ú atten ção (los homen s cortlatos.

Os quo a ppla u dl rã o a realidade,

J'C-

voltão-sc contra a imagem. O cnthusiasino os de slumbrava enlão;

punge-Ihes agora a r eflexão,
'Muito tempo lmvin qu e Itoma deSI)ed ac;ál'u sua constitul ção
l ivre. Como disse um Iüstoriador, a cidudc et erna lcvant ára um
thron o que espero u va go cer ca de sec ulo por

Ulll

possuidor.

E'

pa rti u nte lembrar , quo Iorüo os Grachos que mat árão a re publica,

\'
á a Iiben hulc linha deser tado tio capitolio, onde nun a 111m

de via en tr ar; e o povo romano sollíeítava um senhor

Ú

fluem

servir t Comturlo, o nome rle rei e ra ainda ali um olJjecto de
aversão e ho rror, como Iúra em Athenas o titulo de ty ranno.
Acclarnnvão-sc dlc tadores perpetues com poderes sobcranos :
dcc rotavüo-sc triumpli os ; cripião-se estatuas : deíeri ão-sc h on ras
mrnor taes. . 1; 5 a lisonja ousada que se atrevia ali' o sacríleg io ,
n~1O

tentou reunir as ires letras cxccrndas para saciar as amhi>

ções vaítlosas .

Cosar acccitou a estátua que o povo romano eolloeou no cnpi tolio

par de J úpiter, com a inscrip çüo de sc midnus : e apcznr

(I

do se u genio, não Sl' an imou a receb er o diurlemu que em puhl ico lh e oílcreceu o consu l Marco Antonio.
Esta pagin a ela hístnrin antiga () ch eia de íunríns t ri stezas o
[mplacaveis Iíções : é o t ram e da devassidão 110 maior povo dn t er ra .
-a decrepitude de uma r aça, irn m ens a

11a

.irtude

i mrncn sa no

vicio. lodos 0 5 pa izos ilcli;\o l'stlnfiíTãS para a gloria. e arlvertoncias

na m ísería.
Nossa Iel icidndo é possuirmos a monarch in para socalca r as
amb ições alfoutas; e n a mona rclr ia um pri ncipe meto, liberal. in vulnoravcl aos as saltos da pai . ão, _' ;lO foss em es tas duas guar.las
que Ernsmo em vez da ardua tarefa teria-se lun itarlo a escrever
na pagi n a act ua l do: an n aes brasileiros: Fui l li bertas I
O absolutismo ? .• Qu m não o vê ?

j

"[lO

convive clle comnosco r

Onde a minoria su bjuga a m aiori a, alii está a tyranníu : seja
do um, se ja rio muitos.

Repimpado n as poltronas ministeriaes, es-

pregu içando-se nos sofás da assembléa, pedante nas r pa rtiç ões PIInlicas,
mo tr a

isonho o se ducto r na imprensa, em] v
SI'

Só não pe n etr ou ai nda o coraç ào rI'<H I' 10 lie
seduzir, o a al ma dr- alg uns ci drulãos
se n tirão o liso decli ve

nrar

l'

nOR

íardõ cs,

]101'

;r qu em

de vora mais

rurlt n!!'. qu o ha m uito

onda r esvala o paiz.

AIguo rn aI' la r ccu que (;1'011 11 0 s u rI
l'

ig':J.rlo

em to da a par to ess e Pro th cu rla no ss a politica,

delírio. Arr ncou o monstr

1

(1 11

i r co t

gcm pa r

af-

.arln nc 110, da ndmi

y
) 1. LHt

:10. 110 jomalismo, da op inião. dus ulu mos refu gios e o a -

'teu ante u 11<l.iz para que o contemple om f cc I

I

o La se tod
e

a colora contra o imprudente! « Curr guc-se esta

mia ario com

06

nossos pcccados poliLico', c expuls m-110

do 'rei ia; que \'<1 pa gar no deserto a culpa do aboolut" mo!

Em boa hora venuão taes assomos de Indi gnação que, se do m
no

scríptor por ingratos. prazem ao cor a .ão brasileiro! Sim;' como

na ccrcmonía hebraica de bom grado me carregarei dos n05<OS erros
passados e commigo arrastarei ao olvido o od io e remorso ü'elles.
Mas floresça no meu pa iz a lil.:erdaue con stitucional c re staure-se
o imperio da lei c da moral.
Sobrn-me espaço . 1:' mais um momento ao prazer !l'lista pratica,
Desejo npa gar os receios que nutro a meu respeito.

Não vacillo, como su ppõ e : n em sulco em fragil esquife ondas

za o
Ira,

no
ci s

aparceladas. E' t erra firme e chão solido que discorro: o campo
foi longamente roteado; os rumos avi ventados pela experiencia.
;\:io se oscilla neste terreno qu e é o das instituições jura(l:u;.
A lei e a honra qu ando

-- ---

n ão se provocà a na ção á assumi r

a plenilll(le da souerauí a, permitta o nobre rcdactor que o aífirme, 51.1 tem uma accep ção : é a constituic;ão executada
i

C0 1l\

rohirlade; é o direi to e a. moral; a justiça o a virtude.
Reli com a ttcn ção as cartas puhlicadas, investigando a puraso

•

on de o ospirito de t :1O reneetido pensador pudera ter seruírlc
meus deslizes para o ahs olutismo. C()~O talvez pela propria obstii'

[a

,e .11ô

,

na çno, nno a en con t rei.
Será na üeü ícação de Erasmo á pessoa do monarcha; na coníían ça que

anifcsta pela ncção hemíazela da coroa; no appello ,

energia da magcstadc ?
Mas é na csphcra da consti tui ção flue se diluíão essas as

lli ra çõc~ Iib cra cs. Invoca-se a coroa, para reclamar d' cllu ave\'11a,le 110 f;ystem a.
Avisou com pr u dcn cia o sisud o jornali sta e m adiar a üíscu s
13rlO para fi

ndo ton uao as illé'as seu completo desenvolvimento

-[In me afastarei

I)

acer to ; m a, p rézo om tan to sua a ühcsão, qu

an he lo por esboçar-me de

m: neir a mai o s lient , poris o

Ul1l il

qu e mais solta do outras considerações.
Quero a constituição. como f i e cri

1

a, n ão como a al eijarão.

l"a constitui ção apparecem bem distin ctos os ti' s principios cardcacs
da monarchia representativa; a cor oa. o

PO\' O

e o eleme nto in ter -

medio ou mixto, que em falt a de melhor termo cha mo nrls to crntí co.
Estes tres principias se en grazão n a vida politícn, a sem el hança
de rodas dcntaúa s : não se move uma se m que as outras girem
igual m nte, D'cssa s evoluções concertadas n asce a vida rcpre scn taü va, a m ais nobre Iun cçüo dos povo s livres.
;'\05.0 mochunísmo con stitucional

conheça. As m ólns se oxitlárão :

est á in erte ; nao Ira quem o ues-

05

eixos ílc árão pcrros. Para

1'0-

pól-o, e lhe restituir o movimento, é ncccssnrío o impulso pel o
menos lia uma das Ire s peças: todas a um tem po fôra excellente : mas era empreza para forças ma gnas.
Era smo tem consciencia da s s uas , me sm o para o mín imo emponho receia que sejão so me nos. Oump r ía-Iho escolhe r dos t rc s
ponto: o mais uccess ível.
credite o nobre rodact or que a opção nã o se fez sem pausada r ílexão o es t udo acurado.
Vio Erasmo o povo ralado por grandes decepções , desc re n te
dos homens que o dirigiã o, en torpecido p la ign orancía ou in-

•

Ilitrerença, vexad o co m as tribulações do present e ; r econheceu

que sua palavra n ão ti nha possan çn para commover ta ntos m ilhões de almas derrtnna dos por vast a supe rfície. B se falh ando
o intento apenas chegass e ao ponto de con tu rba r a on da, s em
te r o poder de a applacar e diri gir-lhe o curso ? .. N,

seria tr e-

m enda a resp onsabilidarle que posaría sobre elln,"
Erasmo recuou.
A ari stocracia?.. O elegante escriptor lia rompido, armado
(10

seu talento, a cros ta espessa e glacial , quo sopi ta as id éa s

neste bello pníz crendo par a as maguiflcns

o gl','to pr t ncioso,
Br:io a

° riso de

mel hores infpira(~ües.

xpansõcs. Conhec

moíu, o esgar da Inveja, qu o m nu-

11!s

le L1 scorn-

obseca uns,
qu - ri ião tomar o pa so aos
muros, e

J

lC<

u cimentos, an

o ',lg0:, múr-

tais tímidos, qu anto m ais ele vados : a aura

ti tens. ,uitos a esta hora me sUPl'ÕC posses so d

, ve r-

and e ccl»

ou estulto delirio .
Erasmo sen tio a irnpotcncia de sua pala ra para a. soberbar 'L
ava lanche artstocratíca, assim como a sentira para revol ve r a

OUÜ,l

«sta ru da da opi n ião popula r.

1\ stnv'I a coroa .
Ali está a cabeça ria n ação . Nii

tolduo a lucid z d a men to

s uper ior sombras quo projecte a inveja.

Sua abnegação e civ ismo

estão provados.
Grat o e faci l é o designí o d

convencer

um a -razã

r et a,

quando não se tom outro prol além da verilnde. Mais aíuda : s a

c üuvíceã j;L ali despontou e só aguarda espaço e vez de produ zir-se.
Ei

porque Erasmo se dirigio ao throno.

L:

-ta

I)

-que o

o e a vaidade lhe re cu sarí ão em m ui ta parto. Ouvido beuevol

01

pu o scutar : derlicaçào prompta para o cornprohend 'r; illustrao magnanim a, que não desdenha a id óa,

corrige o erro sem mofa,

, d ur , quando se professa como o nobre rcdnctor o culto,

r

,sahir

a pra~a

para esmolar (lo íu üolcncia m indolenci

obol s ío lei tor es; e recolher anoz aíanoso lidar, tra rado de anu rI

ra , com mes quinh a coll ccta.
a ser lido e meditado pelo imperador, Erasmo não cal' c

r tec 'a,

d
oz

em ti'

ngodo : basta apparecer. A ord rn, os rio

t ntoría, a nação; congreguem, os que disp em da s nh a

nu 1:;' a. aos capazes.

Eu qu e n ão fui tal hadn para e

- I'

trabalhos

101'.uleos, faço muito elevando no monar lia os gem idos da patri .
Pertinaz visão devo enc he r os olhos áquelles que ou xerga nas minhas cartas o espectro do absolutismo. 1 'ão se reclama a consti uição
para

conspurcar; não se invocn a honra para consummar uma obr

de t['aição e dcslealdade ; não se ostenta com esc 1(\0110

publiei 1

um plano, ujo s ucees o est á no mystcrio, n a sorpreza, 10 si! ncío,

