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1 
SE A ECONOlllA POLITICA É UIA SCIENCIA: 

A faculdade de direito do Recife tem o privilegio do 
estacionamento. Ha cincoenta annos, agita-se o mundo 
scienti:fico por fóra, e ainda ali não se ouvirao os ruidos 
de tantas pugnas. Ha cincoenta annos, a sua congregação 
togada vai recebendo, como religiosa herança, o mesmo 
punhado de principios vertidos nas mesmas fórmulas p1·0-
gmmmaticas. Quem intentasse escrever a historia daquelle 
instituto da sciencia achar-se-hia, de prompto, diante do 
facto anomalo .de um corpo docente, que repete as mes-
mas noções, repisa as mesmas idéas, declama as mesmas 
decrepitudes, e, ao todo, ordena as mesmas disse-i·tações 
no vasto período de meio scculo ! 

São estas ultimas uma serie limitada de theses 
caducas, que se hao guardado santamente para o zelo 
dos estudantes, e o t01·mento dos doutorandos. Sempre 

* •Se a. economia politica tem todos os caracteres da. sciencia. e 
a que ramo scientifico pertence.• These dada pelo lente de economia 
politica da faculdade de direito do Recife em Agosto de 1873. 
O autor desta. dissertação era estudante do 5° anno daquella facul-
dade. 
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identicas no fundo, são alteradas na fórma, segundo as 
preoccupações estylisticas de seus autores. A que hoje nos 
occupa é uma das mais bem fundadas, pois ao certo 
-0orresponde a uma questílo ainda aberta. Seus termos, 
porém, trahem vistas inexactas, que devem desde logo 

.ser exp ostas. Presentem-se ao travez della as idéas es-
t reitas, sobre o que seja uma sciencia, que lhe servirão de 
origem. cc A economia politioa tem todos os caracteres da 
sciencia? » .E quaes sito todos os caracteres da sciencia? 
Qual foi o sabio, ou o philosopho, que no-los tenha de-
terminado de um modo positivo, a ponto de podermos 
conta-los, como se conta.o os minist·ros do Estado, ou as 
pessoas da Trindade? Não é exacto, que se contesta á 
theologia, á metaphy•úca, á psychologia ... a nota de 
scienciás, ao mesmo tempo que espíritos abalisados lhes 
prestão esse caracter ? O mesmo nilo se ha repetido em 
nossos dias quanto á historia e á critica, e até com a 
physiologia e a geologia? Oh ! Seg·uramente os escri-
ptores ali empenhados a.inda nã.o enumerárl!.o todos os 
caracteres da sciencia. cc E a que ramo scientifi.co per-
tence? ... » O que aqui se requer seria bem determinado, 
se a parte antecedente não demovêra a suspeita de acre-
dita-lo. Depois daqnelle especimen um espírito logico 
persiste em vêr neste final, que o seu intento é ind.icaclo 
por uma educaçi'I.o eséencialmente transcendent.alista . 

.Aquelle 1·amo nã.o é um dos grupos da nova classifica-
çllo elas sciencias; é ainda uma face de sua decrepita divisa.o 
em sciencias physicas e moraes. A transformaçao, sobre-
tudo, destas ultimas pelo methodó e pelos princípios das 
primeiras, não com o falso palavriado do eclectismo dilet-
tantesco, sim com o emprego seguro de uma mesma in-
tuiça.o da vida phyaica e social, é uma idéa, que fazemos 
justiç:i á faculdade de direito para salvar sua orthodoxia, 
é por ella totalmente ignorada. A. sciencia adiantada 
digamo-lo em honra de sua religiosidade, nunca ali se 
fez ouvir. As ligeiras e raríssimas tentativas naquelle 
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sentido hão sido aoolá bem compromettedoras. Espiritos 
largamente impregnados do almiscar seminaristico sã.o 
os menos competentes para fallar em seu nome. Sobre 
um amago de podre transcendentalismo, atirão uma 
fragil crosta de impiedade e julgão a sciencia feita ! Antes 
ouvir os outros, ao menos têm a logica da opiniatici-
<lade. * 

I 
E' um facto symptomatico do espirito de nosso 

t empo, tem-se dito, o predominio da historia. Cremo-lo; 
porém ainda màis na decisiva vantagem das sciencias pro-
priamente taes sõbre aquellas que se podem dizer littem-
1·ias, as chamadas .sciencia& moraes. Nã.o suppomos a 
morte destas, porque·os assumptos de que tratã.o continuã.o 
:a permanecer; mas a sua total transformaçã.o; mudanqa 
de principias e direcções. Nem é isto alguma novidade 
-exquisita; antes é uma idéa que se vai grandemente es-
palhando, excepto entre nós. 

Para deixar, neste sentido, Je lado as ultimas con-
quistas feitas no terreno de taes scieúcias por suas rivaes, 
hasta indicar agora tres grandes apparições brotadas 
de seu proprio seio. O socialismo, a critica religiosa 
e o positivismo abalárão, como se sabe, os fundamentos da 
economia política, da velha theologia e da metaphysica. 
Como· systemas, surgira.o carregados de muitas pre-
tenções negativas. Mortos como taes, a 1Jfeu vêr, dei-
xárao, comtudo, resultados invencíveis. Nã.o é o menor 

* Não esquecer que isto foi escripto ba doze annos. Actual-
mente a faculdade, sob o influxo do sabio brazileiro, Dr. Tobias 
Barreto de Menezes, igualmente distincto - como poeta, orador, 
critico e jurisconsulto, vae mudando de rumo. 
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a morte irremediavel que infligirão ao methodo por .ena& 
inimigas manejado. 

Tidos como inconciliaveis e contradictorios por fa-
naticos segui~ores, ao apreciador imparcial apparecem 
como oriundos das mesmas necessidadas, filhos das mes-
mas influencias e marcados pela mesma caracterist.ica. 

Desaccordes em certos detalhes, ajustão-se no funde> 
das concepções e dos princípios. Basta lembrar que tanto 
o socialismo; como o positivismo e a critica·religiosa es-
teião-se em um principio commum,-o da evolução, e ca-
minhão firmados em um outro, --o da immanencia. Desta-
cão-se pelas distancias de ordens diversas de assumptos ; 
levão a separação que existe entre os problemas sociaes, 
os religiosos e os philosophicos. Dirigirão golpes bem 
rudes aos seus adversarias; e é problerna aberto de se 
destes muita ou pouca cousa ficará ainda de pé. Muitos 
são os que se inquietão pela religif\o do faturo*; não 
poucos os que se mostrão apprehensivos sobre a philoso-
phia e tarnbem sobre a distribuição das riquezas futuras. 

Quaesquer que possão ser qs resultados do debate, 
se é certo que se -póde distinguir entre o mundo e a 
sciencia do mundo, não o é menos que se nílo póde~ 
no mesmo sentido, entre a riqueza e a sciencia da riqueza: 
Explico-me. Quando o critico toma-se corpo a corpo com 
a theologia, mostra-lhe a origem humana .e natural dos 
dogmas divinos, elle nilo pretende fazer religiílo, mas 
sciencia. 

Demonstra que a theologia transcendente é umascien-
cia impossível ; que a inquirição do sobrenatural é desti-
_tnida de base positiva; mas a:ffirma que o sentimento reli-
giosó é sempre persistente na alma humana. E ainda 

* Este ma.gno problema mereceu ultimamente que se lhe con-
.eagrassem as tres importantes obras seguintes: Die Selbslzersetztmg 
dei Ohrt8tenthuns und di~ Religi<m der Zul."Unft de Eduard von 
Hartmann; Der alte und der neue Glaube de Strau1>s1 ll la Relifli<m 

-Me Z' À:venir de Laurent. 
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quando caia.o por terra certas idéas firmadas pela ordem 
theologica, como o sentimento nllo se extingne de todo, 
elle tomará a si mesmo ás luzes da razão, á sciencia e á 
moral alguma cousa de que alimentar-se.* 

Quando o positivista, já hoje um pouco atra~ado, 
torna patentes as impossibilidades da metaphysica e 
aponta os desvarios do a p1·iori, o adversario batido re-
corre com elle a uma outra philosophia, que lhe ensine 
as leis do universo e as da civilisaçito. E' que o critico 
como o philosopho nil.o pretendem crear o objccto que 
estuda.o. Busca.o uma explicaça.o, e nada mais. E o eco-
nomista, o mesmo se dará com elle ? Sua sciencia é infe-
cunda, quer feita pelos socialistas, quer por seus ad ver-
sa rios; porque o seu intento nil.o é uma simples descripçao 
das forças productoras da sociedade. Vai além; luta ror 
crear o objecto de que se occupa :- gerar e multiplicar a 
riqueza. E só com este grande empenho é que merece 
as fadigas dos seus cultores. 

Foi Stuart Mill quem o disse : 
cc Ella seria um jogo do espírito, uma curiosidade 

esteril, se nllo conseguisse melhorar a sorte das classes 
operarias. >> 

Comprehende-se que se a economia politica se re-
duzisse á méra inquiriça.o, á méra explicaça.o do pheno-
meno da riqueza, na.o seria uma scicncia, mas uma sim-
ples descripçllo, um vago estudo. Ora ella não tem foito 
até aqui outra cousa, e para tudo dizer, não poderá jámais 
proceder diversamente, se quizer conter-se nos Jimites da 
sensatez. · 

'* A critica religiosa na academia, entre aquelles guabirús 
Jitterarios, reduz-Ee ás Ruínas de Volney, á Origem dos Cultos de 
Dupui», e algumas idéas de Voltaire bebidas aqui, e acolá!. .. 
Entretanto, ouvem-rn naquelles corredores, por vezes, soberbos 
rasgos de impio charlal anhmo, que não são maie supportaveis do 
que as enfadonhíssimas prelecçõcs contra a mfallibilidade do papat 
com ares de cousa séria .•. · 
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Presente-se que possa attingir ao . ponto de dar sa-
lutares conselhos aos ricos e aos trabalhadores ; concebe-
se qu'e, revestindo um caracter.historico, possa indicar em 
todos os tempos as fontes da riqueza publica e parti-
<mlar. 

Inferior, porém, á estatística, reformadá desde Que-
telet, nunca attingirá áquelle gráo de certeza, áquelle 
jogo mathematico de lei::i determinadas, q ne são o apa-
nagio exclusivo <la sciencia. Ainda mais, quaesq uer que 
possão ser os progressos das classes proletarias, e os au-
gmentos da futura sociedade, elles não lhe assentaráõ 
como :filhos seus. · 

Tddas as sciencias, todas as forças ute"is da huma-
nidade, em evoluç~o· constante, a vil.o levando a um 
prospero estado moral e mesmo material. A parte que ahi 
tgca á .economia política é muito diminuta. 

E, ainda .quando fôsse muito grande, não bastaria 
para dar-lhe o distinctivo do sciencia. O economista é um 
.astronomo que pretende fazer os astl·os de seu firmamento. 
Nilo se contenta com a descripção, a analyse e o estudo; 
como os cegos da alchimia, elle intenta fazer o ouro. 

E' o apriorista da ordem social. Neste ponto, é ainda 
mais lastimavel o socialis·mo ; porque derrotou a economia 
elassiea, e quiz faze-la por sua vez. Conseguio provar a 
inanidade das doutrinas infundadas da velha escola, gas-
tou-se, porém, em systemas erroneos, e, como verdade, 
alimenta sómente algumas id.éas políticas e sociaes, que 
lhe da.o ainda alguma força.* 

' Sobre o socialismo ouvem-se ua~ prelecções academicas 
cousas interessantissimas. A totalidade confunde-o com o commu-
nismo, um de seus systemas condemnados, e dernonhece inteiramente 
a sua theori a . Os ma's avisados sabem-no pelo Oi~rso de Direito Na-
tural de Ahrens e pelo livro de Thie.rs sobre a Propriedacle, duas 
obras incompetentes para fornecer o conhecimento da doutrina e 

· de suas transformações. Outros só lêrão a respei to o livro nullo e 
nocivo de .Abreu e Lima 1 ! . . . . . 
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II 

A economia politica em todo o caso n!Lo é para 
j ulgar-se totalmente aéria. Póde ser, e é de facto, 
uma sciencia sem bases positivas; mas nasceu por uma 
necessidade fundamental do espirita humano. A arêna 
politica e social moderna, desde os fins do seculo passado, 
isto é, desde o tempo da appariçilo da propria economia 
política, em todas as suas faces, foi dando logar a com-
plicados problemas, que pediilo -soluções adequadas. 

O voltairianismo foi uma resposta, hoje decrepita, 
a todas as vacillações religiosas; as doutrinas da Revolução 
o fôrão para as necessidades politicas. Coube á .economia 
a iucumbencia de s~nar as apprehensões mais praticas da 
sociedade. Não acredito, com Augusto Comte, que o seu 
erro capital é haver se afastado das condições uni-
versaes de reforma, separando a ordem industrial das 
outras manifestações da vida. Ao contrario, foi justa-
mente a sua mistura com assumptos de toda a classe, 
que fez illusão sobre o seu caracter e o seu valor. Os 
resultados majs aproveita veis dos estudos dos economistas, 
como de todos os reformadores dos ultimos tempos, s!Lo 
philosophicos, políticos, ou ainda scientificos. As classes 
laboriosas h!!.o ficado entregues ás garras da rotina ou têm 
sido a presa das revoluções. Ficárão sempre bem longe de 
um progresso trazido por um meio seguro e scientifico. E 
se algum adiantamento cxperimentárao, este o foi por 
applicação á industria dos dados de outras sciencias e nã.o 
dos da economia política. E' evidente que o aperfeiçoa-
mento religioso e moral, as conq nistas que todos os dias se 
vão operando sobre a natureza, em uma palavra, quantos 
avanços a civilisaç!Lo vae fazendo, é evidente que tudo 
isto melhora a condiç!Lo humana. A riqueza se multi-
plica, e, ao final, estas acquisições serão devidas a uma 
sciencia propria, exclusiva, destinada a esse fim? E' o 
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que a historia, quer iuJustrial, quer política, está ne-
gando. Nao é hoje mais dado fazer-se illusão a tal 
respeito. Oitenta systemas desde Saint-Simon hao pro-
vado a vacuidade das doutrfoas economicaa, já das escolas 
classicas, já das socialistas. 

Nilo significa isto que a -riqueza não esteja tambem 
. entregue ·a uma lei natural, e ainda que esta lei não 
possa um dia ser conhecida. _ 

Nada adiantará, todavia, á sua producção como a 
descoberta da lei da unidade dos sêres nada influenciou 
n) desenvolvimento des(es; como o achado d~s leis 
da astronomia não alteYou a marcha dos planetas. Isto é, 
já suppondo a economia chegada a um nbtavel gráo de cer-
teza. Até aqui tem sido meramente metaphysica e inca-
paz da Il!enor direcçao positiva. 

Fali ando dos economistas, pergunta o homem que-quiz 
banir o absoluto Ja sciencia, na pbrase do Scherer: « Con-
siderando, com uma vista imparcial, as estereis contesta-
ções que os dividem sobre as noções mais elementares 
do valor, da utilidade, _da producçao, etc., não crer-se-hia 
assistir aos mais extravagantes debates dos escola,sticos 
da idade-média sobre as attribuições fundamentaes de 
suas puras entidades metaphysicas, cujo caracter as 
concepções economicas vao tornando cada vez mais subti-

. lisado ? ?>* O economista didge-se a um alvo inattin-
- givel, e trata de um assumpto que lhe escapa; pelo menoa 

que lhe nilo entra tanto nas maos que possa por ellas ser 
didgido. r 

A riqueza! Será ella a mesma em todos os paizes, a 
mesma em todos os tempos? Fóra mister prever quantas 
accidentalidades passiveis as cousas haja.o de encontrar em 
seu caminho para assegurar definitivamente a producçao 
da riqueza e mais ainda a sua distribuçilo. E' um 

" A. Comte- Cours d.e Philosophie Positive, vol. 4.o, pag. J..97. 
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daquelles objeotos que -por seu caracter de mobilidade na:o 
se presta.o a uma organisaçao certa, mathematica. As 
condições do progresso humano busca.o-se hoje em uma . 
outra ordem de idéas. Bom numero de suppostas scien-
cias, que servirao para embargar-lhe a marcha, com suas 
affirma.ções opiniaticas, vã.o desde já ce_dendo o passo. A 
economia é a scieucia dos valores; e o que é o valor? Na.o 
ha dous economistas, que o saibao pelo mesmo modo. 
Todos dizem que elle é variavel ao infinito. Isto arrancou 
ao mais intelligivel dos-socialistas, na phrr.so de Guizot, 
a seguinte exclamaça.o : _ 

<< E o Hermes da economia,. o trimegista Say, con-
sagrando meio volume á amplificaça.o deste tex'to so-
lemne, a economia politica é uma sciencia, tem a coragem 
de affirmar em segui-da que esta sciencia n!to pôde deter-
minar seu objecto, o que quer dizor que ella nilo tem 
prfocipio nem fundamento! ... Ignorava, portanto, o illus-
tre Say o que é uma sciencia, ou melhor-elle na.o sabia 
aquillo de que se mettia a fallar. ll* 

Triste empenho! Pretender fundar uma scienc~a dn-
quillo q-q.e · por 1>ua natureza é :flnctuante, n!lo da mobili-
dade regular das evoluções humanas, mas da irregulari-
dade caprichosa das modas e das variações do tempo, é 
intentar a sciencia do impossível. Essa cathegoria admitte 
sómente o verosimil, o provavel; as affirmações n!lo attin-
gem nunca á altura imperturbavel das demonstrações 
scientificas. A historia das relações economioas nos ulti-
mas oitenta annos ahi está para provar a vacuidade das 
doutrinas professadas. Estas têm levado a peito bara-' 
lhar ás mais simples noções. As suas i~éas, lo,nge de ser 
claras e definidas, pair!to indecisas. A' esterilidade das 
concepções junta-se. o obscuro das fórmulas escolasticas. 
Lembro~me do dito do immortal Comte: « Tod-0s os 

* P. J. Proudhon-Qu' est ee que la proprieté~ vol. 1º, pag.1~5. 
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home_ns sensatos liga vão a principio um sentido intelligi-
vel ás expressões indispensa veis de producto e productor; 

-depois que a metaphysica economica intentou defini-los, a 
idéa de producção, á força· de viciosas generalisações, tor-
nou-se por tal modo vaga e indeterminada gue os espí-
ritos judiciosos, que bmicllo a exactidão e a _clareza, silo 
forçados ao emprego de penosos circuitos de Jingu_agem 
para evitar o uso de termos que ficárao profundamente 
obscuros e equi vocos. >>* 

O que ahi é dito de producto e productor, ainda 
mais exactamente se applica a valor e preço. 

Empenhados em meras definições de palavras, sem 
serio alcance pratico, eis que os auctores nos fallao em 
preço corrente, preço de custo, preço real, preço neces-
sario, preço natural, e em valor de uso, valor de troca, 
valor teleologico, etc. . . E é este o assumpto magno 
da sciencia, aquelle que, como já vimos, se confunde 
com ella mesma para muitos, qual o afiança Mill ! ... 

Parece que a obscuridade cresce aqui em razao da 
importancia. Leia-se o que o illustre positivista inglez 
escreveu neste ponto, e veja-se se póde haver maior in-

J decisao. Entretanto, é nm espirito lucido, e que se 
gaba elle proprio, de haver especialmente meditado 
sobre a materia.** 

- Eu nao vejo que se devi.lo acceitar as vistas de Mill 
sobre o valor e o ·preço; nem ti.lo pouco contraria-
las. No ponto de vista em que elle se colloca, posição 
commum aos seus collegas de sciencia, o celebre autor 
abunda em razões caracteristicas. Póde ser tudo aquillo 
muito bem achado, e o' . é de certo ; mas é tudo muito 
aério, nada se dirige á marcha ordinaria, dos aconteci-
mentos industriaos e mercantis. Uma idéa, neste ponto 

"- Comte ibid. 
** Economia Política, vol. _1º, pag 515. 
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decisiva, deve agora ser estabelecida: os dissertadores do 
preço e do valor laborão no equivoco de querer ge-
neralisar cousas que a isso se nllo prestão, pelo menos 
sem deixarem ' de perder o cunho da realidade. Ex-
plico-me. Os dissertador~s, como o geral d'os homens, 
sabem que o preço das cousas e o seu valor os.tão em-
maranhados em cem mil circumstancias, que lhes dão 
um caracter todo :fluctuante de momento a momento ~ 
Sabem ainda, como todos, que, separadas umas de outra& 
e reduzindo o que resta da operação a provanças scien-
tificas, o ultimo dado póde ser applicavel a ,um mundo 
phantastico, ideal e não de certo a este em que nos 
movemos. Não ha isto vedado a que continuem a produzir 
e multiplicar engenhosas theorias. Nellas -não se dão 
contas dos caprichos da natureza e do caracter humano~ 
das modas, das intrigas commerciaes, e em uma palavra de 
todos eases agentes obscuros, mas robustos, da TI.da mer-
cantil. Pouco importa, comtanto que as cousas appareção 
erystallisadas, é verdade, mas frageis e nullas, como uma 
cliimera. E afinal, que x·esultados praticas podem ter 
umas idéas mais ou menos incompletas sobre as :fluctua-
ções do valor e do preço das cousas? Não se descobrem 
facilmente. -

Por tal arte, que ou os dissertistas fallão do valor 
e do preço . e dos mais factos economicos como elles de-
verião se dar, mas de facto não se 4ão, e, neste caso, 
é uma inquirição gratuita que só póde fazer as delicias de 
hystericos amadores do a priori, ou os tratão como elles 
naturalmente apparecem, e, então, não passa tudo de um 
simples relatorio de acontecimentos, cuj~ direcção lhes 
foge, e a somma total, em uma e outra hypothese, é inu-
tilidade! ~ 

Na classificação das sciencias, na ordem ultimamente 
proposta pelo sabio Spencer, a economia política não deve 
vangloriar-se de achar um assento. Quer entre as leis das 
fórmas, que dão nascença ás sciencias abstracta~, ou as leis 
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dos factores, que gerão as sciencias abstracto-concretas, 
on as /eis dos productos, que formão as sciencias·concretas, 
aquelle eãtudo não se pode apresentar com titulo igual 
ás soioncias propriamente ditas. Na.o manifesta com 
verdadeira segurança uma theoria exacta ou das relações, 
ou das propriedades, ou dos aggregados que equivalem 
aquellas leis aponta-das. 

Mas, . a ser classificada provisoriamente, será entre 
as sciencias, que estudao os phenomenos em si mesmos, 
considerados em seu todo, isto (S, as concretas em cujo 
numero Spencer colloca a astronomia, a geologia, a bio-
logia, a psychologia e a sociologia.* 

Tudo isto se dirige á economia política incongruente 
e abstrusa., dilettantismo de rhetoricos letrados, cujo 
prestigio é crear embaraços ao progresso humano. 

E ' a maior inimiga das classes trabalhadoras, essa 
.di vinisaçao do capital amontoado, suprema depravaçl!.o, 
que vai passando á força das ruínas amontoadas por toda 
.a parte. 

A que se lê em nossos compendios, que se espalha 
em nossas pobres academias, e declama-se em nosso misero 
parlamento, deve ser rechaçada com todas as armas, 
desde o argumento exacto e irrespondível, até o ridicmlo 
implaca vel e turbulento. E' esta a dech~raçao franca de 
nossas idéas. 

Fazemo-la tanto mais osteusiva, quanto se nos 
:prende mais no espirito que a liberdade do pensamento 
foi se:rr.pre um dire.ito e a sua manifestação sincera uma 
virtude. 

Recife, 20 de Setembrp de 1873. 

• Classification ~1 Sciences1 passim. 



. li 
ETHNOLOGIA DO SELVAGEM DO BRAZIL * · -, 

Quem nilo terá noticia das curiosidades que sobre o.s 
indigenas, ainda ha poucos annos1 de toda. parte. nos as-
saltava.o? 

A palavra ciwiosidades, .que ~hi fica, nM exprime de 
modo algum qne scienlificamente .notaveis doscobertas 
nos tenha.o sido reveladas; refere-se ás abundante~ inuti-
lidades que entã.o apanha vão-nos por 'todos os lados. 

O romanticismo inane, desconhecendo a primeira 
palavra de investigações positivas já muito espalhadas, 
multiplicou as extravaganciae, e fez-nos do cabdclo um 
ente formidavel e ridiculo ! · 

Entretanto, lá fóra, nos Estados-U nfclos por exem-
plo, o índio nilo era mais assumpto de poesia; entrára 
plenamente no dorninio da sciencia. 

Nós outros por toda verdade tínhamos as exquisi-
tices das diletta.ntes, e as innocencias dos Sefoagens do 
Brazil perante a historia! O. poeta que escreveu esta 

.*Região e raças selvagens do Brazil, pelo Dr. Couto de Maga-
lhães, 1874. Memoria reproduzida no Selvagem, 1876. - Rio de 
Janeiro . 

. 2 LITT. CONTEXP. 
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memoria, encomiada ainda hoje, adiantára a serie dos 
trabalhos analogos, entre os quaos destacão-se as paginas 
do Brazil e a Oceania de um outro n!lo menos compla-
cente e apaixonado. Esees escriptos até agora ficárão 
impunes e dorninão ainda á quasi totalidade dos nossos 
litteratos. Os enganos por estes produzidos dão a p.rova, 
e é para notar que o primeiro motivo debatido, isto é, 
o da inspiração indiana de nossa poesia, não tenha feito 
o mais leve progresso, e as . cousas continuem no mesmo 
pé em que d'antes se acbavão. 

Na primeil:a lauda de nossa vida pensante, neste 
seculo, está inscripta essa questão e é muito dubitavel 
que se encontrem seis pessoas que lhe sai bilo do resulta-
do. Nem a poesia levantou-lhe uma obra d.uravel que 
lhe aesegure títulos de nobreza; nem a critica deixou um 
livro, um artigo sequer que lhe trouxesse a luz defi-
nitiva. 

A indio-mani·a cresceu por fatalidade e acabou por 
inconsciencia. V ulgarisou idéas incorrectas·. sobre os 
aborígenes que a sciencia não corrigio entre· nós. Essa 
poesia sublime de que erão dotados, sua meia civilisaçilo 
tilo promettedora, a theologia fecunda, resultado de suas 
cabeças bem formadas, todos est~s levianos avanços para 
o erro, estão por ser desfeitos neste paiz. ·, 

Os grandes estudos anthropologicos e a critica reli-
giosa desfizerí'.!.o as trevas sobre aquellas inexactidões 
entre os que sabem pensar, e é bem certo que a ·sua luz 
nao chegou até cá. 

Se não temos idéas seguras sobre a maior parte das 
granlles indagações da sciencia contemporanea,nilo nos é 
licito a nós americanos, admiradores do tapuió, continuar 
a ser a nação mais atrazada sobre aquillo quê constitue o 
.nosso maior enlevo ! E esta é a verdade. -Aqui na Ama-
rica mesma, ba muito, as cousas mudárão de aspecto. 

Os trabalhos de Morton, Nott e Gliddon, Stephens, 
Haven e Mayer, ·ae Hartt, Maury e Fidel Lopes, adjuntos 
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aos de Brasseur de Bourbourg e Leon de Rosny, indica.o 
que outro já é o rumo por onde cumpre caminhar. 

Mas é exacto que o patrio juízo sente-se agora to-
mado de enjôo sobre esse ponto; não é que achasse o 
segredo do assumpto e elle tivêsse perdido o encanto a 
seus olhos. Sem um motivo grandemcnt.o racional, sem 
uma refutação inconcussa, o caboclo foi dcsapparecendo 
das letras e hoje nem todos sabem onde elle se achará! ... 

O espirito publico molestou-se de ser levado para o 
absurdo, e voltou-se para outra parte sem um movcl de-
terminado, sómente pelo instincto da verdade . .A.inda 
esta não foi-nos no todo annunciada scientificamonte. 

Nem o opusculo de que dou conta, mostra esse 
caracter em mui alto gráo. Sem duvida o seu autor 
quiz encarar o selv;1gem pelo moderno ruetltodo e com as 
novas idéas; de certo ainda ellc so mo3tra abalisado 
para o trabalho que emprehendeu. O seu livro não é, 
porém, um producto acabado, nem até um ostu ·o conve-
nientemente dirigido. 

Pela leitura da monographia do Dr. Couto de Ma-
galha.es, e sómente por ella, ficar-se-hia ainda muito perto 
do antigo terreno das velhas noções. 

Na.o é menos exacto que para julga-la, é preciso co-
nhecer um pouco mais do que aquilto que constitue a 
previsa.o scientifica de algumas classes que se julgão muito 
adiantadas em nosso paiz. Sem uma posse assá elevada 
dos ultimas avanços de espírito no domínio da antl:iropo-
logia e da linguistica, da critica mythologica e religiosa, 
é um pouco arriscado pôr a ma.o em cima do livro de que 
fallo. 

Seu nobre autor ha de ter lido as extravagancias, 
que a seu respeito, appa1·ecêr!!.o de varios pontos do 
paiz, e deve-se ter incommodado. Alguns elogios tra-
çados por quem evidentemente nada entende do aEsumpto, 
alguns palavrões grotescos por quem julga que a phrase 
desenxabida é a idéa, devem-lhe ter deixado urna· 
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impreesã.o desagradavel. Nã.o é para menos. Quem pu-
blica um livro para o qual despendeu grandes labores, 
quem atira' á luz o resultado de um estudo refl.ectido, a 
e recebe o juízo desponderado do folhetinista esteril, tém 
-estimulos para deixar de escrever neste paiz. 

Na.o sei o que será mais proprio para dar a prova do 
estado pouco lisongeiro da vida intellectual dos brazi-
leiros, se os raros phenomenos i"olados de um ou outra 
producto no terreno da sciencia sem côr a sem vida, ou 
se os juízos, as sentenças absolutorias e elogiativas que 
arrancllõ do jornalismo incompetente. 

Este ultimo symptoma parece de grande interesse 
para o diagnostico. Mas é tempo de abrir o livro do 
Sr. Dr. Couto de Magalb!Les. 

I 

Começa por umas paginas em que o escriptor depôz 
as suas observações e reminiscéncias de v-iajante. Silo 
de algum alcaoce para a geograpl;iia; acho-lhes um certo 
ar de nobreza que faz amar as regiões de que nos 
fallão. 

São pouco-abundantee e o autor é benemerifo das 
letras por ter' poupado um grande sacrificio ao seu leitor. 
Quero fallar da abstinencia que fez de toda a poesia im-
pertinente, dos desvarios romanticos com que outro teria 
posto em prova o seu gosto de meridional. 

De certo, descrever sertões, fallar das serras, das 
mattas em que o selvagem se agita, e não soltar as redeas 
ao coràel de falsas mUli1as, é uma dignidade que qualquer 
nacional n!lo mostraria. Não é qq_e o commeJido autor 
nã.o tivesse de longe em longe as suas tentações que bem 
se deixão presentir... - _ 
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A parte geographica do Jivro não é fertil em grande& 
descobertas, nem tal ha sido o proposito principal da 
em preza ; com tudo é a . mais forte. 

-Descendo pelos assertos geoJogicos e, gradualmente, 
pelos anthropologicos e linguísticos, é licito parar aqui 
e acolá, fazendo algumas ponderações que- a leitura des-
perta.- Tanto quanto um espírito educado em uma das 
nossas faculdades de direito, sem estudos altamente 
especiaes, póde-se achar em dia com as questões qne o 
assumpto requer, o nosso esc.riptor se acha. 

Uma de suas theses estimadas é a de cruzamentos 
pre-historicos de nosso caboclo com a]guma raça branca. 

Não é nova; mas eis o que elle nos diz: « .•. exis-
tindo nas raças indígenas do Brazil vestígios de antigos 
cruzamentos com o branco, sobretudo, entre os que 
fallilo a lingua. tupy, e nilo ·existindo nessa lingua os 
vestígios do sanscrito que se· encontrao no quichúa, 
segue-se que a raça bt'anca aryuna que com os Incas 
cruzou o tronco vermelho do Perú e .A:meriea Central , 
não foi a que cruzou com os nossos selvagens.»* 

Este pel'iodo encerra, tres peque::::inas inexactidões. 
«N!lo se encontrão vestígios do sanscrito)). O autor sem-
pre que, referindo-se a Fi<lel Lopes, tem de fallar de 
misturas de línguas aryanas com 0 qu~chúa1 ao bico de 
sua penna só chega o vocabulo sanscri to, como se as lin-
guas aryanas fôssem sómente aquella. O escriptor platino 
em seu pretendido estudo de philolog·ia comparada nilo se 
limita a mostrar o parentesco da língua dos Pirhuas só 
com o dialecto dos Vedas. Se o fizeEse seria, pelo menos, in-
completo. Elle n!lo se esquece do zend, do gothico, do 
grego, do latim, e até do islandez, do sax.onio, do lithuanio 
e do moderno allemão ~ inglez a par do sanscrito. 

• Peg. 36. 



22 -

« ••• que com os Incas crnzon ... » O ompreg·o ex-
clusivo do termo lrtcas quando .falla d9s antigos habi-
tantes Uú Perú nilo parece muito explicavel. 

O phi lologo acima lembrado nunca usa de semelhante 
palavra para expressar as raç1>.s peruanas; em seu livro 
s!to abundantes ... Q\lichúas, Pirhuas e Purhuas e nlto 
Incas, .que fôrão apenas uma djnastia e a ultima de 
todas. 

« • • • do Perú e Ame~ica Oentral ... » N:1o ! as raças 
do Perú fô rão mui diversas das da America Central... 
O nosso aütor parece que n:lo leu bem Q Fidel Lopes ; 
da outro modo, teria t;1otado a lucta que elle abre com 
Brnsseur de Bonrbourg sobre a cegueira que tem este 
de tranaportar as idéas <lo Mexico e da America Centra.l 
fl{lr::t o resto do Continente! 

.Aquelle perioclo não contém sómente os tres des-
<mi<los apontados que in<lic:lo a pouca dextreza do escri· 
ptor no manejo do assumpto . 

. Um ponto decididamente exq~isito é este: « •.• a 
raça branca aryana que com os Incas cruzou o tronco 
vermelho do Perú ... » Se o ethnologo brazileiro admitte, 
como claramente o faz, a realidade de um ramo de po· 
pulaçlto branca mesclado ás tribus selvagens do Perú, 
-0utro na.o foi sonao esse mesmo dos Incas que na.o pas-
sár!to, como ficou notado, de ult imos chefes da velha raça 
dos quichúas. 

Pl:i.rece que nunca-será determinada a verdade sobre 
as migrações pre-historicas das raças peruanas : mas é 
mister alg um esquecimento para fallar de Iucris como de 
u ma nação, e esta-distincta dos qui chúas. 

Não é tudo. «... não foi a que cruzou com os nossos 
selvagens .... » E qual seria entlto esta? N:1o existe quem 
ignore -que a ethnologia, a philologia e a sciencia das 
religiões entre as raças superiores só duas grandes familias 
brancas reconhecem : ... a aryana e a semítica. 

Não foi um ramó qualquer aryano .que por aqui 
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.passou, pois a língua tupy na.o mostra vestígio algum das 
línguas indo-germanicas. · 

E' o que suste-ata o Sr. Dr. Couto. Perfeitamente; 
mas, ha de convir tambem que na.o foi nenhuma das fa-
milias semíticas, porque o tiipy na.o têm parentesco-algum 
.com o hebreu, ô arabe, o phenicio ou· qualquer outra 
l ingua do mesmo grupo. 

Os que nito so a·chito em estado de resolver directa-
mente se entre as tribus selvagens brar.ileiras existem 
amostras de cruzamentos pre-hii:otoricos com o branco, 
porque nunca andárilo, pelo grande araxá central, onde 
fervilha a gTey cabocla, admittindo com o illustre 
viajante este facto, aliás pouco provavel, n:lo vejo que 
·outra sahitla possa.o ter para o problema senão essas 
mesmas raças aryanas que, dizem, se estabelecêrão no 
P erú. E se os vestígios que na língua ficárilo silo raros, é -
-devido á pequena escala em que, talvez, se dera o aconte-
·cimento. 

O mônographista diz que na língua tupy nã.o se 
<l epárão vestígios do sanscrito; .mas declara bem alto que 
para a convicçã.o dos resultados a que chegárao Ficlel 
L opes, Nodal e Brasseur b.asta saber lêr. 

Julgo ser isto muito pouco, pois o nobre escriptor, 
se houvesse pensado mais, teria se recordado que na 
singular obra Les Races Aryennes du Pérou se lêm cousas 
.assim: ' 

« Le nom que les tribus émigrantes donoérent à leur 
n ouvelle patrie fnt Pérú. Pérú, en effet, veut dire en 
.sanscrit l'orient, la mer, le solei}, les montagries d'or; et 
désigne par consequent le pays situé á l'est de · l'Inde, 
avec tons ses caracteres principaux. Aussi le même ra-
dical se rencontre-t'-il plus au moins corrompu sur tons 
les points dit continent sud-ame1·icain: Paraguay ou Para-
.buay, Verag·ua, Beragua ou Perà-hua, Paria, Parina, 
Brazil ou Para-sil, etc. >> 
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Podera-se-lhes juntar : Pará, Parana, Paranaguá, 
Paraguassú, Parahyba, Pernambuco e cem outros. -

Como explica o illustre ethnologo a presença de um 
radical sanscrito, segundo o autor invocado, em nome de: 
paizes onde se fallou o tupy ou guarany e na.o o quichúa? 
Ainda n!to basta. 

Diz mais o interessante livro : « Comme expression 
de lumiere créatrice, elle (a raiz top, tap, tup) entre dans 
une aérie de noms royaux et nationaux : Tupak-Ama-
rú, Tnpak-Yupanki, Tobas, Tupys et mille autres que 
se donnent les tribus et les chefs de l' Amarique. » 

O nosso autor, que conhece o tupy, deve saber que 
nesta lingua entra muito a raiz em questão, bastando 
lembra1·-se das palavras tupan, taba e até do propri() 
nome da raça tupy ! 

O caso é para lançar na pei·plexidade o mais sereno 
dos espíritos. Quer parecer que se o autor das Races 
Aryennes dii Pérou applicasse o seu methodo ao guarany 
e ao tupi trnnsformava-os, de prompto, em outras tantas 
lingui;ts aryanas. 

E claro que as a:ffirmações tão categoricas a que 
elle chegou na.9 devem ser tà.o facilmente admittidas, 
como o declara o pbilologo brazileiro. O avesamento em 
abusar de certos processos linguísticos como methodo 
scientifico tem contribuído para o descredito dos estu-
dos americanos a par do celebre Liv1·0 dos selvagens.* 

Subscrevo de bôa mente estas verdades pl'Oferidas. 
por um naturalista ; «Les systemes édifiés de toutes piê-
ces à l'aide des donnés de la linguistique, quine servent 
trop souvent qu'à prouver que ce que l'on veut et qui 
ne peuvent revéler ni la distance des temps ni la nature 
des événements, qui ont produit les résultats constatés, 
ont sou vent inspiré une légitime défiance. » 

* Veja-se _ um artigo de Max Müller sobre o Popol-Vuh de 
Brasaeur em o seu livro·EnBaios sobre a historia das reli9iões, 
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Por haver encontrado algumas semelhanças entre as 
linguas e doutrinas do Mexico e· Guatemala. e os idio-
inas e factos indo-européus, o abbade Brasseur foi ?-Char 
naquelles paizes a sonhada origem das civilisações. Para 
o bom franéez o Yucatan é o principio da vida, a grande -
origem, alguma cousa de aualogo á nebiblosa de Laplace, 
com que conta explicar as transmutações do pensamento. 
Até o velho Egypto, a }latria dos hyerogliphos e _do 
copta, esse martyrio d.os philolog·os, lhe deve os seus 
myste1·ios ! ... E' demasiado. 

O escriptor platino encontra aryanos por toda a 
America do Sul; e infelizmente o Sr. Dr. Couto âe Ma-
galhaes mostra-se pouco disposto.a conter_-lhe os exageros. 

Não deve eximir-se, com tudo, da ôb1,igação de ex- ' 
plicar a origem sansc1°ita, entre outras, das palavras 
Brazil e tupy. · 

Ou· deixa de ~rêr tão amplamente na theoria <los 
philolo"gos, Lopes e Nodal, sobre a língua americana, que 
elles estudárao, ou chegaTá a aceitar que o tupy e o gua-
1·any têm tambem residuos dos idiomas indo-gcrmani-
cos. . 

Porém, i;ote-se, não creio que o quichúa ou qualquer 
outra língua .americana seja aryana; nem até que os povos 
que as fallárno ·estivessem, em remotas épocas, em contacto 
com as raças daquella origem. Aponto sómente a incon-

. sequencia ·do Sr. Dr. Couto de Magalhães em jurar n\l.S 
palavras de Fiael Lopes e na.o admitir a origem aria de 

~~muitas expressões tupys ! Elle é significativo em suá opi-
niao, e declara o problema da mais instante importancia ; 
da solução deste depende1 a seu ver, a segurança a res-
peito da origem dos selvagens que povoárS.o o Brazil, ou, 
ao menos,. dos povos que com elles se entrelaçá-rito. 

Por maior que seja o comedimento que deva · con-
servar, declaro que nao é licito à um conhecedor,_'.-. 
exacto da anthropologia do indigena bra.Zileiro ·a, simp1~~<: 

' _,-,.·:-..· .. ·· 
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lembrança do problema : se o tupy é uma lingua ary· 
ana .* 

E' certo que a philol.ogia, mal interpretada e diri-
, gida, póde offerecer certas apparenciae que tragao a con· 

:fiança na vista contraria. Aquella sciencia, porém,. nilo é 
só por si um guia seguro para a :filiaçao das raças hu-
manas. Os trabalhos caprichosos de Fürtz e Delitzsch, 
entre outros, pretendendo provar a irmandade das línguas 
·semiticas com as aryanas, silo um exemplo que nllo deve 
ser esquecido do quanto póde uma idéa systhematica 
quando revestida de fórmulas e de argucias linguísticas. 
Com referencia . ao tupy, qualquer philologo, um pouco 
exercido na arte do sophysma, levando o seu leitor atravez do artificios, irá provar a sua inteira filiaçao ao grupo 
<los idiomas indo·germanicos. 

Nao será precieo grande esforço imaginati-vo, nem 
pôr em concurrencia avultadas provas de enganosas 
ponderações.** 

• Fallo com as noções que actualmente possuo a. respeito das 
populações âborigenes do paiz, e emquanto alguma descoberta ines-
perada. não me venha. pôr em estado d~ reforniar minhas idéas. Re-
centemente os jorJJaes dão noticia. de que o Sr . Dr. Antpaio Joiré 
Pinheiro Tupinambá vai publicar um livro que se int~tula: Analyse 
Philologica das Vozes Radicaes da lingua Ario-Tupy ou Idioma Tu-
pinambá. O tupy para este escriptor é uma liagua aryana; elle 
nos diz em seu prologo: •Para patentear as excellencias da língua 
aborigene da mi nba patria, língua inconvenientemente classificada 
pelos sabios entre as barbaras, porém que eu provarei pertencer á 
familia aryana e ser affim do sanscrito, grego .. • Não é possível a.qui-
latar desde já do merito de 8emelhante escripto. O autor, pelo 
que se vê, pensa de modo diametralmente oppos,to ao Sr. Dr. 
Couto de Magalhães quanto ao tupy. Posteriormente o Sr. Appol-
linario Porto Alegre sustentou a. mesma idéa do Sr. Tupinambá e 
tambem o Sr. Carlos Hennig. 

•• O leitor poder-se-ha convencer de quão fundada é a suspeita. 
diante de alguns especimens que lhe offereço, Não ha mister de ir muito 
-longe para a cousa mostrar grandes visos de possibilidade; abrão-se 
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Era bem possível multiplicar exemplos, tomados ao 
.acaso, e decidir-me pela these do a1·yanismo das linguas 

o Glossario de Martius e o Yocabulariô 1irio-q,uichúa de Fidcl Lopes . 
Reparem-se nas raizes, affixos ou sufüxos dos termos seguintes : 

TUPY 
Paraná Otl Pará, mar, chuva 

Jupan, t1ipana, Deus, trovão, 
raio, luz · 

Nemg, fallar, responder 
Tata, fogo, lume 
Monháng, fazer, obrar 
Maem, attentar, examinar 
1l1aenduaçaba, pensamento 

·Ar.a, dia, tempo, mundo 
Araxá, planicie alta 

You Yg, agua 
J'ucá, matar 

P·w,ir afastar-se rntirar-se 
Acyqufra, pedáco 
M'irim, pequeno _ 
Jtlitanga, crianca, mamador 

Apiaba, homem, varão com-
pleto - ' 

jJfendar, casar, menda,1·a, ma-
trimonio 

Uira-pára, arco de atirar fle-
chas; Uira, flecha · 

Acanga,cabei;a,acanga-atara, 
en reite de cabéc.a 

Paya, pai 
'Ara, sol, dia 
Cowracy, sol 
Tapa.com, liga vermelha 

Iara ou Igcim, canôa 

Taba, aldeia, casa 

SANSKR 
Plu, Plav, ir correr, chover, nav el)a?'. 

(Esta raiz tem derivados em R,e o tu-
PY, como o quicbúa, intercalla entre 
as duas consoantes uma vogal). 

Tap, queimar, resplandecer, e Pd, pai, 
profector. 

Nan, fallar. 
Tap, brihar, Tup , Tu,b, fer ir, roçar. 
lllan, pensar, executar, e va.ng ir. 

JJian, pensar. 
Tem a raiz que no latim formou-ai·are, 

aratio, arato·r , e no quichúa-Araka-
cha, arahua, ararihua, com o Su1I. 
xa oa cha, do sanskrito Ka, Kud, 
altura, cume de montanha. 

Ya, agua corrent~; em quichúà-Yallu. 
lj, suff. Ca, acabar, derribar, derrotar 

e ou Ka, de Kad, P~'.endrr1 tomar. 
Pat, 1r, marchar; R, ir, sahir. 
Aç, porção. 
Afir, destruir; Um, diminuir. 
Matr, alimentar, mamar. Dónde em 

latim -mater ; e em quichúa-ma-
·mani, chupar, mamar. 

Ap, ganhar. obter. Donde em quichúa 
Apir, chefe, senhor. 

í1la, laço, união, donde-Mand. ornar, 
suff. -ar, iira, muito commum no 
tupy e no sanskrito. 

Vira, vara, cana. 

Ankii, ornamento ; Cfras, cabeça, 
D'onde-Acllan-Kara em quichúa. 

Pã, pai. 
Ari, primeiro, excel!ente. 
A mesma raiz. 
Tap, fogo, vermelhidão e Hiranan, fios 

de ouro ; donde Zaranan em zend e 
Kokori em quichua. 

Ia, agua corrente e a raiz, donde aratio 
em latim. 

Tap, Twp, calor; em quichúa,Tapani~ho! 
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americanas. Mas são comas que nada provão, além do 
facto da uniformidade das leis que presidira.o ao desenvolvi .. 
mento do espirito humano por toda a parte.Por aquelle me· 
thodo fôra facil provar o parentesco de todas as línguas do 
mundo. Para aquillo não é nece.ssa1·io a desccnJencia dos 
selvagens patrios ààs nações indo-européãs, nem ta.o pouco 
um cruzamento qualquer c_om ellas. Protestlto a favor desta 
idéa as qualidades moraes do indígena brazileiro, ou sua 
psychologia,e suas qualidades anatomicas e physiologicas, 
ta.o dcsaccordes das dos povos a que o querem referir. 
Entre outros factos, basta lembrar seu desconhecimento dos 
metaes, do pequeno cyclo do tempo-a semana, e a falta de 
animaes domesticas, dados todos estes de posse dos A1 yás, 
muitos seculos antes de sua dispe1'são pela terra! Mas nem 
é preci~o sahir do terreno da philologia para provar a 
disparidade d.o tiipy e dos idiomas a que o pretendem 
filiar ; ahi está a -sua grammatica como prova severa de 

_sua independencia. 
Es_te signal tem todo o peso. « O'est que chaqüe 

langue est cmprisonnée uue fois pour t~mtes dans sa 
grammaire, elle peu acqu érir, parsuite eles temps, plus do 
grace, d'élégance et de douceur; mais ses qualítés dis-
tinctives, son príncipe vital, son âme, si j'ose le dire, appa-
raient tout d'abord c9mpletement :fixés:>J* 

Algumas semelhanças puramente etymologicas, 
tomadi:ts- ao dicc'ional'io; ~ao são sufficieu tes para provar 
o parentesco das línguas, : antes de tudo está a gram• 
matica. Ouçamos aiu<la o mesmo esc1'Íptor, faHand o 
dos meros encontros : « :La plupart tombent sur des ra-
cincs dont la ressemblance s'explique, soit par l'onoma-
topée, soit par des raisons tirées de la nature même 
de l'idée >J ·. ** 

*Histoire Générale des Zangues semitiqites, par Ernest Renan, 
pag. 470. 

**Idem, ibid.pag. 447-.-Recommendo todo este capitulo da obra 
.citada aos amigo& das identidades as mais desaccordes. 
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No que digo refiro-me particularmente ao tupy e ao 
guarany, deixando de apontar o que mais de perto se dirige 
ao quichúa e ao quichôe, que constituem dois problemas 
mais caprichosos e especiaes dos estudos americanos. 

Nilo é que ache provadas as immigrações de Aryás 
imaginados por Fidel Lopes ~ Brasseur; é que nilo fazem 
o objecto de11te estudo. · 

Acho um pouco exquisito que o Sr.Dr.Couto deMaga-
lh!íes, que abraça tilo completamente as theorias novíssimas 
sobre certas linguas do continente, nl!.o houvesse aceito, 
e mais façilmente, as affirmativns historicas do autor 
platino, ellas que s!l.o mais bem firmadas do que as dou-
trinas philologicas que as acompanhilo. 

E n'um erro historico que se manifesta bem onde se 
acha.o as raízes da repugnancia que mostra em admittir 
que os vestígios do~ suppostos cruzamentos com o w·anco, 
existentes nos actuaes selvagens brazileiros, fôssem pro-
vindos dos pretendidos aryanos do Perú. E' porque acre-
dita que a historia do imperio civilisado daquelle paiz 
abrangia o diminuto período de 400 annos! 

E' o erro de Garcilazo refutado victoriosamente pelo 
illustre F. Lopes, estribado ·em Montesinos, que tem 
muito mais peso do que·o inexacto ch1·onista peruano. 

O Sr. Dr. Couto sabe bem que os Incas eríto sómente 
chefes dos Quichúas e nilo uma naçl!.o ; todavia não se 
exímio de escrever o seguinte: «O cruzamE'.nto pelos lncas 
é um facto comparativamente 1·ecente. Com effeito, os his-
toriadores silo accordes em dizer que a historia dos reis do 
Perú abrangia um período de 400 annos antes da desco· 
berta da America. >> 

·Na.o esperav11. lêr este período no livro do distincto 
ethnologo, e muito menos em uma pagina em que cita a 
Fidel Lopes ! · 

Repetir o erro de La.et, que é quasi o mesmo de Gar-
cilazo, é sorprendente da parte de quem deve estar infor-
mado de que uma grande civilisaç!i.o não ee improvisa ~m 
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400 annos. Medite bem o escriptor o capitulo da Races 
Aryennes du P érou que se intitula R établissement des dy-
nasties pe1·iiviniennes e veja o que nos diz deste pedaço: 
e la legende elle même n 'osa pas lier l'histoíre de.s Incas· à 
celle des anciennes dynasties, jusqu 'à Garcilazo, qui, en 
E spagne, altera la tradiction enti ere, lia Sinchi·Roka 
avec Manko-lútpak, le deiiz ierne Piriilui, et supprima 
d'un... trent de plume qiiatre mille ans de l' histoire du 
Pérou. ll* - • 

O autor, que acabo de citar, considera a pretençil.o 
do ei; plicar a civilisação-pel'Uana só com os Incas, a ultima 
dynastia, como o explicar a civilisação européa·só como 
Carlos Magno, sem metter em linha de conta Roma, a 
Grecia, e o Oriente 1 · 

O Sr. Dr. Magalha.es entende que as raças civilisa-
das do Perú fôrão para lá com os Jncas· 400 annos antes 
da descoberta da America, -s que Manko-Oapak, muito 
anterior, foi o seu primeiro chefe! Onde ficão a dynastia 
extensissima dos Pirhuas, que reinarão na época cha-
mada a antiguidade peruana, e a dos Arnantcis, que figurão 
na sua idade média. Depois é que vier!to os Incas nos tem-
pos ditos modernos. 1

, 

Já se vê porque é que elle considera os brancos que 
cruzárao com as raças 8elvagens brazileiras, anteriores 
aos Quicbúas com !Oeus Incas .. ..• Sem duvida, se aquel-
les cá vier ão, devia:o ter sido muito anteriores aos Incas, 
ultima dynat.tia .peruana; mas não havião de ser ante-
riores aos ditos aryanos, que, desde épocas altamente 
immemoriaes, se estabelecêrão, confotme nos a:ffirma.o, 
naquella parte da .America. 

* Pag. 279, 
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II 

Para· a explicação do estado particular de atrazo em 
que permaneceu até á descoberta do Brazil, e depois della, 
o nosso selvagem, devera ser tida em conta a sua posl'ção 
entr!:} as outras populações indianas do continente. Mas _ 
cumpre notar a falta de documentos positivos que nos 
tive'Ssem restado de todas ellas. As raças indigenas da 
.America na.o podera.o jámais ter uma historia; não escre-
via.o, e os poucos monumentos do Perú, do _Mexico e de 
Guatemala sao insufficientes para tal desideratum.* A~ 
asserções dos sabios silo meras conjecturas !. Nem o pbe-
nomeno é estranhavel. O que sabe áe positivo a scienci~ 
européa sobre a historia das populações celticas antes de 
J ulio Oesar ?** 

.Ainda mais o que de definitivamente determinado 
conta a sciencia contemporanea sobre velhas populações 
altamente cultas, como as do Egypto, por exemplo? Hy-
potheses mais ou menos bem fündadas é nada mais. 
Reconhece-lhes alguma cousa capaz de provar um certo 
gráo de adiantamento ; historia propriamente tal não 
existe. Basta lembrar os exageros de Hamilton sobre a 
patria dos Pharaós, que arrancárilo a um sério espírito 
a seguinte exclamação : ç< lt is.a sharne that such non serise 
should be written in the ninetheenth centur·y ! >> 

.As differentes theori11s explicativas da origem e de> 
desenvolvimento .das raças americanas estilo bem longe 
de ter um apoio sério da sciencia. E a sua classificaçflo 
é ainda incompleta por mais de uma face. E' inexcedivel 
como prova de vacillação, até para aquelles que mais se 

/ 

• Max Müller, La Science de la Religion, pags. 53 e 54. 
* * Brachet, Grammaire Historique de la langue français~, 

pags. 34 e 35. 
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têm empenhado no estudo do problema, a maneira porque 
explica.o o genesis das idéas indianas. 

Os philologos em geral, imbuídos da justeza das 
vistas que lhes fornece o estudo comparativo das línguas 
asiaticas, maximé as indo-germanicas, estudo que tem por 
base tambem a historia, aventurão-se a explicar seme· 
lhantemente as linguaa americanas. Quando o digo, não 

_ quero taxar de absurdo o emprego do mesmo methodo ás 
línguas do nosso continente, longe dahi ; refiro-me á idéa 
preconcebida de encontrar aqui na America justamente 
os mesmos tres typos de linguagem que é costu~e deparar 
na Asia. 

A classificação das linguas desta região em aryanas, 
semiticas e tiwanas devida a Müller, vai passando por 
materia firmemente estabelecida. Nao o é tanto pelo que 
se diz do grupo das turanas que E. Renan, competenti 
no assumpto, denomina engenhosa hypothese de linguista 
allemilo.* 

. Admittidas as tres grandes ramificações da lingua· 
gem, cumpre observar que ellas correspondem a outras 
tantas ordens de idéas, tambem distinctas na esphera 
religiosa, politica, artística, economica ..... 

A philologia na.o deve esquece-lo: sempre que quizer, 
sem prova su:fficiente, applicar a t1·iada asiatica ao resto 
<lo m_undo, no empenho de vêr reproduzidas as exactidões 
dos seus achados por lá, corre o perigo de falsificar a 
sciencia. E' o que vai fazendo em larga escala para ã 
America. 

Para certa classe de escriptores, com toda a segu· 
rança, nem mais nem menos, as velhas popula~ões do 
continonte são a1·yanas, tiiranas, e ha tambem quem nos 
falle de cruzamentos serniticos como causa bem provavel. 

* Histoire Générale. des Langues Semitiques, paga. 493 e 
4941 e A. Ed. Chaignet-La Philosophie de la Science du Langage, 
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Afiliação dos povos de cada u.m dos_grupos daquelles 
idiomas asiatico-europeus tem uma base, além da linguís-
tica, na historia. Nao assim na Amarica, onde falta oste 
elemento do moderno methodo. 

E' presumível que, entre si cotejadas, as religiões, 
as idéas, as línguas das differentes tribus do Novo Mundo . 
àevfto ser classificadas em grupos distinctos, que até certo 
ponto pareção ter um parentesco qualquer com as do an-
tigo continente. Não está elle positivamente provad~. Uma 
cousa deve aqui ser dita: para explicar as diffeienças das · 
familias americanas entre si, nilo é mister sómente pro-
curar-lhes uma paternidade algures.; é preciso observar 
tambem que as dessemelL.anças podem ter sua raiz na 
simples physica das Tegiõcs que habitárilo. De igual sorte,· 
as similitudes, que de longo em longe mostrarem com as 
populações do velho mundo, podem ser filhas disso a que 
chamão os allemiles o factor humano,, aquillo que con-
stituo o fundo mesmo da especie. H a,. quem recorra ao 
principio da mça, para explicar as differenças de civili-
sações e doutrinas, em uma palavra, para ~ar o motivo ele 
todas as variedades que apresenta o pensamento hqmano 
nos p;;riodos primitivos ela historia, e depois delles. -

E ' mria theoria nascida com o romantismo e levada 
aos ultimas assentos do exag·ero.' A explicaçao cal'ece de 
prova. A lei invocada, como demonstraçao su:fficiente, 
pede tambem mrnt razao que a explique. 

E' nece ~sario um principio superior que, dando o 
motivo elas des::;emelhanças da religiilo, d.as idéas, da vida 
em summa, contenha a prova da multiplicidade das raças ... 
Esta lei s!lo as leis ' mesmas que a cosmographia descobre 
no mundo, a geologia na terra, e a anthropologia no 
homem. 

A historia, a linguística- e a philospphia devem ser 
precedidas pelas sciencias physicas e naturaes, aconeelha.o 
os competentes, Mnilo é sempre certo que desnatnrao as 
idéas sás sobi;e a hnmanidade. 

3 LITT, CONTElli!P, 
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Duas sã.o as maneiras, mais espalhadas, de m-ostrar a 
origem das idéas e povos americanos; a de uma filiaça.o 
com os asiaticos e a de um producto -espontaneo do con-
tinente.* -

Este ultimo.inethode n!Lo é destituído de peso, depois 
que Buckle explicou as civilisações do Mexico e do Perú 
,do mesmo modo porque determinou as do Egypto e da ln-
dia como proditctós natui'aes.Os philosophos imlmidos das 
vistas de Darwin -vil.o achar as inspirações dos povos pri-
mitivos na physica dos paizes que habitárã.o e até nestes 
a sua oligem . 

E' a idéa que tende .a predominar. ** 
Os dous systewas de provas têm a seu favor bem 

ponderadas razões; mas,. tomados em absoluto e exclusiva-
mente, o:fferecem mais de um embaraço. 

Se é certo, de um lado, que se póde aceitar a proba-
bilidade de uma transmigraça.o pela chamada ponte 
aleutica, e que se nota.o encontros entre as línguas e idéas 
das tribus americanas e as de alguns povos da Asia, n!to o 
é menos a falta das mesmas tendencias e, sobretudo, dos 
mesn10s resultados. ' · · 

Os povos americanos quer os inteiramente selva-
gens, quer os meio civilisados, seguirão uma evoluça.o to-
talmente desaccorde com a dos seus suppostos irmã.os do 
velho JUnndo. 

O_s nossos ditos aryanos quanto dista.o dos de lá, e os 
turanos tambem ! -

* Sobre outro3 syste!!las de-explicação veja-se-E: Dal ly, Sur 
les Races Indigenes e siir l' archéologie du Méxique. 

• ** Vide W. Dra.per, History of the intellectual deve?opment of 
Eu,rope, H. T. Buckle, History of Civilú:ation in England; W. 
Bagchot.- Physics and Politics; or Ta,ughts on the applic«-tion of 
the _principles of natural _selec.tion and inherit?.nce to political 
society. 
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Acima de outros argumentos, que seria possivel pro-
duzir, basta lembrar o facto já ponderado, do desuso polos 
selvagens americanos· dos metaes, ao passo que os povos 
da Asia, desd~ as épocas mais ~fastadas o empregavão. 
Muito antes da separação dos aryaB, ellcs e os semitas, 
nos altos centros do velho mundo, os conhecião ... Prova 
convincente de que nossos indios uão fôrão provindos 
daquellas regiões. . 

Os polygenútas estribão-se em factos tacs e de certo 
nilo cumpre obsecarmo-nos por talvez menos estudadas 
apparencias. Quem não conhece os celebres dolmens 
druidicos com que a poesia tanto nos embalou o quem 
na.o sabe que nunca fôrão construidos pelos sacerdotes 
dos celtas? Hã9 sido encontrados na Europa toda, e 
até nas costas da .A.frica e no centro da India. O que 
prova esse facto? Uma lei geral :-0 homem, sob as 
mesmas influencias de cultura, produz. por toda a parte os 
mesmos resultad·os. 

Nao é necessaria uma só origem de todas as raças 
para explicar estas normalidades.* 

Por outra parte, se é verdade que as leis- natitraes-
sabem dar o movel das direcções l!Ue uma civilisaçao 
tenha tomado, e é exactf! a falta de certos phenomenos 
caracteristicos entre -0s povos do continente, suppostos 
descidos da Asia, qual a ausencia dos anirnae8 domest·icos, 
tambem já referida, communs aos povos daquelle conti-
nente, como negar a filiaçao de algumas linguas talvez, 
e a repetição de alguns factos iuenticos? · 

- Sei que os estudos lingnisticos da America estão 
bem longe de offerecer alguma. cousa de analogo aos asser 
tos scientificot. de obras, como a Grammatica comparada 

• ' ' * Lenormant, l'remieres Civilisations, I, pag.;79 ; Z. Moin,. 
dron: De l'Ancienneté ~ l'Homme.2m• partie, pa.g. 90. 
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rada das linguas indo·german·icas de Bopp ou a Historia e 
systema geral da$ línguas semíticas de Renan. 

Os trabalhos archeologicos acha.o-se na mesma al-
. tura. No estado actual da sciencia, porém, é arriscado 
-contestar no todo o facto das descen<lencias da Asia, 
·que co~ta tantos defensores e a:ffirmações t:lo cathego· 
ricas, como esta: cc we now know that the inhabitants 
of the north-east of Asia have at different times passed 
over to the north-west of Ameriea, as in the case of the 
'Tschutschi, who are found in both continents. »* 

W verdade que este caso póde nao passar de um 
-facto isolado. 

Ouçamos o que nos diz um dos mais franc·os segui-
dores de que Q homem americano é um prodncto do solo 
americano : .,< .A..ujourd'hui même, des Indiens des oontrées 
boréales communiquent bien, par exemple, avcc les t i i-
bus sibériennes par le détroit de Behring·1 mais ne vieu-
nement jamai::i dans les prairics ; los Iudiens eles prai-
ries, qnoique tred nomades, et chassaut sur des àtendnes 
<le terrains cousidérables, ne dcscend ·nt jamais jusque 
sur les plat~:i ux mexica1Çts; los Iudiens du Méxiqne 
ne quittent non plnci jamais leUl' sol natal, et ainsi <les 
.antros. 

Pourquoi, douc, tons ccs Indieus a ... maint' -ils autre 
fois tenté les migrations que l'on suppo8e, du détroit do 
Behriog an detroit de Magellau? >>** · 

Em tot.lo o cas<:J, quer se suppcruha uma só origem 
para toda a humanidad.e, quer se co11.sidere que a especie 
appareccu espontaneamente em varios pontos da terra, 
eu julgo que os dous systema;: relati vos a A merica, de 
que tenho fallado, na.o se excluem, antes devem caminhar 
unidos. 

• Buckle, History of Giviliz1tion ~ Engl '.rnd, vol. I pag., 99. 
' · TJ flomine-Américain 1 par L. Simonin, pílg. l l. 
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Aqui, como cllgures, <leve distinguir-se a época das: -
primeiras apparições do homem, n·octurna, impenetravel, 
do tempo das transmigrações, mais positivo e melhor 
esclarecido. Na historia dos povos mais antigos, tilo· 
longe quanto é dado remontar no domínio ·de suas tradições 
e conjecturas, sempre acha-se urna popnlaçs.o primitiva,. 
autochthone, occupando as regiões para onde as suas mar-
ehas os conduzi ão. Este facto perdeu toda a possibilidade 
de ser posto em duvida pelo-estudo das migraçõeH dos cus-
chito-semitas e dos aryanos do antigo centro ém que vi-
vêrão, provalmente unidos, no pl:ltó de Pam:ir para o 
occidente e sul da Asia e para Europa. 

E' esta alei~-sernpre a pre_sença de ignota população, 
qualquer que possa ter sido o cwicurso posterior de novas 
raças. 

N<i alta antiguidade do Velho lilundo, t ·;'to longe 
quanto é dado aprecia-ln, sempre as. nações emigrantes 
gncontrárão mais velhos h.abitadores iios pnizes para. 
onde se dirigião. Causa seme11iante parece ir-se determi-
nando para a Americ11; tão alto, quanto sobe o pensa-
mento nas antig·uidades de aztecas e guichuas, -sempre 
se nos· doparão v.cstigios elo uma raça anterior no :Moxico e 
Perú. · 

Para as povos selvagens dos Estados-Unidos o facfo 
gua1 da toda veracidade.; são conhecidos os acbaclos de 
Sqnier e Davis sobre os documentos pre-historicos do 
territorio da grande rcpu blica, dando avisos Jc uma 
população que devêra ser diversa das existentes no tempo· 
da descoberta. 

Achuo-80, pois, largamente mesclados os povos de 
todas as regiõea do globo, desde datas extremamente re-
motas para ser àinda possível o emprego do um meio 
exclusivo na determinaçao dos moveis de suas !d éas e do· 
problema de sua origem. . 

Na incerteza em que laboramos sobre as antiguidades. 
amerieanãs, é necessario, por alguns symptomas, ad~ittir-
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a existcncia de uma população originaria do conynente 
no período do homem geologico, transmigraç,õe~do Velho 
Mundo em épocas posteriores, e, finalmente algumas trans-
mutações dns tribus americanas entre si.* . 

A' luz destas idéas, que denuncião a incerteza dos 
estudos. cthnographicos do velho mundo e a sua crescente 
obscriridade para o novo cont.iuente e para o Brazil, deve 
ser apreciada a monographia do Sr. Dr. Couto de Maga-
lhl\es. 

III 

O nosso illustre viajfmte não tirou a- limpo aquelles 
'factos; nem o podia. E' evidente a falsa segurança de 
que se acha .possuído sobre o objecto de seu livro. O capi-
tulo em q'ue trata· dos idiomas americanos o demonstra 
de sobejo; o escriptor gasta clnas laudas em repetir umas 
idéas de . ~üller, já ultrapas!}ado, sobre a classificação 
rnorphologica das linguas. ' 

N"o te·se que das duas classifiçações apresentadas por 
oeste celebre prqfcssor, essa é justamente a que vinha me· 
nos ao caso na monographia do nosso com patriota. 

E' sabido, e elle o reconhece, que a simples aprecia-
çil.o morphologica nS.o ,1dianta para a filiação das lingúás, 

' quando G.. certo que idiomas de natureza intrínseca díffe-
rente pódem pertencer a um mesmo grupo e vice-versa. 

-. As língnas semíticas e as aryanas, falo distinctas por 
sua gramm\ltica e constrncção intima, entroncão-.êe no 
grnpo dos idiomas de flexão. 

* Types of Manlcind, by J. C. Nott and Geo. R . Gliddon, 
pag. 2~3. 
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Por outro lado, ó chinez, que o philologo allema.o 
suppõe ser o laço que devéra prender os dous grandes 
ramos da familia turana, é monosyllabico, quando a classe 
a que pertence é aggluti nante. Sao idéas na posse de 
todos hodiernamente. 

Em nm livro em que se procurilo as relações de 
descendeucias das raças e gas linguas americanas, é, claro 
que ~ divisão dos idiomas em mo1iosyllabicos, ágglu· 
t·inantes e de flexão pouco tinha que vêr, uma vez que o 
seu illustre. autor, buscando um alvo a que ella nilo se 
presta, não poude aproveita-la para mais nada. 

Ei-lo que nos diz: «quando a anthropõlogia estiver 
mais adiantada, a linguistica, sua filha prfoiogenita, ha 
de fixar regras de uma classificação mais pr,ofund,t· das 
línguas ... que ha de auxiliar a classificação da familia 
humana.>> 

Não duvido que o progresso almejado pelo. escripto1· 
venha '.t ter, logar um dia; mas o que lhe na.o era ficito 
esquecer era a classificaça.o já ex~stente dos idiomas em 
a1·yanos, semíti cos-e faranos. Sem duvida o nobre socio do 
Instituto Historico refere algumas vezes estas e~pressões; 
mas nilo tratou ·dessa theoria pela luz que della poderia 
t irar pára o seu al vó. · 

Sua linguagém g_uarda uma certa côr obscura, aliás 
desculpavel nos eser_iptores que tratil.o de materias pouco 
firmes, e onde a confiança nilo pódo ser perfeita. 

E, toda:vi.a, o nosso autor se expressa, ás vezes, com 
uma seguraJ!Çª que certamente não lhe póde as~istir. 
Ponderando que a morpliologia das línguas na>o é' su:ffi-
·CÍente para detcr·minar-lhes 'o parentésco, assim se exhibe: 

(< ••• o facto de classificar-se o tupy e o guarany no grupo 
das línguas turanas u:'lo quer dizer que elle tenha o 
.menor gráo de parentesco com as linguas asiaticas. » 

Concedido; quanto a argumentos tirados da simples 
:apreciação mor2ho]ogica; mas qualquer tem o direito 
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de perguntar: será certo que absolutamente, por qual-· 
quer outra face, entre o tupy e as linguas tura?as nao-
exista a:ffinidade alguma? 

O philologo brazileiro falia cathegoricamente ; onde 
os motivos de tamanha convicçilo? 

.As 1ioguas semitica8 si:l.o como as cwyanas ele flexão,. 
slto os dous grupos perfeitamente distinct.os, mas, entre· 
si e em cada classe, as línguas de cada um dos dous 
grupos n!.i.o ser!lo no todo parentas ? 

Ainda uma vez: quaes as razões do indianologo 
nacional para dizer-nos que o tupy nílo tem parentesco 
algum com o mongolio, o :m.antchu, o thibotano . .. 
porque? 

.A philologia n!.i.o o tirou_ completamente a limpo, e 
n[O serão phrases improvadas qt1e o decidiráo certa-
mente. 

O livro de que dou conta não mostra qual a doutrina 
do se11 nntor sobre o genesis dos povos amoricanoP; ello 
n;-10 declarou-se pelo mdigtnisrno das ·rrtçns do contineute~ 
nenY pela sua descendencia da .Asia. .Ainda mais, i;ífo. 
a.-entou sequer essa questão ; entretanto, de longo cm 
longe, as paginas ele sua .JJlemoría cl!.i.o-nos fragmentos do 
11111 ar mn pouco ·absoluto. Percebo· se, de prompto, c,uc-
< distincto autor tom alguma idéa preconcebida que na.o 
delucidou em seu escripto, e que por vezes irrompe e sa 
derrama sobre o seu papel, ou deixa·se ler entre as linhas. 

Como que elle Ee acha nas condições prescriptas pelo 
11abio italiano: « Quando nn sistema d'idee conquide ]a 
mente, questa corro il péicolo de perdere la sua lj.L ertá 
relativa e de muoversi mai sempre in un' orbita da altri 
presoritta. »* 

Toco ao ponto mais .interessante do Ensaio de Ant1·0-
pologia, o capitulo que se ins-creve- O Homem 110 Br azil. 

* Nicola Mareelli.-La.[Scienza ckllaSto;ia, vol. I. pag. 397. 
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O autor diz-nos com a maior convicção: « é facte> 
fora de dtivida que nossos selvagens erao já agricultores. 
muitos annos antes da descoberta da America. » 

Eis o caboclo brazileiro atrazadissimo, sem monu-· 
mentos, sem industria assignalavel, de postie da agricul-
tura , sem ter sido aqui pastor, lacuna que o ethnologo ex-
plica pelo facto de t13r elle atravessado aquelle estadio-
algures . · 

Sa;o estas as suas palavras confirmadoras deste ul-
timo acontecimento : ' 

<<Não ha o menor vestígio que esses homens tenhão 
sido pastores, nem mesmo que tenha.o domesticado especie 
alguma zoologica brazileira. Í> . 

l\1ais adiante: «Essa raÇa já tinha vivido em outra 
região o tempo necessario para transpôr, os primeiros pe-
ríodos da barbaria. ii · 

E' notavel ! Os membros do Instituto Histor-ico derão 
neste ponto prova de alguma reluctancia, mas Dilo fôrã.o 
mais bem avisados. Acei tárão erroneamente que os nossos 
selvag·ens fôssem já agricultores, apontando como motivo 
da larnnã o Dilo ter a regino que habitava.o animaes pro-
prios á domestioaça'.o. O proprio Sr. Di·. Couto- respon-
deu-lhes com vantagem, reconhecendo, todavia, que a 
objecçn.o era séria!. . . Para elle a consa não é porque 
os animaes nil.o existissem, sim porque o estadia fora. 
em outras para-gens atravessado. Admira como o anthro-
pologista olvidou-se tanto de uma lei geralmante re-
conhecida : - sempre que as populações emigril.o levl:Lo 
comsigo .aii suas industrias, e entre ellas os seus animaeB 
domesticos. · . 

Importa um dfsconhecimento completo da etbnogrn· 
phia esquecer este principio, que na.o póde admittir con-
testaçllo. Entre os aryanos e semitas quem ha ahi que 
ignore a generalidade do facto da posse dos mesmos ani-
maes domesticados ? 
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Não vio o nosso autor qi1e, se os s;elvagens do 
Brazil houvessem em outra parte passado pelo periodo 
pastoril', terião para sua nova - residencia trazido os 
achados de. uma tal evoluç!Lo? Pois que ! 

Na viagem ter-se-hi!to esquecido dê um tal adianta-
mento? N!Lo .é possível. 

Para o conhecimento exacto da posição das popula-
'Ções primitivas e selva'gens, em differentes estados, é 
necessario consultar mais de uma sciencia. E' preciso en-
cara-las pelo lado psyohologico, além do exterior. 

As differentes sciencias d!lo-nos variadas classifica· 
-ções de períodos porque o homem tem passa·do, seg·undo o 
ponto de vista em que se collocilo.-A philosophia esta-
belece os tres grandes estados-t.heologico, metaphysico 
~ positivo; a_ critica religiosa, que abrange um espaço 
muito mais limitado, subdivide aquelle primeiro em 
outras t.i·es épocas- a do naturalismo, ·a anthropomor-
phica e a monothei<ia; a historia industrial dá as . idades 
do homem caçador, pastor e agricultor; a sciencia do 
homem primitivo, mais limitada ainda, a idade da pedra 
e a dos metaes. 

De todas estas classi:ficaçõ'es o nosso gentio occupa 
sempre a primeira phase, segu~do os testemunhos mais 
bem fundados. - · 

O Sr. Dr. Couto, sem prova bastaute, no-lo dá no 
terceiro estadio da terceira classificação . 

Elle proprio encarregou-se, porém, de refutar-se 
qua:q.do nos diz que ainda hoje, depois de quatro -seculos, 
·O indio e seu d(lscendente são o vaqueiro por excellen-
'CÍa de toda. a America do Sul ! Eis ahi; depoi!! de um 
tempo tiito coosideravel é que o descendente do caboclo ó 
pastor! Prova-o o Sr. Dr. Magalhll.es, quando falla deste 
modo:· << elles (:os americanos da Repllblica do norte) 
11il.o podin.o applicar o braço indígena senil.o -na agricul· 
tura ou nas fabricas; o indigena não se podia prestar a 
.isso, porque por uma lei_ traçada pela ma:.o de Deus, e a 



43 -

que o branco esteve, e está sujeito tambem, elle não po-
dia 8er agricultor sem. ter sido pastor oi~ caçador». ? 

Para o et}mologo na.o é mister uma refutaçã.o mais 
severa do que esta :-basta citar as suas perpléxidades, 
senllo as suas contrádicções. 

Elle que proclama que oi:; selvagens conterraneos erllo 
!IO'ricultores, como explica a ausencia 1 de animaes domes-
tfcos, quando nllo indígenas do paíz ao menos das- regiões 
em que passárllo pela phase anterior ? 

Se vierã.o do Peru, por exemplo, porque nllo trou-
xera.o a lhama, a vicunha e o guàna)Jo? 
· O dignó .viajante póde' dizer-nos com algum mys-
terio, « nilo era por uma a versa.o á a1;te de domes_ticar, e 
sim por outra causa l» . 

Qual é esta? 
O selvagem patrio, por su·a posiça.o quasi excepcional 

entre os povos americanos, é uma opp9rtunidade para 
estuda.r' ao vivo as primeiras evoluções das idéas no ho-
mem. 

O selvagem, segundo Lubbock, é como o homem pre-
historico. 

O nosso autor devia ser tambem philosopho e n~o 
mostrar-se um simples curioso a traçar-nos ·bibliographias 
escusadas e a repisar-nos noções linguist·ical' e geologicas 
hoje possuídas por todos Qs espíritos de qualquer cultura! 
Por que, deíxãndo ·O lado meramente industrial e exterior 
do caboclo, nllo penetrou-lhe no amago das idéas, e reve-
lou-nos alg·uma cousa de extraordinario? 

Suas asserções s1o ligeiríssimas e sente-se que elle 
·se acha íóra dos assum ptos de sua predilecçllo. 

_ Ainda assim, . deu-nos este p_edacinho, hoje vulgar, 
mas de unia verdade aproveitavel: cca idéa de um Deus 
todo poderoso e unico nilo foi possuída pelos nossos sel-
vagens ao tempo da descoberta da America.» Isto é bom, 
accôrda-se com as idéas da critica hodierna sobre a marcha 
evolucional do pensamento humano. O poeta Gonçal ve~ 
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de Magalhães tinha dado, havia poucos annos, o exemplo· 
de escrever uma pagina extravagante sobre este assumpto,. 
em um_livro d_e supposta philosopbia. O autor dos .Fçictos· 
do espírito hiimano pretendeu refutar um dito de Locke 
de que nossos índios nilo posrniao a idéa -de Deus, e 
superabundou a proposito da theologia dos selvagens ! 
Sao elles para o philosopho uns theologos por excel-
lencia. · 

E' que aquelle espirito, acabrunhado por uma edu-
caÇão romantica, desconhecia totalmente os achados· da 
sciencia hodierna sobre o homem nos períodos primitivos. 
Seja-me dado repetir aqui o que já tinha dito em outra 
parte, ha muitos annos. ' 

« Ü3 selvagens de nosso paiz esta vão no gráo de atrazo 
do homem geologico, o homem da idade de pedra. Não 
podião ter uma religião que reconhecesse um Ser Supre-
mo. O contrario é desdeuhar ou desconhecer os achados 
da critica moderna que assignala os differentes períodos 
dtt formação das mytlíolog1as, das religiões e da poeüa. 
Umas tribus desgarradf},s pelos desertos e mattas, vivendo 
da caça e guerreando-se, ·e outras .reunidas em pauperri-
mas palhoças, sem a menor industria assignalavel, usando 
da pedra para , utensllios, como ' o homem das cavernas, 
sem tradições, sem heróes, sem historia, não podião pos-
suir a noção da individualidade do Ser Su.Perior, como 
nflo podião ter uma poe.sia. 

Estavã() pouco além da época de puro natnraJism~ 
em que o terroi: faz crêr que ns nuvens, ps trovões (tii-
pana), as tempestades, são seres terríveis que se combatem, 
entidades ferozes que se devem respeitar.» 

A grei cabocla, encarada por todas ~s faces por 
que póde se-lo pela sciencia, á luz de idéas sas e longe 
do influxo de certos prejuízos, achava-se em um dos mais 
remotos degráos da escala da civilisaÇao. 

Caçador, ainda hoje no_ seu descendente, nem sequer 
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estava adiante daquella segunda phase do período fe-
tichico, a idade da astrolatria de que falia Oomte.* 

Prova-o o seu culto do sol e da lua, g.uaracy e jact;, 
ainda um pouco indeciso, é verdade. E' licito dizer -que 
já havia passado a época do mais fluctuante natura-
lismo. 

Demonstra-o o complexo de sua intuiçao do.mundo 
accorde com a dos povos ainda no mesmo e§_tado, um' 
dos mais reconditos da historia onde é dado penetrar. 
Nao cumpre sómente dizer, como fez o Sr. Dr. Couto, 
q ne o selvagem nao fôra monotheista ; é mister mostrar 
o que elle tinha sido. 

E' claro que ni:io era ainda polytlieista cómo, tal vez, 
supponha o insigne indianologo. 

Antes de concluir, podera pegar o fio de algumas 
idéas inaceita veis que se nos depárao na obra do dist.incto 
escriptor, taes como o voto de um~ contin.uaçao de cultivo 
do intliauismo pelo orgi:io de nossa poesia. 

Nilo o far ei parn nilo deturpar a intern:;ao de vistas 
geraes sobre o incligeria, qu0 me propuz, deixando á mar-
gem tudo aquillo que parece secundario diante das linhas\. 
<l irectas que teve tambem em vista ó illustre observador. 

Recife, 1874. 

* Cours de Philosophie Positive, vol. 5m•. 



-. 

I 

' 
" 

',, 

,- · 



Ili 
INTERPRETACÃO PHlLOSOPHICA DOS FACTOS HlSTORICO& • 

I 

As t'egras e (ónnu lcts, i nstru -
lnentos mecanicos do uso, 011 antes do 
abuso de nossas faculdades naturaes, 
são as cadêas que nos retêm em per-
petua menoridade. 

KANT• 

Só existem hoje os ignorantes e 
os espíritos grosseiros para acreditar 
em uma liberdade pertencente a cada 
um dos actos do homem, em um libe-
riun arbit11·iibm indifferencice. 

SC!iOPENffAUER. 

Nada mais vulgar, tratando-se de philosophia, do. 
que a impertinente pergunta:- a q_ite systema pertence?· 

Mas isto tem uma explicaç!l.o. . 
.As sciencias, antes de se constituir atravessár!I.<> 

, phases preparatorias, em que predomiuár11.o, na falta 
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de dados e doütrinas positivas e experimentaes, as opi-
·niões singulares, o modo de vêr subjectivo de cada 
=~mctor.* 

Dahi os systemas • 
.As sciencias particulares achao-se hoje cm dia livres 

<le semelhante rheuma, que ainda agora, para os espi-
rit~s snperficiaes ou caprichosos, conserva-se enraisada 
uo éorpo da philosop"hia. 

E comtudo vai nisto um grosso engano ; toma-se o 
.9_ue foi pelo que é, perdura-se em conservar um vicio 
metaphysico que nao tem rnai3 razilo de ser. . 

Com prehende-se facilmente, por exemplo, que il. 
astronomia quando era a astrologia, e a chimica quando 
.era a alcbimia, fôsscm o campo predilecto dos debates éon-
t radictorios, das questões sem termo, e dessem pasto ás 
phantasiosas combill'lções dialecticas dos · espíritos irre-
quietos. 

Assim tambem era a ·philosophia, quando o seu su-
p~·emo ideal consistia em a~astar-se do curso das verdades 
.ensinadas pela exporioncia para atirar-se estatica á busca 
das essencia.s, dos enygrnas irreso 1 u veis.** 

.Agora, porém, que desde Kant, nao eleve passar de 
uma synthese de todas as sciencias particulares, incu m-
bida na opiniã.o mais sensata, d!3 preparar a intuição geral 
do uni verso, ella nao ha de ter cap ? ichosamente systenias; 
porque nas sciencias, que lhe servem de ap oio, não os ba. 

Existem, sitn, verdades para explicar, faotos ob· 
scuros para resol veT, mas nã.o d ~vem imperar opiniões 
-phantasiosas e subjecti vas ; precisamos de ordem e con · 
-catenaçã") de. doutrinas, e nao •de the01·ias indi viduaes. 

Pretender encerrar o universo inteiro no ambito as· 
phyxiante de mci~L <luzia dd fórmulas; as mais das vezes 
·filhas de uma imuginaçã.o Jesrcgrn<l:a e de um criterio 

* E.J. Zeller. -Die ['hisolopl1ie der Griecheri. 
** A, Lan5e. -:-Geschichte des J.lfaterial~smus. 
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myope, é por .. certo ainda mais extravagante do que 
querer encerrar uma vasta acQllo dramatica entre as quatro _ 
paredes de um thea~rinho de taboas, como o desejo buffo-
nico do Director no Faust : 

« So schreitet in dem engen Bretterhaus 
Den ganzen Kreis der Schcepfung aus 
Und wandelt, 'mit bedaechtiger Schnelle, 
Von Himmel durch die Welt zür Hrnlle. »* 

. l 
Ainda mais cresce de ponto semelhante anomalia 

tratando-se de applicar qualquer dessas theorias que ahi 
andão, como bitola infallivel, á massa complicadíssima 
dos acontecimentos humanos.** 

O programma que está diante de nós, se bem o com-
prehendemos, pretende, nem mais nem menos, pergun• 
tar-nos qual é a theoria que abraçamos para -explicar a 
marcha, a evolução dos acontecimentos historicos. 

Tanto é isto verdade, que um dos majores dornus 
da commissão julgadora, cidadão que não temos a fortuna 
de conhecer, mas que dizem ser um valeroso espirito, di-
gnou-se de informar-nos que o sentido da these não póde 
deixf\r de ser a discussão dos tres unicos systemas que exis-
tem de phílosophi& di;i historia, isto é, o providencialismo, 
o livre arbit?-io e o fatalismo! 

«Os tres unicos systemas ! ... >> Unicos pór que 
e como? Todos os que houvere,m estuilado um pouco da 
philosophia historica e social, devem saber que, desde 
os mais remotos tempos, apparecêrão tentativas de ·e~ 
plicar scientificamente a ev.oluça.o dos acontecimeu1ios 
humanos. 

Mais de oitenta systemas se hão produzido a tal 

* Gcethe.-Fa?!st. 
** Herb:>rt Spencer,-Principles of Sociology. 

LITT. CONTEKl'o 

, 
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respeito, e hoje até já existo uma historia da philosophia 
da historia. Correm ahi livros elementares, que devem 
andar na mão de todos, que fazem º· historico das mui-
tissimas thcorias âos pensadoref\ que hão tentado descobrir 
e demonstrar as leis que regem os destinos humanos. 

Além do livro superficial e lacunoso de Robert Flint 
The philosophy of hi sto1·y in Eiwope de que parece 
hwer um tal ou qual conhecimento entre nós, existem, 
entre outras, as duas obras importantes D ie philosophische 
Geschichtsaujfassung der N euzeit, por Mayi· e La Scienza 
clella Storia, por :Marselli, que devião ser lidos por 
aquelles que tintre nós se encarregão de confeccionar as 
theses, que ás veies são verdadeiras charadas, de nossos 
programmas de ensino e de concursos. 

ComQ quer que seja, porém, e dado que os systernas 
de todos os autores se devno reduzir a alguns poucos 
principaes, o nume:i;o destes é em todo o caso superior 
aos tres lembrados pelo digno examinador. 

Precebe-se de prompto que o nobre lente tomou o 
assumpto na altura em que o deixárão Agostinho e 
Pelagio no seculo v, ponto de vis~a atruzadq_, que infeliz-
mente é ainda hoje o mais corrente no gremio dos tho-
mistas de todas as côres, e dos sectarios da sciencia 
official, posiçlLO sem duvida eom'moda, mas que indica 
uma certa dóse de inercia intellectual.* 

Para resolver-se uma qualquer questão dada, nos 
paizes cultos, de ordinario nilo é mister fazer uma ex-
cursilo no estrangeiro ; dentro do circulo em que se move 
o pensamento nacional depara.o-se ao trabalhador os ele-
mentos do problema, os dados scientficos da cousa. 

N!Lo assim entre nós, e este é aos meus olhos, o 
mais completo documento de nossa pobreza intellectual ; 
sem1ire t( mos necessidade de pedir um guia aos povos 

- • Vid. Guisot,- Histoire de la Civilisation en Francc. 
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illustrados. Tal a nossa poúça.o,diante·do progrmma que 
temos a discutir. 

Onde esta.o os trabalhos de 1;hilosophia e mais ainda 
os de philosophia ela historia devidos. a pennas brazileiras, 
que sirviio de apoio á soluçao que procmamos ? 

Na.o existem! Não é sem motivo auc esta htcnna é 
aqui propositalmente lembrada. Desâe muito e sobre-
tudo cm ma teria pailosophica, os nossos professores offi-
ciaes têm a velleídacle de haver a t tingido o _grio supre-
mo, da sciencia humana, sem darem-se comtndo-ao tra-
balho de o attestar por factos e publicações dignntl de 
apreço . 

E' um negocio. de carnaril/a 8.cient'ifica ont1o trium-
pha a chata rhetorica. e a presnmpção doei !e dos resulta-
dos.. . 

Diante de um tal ·facto, extravagante o anor:1ial, 
que talvez só entre nós se repita com ta.uta aff0nteza, 
cump re-me desde logo humildemente do r:l:l i:ar que tendo 
de submetter-me ao jui~o _do homens, -que podt}m ser 
muito i11ustrados, eu na.o duvido, mas que nflo tenho na 
conta de meus mestres, porque elles nao são, n ão po-
dem se-lo de quem quet' que se afaste um pouco da toa-
dilha commum, cumpre-me logo dt·cl.irar, digo, que, 
qual quer que possa ser a estranheza qw lhes istQ. canse, 
appello de seu juízo parri o bom senso da. nação, para o 
criterio de todos os l10mens verdadeiramente_ illustrados 
e independentes, ' que não occnpilo posições officiaes nq 
paiz . 

Isto, que não é uma baforaJa de orgulho, mas sim~ 
plesmente a c_entesima repetição do que tenho escripto e 
publioado pela imprensa, é · necessario que fique ª'l tÜ 
ainda uma vez consignaJo como uma ad vertencia e um 
protesto. _ 

O punto, repetindo a linguagem consagraJa, que nos 
serve de these, para ~er discutido com todo o cuidado que 
requer, forneceria matcria para meia d-tuia Llc volumes, 
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~, todavia, é forçoso comprimir as idéas e os factos pàra 
-encerra-los em algumas poucas paginas. 

A concepção da sociedade humana, como um todo 
complexo, que se desenvolve por leis e principios cer-
tos, é muito • antiga; veio aempre a pcrcorrnr a curva 
evolucional do pensamento especulativo, ora clara, ora 
indecisamente; mas só nos ultimas tempos é que el~ 
firmou-se definitivamente, e comquanto a sociologia na'.3 
tenha ainda, na phrase feliz de alguem, encontrado o seu 
Newton ou o seu Kepler, já é possivel fallar, sem extra-
vagancia, em uma sciencia da historia. 

Nem é inexplicavel a razão por que esta perman.eceu 
tantos seculos erma e esteril, como simples narração chro-
nologica dos factos, sem base scientifica. 

Sem um conhecimento exacto das "leis que regem o 
mundo phy~ico, seria impossivcl µm trabalho scientifico 
applicado á historia, e aquelles que conhecem a marcha 
do pensamento humano para dar-!'le conta do enygma do 
universo, devem conhecer que só mui recentemente é que 
as theorias cosmologicas adquirirão um certo gráo de 
-firmeza. Sao de todo exactas estas palavras do sabio 
Wundt: 

« Zwíschen der früh•m Ahnung, dass es eine gesetz-
m!:tssige Ordnung der Dinge gebe, und der klaren Er-
fassung der einfachsten N atnrgesetze liegt ein lang·er W eg 
geistiger Arbeit, welchen die U eberwaltigung fest ge-
wurzelter falschcn Meinungen violleicht mehrerschwert 
bat als das Verstl:tndniss der W ahrheit. Die ganze Kos-
mologie des Alterthums. ist ein dunkles Meer von Irr-
thümern, ans den nur selten den Leuchtthürmen einer 
fernen Küste vergleichbar, e'inzelne früh erkannte Wahr-
heiten emportauchen. » · ' 

Se assim era a cosmologia dos antigos, o que não era 
a sua sociologia ? 

Supponho não ser da mente dos formuladores do 
<lonto que eu deva aqui fazer o historico das mais celebres 
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theorias que hão sido formuladas no intuito de explicar-
soientificamente os factos humanos. 

Seria um trabalho ingrato de simples balística in-
tellectual, em que era mister sómente pôr ªº· meu -serviço 
o muito que de proveitoso se te,m escripto sobre diversos. 
systemas de philosophia da historia. · 

Dest'árte não será preciso expôr e criticar entre os 
mais antigos o acaso de Democrito e Epicuro, os cyclos de 
Platão ; o desenvolvimento 01·ganico dos povos; de Aristote-
les, o ril.essianiwmo p1·ophetico dos Judeus, a graça de Pauló 
e Agostinho, ~ preclestinagão de algnns theologos, a provi-
dencia de Bossuet, os 'ricorsi de Vico, a irnrncinencia pan-
theistica de Spin9sa~ o optfrnisrno progressista de Leibnitz, 
e, mais modernamente o pessimismo de SchopeD hauer, o in-
consciente de Hartmann, o t1·agico de Bahsen, a imaginação 
de Forsschammer. * 

Ba§!ta-me a:ffirmàr com os mais autorizados criticos -
hodiernos, que a concepção dos acontecimentos tem atra-
vessado até hoje quatro largos períodos :- a theologia, a 
mütaphysica, a physica da historia, e :finalmente a his-
toria scientifica.** 

Este modo de vêr e de julgar tem um grando apoio. 
nos modernos e~tudos rnythologicos, religiosos e linguís-
ticos, e é ccmfirmado pela celebre lei dos tres estados, 
entrevista por ' Schelling e Saint-Simon e formulada 
brilhantemente por Comte. 

Fazendo abstracça.o dos nomes dos autores, os diversos 
' 

• Deutsche Rundscha~ 1 zweiter Jahrgang, Heft 3. 

• * Vide Mayr .:.... Die philosophische Ge&chichtsau.tJàssung der-
Neuzeit, e Vid. Marselli-_La Smenza tlella Storia. 

( 

/ 
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sos s~temas de explic:içllo historica, no que elles têm 
ele essencial, se podem reduzir aos seguintes_: 

f Predestinação . 
Vontarle divina .. ... l 

I'roYidencia. 
} Transcendentalismo. _ 

{ 
Liberu:m arbitriwm indi fTer entim. 

Vontade lrnmana . . . 
- Liberdade relativa. -

Identificação das ma. { Spinozismo. 
n ifestaçõs divinas · 
e bnmanas . ... .. . Hegelianismo . 

} Immanencia pantheistica. 

Ac1;fu> exclusiva de J certos bornens . . .. 1 A Hero- Worship. 

Acr.ão exclusiva daÍ De terminis mo 
11atmeza phys ica .. t Materialismo . f Immanencta: ;monistica. 

{ 

Evolucionismo J1is- \ 
Ac(:ào elas leis physi- torico. çu criterio! Realismo critico 

case m tellect u.aes . sc1ent1fico da h1s-j · 
to ria . 

O primeiro systema que se nos depara, -como se vê, 
é o da acça.o . da vontade divina sobre o homem. E ' o 
puro reinado da traneçendencia ;' é a ·phase primitiva e 
positivamente theologica da historia. O homem, igno-
rando as leia que regem o desenvolvimento do universo, 
voltou-se para um auxiliar estranho, poderoso e formi-
davel que lhe guiasse os passos.* 

A acçílo da. vontade divina sobre a marcha da hiiito-
r ia fl ivide-se em duas faces: - a predestinaçlto e a provi-
dencia. Sito duas idéas transcendentes immensamente dis-
cu1 idas na idade mé~ia, que na.o nos deve m mais preoccupar, 

* Bréal - Hercule et Cacus, Gubernatis, -Zoological Mytlto-
T,agy, Buckle. - History of Civilization in England. 
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cem o anti-scien ti ficas e in verifica veis. Destroem a respoQ.-
15a bilidatle humana e.partem de uma pretenciosa scienciá 
.do absoluto que implica uma contradictio in adjecto. , 

A thcoria do livre arbifrío apparece em seguida. 
Se a predestinçigão originava o ·fatalismo theologico, 

-0 pcior de todos os fatalismos, o liberitm a?·bitrium -indiffe-
?'entiw inaugurava a doutrina do çicaso, fazia do hor,nem 
um eQ.te extraordinario, clesp_rendido de todas as relações 
e infl._uencias. Nao havia mais uma lei pam a marcha 
social; predominava o capricho de cada um. 

Aceito as _palavras de Schopenhauer: «Tal qual sois, 
taes quaes serão, deveráõ ser vossas acções : - o libm·um 
arbit1·iitm indijfe?·entice não passa de uma invenção da 
philosophia ua sua baixa idade desde muito cb,asqucada; 
e para carregar e~ta bagagem só existem boje algumas 
mulheres com chapéo de doutor. » 

Devo pas3ar de relance sobre todos estes. systemas. 
Quanto á liberdade relativa, distincta do livre arbi-

trió radical, adiante será discutida e indicar-sc-ha o sen-
t ido em que 1 ócle_ ser aceita. 

As doutrinas metaphysicas da identijicagão das ma-
nifestações divinas e humanas abt·em !lo vasta serie das 
theorias da immanencia, isto é, daque1les systemas que 
explica.o o desenvolvimento do universo por leis inhe· 
rentes a ~lle mesmo, sem. um auxilio externo. '-A imma-
nencia,como a corn2rehenaem hoje os secta-rios da unidade 
à.as forças physicas, os defenso:res das theorias mónis-
ticas, tem duas faces principaes, uma materialista e outra 
illei~lista, e é muito differente da immanencia a Spinosa 
-e a Hegel.* 

' A doutrina destes paira nas alturas do absoluto, pre-
.suppõe o conhecimento esmerilhado das acções divinas, · 

• Vide Hiickel,-Naturlíche Scluvpfungesgescl;ichte passm . · 
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e eu digo como Littré, ' que para e~tas nós não temos ni 
barq_ue ni voile. 

A Hero- Worsliip de Carlyl e tem o defei to de desco-
nhecer o valor da.s creaÇões popularés e dar um cul to por 
demais exagerado e sobre-hnmano a alguns typos pri-
vilegiados. Um sy8tema de hist oria que não dá conta das 
creaçõea anonymas, é perfeitamente incompleto e falso; 
hoje só os espíritos retardatarios desconhecem que os 
mais imponentes productos da actividade humana, como 
a linguagem, as mythologias, as religiões, os contos, as 
legendas, as , grandes epopéas não são t>b ras dcs hel'óes, 
são producções anonymas e populares. 

Carly le diante de Buckle faz uma figura apoucada. 
O determinismo natu1·alistico inaugurou a phase que 

Mnrselli chama a physica da historia. Seus principaes 
repres1;ntantes fôrilo : Bachez, Quetelet e Comte. 

Fez a critica implacavel da thcologia e da meta-
physica e prestou relevantíssimos serviços. Tem mais de 
um lado aceitavel, sendo combatível sómen te em nilo 
dar conta exacta disso a que o~ allemães chamão - o 
jact01· humano. 

Chegamos ao ponto culminante deste esboço - , o 
criterio scientifica da historia., como acçao combinada da 
natureza e do homem. · 

II 

Duas correntes geraes de estudos constituirll.o por· 
BÍ SÓS toda a revo]uçllo Íntellectual do secu}o XIX : O 
grande desenvolvimento das sciencias physicas por um: 
lado, e por outro a descoberta dos antigos monumentos 
do pensar humano, como o sanscrito, as iuscr1pções. 
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cuneiformes e hyerogliphicas, que viera.o a formar o fun-
damento da critica historica. 

Deu-se entao um phenomeno sorprendente ; o me-
thodo de comparaçllo toróou-se a base de todas as scien-
uias, quer das que se occu.pão da natureza, quer das que 
tratao do homem, e assim como o criterio historico en-
trava no coração daquellas, o senso naturalista invadia 
as ultimas. . 

E' por isso que um · só halito de profundeza scien-
tifica reçuma das paginas de um livro de biologia de 
Darwin e de um tractado de linguística de Schleicher.-
E' a mesma tcndencia, o mesmo methodo historico-natu- . 
ra lista. _ 

Estas idóas são vulgaríssimas para aquclles que se 
hão occupado de critica scientifica na Europa, ainda que 
sejão banidas e · esconj_uradas por certos doutores bra-
zileiros. Até a simples critica litteraria tornou-se im-
possivel sem determinarem-se as influencias geologicas, 
climatericas e physiolog-icas sobre a intuição dos poetas. 
E ' por isso que desde Gervinl.ls, principalmente na Al-
lernauha, todo o critico de senso procede a este es-
tudo preliminar para comprehendet· um espirito qual-
quer.- F. von Hohenhausen teve razi1o em dize,-lo: 
« Seit Gervinus wendet dic cleutsche Literaturgeschichte 
ihre Aufrµerksamkeit auf einen fri.i.her zn sehr vernach-
lassigsten Punckt, auf die locale Bedingtheit der Poesie. 
Sie bestreQt sich, auch in dcn bedeutendeu literarischen 
Erscpeinungen die Einflüsse pragmatisch aufzusuchen, 
welche die A bstamrnuug und die heimathlichen Gewphn- .À (1. 
heiten des Dichters auf seinen Charaéter und scin Wir- ~ 
ken ausgeübt haben. Je eigenthümlicher, je ursprüngli- , 1 

cher und cnlturferner ein Landstrich ist, je mehr wird er 
zu GeburtssHttte eines originals sich geejgnet erweiscn.>i* 

* Deutscher Kampfer. n. 2. 
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D que se diz da littoratura deve-se affirmar de todas 
as manifestações espiritu_aes da humaniditde ; sem11re ha 
ahi a combinação binaria das forças physicas e _men-
aes. 

Dentre os modernos pbilosophos <la hist.oria aquelle 
que melhor desenvolveu essa dupla base de uma con-
eepçã.o scientifica do assumpto, foi o joven esc1 iptor 
inglez H. Th. Bucklc, cujas idéas já tive occasião de 
desenvolver em outro logar, defendendo-as elas sugges~ 
iões de Littré, e que exporei agora novamente, buscando 
resguarda-las das -objecções que lhes fôrã.o feitas por 
Dubois Reyniond e Lange, dous admiradores e sectarios do 
insigne autor da Civilization in England. * 

Neste notavel livro- ha a distinguir a parte critica e 
-a parte dogmatica.-

A. pripieira consiste na refutação da maneira antiga 
de explicar a . hi.itoria. 

Vejamo-la. 
Buckle insurge-se contra o methodo dos theologos e 

-0 dos metaphysicos, porque ambos desconhciilo a lei da 
normalidade evolucional dos factos humanos, um por meio 
da doutrina extravagante da predestinação, e outro por 
meio da crença caprichosa em um livre arbitrio perten-
oente a cada homem. 

The theory of predestination is- founded on a theo-
logical hypothesis, that of free-will on a metaphysical 
hypot.hesis. ** · -

Estas duas doutrfoas para o nosso autor, além de 
outros defeitos que lhes são inherentes, na.o só hno cor-
rompido as fontes de nossos conhecimentos, mas ai_oda 

• Vid. Estudos sobre a Poesia Popular do Brazil, na Rsvist11. 
Brazileira, cap. n. 

-** Pag. 13. 
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dera.ó fuudamentos a seitas religiosas, cujas animosidades 
mutuas hilo perturbado a societ!aJe, e muitas vezes alte-
rado as-relações da vida privadá.* 

Os sectarios da preáestinaçao exigem de nós q no acre-
ditemos que o autor da creaçao fez uma distincçi!.o ar-
bitraria entre os eleitos e os ni!.o eleitos; que elle desde 
to<la a eternidade condemnou á perdiçi!.o milhões de _crea-
turas ainda nllo nascidas, que um acto seu sómente pôde 
chamar á existencia e que assim procede ni!.o em virtude 
de um principio de justiça, porém por uma mera osten-
tação de poder despotico. ** 

Esta doutrina, estando fórn da alçada <le nossos co-
nhecimentos, nilo mer-eceu ao escriptor uma refutaçilo. 

Quanto ão livre arbítrio, que se prende ao Arminia-
nismo, firma-se em duas supposições : .a e·xistencia de 
uma faculdade independente, chamada a consciencia, e a 
crença dé que seus dictames sao infalliveis. 

« But, diz o nosso-autor, io thp flrst place, it is by 
no means certain that consoiousness is a faculty, and some 
of the ablest thinker.s have been of opinion that it is 
merely a state or condition of the mind. Should this thurn 
aut to te ~a13e, the argument falls -to the ground, since, even 
if we admit that all the faculties of the mind, when com-
pletely exercised, are equally accurate, no one will make 
the sarne clain for every condition int.o which the mind 
itself may be_ casually . thrown. However iwaining this 
objection, -we may, in the second place, reply, that even 
if consciousness is a faculty, we have the testimony of all 
history t~ prove ils Bxtreme fallibility; « E accrescenta: 
cc Oonsciousness is infaltible as to the fact, but fallible as 
to the thmth. » *** 

Pag. 12 do, vol. 1. 
** ~.ag. 18 do vol. I. 
*** Pag. 15 do vol. I, 
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Buckle firma-se em Kant e prova que not:sas acções 
sl\O sempre influenciadas pm· seus antecedentes, pelo 
meio em que vívemos, por nosso orga_nismo, nossas apti-
dões hereditarias, e muitos outros moveis obscuros, que 
a sciencia póde diluci<lar. 

· Neste caminho, aberto por Kant, rn htto precipitado 
os mais distinctos escriptores modernos, nomeadamente 
Schopenhauer, Wagner, Dro bisch, L unge, na - Alle-
manha. * · 

Todos, pbilosophos e physiologistas, historiadores e . 
criticos,-Büchner e Hackel, como Hcrzen e Ferri, cami-
nhilÕ na -mesma direcça.o. ' 

Os argumentos principaes dos adversarias podem re-
duzir-se a dous: um de ordem psychologica e outro de 

·natureza moral. 
O · primeiro consiste em dizerem que temos consciencia 

da liberdade de nossas acções, isto é, teruo-s a conscicncia 
de poder praticar ou deixar de praticar ui:na acÇão. 

Primeiramente, semelhante affirmação é destituída 
de fundamento, porquanto não temos consciencia da liber-
dade e sim de certas idéas que nos cstimulão á acção.-
A liberdade, como no-la ensinão, é urna affirmação_ do 
sentimento e da educação, e não um factO' primordial ir-
reductivel, e a conscienciu. não a poderia jamais firmar, 
quando todos sabem; menos os philosophos superficiaes, 
_que muitas de nossas acções são inconscientes .. 

E onde andao ahi a comciencia e a liberdade? 
Demais) a cõnsciencia é u1ganadora como uma bac-

chante ébria; a prova é que, e este ponto rccla'ma atten-· 
ção, os indivíduos educados sob um regímen fatalistico~ 
têm a consci~ncia da fatalidade de seus actos ! 

O argumento de ordem moral consiste no remorso 
que se tem quando se prat.ica o· mal. .• 

* Lange-Geschichte -des Materialismus, II1 S. 500. 
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Nada prova, além de falta de attençilo da parte .dos 
propugnadorei;i ·dos velhos erros . 

. A idéa de"responsabilidade é um product-0 da intel· 
ligencia, e b.asta o conhecimento que o homem tem de 
seus actos, .para responder p·or elles. · 

O remorso ni,'i,o passa do sentimento de nossa inf'erio· 
ridade pessoal. Tanto o vexame moral não se produz só-
mente após os rnáos actos da vontáiltl; que quando com-
mettemos erros de conhecimento, ou somos accusados até 
de alguma -imperfeição physica, sentimo-nos igualmente 
abatidos! , 

Por outros termos, e para tudo dizer claramente: o 
homem Eente-se fustigado por alguma cousa que o aca-
cabrunha diante de qualquer imperfeiçil.o de que se · vej~ 
accusado. Um aleijilo physico, -t!m fiasco intellectual 
incommoda.o-nos, e fazem-nos córar tanto quanto a pra-
tica de uma acça.o feia. Para sermos consequentes deve-
rimos creai:, pelo menos, tambem uma cathegori::;. de 
remorsos intelleotuaes. 

Além de tudo, quem nilo sabe que o arrependimento 
nunca existio na maior . parte dos delinquentes de pro-
fiss!lo? Lombroso tirou a limpo .este ponto, firmando-se 
nas mais exactas óbservações, prolongadas por muitos 
annos .* 

No mais entra ahi em larg·a escala a educaça.o. 
Um crente catholico a:ffiige~se por que dêtx:ou dejejiim· em 
certos dias; a beata desfallece, porque se esqueceu de rezar ' 
· s almas. Sente remorsos em cousequencia de uma falta 
estas .•. - O musulmano fatalista deixa cumprir-se a 

vontade de Allah, e não se lembra de sua liberdade para ' 
resisti l'-lhe. 

A cousciencia é muda eiµ tudo isto ; limita-se a 

• V.ide Lombroso, L'uo1no delinq~. 
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reflectir as idéas que a educaç!Lo, ou ouira qualquer fonte, 
lhe suggere. 

Kant dizia que a liberdade no índividuo tem duas 
faces unic_as : a de ser e a de praticar, esse et operm·i. 

A liberdade · operari, elle a reduzio á poeira, pro-
vando que um acto qualquer é sempre o resultado de uma 
causalidade, ele m11 antecedente, e não póde, portanto, 
ser livre quando este o ·nao é. Seria uma d12rogação de 

· principio.- O nexo ixmsal é sempre uma verdade para 
todos os que admittem que os nossos conhecimentos_ são 
relativos e se desenvolvem pC'.lr evolução, Por uma dessas 
contradicções, que ás vezes se asylao sorrateiramente nas 
concepções uos mais bcllos genios, Kaut admittia a li-
berdade- esse. * 

A liberdade- de be1·? 
H orzen, firmado no bom senso e úas especu~ações 

scientificas; a reduzio á fumaça. ** -
Cada um de nós é aqnillo, que a na"túre,.;a deixou 

se?· ; entramos no inundo presos a mil circumstancias de 
ópoca, lagar; patria, tradições nacionaes, inclinações e 
vícios _ de familia1 defeito·s e predisposições _de -orga-
nismo, ... e se nos vem fallar na liberdade de ser! .. . 
«Eu podia ser outro » diz Kant. Sim ; o _ philosopho 
podia ter sido outro, se a natureza o tivesse produzido 
diverso do que e1le foi, mas ainda neste caso, nem elle 
seria clle proprio, nem a modificaçã_o que soffresse seria um resultado de sua vontade. o problema da liberdade. 
tem sido mal comprehendido. 

- Uma anomalia é para notar-se. 
Os philosophos mais empenhados na defeea theorica 

* Kant- Werke, vol. v. pag. 2,1_, 21, 111; 268, 270. VI, 149, 
II 24; II pags. 4191 420.- citado em Buckle. 

** Fysiologia della VÕl~mtá. 
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do livre . arbitrio, são os que mais amesquinl1ão a natü-
reza, e são os mais .~ucto1·itari'os na pratica. 

Os que admittem que por evofoção é que o homem 
vai adquirindo suas melhores qualidades espirituaes, e 
engrandecendo o seu desenvolvimento phyletico, são os 
mais tolerantes e enthus~astas da lib;irclade política e 
social. Tanto tem de liberal um Hmckel, como de retar-
clatario qualque~· desses paradigmas .da ignorancia qne 
arrot!i.O aos ares as gentilezas do livre arbítrio! 

E' que para Hmckel, como _para Buckle e todos os 
que rneditao despreve:µido_s sobre a . vida humana, a li-
berdade é mais itfna conquista ela 'intelligencia sobre o f a-
tctlismo da natiwez.a, do que o poder que dá a presumpção 
a cada.um para fazer disparates. 

A · velha theoria das faculdades da alma, desacre-
ditada desde Hume e Herhart, é a fonte de todos os er-
ros da velha p1:>ycholog·ia sobre a liberdade. 

Creando domínios exclusivos na vida espiritual, a 
antiga escola fez da vontade llm ermo recluso do espírito, 
separado por uma trincheira de abstracções das outras 
faces da vida psycbica. 

A libel·dade nno é um predicado da vontade, é admis-
sível antes como uma resultante da interngencia;-con-' 
siste não em praticar acções caprichosamente, sem motivos. 
e precedentes; mas no discernimento inteUectual de abra-
çar um partido. Como diante de muitas theorias diversas 
e encontradas, o homem estuda, medita, trabalha para 
formar-se uma idéa de uip_ assumpto qnalquer, e, ás mais 
das vezes, só após muitos ensaios contradictorios e o aban-
dono de umas quantas opiniões é que chega a abraçar um~ ·· 
doutrina, e, abmçando-a, o fez em virtude-de uma neces-
sidade logica, assim é com a liberdade. 

Ella tem sempre precedentes raciona~, por isso mes-
mo não é, não póde ser o livre 'arbítrio inclijfe1·enciw. - _ 

Applicando tal ordem de idéas á marcha collectiva 
da humanidade, a liberdade desta consibte em . ir:se-
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su'.btrahindo á pressão do despotismo. -Do despotismo da 
natureza, quo a fustiga de t<,>dos os lados, e contra o qual 
ella vai obtendo triurnphos por meio da industria; do des-
potismo dos padres, que se arrogárão o direito de dispôr 
das consciencias, e contra o qual ella vai conseguindo yi-
ctorias por mei_o da critica ; do despotismo dos tyrannos, 
de todas as fó1·mas e tamanhos, quê se apossárflo do poder 
de dispôr de seus destinos, e contra o. qual ella vai obtendo 
desforras por intermedio da. sciencia e da revolução. 

Mas voltemos a Buckle; 
Aos systemas decrepitos dos metaphysicos e .theolo-

gos, elle oppõe o evolucionismo regido pelas leis physicas 
e rnentaes. Ouçamo-lo neste ponto: «Rejecting, thon, 
the metaphysical dogma pf free will, and the theol'Ogi.cal 
dog·ma of pred13stined events, we are driven to the con-
clusion that the actions of men; being deternl.ined solely 
by their antecedents, must have á charactcr of unifor-
mity, that is to say, must, nnder precisely the sarne cir-
cunstances,_ the sarne results.-And as all antecedent are 
oither in the mind or out of it, we clearly see that all the 
variations in results, in other words, all th~ changes of 
which history is ful, all the vicissitudes of the human 
race, their progress or their· decay, their happiness or 
their miscry, must be the fruit of a double action, an 
action of external phenomena upon the mincl and another 
action of the mind upon the phenomena. * 

Buckle firma-se em Quetelet, que com a transforma-
ção da estatisti_ca pelo cafoulo das probabilidades prova, de 
anno a anno, a repetição gradativa do's meiimos crimes, do 
emprego das mesmas armas para igual numero de assas-
sinatos, de suicídios, tambem a repetição da celebração 
de igual som ma de casamentos ... ** 

* Vol.1º, pag. 20. 
** ibid. dag. 24e..seguintes,<Quetelet, Phyaique Sociale. 

. / 
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São geralmente aceitos os factos esclarecidos pelo 
íllustre calculista belga e comprovados· pelos mais serios 
6b8ervadores. , 

As acções humanas silo regidas por um complexG 
dtl leis que, as mais das vezes inconscientmente para r 

nóa, atira.o-nos no çaminho da vida, como uns quasi 
actores. -

Mas, a historia, que nilo é uma cadeia de factos sem-
pre novos· º · desharmonicos com seus antecedentes, como 
já se pretendeu, não Be repete, como pá'tle algum inconsi· 
clerado acreditar. 

Os dados estatisticos, que representão o elemento Bt«r-
tico da humanidade, não polem chegar até ahi; a marchá 
da historia é evolucional e tanto basta para que não se dê 
repetiçao, como nl:Lo ha desparatada incoherencia. 

O philosopho inglez divide as leis, que regem os 
acontecimentos humanos, em physicas e mentaes. Estas 
aubdi-vidcm-se em moraes e intellectuaes. 

Na historia ha um fluxo e refluxo de acções e reac-
ções. As leis physicas actuão sobre a raça humana, e esta, 
que no:i tempos primitivos soffria-lhes a pujanç.a quasi sem 
resistir, já se vai habituando a neutralisar-lhes a céga 
pressl:Lo. 

As influencias desta ordem silo pelo autor classifi-
cadas em quatro -categorias ;- clima, alimentação, solo 
e aspecto geral da natureza. 

Deste ultimo diz : « The last of these classes, or 
wath I call the general Aspect of Nature, produces its 
prinvipal results. by exciting the imagination, and sug-
gesting those innumerable superstitions which aro the 
great obstacles to advancing knowledge. And as id the 
infüncy of a people the pb:wer of in1ch supertitions is su-
preme, it has happened that the various Aspectsof Na-
tura have caused correspondh1g varieties in the popular 
charactor, and , have imported to the l!atiooal religio"n 

5 LITT. CONTEllPe 
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particularities which, under certain circumstar.ces, it is 
impossible to efface. »* 

O celebre . p_hysiologo allemilo Du Bois Reymond, 
espírito eminente, porém, que, como diz Hreckel, tem a 
habilidade de dissimular a fraqueza de uma argumentaçilo 
e a falta do profundeza do pensamento por uma miragem 
de theses o antitheses, por bellas imagens o comparações 
fl.01·idas, referindo-se na sua bella conferencia « -Oultur~ 
geschichte un4 Natuwissenchaft, '' á doutrina de Buckle 
sobre a impressa.o da natureza nas creações mythologi-
cas, acceita-a, e, ao mesmo tempo, no final de seu arra-
zoado, diz que o escriptor britannico exagerou um pouco 
e acaba por estas palavras: 

ccO encadeamento das causas seria exactamente es-
tabelecido, se se dissesse que o caracter psychologico de 
um ramo da humanidade é originado, entre outras, pelas 
impressões produzidas pelo aspecto da região em que 
elle se desenvolveu, e que este caracter particular, por sua 
vez, junto a muitas outrai; circumstancias, determinou 
as fórmas religiosas.» ~ 

Dn Bois Reymond, obedecendo ao seu sestro, quiz 
e na.o quiz ao mesmo tempo estar de accordo com Bu-
ckle. Que outra cousa emiÍna este, sena o q u.e o aspecto 
geral da natureza só por si é insufficiente para explicar 
as creações mythologicas? Tanto elle o reconhece que, 
para isso, como para tudo o mais, na.o faz entrar em 
li11ha do conta sómente aquelle factor. 

Du Bois Reymcnd foi victima tlc uma de suas illu-
sões frnncezas. 

O philosopho britannico, depois de estabelecer a in-
fluencia da natureza na ·civilisação, pa1'sa a explanar o 
que elle chama a- acçao das leis mentaes. 

* P,ag. 39. 
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Sendo o homem um ser intelligcnte e altamente pro-
gressivo, foi paulatinamente meditando sobre as cousas 
e adquirindo conhecimentos, a que foi dando uma appli-
cação p1~tica. · 

Múnido das artes, das industrias, das scie11cias, elle 
precata-se da acção brutal dos phenomenos externos, e 
como que, em certo sentido e'até certo ponto, volve-os a 
seu favor. 

Totlas as grandes invenções sflo largos passos que 
damos nesse camin \: o. 

O prog .. esso das scicncias é o mais forte incentivo 
de nosso melh'.l rameuto. 

As conq üistas intellectuaes sno as que mais depressa 
nos arrojao para diante. . 

E ' por isso que clla5 são melhor fermento <l e adian-
tamento do que a simples intuiçao moral. 

Buckle demonstra que a simples oJucação moral é 
insufficiente para previnir grandes catastrophes e injus-
tiças, se ella nao é secundada por conhec,imentos scien-
tificos. 

Prova-o com a lnquis'ição hespanhola, cujos priuci-
paes chefes erão indivíduos de uma vida casta e pm·a, ma s. 
cuja ignorancia deixava-os ser invadi<los polo maü atrnz 
fanatismo. * 

O veneravel L;wge, como o êhamou Helmholtz, na 
sua celebre Geschichte des Materialismiis, diz qne Buckh 
adoptou um ·ponto de vista falso para provar que o pro-
gr-esso r.eal dos costumes e da cultura em geral depêude-
cssencialmcntl3 do progreEso intellectual. _ . 

Parece-me infundada a observaçao de Lange. 
Na.o ha falsidade em sustentar-se que os moveis 

principaes, veja-se bem, principaes e n:lo exclwsj.vos da: 

* V •1. U, pag. 583, vol. pag. 188. 
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os progressos intelleotuaes. 

Buckle o que quiz significar é que as reformas no 
pensamento se produzem mais rapidamente do que as 

--revoluções na moi,:_al. 
E isto é exacto; a moral é como a mathematica.; 

modifica-se lentamente, diz um autor, pela justa posição 
-das verdades e nllo pela revoluçito das theorias."" 

O .autor da Historia do Materialismo, admirador 
-aliás de :Buckle, cujos engenhosos esc1·iptos elle recom-
menda a Wagner, insinua entretanto que o inglez de-
·clarou a moral invariavel. 
_ Lange olvidou-se; exagerou as cousas, tomou uma 
.t-ul ou qual leutida.o de progresso-por invariabilidade . 

.A. sua propria exageração o refuta. 
Na acção das leis mentaes sobre a natnreza é que 

está o elemento antonomo do homem, sua actividade 
consciente e seu impulso para libertar-se da fatalidade. 

Qreio que, por mais amig·os que seiamos da rheto-
rica, nós os brazileit·os, não se ha de exigir de mim que 
-alce agora o cothurno e decante as maeavillns e as con-
quistas reaes, levadas a effeito pelo homem desde os 
fins da época terciaria, quando elle não passava de um 
selvagem erradio, até hoje que cü-culon a terra ele linhas 
ferreas e de telegrap hos. 

Elle que não tinha o poder ele -avançar ás vezes 
muito3 passos além de sua caverna, agora tem a liberdade 
de communioar-se em pouco3 minutos de um continente 
para outro. · 

Essas é que são as conquistas de s-ua força livre. 
A dupla aoção da natureza e da intelligencia é hoje 

principio elementar da. philosophia da historia. 

• Morale independente, de Coignet, pag. 142. 
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Marselli diz: « accetare eziandio delle scicnze natn-
ra1i le dottrine, lc leggi e porle a base della Storia, como· -
la natura inorganica sta abase de qnella organica>>. * 

_ Mayr escreveu :' 
« Muitas cousas considera veis, em logar de serem 

preparadas por uma mão directora, silo consequencias-
fortu itas Je muitas relações e coincidencias; o ho-
mem, porém, combate vi<itoriosamente muitas vezes em 
nome de certas idéas as resisteucias que encontra no 
caminho.»** 

.A historia, .como se vê, nilo deve mais ser uma 
simples exposição arida de factos; tf!o pouco poderá ser 
mais um estudo abstracto e inapplicavcl ao gosto das de·-
duçõef'l de Hegel e consocios. 

Como se vê,. a doutrina mais conente em philosophia 
da historia, ou melhor, errl historia scientifica, está igual-
mente distante do providencicdismo, essa parodia da pre-
destinação, do lim·e a1·bit1'io, essa caricatura do acaso, e do 
f atalismo mate?·ialistico, 06Se espantalho de todos os ti mi dos; 
de todos os pregadores de ar:;tigÍ.ialhas. 

E' claro, pois, que os tres iinicos systemas, na · phrase-
<lo nosso examinador, além d.e outros claros, abrirão mais 
um para_ a dout:iua que ahi ficou esboçada. 

O ponto de vista que predomina entre os nossos phi-
losophos e historiadores, é ainda hoje o das amplificações 
rhetoricas ao gosto de alguns modêlos francezes. 

E' por isso que, ainda ha pouco, um notavel jornal 
de Leipzig, fallanclo da vida espiritual dos bruzileiro!?, 
escre,·cu estas palavras : 

« lhre mechanische Nachal;unung franzrosischen 

'' La Scienza della Storia I pag. 388. 
• * Die philoaophische Gescliichf8(1Ujfas11un9 der Neuzeit I, img.48. 
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W esens hat sie daran gehindert, einen An 1auf zu selbst-
stamdiger geistiger Entwickelung zu nehmen, und Alies 
was ihre Litcratur protlueirt, trug den Stempel der Ober-
flacblichkeit, der Gedankenarmuth, des Nachbetens. » 

.E' dllro; mas é verdade; envergonhemos-nos disso. 
_ Quando na.o possamos já. devassar largos horizontes 

intellectuaes e proJuzir feito3 perdnraveis, ãbramos m!lo 
de nossos preconceitos e deixemos _a critica limpar o ca-
minho obstrnido por pobres e inuteis destroços. 

Rio de Janeiro, 1880. 



IV 
DOUS POETAS 

Sahirilo, ha pouco, á luz nesta capital dous volumes 
de poesias que são um excellenfe pretexto para assentar-
mos algumas idéas sobre o desenvolvimento litterario do 
paiz. . 

Silo as Folhas do Outomno do Sr. Bernardo Guima-
riles e a Linha Recta do Sr. Mathias Cárvãlho. · 

Um velho romantico, um bom companheiro dé .Al-
vares de Azevedo, um discípulo de Byron, de l\fusset e 
de Lamartine - de um lado,-e de outro-um sectario de 
novas doutrinas, um espírito em ebulição, onde facil-
mente se descortina a influencia dos parnasianos, mais a 
dos scientijiéistas, mais a dos realistÇts, todos de Pariz e 
todos coados através de Guerra Junqueiro, Guilherme 
<le .Azevedo e Gomes Leal, poetas põrtuguezes. 

Eu não sei bem si a poesia, o romancEi, o drama, a co-
media, o folhetim, o conto, a novella estão ou nilo comple-
tamente transformallos hoje no Brazil. Mas sei que a 
critica litteraria está. 

Nos ultimos quinze_ ann:os tantos têm sido os assum-
ptos de caractei· puramente qrazileiro em que se ha tocado, 
tal e ta.o pronunciado o esforço em conhecer bem o 
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passado nacional, que uma serie de factos e de problemas 
ahi estão a reclamar o estudo de resolutos obreiros por-
muitos e muitos annos. 

A' medida que a corrente eStrangeii-a, quo sempre ti-
vemos e sempre deveremos ter, na litteratura nos atirava. 
á poesia hugoana, e mais tarde a poesia de Sully Prud-
homme, e mais tarde ainda ao romanco de Zola e ao· 
mesmo tempo á critica allemã, ou ao positivismo de 
Com te, ou ao evolucionismo de Spencer, ao passo que os 
1·epresentantes entre nós do espirita do tempo punhão-
nos ao contacto das idéas européas, a pleiada dos affer-
rados ás nossas tradições, outra phalange de operarias) 
que sempre tivemos e sempre deveremos ter, abria brecha 
na pro-historia, na anthropologia, na linguística e na 
historia nacional . _ 

São dous· movimentos que se coÍnpletão, duas ten-
dencias que se barmonisão. 

Devemos ser homens de nosso tempo e t!11ubem de. 
nosso paiz. 

Esta dupla tendcncia modificou entre nós a critica 
litteraria·. E' por isso que aquelle que bem conhecer o 
seu Sainte-Beuve, ou o seu Faine, ou a· seu Scherer, mas 
desconhecer os trabalhos de Baptista Caetano, Couto de 
Magalhães, Ba.ptista de Lacerda, José Veríssimo, Ferreira. 
Penna, Rodrigues Peixoto, Frederico Hartt, :Macedo 
Soares, Paranhos da Silva e Pacheco Junior e sobre ar-
cheolog'ia, a linguistica, a etbnographia e a historia do 
Brazil, nao pódo amplamente entre nós exercer a cri-
tica. -

O m.ais que poderá fazer é colher em livros eul'opeus 
meia dqzia de regras, inspiradas pela analyse de es-
criptores estrangeiros, e cortar com ellas a roupa em 
que se de-vem envolver os nossos autores. 

Is~o é irregular e improficuo. Tal o methodo, entre-
tanto, <te que muito se tem abusado no Br.azil. 

Em geral os nossos chamados homens' de letras 



73 -

lêm livros europeus e especialmente livros franceze_s; 
raros occupa.o-se de assumptos brazileiros .. 

Innumeros são os poetas e litteratos que não sabem 
duas palavras da historia do paiz; raríssimos aquelles 
que se achão em estado de formular um juizo mais ou 
menos regular sobre o passado e o presente nacionaJ. 

A predilecçao de todos é pmamente pelas novidádes 
estrangeiras. 

E, todavia, quem tiver o gosto da erudicçil.o, <la an-
thropologia, da linguística, das sci_encias naturaés, etc., 
encontrará no Brazil vastíssimo campo ás suas pes-
quizas. . 

Emquanto não nos applicarmos a descobrir, escla-
recer, desvendar os muitos assumptos scientificos que 'se 
departlo entre nós e que attrahem sempre e sempre sa-
bias europeus ás nossas plagas, nao~fundaremos nossa 
litteratura scientifica, nem a nossa litteratura propria-
mente dieta. 

E' preciso ~ àeixar de lado o . methodo exterior de 
jnlgar os productos litterarios por meio de convenções 
rhetoricas. 

E' preciso procurar em toda a viela nacional o ele-
mento popular, vivo, constante, creador. 

E' preciso procura-1o na historia política e social e 
na historia litteraria e das artes. 

E, apezar de contarmos aquelles poucos escriptores 
que se vão· occupando dos estudos naciouaes, é ainda 
hoje urna verdade dizer que somos um povo que se 
desconhece. A historia brazileira està quasi toda por 
fazer, e sem ella nos perderemos sempre em divagações, 
não teremos um espírito proprio, nem a consciencia de 
nós mesmos. 

Tal o criterio fundamental das indagações litte-
rarias.-Os livros dos novos poetas devem ser um 
corollario de nossa propria evoluçllo, sob pena de nada 
valerem, de 1 nada. representareJl'l, salvo o testemunh<> 
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de algum raro espirita, algum raro pensador, t!lo geral , 
ta.o universal, ta.o humano que vá tomár assento entre 
os mais illustres representantes da especie e lá fulgir 
entre os genios que não têm patl'ia, entre os Schakspeares, 
os Dantes, os Gothes, cousa que nilo Eei-se já nos acon-
teceu ... 

E, com certeza os dous livros de que hoje nos 
occupamos µa.o se achão neste ultimo caso. Suas 
pretenções s!lo mais modestas. S!Lo dous productos 
brazileiros, que como taes devem ser julgados. Por 
este lado, ouso dizer,· que a obra do poeta mineiro 
avantaja-se a do democrata bahiano. 

O Sr. Bernardo Guimariles é uma das figuras mais 
interessantes de nossa litt1watura, onde appareceu ha mais 
de trinta annos. Par·ece-me que elle tem hoje perto de 
sessenta annos de idade. Oursou direito em S. Paulo, 
onde foi companheiro de AI vares de A~evedo, José Bo-
nifacio, ,Felix da Ounha e outroH estudantes enthusiastas 
e estroinas daquelles bons tempos. 

Foi a época de maior efforvescencia romantica em 
nossas académias. A' poesia religiosa de Magalha.es e 
á poesia cabocla de Gonçalves Dias - aquelles moços 
fizer!lo succeder_ uma poesia mais ampla, mai,s agitada, 
mais comprehensiva. Avantajára.o-se aos seus prede-
cessóres em conhecer melhor asJitteraturas estrangeiras, 
em preoccupar-se mais das questões sociaes, e em 
cultivar mais a fórma.-Trabalhárilo em horizonte mais 
vasto e com armas mais brilhantes. 

Entre ellea distinguia-se o Sr. Bernardo Guimara.es 
por um lyrismo sereno, placido, confiante, quasi bncolico. 
Era mineiro, e levava a influencia dé Gonzaga e dos 
sertões natae&. Foi s·empre contrario ao indianismo, e por 
isso criticou Gonçalves Dias. Inimigo de formalidades 
retirou-se aos seus serros, donde nilo sahio mais; onde 
nunca teve empregos publicos, onde é o ultimo Abencer-
rage do romantismo. Tem cultivado tambem o romance e 
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com um sainete especial. Seus livros do genero sa.o novel-
las de um enredo simples, de um estylo ligeiro, despre-
tencioso, semeado de lyrismo e de algumas notas humo-
rísticas. E' o mesmo que se dá nos versos. 

Nestes as Poesias e as "Novas Poesias leva.o vantagem 
ás Folhas do Outomno. O poeta revela-se cansado, com evi-
dentes tendencias mysticas e religiosas, e, em geral, já se 
repete. · -

.As melhores imagens do novo livro sa.o edições 
novas de_seus versos antigos. O livro é quasi um com-
plexo do nenias. As melhores peças, como lyrismo, são 
Flôi· sem nome !:l Saudades do Sertão do Oeste .de Minas; 
como_humorismo, sito A Modú e o Hymno á P1·eg1.1iça. Por 
estas quatro ligeiras composições aprecia-se perfeita-
mente a natureza poetica do nosso mineiro. Elle é no 
fundo uma natureza sceptica, a que se lig!to certas ten-
dencias epicuristas. 

Dahi o seu lyrismo voluptuoso de um Jado, e de outro 
a ponta de sarcasmo que deixa-se vêr em muitos dos 
seus versos. Mas o autor das Evocações é verdadeira~ 
mente um poefa, quero dizer, um espirito descuidoso o 
contemplativo, um espírito mobil e impressionavel. 
Nunca desmentio sua vocaça.o. 

Não sei se o mesmo aconteceria a .Alvares de .Aze-
vedo, se tivesse vivido. Quem sabe se na.o teria este, como 
o Sr. José 'Bonifacio, e l!,elix da Cunha, e ma.is que todos . 
o Sr. Octaviano, tomado outro· caminho na direcça.o da 
política? Na.o é que julgue as duas occupações incompa-
tíveis; é que o têm sido JJara os madraç_os do Brazil. Possa 
ainda o velho poeta viver muito e desmentir sempre e 
sempre a antiga regra da preguiça nacional, a santa 
]Jreguiça, a quem fez ta.o bellos versos.* 

• Pouco <lepois disto escripto falleceu o velho poeta. 
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Tudo isto que abi 1·ai dito do Sr. Bernardo Gui-
·mar!les, e que lhe e favoravel, na.o quer significar que 
elle nao tenha tam ben1 os seus defeitos. Tem-nos e bas-
tantes: é muitas vezes prosaico, ás vezes incorrecto e nllo 
poucas superficial. -

Tem certa delícadeza de tintas ; mas na.o tem força ;. 
interessa mas ni1o- prende, nao captiva, nao enthusiasma. 
Em todo caso, é um producto do seu meio. 

Vamos ao Sr. Mathias Carvalho. 
E' um brazileiro em regra. 
Dahi as ousadias de seu estro poetico, embaçado-

apenas por urna falsa thcoria da arte. 
Seu livro ó mais um pamphletc, uma proclamação 

política do que uma obra de arte; contém tambem certas 
profissões de fé sciontifioas. 

O autor conseguio fazer um livro que afinal ni:'\,o é-
uma obra de poesia, nem uma ob1:a de sciencia : é um 
mixto, infelizmente incolor. 

Nilo é o talento que lhe falta; é urna büu, orienta-
ção litteraria. 

Isto demanda uma explicação. 
Dis-se Du Bois Reymond, uma voz fallaodo da His-

tori.a da Creaçào de Ernesto Hackel, n!I.o sei se com justiça 
ou sem ella: «quando eu quizer lêr um romance sei · bem 
onde procura-lo.» E' o que se póde dizer em sentid9 in-
verso da Lúiha Recta do Sr. lVIathias Carvalho: <<quando 
nós quizermos lêr uni pamphleto político, ol.1 certas 
theorias scientificas, sabemos bom onde procura-los». . 

Ali ha uma confnsilo de generns e de domínios diver-
sos. 

A razilo principal desta anomalia consiste em um 
equivoco muito em voga cm nosso tempo. Nós cansamo-
nos da poesia piegas, ancruica e inconsiotente do rcman-
tismo em decadencia; sentíamos que esta poesia era 
falsa, affectada e nilo era a expressa.o de factos serios. 



77 -

Animava-a uma decrepita intuiçllo das cousas. Natu-
ralmente appareceu a idéá de uma poesia mais séria, 
mais verdadeira, mais em ha1·monia com a intuição vi-
gente. Dahi um mal entendu; começárão alguI).s a nos im-
pingir g.i.to por lebre, a ministrar-nos. triagas medonhas 
de falsa seiencia e politica em versá... E' ho'rrivel. 

Entreta.ato é· simples : a natureza na.o mudou o facto, 
o espectaculo das cousas, as peripecias da vida stto sempre 
os mesmos ; o que mudou foi a nossa visualidade, a. 
nossa intuiça.o. 

O assumpto da poesia é sempre o mesmo; a impres-
sionalidade humana é que se altera. 

Colloquem·se o selvagem, o homem antigo, o da 
idade média, o do seculo ~vn e o dos nossos dias diante 
de um mesmo phenomeno poetico, ou seja uma scena da 
natureza ou da alma humana, uma bella paisagem ou um 
ydillio de amor e, se taes individuos fôrem poetas, de-
cantaráõ o phenornéno cada um a seu modo. _ -

o selvagem usará das g·randes metaphoras mythicas 
da poesia prim'itiva, o homem antigo, filho da civilisação 
artistica dos gregos, usará de seu lyrismo ondulante, 
stto e sensual; o m_edieval cahirá talvez em effusões mys-
ticas; o do ' seculo XVII nos fallará a linguagem cavalhei-
reaca, medida, polida de"Racine; o contemporaneo indicará 
os re:t;inameotos, as effusões, o tumulto do uma alma 
trabalhada e vasculejada em mil preoccupações. Este é 
que é o elemento mobil da poesia. 

O erro dos ultimos romanticos foi considera-la uma 
futilidade; o err.o de alguns poetas recentes é conside-
ra-la um theorema. 

. A poesia só vai bem com a mocidade, o descuido, a 
imaginação, os sonhos. 

Só é verdadeiro poeta o enthusiasta; só sã.o verda-
deiramente ci:eadores neste genero os povos jovens. O 
maior erro de nosso tempo é desconhecer este caracter da 
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poesia; o segundo fazer della uma iJropaganda doutrina-
ria. Pór isso · escolhem para os seus cantos os assumptos 
terríveis e tremendo!;\. 

· Por -isso são poetas que não se relêm. 
Não é tudo: lida uma peçâ qualquer, estão todas 

conhecidas. E' a mesma objurgatoria, a mesma em-· 
phase perenne, o mesmo desconcerto, o mesmo barulho de 
principio a fim ! - São amplificações e personalisações por 

' toda a parte. São a Luz, a Voragem, o Bem) a Verdad e," 
a Razão, a Consciencifl , a Obseryação, o Direito, a 
Justiça, o Privilegio, a Cobiça, \t Revolução, o Progresso, 
a Patria, o Crime, o Povo, a Liberdada,- o Erro, a l\1íseri-
cordia, o Futuro, a Redempção, a Desforra, e com outras 
palavras todas trajaâ·as de letras maiusculas, tudo. per-

' sonificado e a nos metter medo. . • Não, isto n1to é 
a poesia. Pelo que me toca, e tenho susto em dize-io, 
pelo que me toca, eu nilio releio esta b\l rafunda. 
Quando eu sinto sêde de -poesia vou bebe-la em outras 
fontes ; vou procura-la ontle se acha.o l'etratadas as peri-
peciae, as lutas e as effusões da ·alma. humana. 

De todo o livro do t3r. Mathias Carvalho, só me 
agradilo verdadeiramente os versos a que elle proprio. 
parece ligar IJouco apreço; sao aquene·s cinco sonetos es -
condidos no livro sob o titulo de Velha' Historia, especial-
mente o segundo. 

E veja bem o poeta: para mim é mui apreciavel 
o Ileu talento, lastimo apenas que o desperdice em ale-
xandrinos at>peros, eriçados de declamações. 

-Como pamphleto gosto mais do Libello do Povo;. 
e como sciencia aprecio mais a Algebra de Ottoni. 
E' necessario arredar a mocidade dessa tendcncia fatal 
que a vailevando a falsificar a poesia. . Em ;ez da de-
clamaçíto veraejada, queremos o' lyrismo novo, forte, 
limpid·o, impetuoso, vivo, como o deve faz.er Q homem 
mederno. 
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E o Sr. Máthias de Carvalho pódo enveredar por 
esta senda, quando quizer. E' dotado d~ um talento 
objectivista e de um estylo algum tanto vivaz. Des-
prenda-se de certos modêlos, que - evidentemente imií,a, 
e falle-nos directamente por si. Deixe a poesia de receita 
e convenção. Contra a poesia desviada de seu caracter e 
mettida a se·r apparolho peàagogico é que eu protesto. 

Rio-1883. 
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V 
lDEALISllO E REALJSllO 

Assusta o alarido das escolas e systemas a quem 
o escuta .da região serena da arte. 

Deixem-no para o estaleiro da sciencia humana, 
onde cada peça da immensa fabrica é posta em seu logar 
ao martelloso_ ruído das argum~ntações. 

A arte deve ter uma vida mais desafogada, mais 
possível, .mais cheia de excentricidades e mystcrios. 

E quando a sophystíca litterari_a procura medi-1a. 
pela extensã.o microscopica de suas vistas, o espectaculo 
repugna e a tentativa é desprezível. 

Ha quem especule com falsas noções, que parecem 
outorgar as duas expressões - idealismo e realismo -, 
applicadas á poesia. . 

Os equívocos agglomerã.o-se e as tentações infun-
dadas se apresentãõ . 

.A. quem .conhecer um pouco o espírito human:l e 
eouber a certeza do que elle vale, nos tempos modernos, 
as vistas parciaes n!to cegaráõ . 

.A. idéa mais persistente, que uma das mais robustas 
edificações philosophicas, a de Hegel,-trouxe ao mundo, 
vem a ser o caracte1· i·elativo da 'Verdade. 

6 LIT~ •. CONTE MP, 
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Para tal acha.do, á primeira vista tão simples, houve 
necessidade de todo o genio do illustl'e allema.o, para 
determina-lo; e de toda a sciencia de Comte, para 
o divulgar.,,. 

Ainda bem ; o principio é geral e sua applicação 
deve Eer completa. 

Ás i<léas absolutas sobre poesia são uma herança 
da velha metaphysica, e absurdas como uma these de 
<:strologia. 

De ora avante - a pretenção de governo despotico, 
por parte de um modo de vêr parcial, é um falseamento 
de doutrinas, um quadro incompetente, incorrecto do 
espiri to do tempo. 

Mas indaguemos da historia. 
Lá tambem, lá na antiguidade, quando a consci~ 

encia humana, serena e imperturbavel, porque a vida 
era ainda pouco complicada, modesta e tímida, porque 
o coraçílo era ainda pouco exigente ; ql'lando a consci· 

· encia humana diante de todos os fundos problemas, 
se mostrava contente com a razão das cousas, vinha, de 
vez em quando, uina restea de sombra empallidecer-lhe 
o brilho. 

Abrí as obras dos grandes genios, os mais arredados 
de nós que quizerdes; abri o livro de Job. O espírito 
do sublime soffredor é açoutado por todas as flagellações 
que lhe atira o impla.cavel habitador das trevas. 

Satan é o destino ; a grande luta da humanidade 
está travada.** 

Ab1í Eschylo : tüdos conhecem essa poe!Üa travosa 
<le supplicios, embriagada de sublime padecer. 

Prometlieu é o genio preso, e todayia conspirado. 

* Ed. Scberer. -Melanges cl' Histoire Religieuse, artigo sobre 
-Hegel e o Hegelianismo. 

•• Vide Renan, Le Livre de Job; analyse do poe.ma. 
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Onde haverá mais ideal, isto é, mais transfigurações 
do homem e da natureza, e, ao mesmo tempo maüi 
realidade, isto é, mais vida., mais luta, mais tormento, 
mais dôr? E, se fôr ponderado que entre o homem de 
hoje e o de então ba o vasto labor de sonhos celestes, 
de ancias para Deus, de desapego da vida, que encha 
uma extensa secção da historia, o constituo o caracter 
do muitos seculos, a parcialidade systematica de todo 
aniquila-se. Nós outros somos filhos de uma ci vilisação 
complexa. * 

Todas as expansões reaes e sentidas do homem an -
tigo, sobremodo do grego, entrelaçarão-se a todos os ím-
petos para o desconhecido do homem 'da idade media . 
A alma moderna é a somma de todas nguellas effusões. 

O ponsamento hodierno agita-se por todos os lados. 
Na grande litteralurn correu1 as ondas Je todas as aneias 
ineffaveis, desde o sagrado enthusiasrno pela mulher até 
á sêde estupenda pela eternidade; desde a mimosa ex-
ansão pelo espectaculo das flores até ao dilacerante deses-

pero polo céo que atormenta. 
Ali ha de tudo; o medíocre é que é exclusivo. 
São us grandes idéas incarnadas na forma brilhante; 

odos os sonhos, como todas as necessidades; todos os pe-
adelos como todos os risos; a duvida e a crença, a mal~ 
iça.o e a prece ! ... 

Yej:lo-se as obras comp.letas que resumem o seculo. 
Onde ha ahi poesia mais sonhadora, mais utopica <lo 

ue a do Ashaverus de Quinet ? 
Naquella in<l.omavel torrente de impetuoso lyrismo 

s velhos e novos mysterios, as velhas e novas imposibi-
idades se attestilo, e, comtudo, onde um livro mais hu-
ano, uma poesia em que a exactida.o que nos toca seja. 
ais séria e implacavel ? 

• Vide Taine, Philosoph·ie de l'Art en Gréce; O momento ~ 
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Mas deixo esta ordem de motivos, e toco _em outros. 
Q que entendem por idealismo no terreno da arte? 
Se fôsse a suprema expressão, o mais sublimado 

·gráo das concepções humanas, então nada haveria de 
serio que nos vedasse de por elle moldarmos nossas obras. · 

Se o julgão synonymo de extravagancias, accervo de 
impossibilidades, neste caso, errão e n!!.O têm razão. 

Mas nenhuma destas explicações é a exacta; a pri· 
meira é um resíduo de metaphysica hysterica, a ultima é 
um disparate. -

O ideal é tambem relativo; não se concebe á priori ; 
depende das idéas que formamos de tudo. 

Esta verdade mostra o que elle vale; é o fundamento 
mesmo da arte e a historia aponta as variações de ambos. 

O que é o realismo? Se é a velha pretençã.o de fazer da 
.arte uma photographia eternamente a retratar acenas do 
mundo, na pintura admittiil sómente a paisagem, na poesia 
acostais-vos á seita pinturista ! !. ... 

E, se a prétenção é de julgar que o mister unico da 
poesia é reproduzir o que parece certo, real, para as 
intelligencias, neste caso, . o cri te rio de cada uma dellas 
é variavel, ou, por outra, as idéas diversas de cada um 
de nós t rarã.o o idealismo, cujo sentido philosophico é 
assim determinado. 

Mas o realismo deve ser entendido de modo di-
verso, isto é , como o que de positivo fôr a scieucia apon· 
tando, e a consequencia é que elle é necessario, é uma 
força que se impõ3, 

Idealismo. e realismo, portanto, sito p-rincipios que 
não se combatem ; unem-se. 

A poesia vive do consorcio de um e de outro. 
Um espírito comprehendedor afugenta as idéas 

apertadas e frageis; fórma sempre a harmonia das cousas, 
Ha, porém, uns críticos que se nutrem de acanhadas 

noçõ~5; apega.o-se ao incompleto com obstinaça.o. 
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Dabi um bom numero de juizos desponderados, que-
se vã.o espalhando, e dabi a seqnidao de idéas que mostra.o 
com relaça.o a uma poesia firmada na intuição moderna. 

Abrem um livro de um autor, e lêm esta apos-
trophe exagerada: ccgeographos da intclligencia, marcai 
sobre a carta do espírito humano, naquelle polo a 
sciencia, naqnelle outro a poesia! » * 

Julgno-se fortes com a intimaçllo; condemnao uma 
dns fecundas idéas da litteratura contemporanea: a poesia 
fundada nas novas tendencias. 

Entretanto as duas cousas se excluem, quanto aQ 
methodo, e harmonisao-se quanto ás vistas. 

Identica é a cegueira que lança o abysmo entre idea-
listas e realistas, a quem falta uma comprehema.o total 
da humanidade e da natureza. 

Recife, 1870. 

• Ch. Magnin Causeries et meditations Litteraires ; eclie. de 
1842. 
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VI 
VISTA GERAL SOBRE A ESCOLA LITTERARIA 

DO RECIFE 

I 

De toJos os centros intellectuaes do Brazil, se é 
que neste paiz os ha bem caracterisados, a cidade do Re-
cife, nos ultimos vinte annos-, é o que tem levado a palma 
aos outros na iniciativa das idéas. 

Desde logo cumpre-me avisar ao meu leitor que eu 
não sou pernambucano, e nem tenho em mui exagerada 
conta o ultimo movimento espiritual ali provocado, -como 
tarnbem nf:Lo aprecio largamente a tilo decantada aptidilo da 
grande provincia.do norte, para as lides das idéas livres, 
com suas tres e tão mal apreciadas revoluções deste se-
culo. Nem 17, 24 e 48 me prendem com fo1·ça1 nem é pl},ra 
rlecantar taes factos que tomo agora da penna. 

Minha pr0tençilo é inais morlesta, visa á época re-
cente e a idéas de natureza muito diversa. O movimento 
a que me hei referido teve por factores individuos }leia. 
mór parte extranhos áquella terra, e só ali nasceu pelo 
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facto, quasi accidental, de terem elles ido lá fazer o seu 
curso aeaâemico. 

A gloria, pois,que de tal facto possa advir a Pernam-
buco é puramente reflexa; mas, nllo é menos verdade que 
foi na bella Veneza transplantada, para repetir a velha 
phrase do poeta, que as cousas se passárilo. 

Nem eu viria agora rememorar suocessos em que fui 
exigua pars, senão fôra a surdez de certo- chauvinismo cor-
tezãq, que pretende tudo haver descoberto ou engrandecido 
neste paiz, até aquillo que veio -do estrangeiro já prepa-
rado, como o telephono ! 

E' mister desfazer certas illusões, em quanto de todo se 
não perde a lembrança dos acontecimentos. A meia duzia 
de idéas mais estimaveis, que em outros pontos do paiz, 
como S. Luiz, Bahia, Rio de Janeiro, S. Paulo e Porto-
Alegre, vão, na hora aclual, na esphera litteraria agitando 
os espiritos, desde 1862 que no Recife vierilo á luz, e 
prosperárão no jornalismo. 

O terreno i:evolvido, á sciencia, a critica, a poesia) 
o foi ali largamente, tanto quanto no Brazil isto podia 
acontecer. Uma fatalidade, que se prende de um lado ao 
de.5prezo da côrte para com a imprensa provinciana, e, de 
outro, á posição pouco vantajoi'a dos trabalhadores de 
de que vou fallar, é a razão explicativa de terem fic;-i.do 
clles quasi ignorados, ao passo que outros mais felizes 
entllo, como ainda hoje, fôrão na capital do Imperio 
aureolados com o t itulo de notabilidades. 

Na.o contentes com a centralizaçi:to política e admi-
nistrativa, os pretendidos guias do pensamento nacional 
:hão sonhado tambem !}Om a centralização litteraria ! . 

Comecemos pela poesia. 
Â primeira phase das lutas que tenho de rapidamente 

historiar -foi a da formaçao da escola naciónal, que ar-
vorou a bandeira_ pantheistica e revolucionaria de Vi -
ctor Hugo, com seu estylo forte e exagerado. 
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Seu chefe ali foi Tobias Barreto de Menezes, que 
levou o systema preparado de Sergipe, sua patria, onde 
o cultivava-desde 1854. 

O joven poeta aportou a Pernambuco em fins de 
1862. Desde entao, sua voz se fe7. ouvir, .e em torno 
delle gruparão-se muitos enthnsiastas aproveitaveis, dei-
xando as velhas tendencias. Entre outros se coutavito 
Castro Alves, Vjctoriano Falhares, Plinio de Limn, Gui-
marnes Junior e mais tarde Castro Rebello Junior. 

O chefe e os discípulos não vivêrão depois muito cor-
dialmente; a emulação tornara-os rivaos, n!to contes-
tando, porém, nenhum ao sergipano o pre.:itigio da ini-
cia tiva. A vida. academica no Recife nesse tempo foi muito 
aprazivel. 

Era a phase <la guerra com o Paraguay. As f estas 
patrioticas se repetia.o com as noticias de nossas >ictorias 
e um enthusiasmo sincero se fazia sentir entre os moços . 

O theatro, sob a direcção de bons artistas, e o salào1 

ao iotl.uxo d as bellas pernambucanas, recebia com o reci-
tativo um brilho vivo. Os poetas ti verão principalmente 
por · musa o_ patriotismo, o enthusiasmo csthetico e o. 
amor. A0 lado desta triplice manifestaçao exhibia-se a 
poesia philosophica e um lyrismo bri-ll.iante e sadio. A 
primeira necessidade da joven escola foi banir o byro-
nismo affoctaclo e o laruartinismo lamuriento, que tiYerão 
tantos representantes, ainda hoje festejados om todo o. 
I mperio. 

Nas folhas do Recife de 1862 a 1870, existem nume-
rosas p1;oducções que attestão o que aqui se affirma. E ' 
uma. questa.o de datas; é só verifica-las. 

Alguns livros depois fôrão publicados reproduzindo 
aquellas peças. Entre outros, Espumas Fluctuantes de 
Castro Alves, Mocidade e Tristeza, e Scentelhas de Palha-
r~s, e Oo1·ymbos de Guimarlles Junior. 

Os versos de Tobias Barreto :ficár!lo esp'.l lhados pe-
las paginas dos jornaes, até que o autor destas linhas 
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ultimamente imprimio em livro uma parte delles sob o 
titulo de Dias e Noites. 

Entretanto, Castro Alves, discípulo assás aprovei-
tado, mas sem a .intuiça.o philosophica, o sentimento .exa-
cto e a correcçrro plastica do mestre, passando polo Rio de 
Janeiro, onde teve ruidoso acolhimento, foi acabar o seu 
-curso em S. Paulo; fez-se lá ou vir e c1·eou asseclas, quo 
<lepois proclamárito a nossa poesia hugoana como um re-
bento daquelle solo .•. 

Isto já em 68, quando a escola, como ta1, enti·ava 
i:lm decadencia. 

Actnalmente de todos os angulos elo Imperio nos 
assalta.o poesias bombasticas, ele deixar estatelados os mais 
fleugmaticos leitores. 

E' que de ToLias Barreto e Castro Alves pa;;;sando 
para os seus discipulos, ostensivos ou não, o estylo se exa-
-gerára, tornando-se uma manefra aspera e desconchavada 
de poeta. 

A falta de sentimentos e de idéas foi supprida p_ela 
phantasmagoria de uma lingu'lgem empolada e ridícula. 

Na.o entra nos calculos deste trabalho proceder .á 
analyse dos poetas e escriptores que ilirigirao o movi-
mento espiritual pernambucano dos ultimos annos. Indi-
car em traços rapidos a marcha das idéas, eis o fito pro-
curado . Por isso se deixa.o de apontar as vantagens e de-
feitos do hugoismo brazileiro, seu alcance e seus estrag·os, 
e demonstrar como em S. Paulo, principalmente, á força 
d e jogar bombas sobre o paiz, elle acabou por inanir-se. 

A ' ultra-romantica generosa e enthusiast.ica de To-
bias Barreto e Castro Alves succeden no Recife o r ealismo 
de Celso de Magalhaos, Generino dos Santos e Souza 
Pinto. Tinhão antes trabalhado nas fileiras dos adeptos 
<lo Hugo, e reagirao afinal. 

Seu systema, porém, não repousava na vasta intui· 
ção evolucionista do mundo e da humanidade, prep:na11a 
pelo darwinismo e pela critica. 
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O realismo litteraúo e poetico de que se fizerllo os 
corypheos nao foi o corollario do realismo scientifico que 
sub.stituio as velhas construcçõcs metaphysicas. 

Era já depois de 1868, nas Poesias de Celso de Ma-
galhães e nas ldéas e Sonhos. de Souza Pinto já se nos 
depara esta nova tendencia, affirmada mais fortemente 
nos periodicos a:cademicos apparecidos dahi em diante, 
maxime no Trabalho. 

Hoje tudo isso é corrente na mór parte do paiz; mas 
é preciso nllo olvidar-se a origem. Continuavão.os poe-
tas a sacrificar ao romantismo ou ao realismo; quando o 
autor destas linhas, offereceu a idéa de uma poesia, que, 
fi rme na moderna intuição Cl'Üica, edificada pelos es-
tudos historicos, de um lado, e pelas scieucias naturaes 
e philosophicas, de outro, fôsse a crystallisaça.o das vistas 
mais adiantadas do espírito contemporaneo. 

Um critico francez, sondando os motivos íntimos da 
poesia sceptica de Byron e Goethe, encontrou-os no es-
tado social incongrue~te dos fins do seculo passado e 
começos do Mtnal. 

Por um raciocínio simples, fui levado á concluir 
para s, poesia de hoje uma intuiçilo diversa. Esta na.o po-
dia mais ser pedida nem ao decrepito espiritualismo me-
taphysico de Uousin e Jouffroy, nem-ás vistas pantheisti- ' 
cas de Quinet, ou ao socialismo revolncionario de Hugo. 

Havia t.ambem de ser differente de outras soluções 
já antes apparecidas, como o realismo de Coppée e Riche-
pin, e corno o positivismo este1·il de algm;1s outros. ~ 

·Só a concepção critica do universo, que é o grande 
foito da sciencia do dia, concepção que tem o triplice 
apoio do positivismo de Oomte, das idéas monisticas do 
Darwin e da sciencia religiosa allemil, é que podia, a 
meu vêt", ser a inspiradora da arte actu'11. Cumpre 
advertir que do positivismo só a fecunda noção dos· tres 
estados é o que foi aproveitada para a intuiçilo critica 
<la litterntura de hoje, como eu a pude comprehender. 
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Semelhante idéa, pouco partilhada entro nós, foi ati-
rada á luz na Cr·ença, periodico publicado no Recife em 

- 1870, e desenvolviua nos- annos seguintes em diversos 
jornaes daqnel1a capital. ' 

Um dos indispensaveis-recursos da theoria, foi com-
bater o i·omantismo de preferencia no seu predilecto 
representante - o indianisrno brazileiro. J g-ual opposição 
foi feita ao falso idealismo e ás unicas pretendidas con-
cepções 1·ealistas. Todas as obras, quer de critica, quer 
de poesia, que tenho publicado no Rio de Janeiro, são 
documentos dessa intuição littcraria e_ em grande parte 
são reprodncção do que havia publicado antes no Recife. 

Por outro lado, o moderno naturalismo do romance 
brazileiro,qual o comprehendêrno o distiuctissimo escriptor 
Franklin Tavora e o esperanQoso Lui.z Dolzani, é tam-
bem um p1;01ucto- do movimento do Norte. 

· Estes autores depois ausentarão-se, t razendo para o 
Sul Slias i.d éas já feitas e desenvolvidas. 

E' tempo <le passarmos á sciencia e á critica. 

II 

Algumas idéas que, a proposito de nossa ultima 
questão religiosa, fôritO discutidas no Rio de J aneii'o , 
entre outros por Ganganelli, annos antes o havião sid() 
no Recife por um escriptor, que tinha tanto mais de 
illustrado do que o- notavel chefe da maçonaria brazileira, 
quanto é mais do que elle desconhecido. 

Refiro-me a Abreu e Lima. E ' com pezar que deixo 
passar este ens!Jjo de fazer em traços miudos a caracteristica 
desta nobre individualidade. A occasiao não é a mais 
apropriada. 
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Oomo os poucos homens de nierito real neste paiz, 
tem elle sido largamente deRdenhado. Seus trabalhos de 
patriota liberal, que pôz o braço ao serviço da indepen-
dencia da Columbia e da Bolívia ao lado do celebre 
libertador da America do Sul, fora.o esquecidos. Seus 
cscriptos ·em ·que foi o primeiro, entre nós, a encetar 
a critica sem reserva, profligando as autoridades de palha, 
engrandecidas por nossa fatuidade, fôra.o por esta ridi-
cularisados. Apresso-me em dizê-lo : .A breu e Lima na.o 
é para mim mais do que um autor de ordem secundaria, 
medido pela bitola de seus congeneres europeus. Aferido, 
porém, pelo padr!to brazileiro, elle se ostenta muito àcima 
do nível de seus rivaeê. da. patria, por mais endeusados 
que tenhao sido em detrimento seu. 

Em sua longa carreira ha a distinguir o que fez 
como patriota americano, liberal e militar, e o que fez 
como escriptor. Por este lado, ainda se deye separar o 
que, logo de volta da Oolumbia, praticou no Rio de 
Janeiro e o -iue mais tarde publicou em Pernambuco. 

Em uma e em outra esphera, se nem sempre suas 
idéas fôrão originaes e seguras, seu exemplo foi sempre 
para imitar-se. Independente e ousado, nunca se prostrou 
aos pés de nossos governos sensatos ; independente e 
illustra<lo, foi quem primeiro brandio neste paiz o latego 
da critica sobre a enfornada legenda de homens como 
Cunha Barboza, Adolpho Varnhagen, Evarist.o da Veiga , 
Diogo Feijó, Nascimento Feitosa, _Pinto de Campos e 
outros tantos semi-.deuses que g·yrao na atmosphera 
empoeirada de nossa política e de nossas letras. Pelo -
que nos internssa neste momento, devo sómente indicar 
que nos annos de 1866 e 1867, já velho e. proximo ao 
tumulo, sustentou pela imprenaa uma luta renhida, cujos 
resultados sao os dous livros intitulados - As Bíblias 
Falsificadas, e O Deus dos Jiideus e o Deus dos Christãos. 

AQ total - tres respostas a m;n padre imprudente, 
que occupa um alto assento na igreja brazileira. As 
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qualidades deste contendor erão das menos proprias para 
engrandecer a pugna e dar fulgor ao ad v ersario liberal. 
E, todavia, aqui dentro do nosso horizonte, A.breu e 
Lima brilhou. 

Elle, por certo, ignorava, como todos de seu tempo, 
o grande thesouro que constitne a moderna 1;ciencia da 
exegese biblica. A nova critica religiosa lhe era desco-
nhecida. 'De um ponto de vista voltairiano, porém, e com 
a intuição de um velho catholico de hoje, muito antes da 
Infallibi lidade e da scisão de Doollinger, elle delucidou 
a questllo c1as bíblias protestant_es, . ditas· falsi.ficctdas1 e 
discutio outros pontos controversoi::, com o o purgatorio, 
a inquisição, o culto das imag·ens ... · · 

No terreno do direito ecclesiastico privado escreveu 
sobre o padroado, e bouaplacito imperial, ausencia dos 
bispos de suas dioceses. De envolta lá so achão acer-

. tadas idéas sobre o casamento civil, liberdade religiosa, 
emigração estrangeira, concordata com Roma ... 

4 obra do general permanece despercebida, quandO' 
seu digno successor, amontoando volumes soóre volumes. 
causou ruido no Rio de Janeiro. A longa serié intitu-
lada a Igreja e o Estado, apezar de sua bôa intenção, é 
um dos maiores monumentos de nossa má cultura meta-
physica : Q velho · GanganelU, a despeito ele seu merito,. 
nao descobrio a America; quer me parecer. 

Nl1m tão p.ouco o velho Abreu e Lima a descobrira, 
ainda que dotado de qualidades espirituaes mais profun--
das. Nem no Recife, nem no Rio, os dous illustrel'I cory-
phens produzirao pensf!mentos origioaes. 

Mas o general tem, sobre outros, o prestigio da. 
antecedencia. 

·A' forte luta sustentada pelo autor âo Socialismo e· 
o autor.ela Jenisalém succeclérão outras menos ruidosas o-
rnais fecundas. _ . . 

A grande transformação do pensamento hodierno.,. 
produzida pela ascendencia da Allemanha, o unico,. 
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1'epresentatfoeman que teve no Brazil encontrou-o em Pcr-
J.ambuco. Ainda neste ponto o iniciador foi Tobias Bar-
reto de Menezes. Eu não conheço maior metumorphose 
operada cm mn espírito do que a effcctuada no cscriptor 
sergi1Jano. . , 

O chefe da poesia hugoina brazilcira fez-se igual-
mente o e" angelista do gei roanismo entre nós. 

A critica é a grande porta por ornle nos vai fazén do 
cou hecer a AUemanha; e a critica em sna t otalidade 
applicad::t á philoso phia, á religi íl.o, á :itteratura, á poli-
tira e ao direito. - Tobias Barreto tem percofrido todos 
estes dis trictos <la sciencin, sem qt1e ·sua antiga intuição 
romantica o perturbe. Disse Victor Hugo de S ainte-
Beuve que este tinha Ullj pouco do poeta no critico e um 
p0u co do critico no poeta. O nosso escriptor conseguio 
separar de todo os dous domínios. Sua phantasia não eu-
nevôa a sua razão. 

Desde 1870 que abandonan<lo quasi .totalmente a 
poesia, atirou-se á critica em seus variados ramos, o -ypais 
tarde no direito . A sua nova intuição elaborada pelo es-
tudo profundo do pósitivismo, do darwinismo, elas escolas 
de sciencia r el igiosa allomil., maxirne a strauss-bauriana e 
pela leitura dos historiaJores litterarios, como Julian Sch-
midt e Treitschke, e dos publicistas, corno Mohl. e Gneistr 
derramou-se em variados escriptos. Em avulso conta os 
trabalhos eeg-u.intes: Ensaios e Estudos de Philosophiq: 
e Crit·ica, Brazilieri wie es ist in litera.rische1· Hinsicht 
beti-achet, Ein ojf ene1· Brief an die deittsche Presse, Um 
diswrso em mangas de camisa, Estudos allemães, Fiinda-
inento do Direito de P itnfr e Meno1·es e Loucos em Direito 
Criminal. · O germanismo de T obias Barreto, firma-se, 
quanto á sciencia-,. na intuiça.o mon_istica do mundo e da 
humanidade, e presuppõe o conhecimento de Com te e de 
DarwiQ, e, na litteralura promove implicitamente a ap-
plioação do principio da 5elecça.o natural entre as nações, 
fazendo-nos jogar á marg·em as migalhas da civilisaçilQI 
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fr:mceza, e mergulhar na grande corrente da. cultura 
,allema.. Semelhante modo rle pensar envolve por força a 
necessidade da critica objectiva, isto é, daquella que, nílo 
guardando preferencias, estudando os homens e os factos 
como elles silo, lavra o seu juízo se!JJ. tergiversar, por 
mais energico que possa elle ser. Inutil é dizer que met· 
tidas neste cadinho, certas notabilidades brazileiras quasi 
.que se evapor!Lo. Tobias Barreto na.o recuou; elle é a 
mais completa incarnação do ospirito critico moderno no 
Brazil. , ' 

Mas eis que no Rio de Janeiro só dd 1874 em 
diante é que pela vez primeira os nomes de Darwin e 
Comte fôr!Lo pronunciados em publico em · conferencias c 
escriptos, quando em Pernambuco erilo de vulgar no-
ticia entre os moços de talento desde 1869. * 

. A critica· sciencia, pois, . na.o nasceu na Oôrte com a 
rhetorica do Conego Pinheiro ou com as divagações do 
S r. Machado de Assis. -

Escusado é advertir que o germanismo litterario do 
escriptor sergipano é letra quasi sem desconto em certos 
círculos brazileiros, onde a língua allema. é uma especie 
de epigraphia accadeana. 

Sorte de contagium anima-tum, a ei.va nacional só se 
apega aos defeitos daquelles que entre nós ousilo pensar. 

O que havia de enfesado na poesia de Hugo facil-
mente propagou-se; o que ha de vivificante naAllemanha 
nós o repellimos. . 

O escriptor do Brazilien 'wie es ist é unÍa grande 
intelligencia e um grande coraç::to, mas é um homem em 
certo sentido exclusivista. Seu espírito pó de percorret·, 

* As primeiras exhibições sobre Darwin fõrão no Rio de Janeiro 
:as c_onferencias do Dr. Miranda Azevedo em 1815, apparecidas 
.depois em fasciculos.-Sobre Comte, os artigos do Sr. Miguel Lemos a 
.datar de 1874 e publicados mais tarde em opusculo em 1877. 
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sem duyida, larga parte da escala do saber humano, mos-
trando comtudo uma facéta predilecta. Em poesia teve 
elle um mestre,-um portentoso genio. Sempre produzia 
por si, com oxuberancia d' alma; e, to.da via, em sua pa-
lheta havia de ordinario entreoutrasumatinta certa·rEm -
füteratura e critica tem tambem um ideal: a alma de 
uma raça, o espírito tudesco. · Sempre pep.sa por si, com 
segurança; e, todavia, sua penna, que póde molhar-se 
em tinta preta, ha Je trazer, ás mais das vezes, alguns 
pingos rubros das preferf.lncias germanicas. 

Isto é bom, os iniciadores devem ser arrebatados, 
systematicos, exelusivo,s. E' uma condição de victoria. 

O autor deste ensaio, espírito, ao certo, inculto e 
inhabil, foge dos systemas. 

Em poesia, o naturalismo critico, porque é a feição 
do tempo; em philosophia e litteratura, o ?'t3alismo scien-
tifico , e a verdade de onde quer que ella venha, Isto 
envolve uma serie .de affi.rmações e pegações, que appa-
recérão nos jornaes de Pernambuco em oito annos os q.ue 
medeiárão entre J 869 e 1876. 

Pelo que toca á litteratura, em sua face restricta, no 
que mais nos interessa por ora, esse peusamento quer 
dizer, pelo lado negativo:- abandono do indianismo e 
do luzismo exclusivos, igual despreso dos sonhos roman-
ticos e do falso neo-realismo ; pela face positi vn. : nova 
intuição da poesia em geral e especialmente da ameri-
cana ; nova concepção da poesia popular brazileira, e da 
historia litteraria da naçao, onde devem pesar todos os 
elementos ethnicos do paiz. A todo este movimento cri-
tico do norte, por sem duvida sµperior á evolução poe-
tioa, filiarão-se alguns jovens escriptores, que fôrão de-
pois residir e trabalhar em outros- pontos do paiz ; taes 
são, entre muitos, Celso de _Magalhães, Rocha Lima e 
Araripe Junior. · 

Nao falta muito para que algum dos directores da 
metropole do pensamento brazileiro reclame, eomo obra 

7 . LITT. C011TBKP. 
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sua, o que os esforços de todos aquelles representa.o como 
trabalho litterario e scientifico. - _ 

Eu fallei poucas linhas acima em nossa poesia po-
pular. ·No Rio de Janeiro na.o se tinha tratado de seme-
lhante assumpto antes do excellente escripto do notavel 
criticÓ Celso <le Magalhiles, intitulado-A poesia popiilar 
b1·azileira, publicado no Recife em 1873, trabalho em que 
elle pôz ao seu serviço a theoria da selecçilo natural ap-
plicada ás raças que povoilo este paiz. Depois é que o 
Sr. Conselheiro .Alencar mimoseou o.s seus leitores com o 
medirmo prodncto - O nosso ca,ncionefro. 

Esta rapida noticia do desenvolvimento de idéas le-
yado a effeito na bella cidade onde-estudei, que é a minha 
patria intellectnal, nilo leva por alvo o engram1ecer os 
meus companheiros de lides e muito menos a mim pro-
prio. Restabelecer a verdade de alguns factos e com-
primir umas pretenÇõeA indebitas, eis o motivo dirigente 
deste esboço. 

Infelizmente do Brazil nao se póde dizer o que da 
Allemauha escreveu, ha pouco, o sabio Virchow·: <e A 
meu vér não temõs agora mais nada a pedir para nós; 
havemos chegado ao ponto em que devemos, sobretudo, 
propôr-nos, por nossa Ínoderaçilo, por uma certa abne-
gaçilo do nossas preferencias e opiniõe.s pessoaes, a fazer 
perdurar as disposições favoraveis que a naçao ha teste-
munhado a· nosso respeito >>. 

Quem dera que ahi tivessemas chegado. 

Rio-1880. 



VII 
DRANMOR~' 

I 

Na.o sei se ainda mais me intrigarei com os littcratos 
fl uminenses, se lançar-lhes cm rosto que é uma vergonha 
para elles o completo dernonhccimento cm que vivem de . 
um dos primeiros poetas da actuali<lade, e q uc reside 
eµ tre nós La longos annos. Mas esta é a vordadc, e nilo 
procuro esconde-la, ainda mesmo C!Il prcjaizo de miuha 
posição, cada ·vcz mais difficil, entre os g·randcs c:;c:ipto-
rcs que pullulão a Cttda c.mto da capital do b 1peri'.). 
Quando fa!lo em posição difficil, evidentomcncc me cn-· 
gano, porque miuha liberdade de apreciaça.o cresce jus-
tamente na razão do afastamento em que dos howeas do 
dia mo colloco, e o odio que por isso me vot:'.to na.o me 
mctte medo algum. De nada tenho que arrcpcnJer-me, 
sona.o da pouca activid.ado que hei cmpregaJo cm chamar 

* Dranmor's gesammel!e Dichtun.;en. Dritte venr.ehrte Au-
:ll.age; Berlin, 1879. 
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-os proclamados genios a contas. Da grande galeria de 
·notabilidades patrias, de todas as idades e tamanhos, não 
pass1Lo talvez de umas duas duzias os bustos em que tenho 
dado minha martela,da, quando um pouco mais de ener- _ 
·gia me faria percorrer o museu inteiro e ajudar a quéda 
dessas estatuas toscas, que por- si mesmas iee estão desmo-
,ronando .•. 

Como quer que seja, o que desejo agora assignalar é 
o facto singularíssimo da existencia entre nós do Sr. Fer-
nando Schmid (Dranmor), laureado poeta, applaudidis-
simo na Europa, collaborador de um jornal que ajuda a 
fazer a opinião do velho mundo a nosso respeito, autor 
do varias opusculos sobre nossa vida commercial e po· 
litica, tudo isto sem que os litteratos da terra, que são tão 
espertos e que sabem tanto, de nada tivessem o menor 
presentimento ! Abstracção feita de rapidas noticias, in-
sertas no Jornal do Comme1·cio e Criizeiro por Carlos 
Jansen e na Gazeta de Porto-Alegre por Carlos de Ko-
seritz, nada mais no Br-azil se tem escripto sobre o autor 

- do Requiem. Por pennas brazileiras ainda menos. t En-
tretanto, é elle um dos mais distinctos estrang·eiros que 
h1Lo residido entre nós, e ainda hoje na colonia allemã, 

·que no Brazil co.nta homens co'mo Gruber, Jansen, von 
Ihering, von Koseritz, Fr ._ Müller, Tautphceus e outi;os 
mais, o poeta Dmnmor é um primiis inter pares. 

Chamar ~ara elle a attenção do publico brazileiro, 
não é cumprir só um dever de cortezia, e pagar tambem 
uma divida de rtl_conhecimento a um dos m_ais profundos 
-e delicados pintores de nossa natureza, e ao forte lyrista 
que entre os seus cantos· n1Lo se dedignou de inserir tra-
ducções de Gonzaga e -Gonçalves Dias! 2 

1 Jansen e Koseritz são allemães. 
z Pe Gonzaga-no livro, e de G. Dias-na Deutsclie Zeitung 

do Rio de Janeiro. 
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Fernando Schmid é filho de Berna, na Suissa ; veio· 
ao mundo no mesmo anno em que o poeta dos Tymbiras, 
em 1823, a 22 de julho. Nilo é sem motivo que assigna-lo 
a coincidencia. -

Ambos são poetas, ambos vivêrão no Brazil e na 
Europa, a.mbos inspirarão-se nos dous mundos, ambos 
viajárão muito, e que differença de notas e de intuiq_ões !. .. 

Vai entre elles a distancia que separa duas raças 
e duas civilisações diversas. 

Schmid era filho de um banqueiro mui conceituado, 
roas nilo i·ecebeu ed\wação litterarii;i especial, e em 1843, 
aos 20 annos, emigrou para o Rio de Jãneiro, com 
destino á vida commercial. Daqui passou-se para Santos, 
onde foi chefe de uma-ca~ a exportadora, começando logo 
a fazer fortuna. Em 184 7 fez a viagem em v:olta do globo, 
par tindo daquellê porto e a elle regressando. Em 1851 
percorreu toda a Europa, e no anuo seguinte estãbele--
ceu-se definitivamente no Rio de Janeirn, de onde só tem 
sahido em via~·ens mais ou menos rapidas para os Estados-
Unidos, republicas do Prata e Europa. Foi durante muitos 
armos consul geral da Austria-Hungria ·no Brazil, e 
tambem ela Russia durante a guerra da Criméa. Viveu 
sempre a vida aspera e acth:a de homem de negocio, con-
seguindo reunir fortuna, que mais t11rde veio a perder. 

Natureza idealista e cedo comprimida no commercio, 
desafogava-se -em leituras e viagens, que vierão a fornecer 
as côres de sua palheta. Desabusado pela fortuna, a prin-
cipio risonha e mais tarde inconstante, eivado pela leitura 
de Schopenhauer, desilludido pela pratica do mundo, e ao 
mesmo tempo animado pelas recordações dos diás felizes, 
dá-nos hoje o exemplo de um homem grandemente pessi-
mista e.profundamente calino, descrente e equilibrado no 
meio de seus desenganos. Vive retirado e obscuramente, é 
qua!li um taciturno, mas nilo é um triste. Ha nelle não sei 
que segurança e confiança de quem já viveu bem e gozou 
bem, de quem se acha satisfflito pelo que já fez, q11e nãe> 



- 102 -

se im_po .. ta com o que lhe possa acontecer. E' um homem 
qne jogou :=t ~ma partida, que nada mais e.'·pera, qne ·nada 
mais emprchende, que deixa-se viver por habito, mas 
acha-3e perfeitamente tráuquillo, rnreno e esperançoso ele 
morrer ; porque a morte se lhe figura o nada, e o nada é 
p:ira elle a felicidade. Voltar para a inconsciencia, perder 
o sentimento e a idéa, atufar-se no mundo cégo das forças 
plíysicas, eis o ideal do pessimista, e o poeta do Reqiiiem 
nilo faz excepçilo no seio da escola. Nã.o ha muito escre-
veu-me elle : 
_ « O poeta Dranmor está morto : Fernando Schmid 

continúa a sua vida commercial, .hoje reduzida a muito 
acanhadas e modestas proporções. A caba de completar os 
seus sessenta annos; depois de tantas aspirações, lutas, 
fadigas, viagens, tentativas, ora felizes, ora mallogradas, 
chegou á velhiee e á pobreza. Sã.o clgus inconvenientes 
que elle snpporta fjerenaménte, sem receios nem lamen-
tações, no desprezo das váidades e basofias, encarando 
desde muito tempo a vida humana como uma gymnastica, 
mais ou menos agradavel, e como derradeira consolaçã.o 
-o Nirvana. » 

· As poesias de Dranmor, pseudonymo do poeta, 
cccnpilo na litteratura allemã. d\L actualidade uma posiçllo 
síngular.Tres notas ,!listinctas descobre.m-se nellas: o lyris-
mo amoroso de um sabor delicadíssimo; o de que sS.o especi-
rnina ás peças : An Helena, Ein Wunsch, Pei·dita e Sait· 
dádes ; o lyrismo descriptivo americano de que alto exem-
plos-Januario Garcia, Febre Amarella, Waldleben e 
Santos Perez; e, finalmente, à epos philosophica de que o 
Reqitiem é a mais acabada indi viduaçã.o. A valsa dos demo-
riios occupa no livro um logar especialíssimo ; é uma 
poesia sui generis. _ 

Tod: s as inspirações de Dranmor s!to animadas pelo 
SO'pro do uma imaginaçã.o vigorosa, vasadas em uma 
forma correcta e brilhante; em um rythmo sonorissimo, 
de uma sua vida(lo encantadora. Nos versos l~ricos a 



103 -

noviJade das imagens e o vigor dos pensamentos separa.o 
o poeLa do commum dos romanticos byronianos, grupo a 
que Dranmor seria filiado, se a isto se na.o 'oppuzesse a 
'irilidaJe de seu estro. Dmnmo1· é um sceptico; mas nllo 
é um choramingas. Esta verdade irradia e impõe-se por . 
si mesma a quem tiver lido Daemonenwalzer, po1· exemplo. 
E:;ta poesia é \ima especie de auto-psychologia do nosso 
sonhador. 

Passa elle em revista as suas decepções, as suas illu-
sões mortas ; mas não pranteia, nem se lastima; não se; 
insurge, nem blasphema. Nada de colera, nem de 
pranto. Calmo, como um naturalista, assiste ás evolu-
ções de sua alma, aos desenganos da sorte, ás doçttras e 
travos de seus amores, ás peripecias em que se achou en-
volvido. . . }!}' impossivel desconhecer a verdade e a 
sinceridade dos sentimentos do poet9.; impossi vel tambem 
.é mostrar mais confiança em si mesmo e mais-resignaç1lo 
no seu proprio ideal. 

E ' uma inspiração real, exacta~ sentida, uma poesia 
que foi vivida, que assim se passou exactamente. 

Era natural que juntasse aqui de diversas peças 
fragmentos traduzidos ; não o farei, porque a poesia não 
se tràduz. Se a trasladamos em p.rosa, tiramos-lhe 
n identernente todo o movimento, viço - e brilho ; se o 
fazemos em verso, falsificamo-la inevitavelmente. Abraço 
neste ponto a ópinia.o· de Scherer; 

Como amostra do lyrismo pessoal de Fernando 
Schmid, omo apenas inserir nesta noticia as estrophes 
de Pe1·dita, disfiguradás em prosa portugueza. Na poesia 
o fundo e a fórma, como reconhecem os grandes mestres, 
se amalgamão, se confundem -por tal arte, que é im-
possível separa-los. Perdita trajada de prosa é uma. 
traição, e a traiça.o é esta: 

« Sim ! o meu lar ainda é o teu, pobre e errante 
menina; porque tu me amas fiel e cegamente. 
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« .Ah l o mundo era sem perdões, sem compaixão 
e sem senso, e por isso pela mão te conduzo por caminhos 
sem espinhos. 

(( O que desejavas está sati~feito.. . Faço nisto, 
mais do que o meu dever de homem? Poderia resistir 
aos teus rogos, mas aos teus pra-ntos-não ! 

((- A imagem dás passados tempos traspassa-me o 
coração, e apenas posso tremulo dizer-te: detem-te, 
mínha corsa selvagem! 

« Descansa nas virentes devezas, pe~sa: ~ão volvas 
atraz os olhos; tu fazes parte dos meus pezares, e fa:zes parto 
das minhas alegrias. 

« Que vamos bem unidos um ao outro, que assim 
praticamos com acerto, têm-me contado as pesadas perolas 
dos. teus olhos castanhos. · 

« Oh! como corrias ao meu encontro e era in-fantil. 
o teu brad·o, quando á noite, pela-chuva e pelo vento, 
ouvias o tropel de meu cavallo ! ... 

« E como poderei jamais desc1:evcr o que o meu 
coração por ti sentia, ·emquanto na janella refrescava:> 
a fronte encandescida. 

(( Pód0 o m'lmclo zombar-"-o perverso!-do leão do-
mesticado; de bôa vontad_e .segue elle a tua voz ; porque 
tu o amas sincera e cegamente. 

<e Junto a elle estás salva ; sua casa é hospitaleira 
e Eierena... Cuidar de sua pobre criança .é tudo o que 
elle almeja. » 

-Eis ahi; a tradu.cção é exacta; mas noventa e nove 
-e meio por cento da belleza dos -versos ~vaporarlío-se. 
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II 

Requiem é a mais significativa producção do'. -livro 
de Fernando Schmid ; é uma das creações mais impo-
nentes da lyríca moderna. E ' um poemeto em vinte e 
oito trechos, em rithmos admiraveis. E' um singular 
hymno á Mo?·te, feito por um hom'em imbuido das idéas 
da philosophia pessimista, em elevadíssimo estylo e em 
effusão tal de profundos pensamentos a deixar impressio-
nado o mais desabusado leitor. O poeta é implacavel; 
esmaga uma a uma todas as nossas illusões, e compraz-se 
em lembrar-nos as severas verdades que todos go.stamos 
de esquecer. _ 

A morte não lhe merece risos nem lagrimas, não 
o affaga, nem o atemoriza. Para as almas tímidas o poe-
meto é de uma leitura commovente e talvez incommoda; 
aos animos fortes estimula e convida a pensar. 

O poeta como divisa usa destes versos : 

• Tout penser sans crainte, 
T!mt quiter sans plainte, 
Tout comprendre sans voir, 
Tout aimer sans espoir. • 

E' a epigraphe do Requiem . 
.A. poesia pessimis'.a, como se nos apresenta nesse 

hymno, não deve ser confundida com a poesia senti-
me111.tal ou com a poesia sceptica. Lembra antes Job e o 
EcoleBiastes do que Byron e- Musset, filia-se antes a 
Leopardi e Baudelaire do que aos chorões do romantis-
mo em decadencia. O pessimismo é uma das mais anti-
gas e authenticas expressões do espírito humano'. 
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. Merece a mesma attenç!Lo que o optimismo. Afinal, 
considerados ambos em seu caracter mais intimo, :edu-
zem-se a uma q uest!Lo de tem pernmen to. Nem tudos 
encara.o os espectacul0s Ja vida pela face risonha ; a 
muitos ella se revela pejada de soffrimentos e decepções ; 

_ indigna até de ser vivida . .. 
E ' um thema já explorado, nilo resta a menor du . 

vida. E qual será o assum pto de que a poesi~ n!Lo se 
tenha àpoderado? O verdadeiro poetar em nossos dias é 
uma, terri vel luta pela originalidade, é o esforço ing.:Jntis-
simo por descobrir faces novãs na alma humana e no 
mundo ; é a luta pelo inesperado; é quasi um esforço 
pelo impossível. 

Dranmor sahio-se bem desse combate. A these pes· 
simista em suas mil.Ós começou por ornar-se de g<1las ver-
dadeiramente t-ropicaes ; o poeta canta a morte com as 
melhores cordas de seu plect-ro, com as mais vibrantes 
notas de sua lyra; faz-lhe uma recepçilo . principesca, 
cobre se de fl.ôres para· bem recebe-la. 

Além disto, como disse, seu espirita n!lo perturba-se, 
qual o de u.m prccito medroso da morte, po,rque as 
penas do -inferno o espantao; ou ta:o pouco alegra-se e 
exulta como o de um santo que deseja a morte, porque 

~tem pressa de gozar as delicias da eternidade. 
Nada disto. A morte para Dranmor é apenas a so-

lução neg~tiva de um problem9. tambem negativo ;-a 
v1ua. } •. m bas 8!'.lo-nos rngratas, silo-nos despoticas; sof-
frendo-as nós sem remissilo, sem have-las pedido, sem 
have-las desejado e sem pode-las amar nem odiar. De quo 
serve o amor ou o oclio em cousas necessarias e fataes ~ 

·Pelo que me toca em particular, e quaesquer que 
tenh!lo sido os desgostos que tenha experimentado, não 
serei eu nunca o amigo e o cantor da morte. Gosto muito 
da vida; tenho a mania brazileira. da luz e do bulicio do 
mundo; a terra mo encantâ. Por eEte lado, sou o mais . 
optimista dos homens. 
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Viver, viver · muito, _ viver aindl.l, viver sempre .•. 
q nem déra que ist.o fôsse p,ossi vel !. .• 

A Dranrnoi· respondo com Reri :1n, o brotilo h elJe· 
nisado : · 

u L'ex·istence qui m'a été donné san'l qne je l'eusse 
demandéo a été pour moí un bienfaif. Si elle in'était 
offerte, je l 'accepterais de nouveau avec reconnàissance. 
Je n'aurais, en disant adieu á la v:ie, qu'á romercier la 
cause de tout bien do la charmante promenade qu'il m'a-
été donné d'accomplir á travers Ia. realité.i> 

Mas, d tout pren.dre, o Requiem é 'Qill magnifico .-
poema. O autor, para torna-lo 'conhecido do nosso pu-
blico, emí rehende1J uma traduc'ção franceza, apparecida 
ha tres annos aqui no Rio de Janeiro e dedicada a todos 
aquelles q uo na -joven e livre terra brazileira, segunda 
patria do poeta, pens:lo, luta.o e esperlLo . .A_ ·traducçilo dá-
nos o sentido do poema; contém tudo qne um trabalho 
deste genero póde conter de melhor, menos a essencia 

1 ineffavel da' poesia; porque essa se esvaece nas torturas 
de uma tr.aducçno. A verslLo - portugueza da prosa fran-
ceza de Fernamlo Schmid é que vem agora, offertar ao 
publico a joven Carolina von Koseritz, que liga -ás graças . 
de uma belleza peregrina-os dotes de um espírito culti~ 
vado. 

Como me~o de despertar a attença.o de nossos litte-
ratos para o ce1ebrado popmeto, applaudimos o trabalho , 
da graciosa rio~granclense. ,,, _ 

A versão é correcta e attínge perfeitamente o seu 
fim . 

E '-nos, porém, g·~rato e_sperar que em breve a ;fiôr 
de nossos litteratos po~sa lêr ·o Reqiliem no original. 
Grande é agora a tendencia de nossos esc.riptores e 
moços academicos _para o estudo da ling-ua- allemlL. E' 
um movimento que si'nceramente applaudiníos, n1() des-
presando o excellento ensejo que se nos offerece de 
consignar que tal evoluçi'Lo é devida á propaganda_ da 

.í 
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desdenhosamente chamada escola - teuto-sergipana .•. 
Amanhã vir-nos-hão tal vez dizer que foi ahi q nalqner 
felizardo o provocador do. movimento ... Não será para 
admirar, depois de tantos outros casos do genero. 

A' joven traductora os nossos parabens, e ao Sr. 
Schmid sinceros emboras por ter tido uma interprete 
tão iotelligente. 

Para concluir. 
O illustre escriptor suisso merece todas as at.tenções 

do publico brazileiro. Os nossos litteratos têm ahi diante 
um mestre, cujas i·elações lhes rrnrão altamente provei· 
tosas, um soberbo artista, rujas inspirações lhes serão um 
incentivo constante a ousados commettimentos. 

Dranm01· deixa-nos a inapagavel impressão de um 
insigne lyrista e de um vigoroso pensador. Não tem as 
choradeiras dos velhos romanticas, nem as agruras do re· 
alismo francez. Mas, tem a i.dea1iCÍade de um pemiadoi· 
agitado pela philosophia do seculo e pelo tumulto da vida. 
E ' um crente de nova especie, que affirma com sereni-
dade o seu dcsespHro. 

Aque~ido ao sol bTazileiro, tem no estylo certo ar 
de parentesco e de convivoncia com os coloristas tropi-
caes. 

Se não lembra o Brazil pelo fundo das idéas, lem-
bra-o pela garridice das imagens. 

Nossa terra é-lhe uma segunda patria, que elle ama 
reconhecidamente.. 

Com o nosso idioma, que elle muito affeiçôa, soube 
familiarisar-se ao ponto. de escrever alguns versos em por-
tuguez para maior accentuação da já citada peça, Sau-
dades. 

Saibamos nós outros render ao poeta os preitos a que 
elle tem direito pela originalidade de seu genio, pela 
sinceridade de suas convicções. 

Jlio, 1883. 



VIII 
A SITUACÃO LIBERAL E O SR. FRANCISCO OCTAVIANO 

J . -

Por mais que se não q1;1eira fallar dessa cousa extra-
nha, que se chama a politica brazileira, é impossível abrir 
a boca para dizer uma palavra Aequer sobre o triste im-
perio americano, sem exconjurar desde logo a lepra, que 
se lhe agarrou ao corpo, como inveterada syphilis aos 
ossos de velb o devasso. 

Deixemos para o lado as antigas datas e envergo-
nhemo..,nos ante .os acontecimentos recentes; para cobrir-
nos de pejo bastão elles; basta-nos memorar os erros, as 
vilezas, as miserias da ultima situação política inaugu-
rada em Janeiro de -1878 ... -

O paiz tem sid~ testemunha dessa · dansa macabra, 
mais extravagante do que a valsa dos Demonios do grande 
lyrista Dranmor .•. dizemos mal, 'a naça.o tem testemu• 
nhado esse fandango indecente em que o paiz tem cam-
baleado dos erros para as protervias, das tolices para os 
engodas da advocacia administrativa ... 

Ha seis annos que o espectaculo nos contrista. 
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E são elles os homens da reforma oii revol'l,tção que 
devemos agora chamaF-da mentira e da contradicção, Silo 
elles os gr1ndes protogonistas em scena. 

Nã9 agitár:lo uma só qtÍestao notavel, n!:l:o_resolvê,ão 
um só problema auspicioso; cevarao-se de presumpções 
e debate-rito-se este1ilmente entre os interesoes occultos, 
e as preoccupações peque11inas. 

N:lo souberão formular uma lei de reforma eleitoral, 
porque a que nos offertárao é manca e _desconchavada; 
não pud-erão resolver a questão dos impostos provinciaes, 
porque as decisões levadHs pelo telegrapho só têm pro-
duzido a anarchia; nao atinárão com a reforma do 
ensino, porque até aqui nao têm passado dos pareceres in-
folio, dos projectos a retatho e dos congressos in f?,eri; 
não puderão ultimar o codigo ciril, porque at_é aqui não 
têin passado das commissões mudas; não discutirão o 
negocio . das Missões, porque andilo ainda hoje com medo 
do-i couraçados argentinos; nada resolv~1 ao de serio; 
mas fizcrilo o confrato elo gaz, o convenio de Oopa-Oàbana, 
a patuscada do Xingú. . . • . Ob ! 'isto sim, isto fizerão 
el1esi.. . , · 

Levados de erro em erro, acantoados na impoteneia, 
chegárilo ao ponto de nao poder organizar ministerios 
via veis; chegárilo ao ponto de desejar a propria queda, 
e trazer-rios a praga dos conservadores, seus dignos 
irmaos em patacoada e corrupção ! 

O pa:z vai mal; "cada situação politica que se inau-
gura, é um immenso fiasco que se prepara. Não temos 
politicos de merito, não temqs estadistas de valor; esta-
mos cm pleno reinado da mediocridade e da pequenez. 

· Povo e governo não se entendem aqui, consi<l.erao-se 
duas forças antagonicas, em estado de completa polari-
dade. Dahi a concepção especial que da politica form!t<> 
os proprior> figurões ·e dos mais conceituados dos nossos 
partidos. 
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A política a todos faz a impressão de uma região 
maldita, de uma gemonia onde a suffocação nos assalta. 

E como poderia ser de outra fórma se os procla-
mados directores do pensamento nacional, se os decan-
tados factores de nossa historia são os primeiros a la-
.borar nas velhas formulas e a repetir as futilidades ' 
correntes? 

Documentemos. 
O Sr. conselheiro e s nador Francisco Octaviano 

de Almeida Rosa, cm um dos mais recentes trabalhos de-
vidos á sua penna disse isto : « • • • sahio-me de en-
contro a politica, a infecunda Messalina, que <le seus 
braços convulsos pelo liysterismo a ninguem. ,deixa sahir 
senão quebrantado e inntil; 11eio-me ao encontro, arras-
tou-me para suas orgias .. . etc. » 

Posta de lado a entonação rhetorica, a empola phra-
siomanica do velho escriptoi:, sempre resta-nos ahi um 
triste documento moral e intellectual do Si·. Octaviano. 

Moral, porque má copia fornece de si o illustre se-
nador, que ha trinta ~nnos ou mais atufou-se n'ls orgias 
da inf1me Messalina, tem nellas galgado posição e hon-
rariati, é lá chefe de bando, ó guia e mestre, e ainda n!to 
deu ao paiz a satisfação de vê-lo sahir daquella festança 
arreliante; intellectua], por.:pie, S Ex. confessa assim 
a esterilidade do seus :rlanos, a inutilidade de sua9 idéas, 
sé é que algum dia os teve. Sejamos francos: o Sr. Octa-
viano é um velho e acanhado r.omantico,um espírito esteril 
e vazio, incapaz cm todo tempo de emprehr.nder qualquer 
cousa do profundo e vivo em política; é uma natureza 
sem relevo, um homem apagado, que representou durante 
trinta annos uma figura equivoca em nossas lutas poli-
ticas e sociaes; é um estadista sem planos, um diplomata 
sem no:·mas, como foi um jornalista -sem vida, um poeta 
sem ideal. 

Pertence áquclla . classe de romanticoe byronia.nos 
para quem a política é uma pescaria ao destino, um jogo 
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á venturâ, uma funcçonata, uma festança. em que vamos 
tentar fortuna.. . · 

Que um critico desabusado, um espectador livre de 
preconceitos, que de nossa política tem apenas o conhe-
cimento das grandes tropelias que nella se pratica.o, 
venha chama-la de Messalina. concebe-se. Mas que 
um factor dessa política, um diplomata, um senador, 
um ehefe de partido, um homem de Estado, um acclamado 
mestre, venha dizê-lo, .eu não comprehendo. · 

O Sr. Octav'iano, quer elle queira, quer não, é 
um dos grandes amantes da hysterica Messalina .... 

Elle não entrou nella como um matuto do interior, 
algum co1·onel senhor de engenho, só pelo gosto de ser ve· 

- reador, ter uma pa_tente da guarda nacional, ou alguma 
commenda~ 

S. Ex. entrou na política, e em nossas lutas sociaes, 
como um homem de letras, como um publicista cheio 
de_ esperanças e de talentos, como apregoárão os seus 
admiradores de sempre. E então por que nlto compre-
hendeu a política ao theor de uni espírito culto e des-
interessado ? -

Por que não vio ne1la a sciencia da vida nacional 
-a que os homens de talento, e caracter silo obrigados 

· a levar o seu -contingente em prol do progresso e do 
futuro ? 

Quaes fór::to jámais os seus planos, os seus estu.dos, 
as suas lucubrações sociaes ? 

, Fôrão e sil9 ainda um enigma insondavel. Na po-
lítica", ou se entra eni nome d@ um principio, de um 
programma se1·io; de wn alvo feeundo e realizave1, ou 
não se toma parte nella definitivamente. 

E' esta a razilo por que todos os grandes -vultos, 
todos os nota veis estadistas, todos aquelles que se batéra.o 
em nome de um ~yste~a, de . uma causa em bem da 
patria, nunca se arrependérl'l.o de seus esforços, quaesquer 
que tivessem sido as àgrura,e do caminho. E' por isso 
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tambem que todos aqnelles que vêm na politica apenas 
uma vasta negociaç!lo, e nella ingerir!lo-se sem ideal, 
sem vistas elevadas, ao cabo de tempos recuao espavoridos, 
arreliados, desilludidos. 

Enta.o começão as queixas, as queixas infundadas, 
estereis, ridículas. 

Quando e como o Sr. senador ,Octaviano bateu-se 
em nome de nobres idéas? Como e_ quando elle fez 
a grande política progressiva e sci1mtifica? 

Como e quando elle lutou por fazer vencer . seus 
planos, suas maduras convicções?. Nunca e de fórma al-

gumaN. · d l' · · · 11 o meio e nossos po it1cos mais notaveis e e occupa 
posição terciaria. 

Nunca o vimos á frente do Estado lev·an:do a effeito 
uma nobre idéa; temo-lo visto em sua banca de advogado, 
dando impulso a poderosas emprezas. 

Se tudo está podre, se o imperio se afunda, se a 
~Messalina em seu hy§terismo ostenta a corrupção e a in-
famia; se os projecto11 alevantados do digno senador na.o 
podem ir por diante, pela conspiraç'.l.o da torpeza, qual a 
razão por que S. Ex. na.o rompeu ainda as velhas relações, 
não esmagou da tribuna do senado os embaraços que se 
lhe oppoem, não castigou os criminosos, e não a brio novos 
horizontes á vida nacioa;tl? 

Sua posiça.o é commoda; mas na.o é brilhante. 
E já agora n!lo nos dispedimos de S. Ex. sem j nn-

tarmos alguns traços mais á sua caracteristica. O St·. 
Octaviano passa por poeta, jornalista, orador, diplomata · 
e notabilidade politica. Discordamos de todo cl•J seme-
lhante pensat·. 

O illustre senador é para nós apenas uma das mais -ni-
tidas incarnações do espírito do segundo reinado no Brazil. 

A prjmeira de todas, como é natural, é o impe-
rador, a segnn.ia é s .. Ex. Têm ambos alguns pontos de 
contacto. 

8 LlTTo CONTEMP, 
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D. Pedro é um sabio sem descobertas, e S. -Ex. um 
escriptor sem livros; D. Pedro occulta-se por trás dos 
ministros para fazer o que quer, e o nosso sena;dor es-
conde-se atrás das homens· que dá por si; o impe-
rador diz gosfar mais das letras do que de seu o:fficio 
de reinar; o Sr. Octaviano tem saudades de suas dfn-
Eões litterarías, e finge amaldiçoar a política que o arre-
dou da poesia ••. 

Emfim ha entre elles uma certa l'Í validade de intel-
ligenciaJ manifestada desde os tempos escolares; porque 
ambos têm a mesma idade e o Sr. Octaviano era o tutú do 
joven príncipe quando este não - sabia bem suas lições : 
« Olhe1 V: jJ!/_agestâde, qiie o filho do Almeida Rosa vai muito 

· bem e ate está passando nos estudos a V. Magestade >> 

dizião os professorer, do paço, segundo nos a:ffirmão velhos 
daquelles bons tempos. 

Filhos da mesma época, obedecem ambos, miita/ is 
mutandis, á mesma intuição, nutrem-se dos mesmos pre-
juizos, e usao do:; mesmos artificias. 

O Sr. Octaviano é sómente mil vezes niais culpado ; 
porque D. Pedro está no seu papel ele rei, e -S. Ex. ni'lo 
devia jamais esquecer as suas virtudes plebeias. O impe· 
rador deve ser mudo, e fol equiparado aos loucos pela 
Constituição, e S. Ex., que não é inviolavel nem irrespon-
savel, tem ás suas ordens a t.ribuna· e a imprensa para dar 
largas ás suas idéas e ao seu patriotismo. 

Mas o nosso senador gosta de deixar-se ficar n-as re-
giões Dlysteriosas do silencio e das meias palavras. Como 
poeta é um anonymo nocivo, productor de traduçções in-
colo1 e:1, sem prestimo, ou de ligeiras peças lyricas, quasi 
sempre em alexandrinos errados e sempre sem força e sem 
delicadezas. 

No jornal~smo florcrneu ua época de transiç:'.lo entre 
Justiniano da Rocha e Quiutino Boc:iyuva, isto é, sym-
bo1isa uma decadencia. E' um escriptor palavroso, rhe-
torico, amaneirado e sem idéas. Nito tem calor, oao tem 
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vida; é fluente, mas de uma .B.uencia mortiça, pallida e 
doentia. So produz ligeiros fragmentos; porque é incapaz 
de tomar nma idéa, uma doutrina, e desenvolve-la em 
todas as suas faces. Sua phrase não tem 'colorido, nem tem 
nervo; é fl.acida e molle como as bochexas de um velho. 

E' prodigo em pequenos escriptos de encommenda 
ou cartas elogiativas. ·Em todos elles é sempre vago o 
pobre de doutrina. 

Acabamos de verifica-lo relendo os fragmentos postos 
á frente <lo Primefro Reinado do Sr. Veiga, e dos Vôos 
Icarios do Dr. Rozendo .Moniz. 

Entre os diplomatas o Sr. Octaviano é simplesmente 
um intruso. Seu g1·nnde feito é o Tl'Cltado da triplice 
alliança .. . 

Como orador o nome ele S. Ex. não é citado senão 
ás occultns entre os amigos. 

Na politica o nosso estadista dá homem p01· si, e 
distingue-se por nunca ter governatl.o. 

Quando acabareu1os com semelhante farça, a força 
ridícula de crear pobres legend::i8, e quando nos esquece-
remos do velho mytho do Sr. Octaviano Rosa na politicci 
e nas letras brazileiras ? 

Ha tambem uma mythologia litteraria, e o Sr. Octa-
viano é nella um Deus. · MeWlo-lhe o ferro da critica 
e deitem por terra o velho ido lo. 

Rio, 1883. 
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humorismo. Sem esforço de dilatada 
conhecimento de que nllo sahem da 
esses harpejos de morte. 

atten~ilo facil é o 
indo ~e da poetisa 

A natureza de seu talento é no todo objectiva. Sa.o as 
rnagnificencias exteriores que vêm-lhe acordar a poesia. 
que dormita no intimo. E é esta desde as maiores epopeas 
nacionaes primitivas até as mais profusas expressões da 
arte moderna a melhor poesia, a mais duravel sem du-
vida. A poetisa sabe descrever as galas do mundo physico 
e as exhuberancias do mundo moral. Nota-se que as suas 
melhores inspirações sa.o evocadas pelos grandes objectos 
e:I:teriores. O livro o attesta. E' o vulto de um monte, 
uma bella manhã, uma noite estrellada, a sua cidade 
natal; o espectaculo de um baile, uma festa do campo, 
uma menina querida, que lhe vibra.o as cordas interiores. 
E' dizer tudo. E porque embebida, como parece poder 
tornar-se dos attractivos da grande alma da natureza e 
da humanidade, na.o deixa essas magnas descridas, esse 
dolente arquejar? 

E' o elogio de seu talento e a condenmaça.o da sua 
escola. Qnizera vêr sua fulgida intelligencia livre, des-
alijada de todas as maculas com que uma seita frívola con-
segnio empana-la. Quizera vê-la radiante tomar o vôo da 
ousada poesia 1·ealista, natiiralista, humanicista, como a 
quizerem chamar, essa alguma cous_a de novo no mundo , 
da arté e da litteratura, ousada poesia que na.o sabe cho-
ramingar, mas que sabe subir. E ' a poesia, é a arte, e a 
litteratura inspiradas pelas expansões mascul&.s do espi« 
rito emancipado pela moderna e forte intuiçao scienti-
fica; mas sem constituir-se em formularia. 

A melancholia é propria só das almas a que fugira.o 
as crenças da infa.ncia e que ainda não Mhárão outras 
para substitui-las. 

As Nebulosas indica.o uma intelligencia que póde 
voar, deixando bem longe atraz de si a pleiada descon-
solada dos chorões nacionaes. 
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Dê a po.etisa esse passo que será decisivo para o seu 
renome. 

Na litteratura patria as gerações que se hi:to succe-
dido neste seculo ni:to têm um alto e profundo caracteris-
tico que as distinga. Agora mesmo contamos uma nova 
e uma velha geração, que assignala.o-se quusi esclusiva-
mentc pelos annos e ní1o pelo fundo das idéas. 

Se muitos si:to os defeitos de nossos classicos, enormes 
os do nossos romanticos, os realistas vulgares, atrazados 
e incultos va.o contrahindo immensos vicios. · 

Hoje o poeta ou o romancista não têm por missão 
maldizer da existencia ; o velho pessimismo exagerado 
sahio da circulação. 

E' tempo de pensar por outro modo. E a nossa 
talentosa poetisa pódo bem fazê-lo. Deixe para sempre 
os prantos improfü:,.-uos, e encare o mundo como elle é : 
um logar de luta e de progres.30. 

Mas parft que estes votos que sinceramente ouso 
fazer? O talento da poetisa não ficará por muito- tempo 
atado ; ella é capaz de emancipar-se. 

Yê-la-hemos por cert.o um dia não mais incommodada 
pela poeira da escola . Nem' é uma prova má o ter ella 
sacrificado em altar de falsos ido los. 

Todos os grandes poetas de no~sos dias pagárão o 
tributo ao phantasioso melancholismo. E' que o estado 
de incerteza das idéas durou larguíssimo tempo e em 
alguns pontos é ainda existente. 

Um resulta.do maligno, entre outros, do romantismo 
descommedido, foi o desvario do amor na litteratura. 
Vio-se um phenomeno extravagante: o ~scriptor, o poeta, 
crendo-se em regra infeliz, atirou-se a maldizer do amor 
e a julga-lo desgraçado. Dahi o transforma-lo em um 
sonho aniquilante, despedaçador, se a felicidade lhe pa-
recia remota; ou transfigura-lo em uns encarecimentos 



- 127 -

impuros, se as cousas lhe sorrião. O romantismo divor-
ciava o amor do prazer suave e serio, e, ou mudava-o 
em um desespero, ou em uma bacchanal. 

A consequencia ? 
E' que o amor e o prazer perdêi·ão· aquelle cai:_acter 

de dignidade e de candura que têm sempre as paixões 
profundas e sadias. Tornarfto-se então indignos de oc-
cu par as paginas de um livro de mulher séria . 

.A. autora ·das Nebulosas teve esse senso delicado e 
fez o sacrificio de emudecer a fibra mais agitavel de 
tod os os corações: - a do amor. Aquelle seu verso 

Sem ter a quem votar meus pobres cantos 

tão sentido, tilo pungente é para mim uma dessas 
condemnações inesperadas e eloquentes que sabem ferir 
de morte uma do~1triua. E' a sentença inevitavel dessa 
escola que mutila a alma hun~ana, tornando-a erma, 
viuva, porque polluio o amor ... 

Não ! .Apezar de ese.ravisada por uma doutrina de 
que nilo tem a o-ulpa, porque já a acho11 feita, a poetisa 
tem muito a quem votar seus bellos cantos. 

A' Natiireza, alma gigantesca profns&.mentc embria-
gadora, que espande-se impetuosa em mil exuberancia~, 
desde a montanha, vaidosa de esplendores, até a veiga. 
deliciosa de volupias ; desde a estrella, languicla de h::tr-
monias, até á :fl.ôl' delirante de perfumes ... 

A' Humanidade, vulto immenso escudado sobre os 
seculos, teu do Dante que sou dá os my:;terios, Schakespeare 
que escmta os corações, - e Jesus que aponta para os 
céos !. .. 

A' Familia, sacrario onde as almas se irradillo, onde 
os labios entre-abertos da criancinha adormecida fallfto 
das bençltos que sanctificn.o, onde um collo de irmã tem 
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a virgindada d'Os anjos e uns seios de mã.i-a castidade 
.das santas ... 

E, porque n!'Lo? ! ao Amor, doce virtude das almas 
que se beijao, pureza austéra dos corações que rn es-
trei tao. -. . >1-

Recife, 1872: 

• Este artigo foi escripto ha muitos annos, quando tinbão appa-
-recido as Nebulosas. A Sra. Narcisa Amalia nunca mais quiz 
brindar as letras patrias com outro3 productos de seu bello talento . 



XI 
A PilILOSOPHIA E O ENSINO s·ECUNDARIO 

; 

A proposta, que a congregaçll.o do collegio de Pedro II, 
acaba de submetter á approvação do governo imperial 
sobre a conveniencia , da reforma do regulamento desse 
collegio no .que diz respeito ao ensino e ao programma 
de philosophia, reduzindo-os ao ensino e ao programma 
de logica formal e real, tem por si varias ordens ele argu-
mentos, que, pnra completa clareza do assurnpto, redu-
ziremos a cinco principaes, expo!!do-os com brevidade e 
lucidez. Taes argumentos são os seguintes: nature.za in-
trínseca da philoi::ophia ; indecisão do governo a respeito 
de sua divisão e contendo; org·anização especial do ensino 
secundario; condições particulares do collegio de Pedro II, 
e finalmente, o exemplo dos mais cultos paizes da actna-
lidade. 

Tomemos uma a uma estas éinco theses. 
A natureza, intrinseca ·da philosophia, qualquer que 

'seja o ponto de vista em que nos colloquemos, é a de 
uma sciencia complexa, variadíssima, cheia dos mais 
abstractos e difficeis problemas; é a de uma sciencia que 
requer uma preparação solida administrada por estudos 

9 LITT. CONTEl\IP. 



- 130 -

anteriores e especiaes, a de uma scíencia, além disto, que 
exige certas tendencias de espírito para ser adquirida 
convenientemente. Ou a consideremos,. segundo uma das 
mais notaveis correntes pcilosophicas de nosso tempo, 
como uma sciencia que não tem um assumpto restricto e 
especial e antes como uma indagação geral, synthese de 
todas as outras ; ou a consideremos, conforme outra 
grande corrente da opinião, como uma sciencia que se 
occupa daqueJles assumptos que ainda não, s1lo tratados 
por sciencias particulares e de todo independentes, a 
philosopbia é sempre e do mesmo modo o mais complexo 
dos estudos, o maü; abstracto de todos, o m:-iis difficil de 
todos, e por isoo nos paizes, onde o ensino-é bem orga-
nizado, ella faz parte do quad.ro do ensino superior e aca-
dcmico ou uni.versitario. 

Se por outro lado tivermos, como é de força, segundo 
os nossos programmas, de considerar a philssophia não só 
nas duas accepções indicadas, senão, tambem como a scien· 
eia daquillo que nao será talvez nunca o objecto de uma 
sciencia particular e propriamente dita, isto é, se contem-
plarmos em seu circulo o estudo <laquillo-que Hamilton 
chamava o indeterminado, Spencer o incognoscive,l, Oomte 
a metaphysica inve1·ificavel, Kant o mundo dos numenes, 
ainda mais. crescerá . :::. difficuldade, íamos dizendo a im-
possibilidade, em que terl'Lo de a tufar-se mestres e discipu-
los, todos- estes meninos de 14 a 17 annos, mal prepa-
rados, de intelligencia pouco desenvolvida, e em cujo 
espírito um tal estudo é esteril e nocivo. 

Em todos os tempos só têm merecido o nome ele pbi-
losopbos alguns raros talentos privilegiados, capazes de 
vastas syntheses e do conhecimentos encydopedicos, O 
grosso dos indivíduos que se occupao de philosophia nilo 
passa da superfinidade das cousas, do lado exterior das 
doutrinas ! -

Se a isto juntarmos a indeeisilo e a luta i[.lttlstina dos 
Bysierr.as, especialmente dos systemas de nosso seculo, 
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EObrc aquellas questões· capitaes, que constituem os eternos 
problemas do saber humano, os enygrnas do mundo na 
lingtiagem de Du Bois-Reymond, se _pretendermos, como 
sômos obrigados no collegio elo Pedro II, dar o conhe-
cimento historico e doutrinario, já nao dizemos de todos 
os systemas philosophicos, mas exclusivnmente das dou-
trinas de Kant, Hegel, Schopenhauer, Comte, Darwin 
e Spencer, destes seis· celeberrimos chefes' de doutrina, · 
a difficuldadc- augmenta de proporções. 

Mas isto é ainda cousa nenhuma diante dos pro-
blemas especiaes e especiosos da malfadada. pntologia, da 
pretenciosa tbeo<licéa e mesmo da psychologia, da csthe'"' 
tica e de outras questões, q ne ue Costume EãO inclui<lus 
nos nossos disparatados programmas de philosophia. 

Nao e preciso -ajuntar n;ais nada neste sentido para 
bem comprehender o governo imperial a indecliu1jtvel 
necessidade da reducçao que indicamos. Um dos argu-
mentos adduzidos no proprio seio da c9ngregaçao em prol 
da proposta é o da necessidade <lo acabar com certa anar-
chi:t mental que invade o animo dos meninos_ sujeitos ao 
ensino de materiasjá de si anarchicas, como é incontesta-
velmente a ontologia, por exemplo. 

Sômos de acc~rdo neste ponto, tanto mais gostosa-
mente, quanto vêmos que a anarchia part,e <los pro-
grammas impreenohi veis, por versarem sol.ire scienoias 
impossiveis. 

Vejamos agora a prapria indecisao dos autores dos 
diversos regulamentos do collegio neste_ ponto. 

Passando em revista alguns destes regulamentos, e 
dos mais recentes, somos para logo feridos desagrada--
velmente pela indecisa.o e anarchia de seus autores diante 
uns dos outros. Estes dividem a mat:eria em logica, me-
taphysica e ethica; aquelles em psychologia, logica e moral ; 
uns em psychologia, logica, moral e thwdiâea; outros nestas 
mesmas partes, e mais a historia da philosophia., alguns; 
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finalmente, ajunta.o ainda, tal é o caso do regulamento 
vigente, a ontol.ogia. , 

Vê-se por tudo isto, que os autores dos cit·1dos regu-
lamentos laborára.o sempre em certa indecisa.o a respeito 
daquillo que elles ch~mavao a philosophia. 

Ora restringia.o-na, ora estiravno-na. D<1hi o estado 
de abaixamento em que .sempre esteve no paiz o ensino 
desta disciplina mais que complexa, e indebitamente, 
.contra todas as lições da bôa pedagrgiã, incluída no 
quadro dos-estudos preparatorios ou secunda.rios. 

Além de tudo, e por outro lado, a propria natureza 
da instrucç!lo secundaria repelle de si a superposiça.o ex-
travagante de problemas e questões transcendentaes ás 
intelligencias noveis. O que mm a ser a instrucça.o se-
cundaria~ 

Não mais do que uma preparação regular e metho-
dica para o ensino de uuiterias difficeis que demanda.o 
uma certa cultura preliminar. E' por isso que no qua· 
.dro dessa preparãça.o semp re esteve nos paizes cultos in-
cluido o estudo de uma ou duas ling·uas moitas de imlole 
synthetica, como o latim ou o grngo, para preparar até 
.certo p0nto os espíritos ás noções abstraétas •e a certos 
.conhecimentos elementare::i de littera tura indispensaveis 
ao estudo das sciencias superiores. E' por isso ainda que 
.á instrucga.o secundaria sempre juntou-se o estudo d[I. 
geographia elementar e das mathernaticas tambem ele-
mentares, finalmente, inclue-se ahi o ensino de uma ou 
duas liuguas estrangeiras, cujo conhecimento habilite o 

-academico a lêr aquellas obras de s<liencia, que se lhe não 
depara.o na litteratura nacional. 

Ora, o que vem fazer aqui a inversão das cousas e 
por que se foz entre nós oujecto de preparação aquillo que 
constitue o mais uifficil de todos os estudo.>? 

E' e3ta talvez a causa occulta da superficialidade da 
cultura e da litteratura nacional. 
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O estudante que vai cursar a uma academia, o que-
deve levar de melhor como peculio mental é o desenvol-
vimento de sua propria intelligencia, o. reforço de seu juizo· 
e de seu i~aciocinio, e isto se aprende em logica e espe-
cialment~ em logica formal, terreno neutro em que elle· 
nl'lo se per.de em divagações metaphysicas, mas em com-
pensaçao pisa seguro e póde por si conh_ecer os erros e os· 
sophysmas, ' as falsidades que o aEsaltarepi no curs9 dos 
estudos snperiores. , 

O ·conhecimento pratico das leis e regras elo racio-
cinio, a posse dos methodos, e de sua applicação aos cliffe-
rentos ramoa de sciencias, tal Q estudo capital da philo~ 
sophia como preparatoriQ. 

Mas vejan;os outras razões tiradas da propria orga-
nização elo collegio de Pedro II, e ainda mais de nossos-
collogios particulares de instrncção sccunuaria.. 

Sahiclos aos 9 on 10 ~nnos dos estudos primariosi 
os conditados aos tuturos gráos academicos passão o 
curso de preparato1·ios em quatro ou cinco annos, ou 
mesmo seis, nos collegios particulares, e cm sete no 
collegio de Pedro II, o que importa dizer que acabão 
os preparatorios aos quinze ou dezeseis annos nos col-
legios particulares, e aos dezesete ·no de P~dro II. · 

Nesta itlade atrapalhado com seis ou sete materias 
outras, o estudante não tem tempo para habilitar-se conve-
nientemente nas seis partes da philosopbia hoje exigidas, 
nem tem o desoovolvimento intellectual indiEpensavel 
para compr~hende-las. 

Dé fórma que ou.o professor dá a taes ma terias a ex~ 
tensno e amplitude que os seus bdcs de homem de letras-
e de sciencia lhe obrigão que lhes dê, e neste easo perde 
do todo o seu latim, ou redu-las a proporções minimas7 

como é o caso entre nós, .e um .tal estudo superficial e 
lacunoso de assumptos importantissimos torna-se im-
productivo no espírito do estudante, desvirtua-lhe ·o 
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<.1osen vol vim unto natural, e é a fonte de perturbações men-
taes <lolorosissimas. 

São conhecimentos fragmentados, desfigurados, fal. 
sificados em grande parte; sao absolutamente um mal, e 
o mister do governo em mateda de instrucçao não é des-
naturar as iutelligencias ; cumpre-lhe ao contrariõ, enca-
rni uha-las bem na direcçao do progresso scientifico. A 
falsa philosophia ministrada a retalho é, repetimos, uma 
das grandes fontes da mediocridade de nossa litteratura, 
do apoucamento de nosso jornalismo e de nossa ·incapa-
cidade scientifica. ' 

Os moços estudantes, uma , vez chegados ás acade-
mias, o seu primeiro cuidado é, com razao, arrancar de si 
as falsas e incom pletas ~noções recebidas, e sem base séria, 
atirarem-se á lSusca de outras doutrinas, de outros sys-
temas, de outras luzes, e dahi as reacções violentas e o 
estadp tumultuaria e anarchico dos espiritõs juvenis. 

Nós nao somos se~tarios da falsa paz das intelligen-
cias ; gostamos da luta ; mas da luta proveitosa, e nao é 

1 essa que dá ordinario se nos depara entre os nossos moços 
em geral. 

, Queremos a grande luta das idéas firmada em fortes 
estudos e nilo o pedantismo e a superficialidade. 

E' por isso que os paizes mais cultos de riosso tempo 
assim o entendem no ponto precípuo desta questíto, e 
aqui tocamos a quinta serie de nossos argumentos: o 
exemplo dos grandes povos. · 

Na Allemanha e em geral entre todos os povos do 
NoTtc da Europa o ens_ino da philosophia entra no 
q nadro dos eRtudos superiores. Como instrucça:o prepa-
ratoria nos lycêos e gymnasios ensina-se apenas a logica, 
e_ ensina-se bem. 

Os estudantes, passand·o aos altos estudos, levi!.o a 
dcxtreza do pensamento e o conhecimento dos principaes 
processos do cspfrito humano. 
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E m quasi todos esses paizes é só a logica formal 
a nrnteria leccionada; em outros junt:lo-se as principaes 
questões da logica real, o que não déixa de ser até um 
certo ponto proveitoso. 

A parrno-se questões transcendentes e diffi.cultosas, e 
e eucarão-se as fórm1.ts geraes do raciocínio humano. 
Dahi ·o notabilissimo progresso <los estudos logicos em 
nosso seculo. 

A logica formal foi reformada por George Bentham, 
Thompson, Whately, Hamilton, de Morgan, M.ansel e 
outros, e a logica inductiva ou real, por HerschelJ, Whe-
well, Stuart Mill e Spencer. 

Existem tratadqs praticos como os de Bain, Stanley 
Je vons e Uberweg, ao alcance da intelligencia dos moços 
que em nossos collegios prepara.o-se para os seus exames 
de philosophia. 

E' um estndo que póde ser simplificado, minis-
trado com habilidade, e que será altamente proveitoso. 
E' o que acontece nos paizes da Europa que deixamos 
citados. 

Ar.:!UIDcntão os nossos adversarios com o exemplo 
da França onde o curso da philosophia nos lycêos é ponco 
mais ou menos no mesmo gosto do que se faz no Brazil. 
Esta razão é con.traproduce_at'. Nós copiamos os program-
mas franceze'l sem o menor criterio e depois argumen-
tamos éom o ·nosso proprio plagiato. 

Sim, é o que se dá em França em certá escala, na.o 
resta a llienor duvida, e lá mesmo já os defeitos do sys-
tema têm sido sentidos e pro:fligados. 

E' uma das razões por que a philosophia franceza em 
geral não se eleva ácima da vulgaridade e das amplifica-
ções palavrosas. 

Excepção aberta da obra systematica de Augusto 
Comte, que foi elaborada justamente fóra das condições 
d9 ensino official e movida ·especialmente contra esse 
-011sino, tu.d.o o mais que em França se escreveu neste. 
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seculo com o nome de philosophia, feitas pequenas re-
ducções, deve pôr-se no fogo. 

Em tudo mais, em tudo aquillo que é objecto de 
estudos universitarios, como as mathematicas, as sciencias 
physicas e naturaes, a medicina, o direito, etc. , a littera-
tura francez::i. é uma das mais fecundas; em philosophia 
a follenci.a é quasi completa. E alguns espiritos de 
mais valor nesta esphera, que preparara.o-se por si e 
na.o nos lycêos, nunca puderão ali supportar as e:x;igen-
cias e impossibilidades de um ensino deslocado. E' o 
caso auccedido a Taine e a ]'ouillé. E é para notar 
que o governo francez vai já comprehendendo desde 
algum tempo a improficuidade da velha teima, e vai re-
tirando a p.hilosophia dos lycê0s e levando-a para as 
Faculdades de Letras, que abrangem um programma 
muito maia vasto. Neste terreno, nossa mestra nos tem 
illudido. E' tempo de mudar de rumo. 

Não nos despediremos do assumpto, sem a refuta-
ção de certas objecções que tem encontrado a proposta 
contra si. 

Intenta-se, foi-nos dito, amesquinhar a caJeira de 
philosophia no collegio de Pedro II · e nos mais insti-
tutos de preparatorios. 

Isto é uma sophysticaria. Illustres espíritos euro-
pêos na.o se desillustrárão em leccionar a logica e em 
escrever tratados dessf!'._ disciplina. Nós outros no Bra-
zil é que nos vamos degradar.. . O governo imperial 
bem vê que este argumento não é serio. Oxalá todos os 
professores que preparão estudantes para passarem 
em philosophia em tres ou quatro mezes, pelos cader-
ninhos de pontos, que por ahi formigão, estivessem no 
caso de leccionar logi.ca e a.penas logica !. . • -

Mas, accrescenta-se, não temos ainda universidades 
em que se ensine a philoaophia em todas as suas depen-

- .dencias, e por isso deve continuar ella a ser leccionada nos 
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cursos de preparatorios. • . Esta razão é ainda inferior 
á primeira. 

Nós tambem na.o temos ainda cursos especiaes de 
arcbeologia, de pra-historia, de anthropologia, de linguas 
orientaes, de linguistica comparada, de religiões compa-
radas, de egyptologia, de assyriologia, de linguas america-
nas , de ethnograpbia, etc., e, pelo mesmo raciocinio, de-
vemos já e já introduzir tudo isto no ensino preparatorio ... 
Vê-se que nos batemos contra a sombra. 

Porque nilo temos o ensino amplo da philosophia, 
devemos te-lo homooopathico, desfigurado, falsificado?! .. . 

Nilo comprehendemos a força probante d0-argumento. 
Nilo é tudo ; é impoi:sivel estudar a logica sem a 

psychologia, repete-se ainda. ' 
E' um erro palmar. Toda a antiguidade e toda a 

idade média, que desconb.ecêrllo a psychologia_, que é uma 
sciencia moderna, conhecêrilo, entretanto~ a logica, que 
recebeu de Aristoteles uma organizaçao fecunda. Mesmo 
nos nosso_s dias no proprio collegio de Pedro II, tem-se 
ensinado por livros que começão pela logica. Já houve 
até, como vimos, um regulamento que dividia a philoso~ 
phia em logica, m etaphy_sica e ethica. 

Mas, ha uma outra razilo, e mais profunda que parece 
andar desconhecida dos oppositorcs d-a proposta. 

Quando se . estudão as leis do· raciocinio, toma-se este 
como um facto positivo, real, espontaneo, irreductivel, e 
nada temos que vêr com a sua natureza psychologica. A 
inserçao até de problemas e questões deeta natureza seria 
um embaraço prévio. 

Este é quo é- o facto importante que é preciso nilo 
desconhecer. 

Suppôr que ·nao se póde pensar bem e aprender lo-
gica sem psychologia, equivale ao mesmo que presumir 
que D:!!.O se póde vêr, ou ouvir, ou digerir sem o conheci-
mento prévio da pbysiologia do olho, do· ouvido e do es-
tomago ! 
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E ' uma bem singular pretençilo. 
Entretanto, para retirar, por este lado, todo e qual-

quer pretexto á opposição diminuta, que a proposta en-
controu no seio da c:ongregaçao, inserimos, como introduc-
çao ao programma, que apresentamos, o seguinte ponto: 
dados psyclwlogicos fundamentaes, du logica, Ora, ahi o 
professor póde dizer claramente o quanto baste de psy-
chologia para -ser bem comprehendido em suas lições 
ulteriores. 

Esta difficuldade, que nnnca foi uma tal, acha-se 
removida nos bons compendios de logica. 

Afinal avistamo-nos com a ultima 'e a- mais extra-
vagante ,contradicfa que nos foi .opposta : ensinar logica 
é banir a religião e a moral do BrazU. , . 

Confessamos que não compreheniemos Õ alcance de 
semelhante censura. 

Primeiramente, o conhecimento da religião e da 
moral nada tem que vér com a logica. Para dar a conhe~ 
cer uma e outra cousa existem as mãis de familia, os mes-
tres de primeiras letras. -os parochos, as sociedades reli-
gio ms, as predicas das igl'.ejas, as aulas de religião, os 
catechismos, os manuaes de qivilidade, as leituras littera-
rias e mil outros org!los da vida social. 

Depois, pelo que diz respeito á religião como crença, 
ella adquire-se na familia, e, como materia de ensino e 
discussão, ella tem no collegio sua aula particular. Quanto 
á moral como pratica, aprende-se tambem nas bôas rela-
ções.sociaes, e é impossível impô-la em nome de princi· 
pios abs tractos. A moral, como sciencia, é a mais _com-
plexa, é a mais di:fficultosa, é a que abre espaço ás ques-
tões mais espinhosas de todas as sciencias. Introduzi-la 
no quadro dos estndos secundarios-é uma contradictio in 
adj ecto. E ' ainda mais cxtràvaga:nte do que manter uhi a 

~ ontologia, a theodicéa; a metaphysica, a psychologia, a 
historia dos systemas, a biologia, a sociologia, etc. 
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Só a questão do fundamento da moral e a exposição 
dos systemas do prazer, ou do interesse, ou da sympa-
thia, ou da piedade, ou da revelação theologica, ou do 
imperativo ca.thegorico, ou do altruismo, ou da moral 
independente, ou da moral evolutiva, ciu do monismo, 
etc., só isto .é mais que bastante para obscurecer as 
idéas simples que o estudante tenha obtido no seio da 
familia s.obre a moral como pratica e dever dos homens 
ele bem. 

E, todavia, para afastar qualquer censura incluímos 
ta111bem no programma um po nto relativo ao methodo em 
moral, ponto em que se póde dar. uma idéa do que seja 
esta scicncia. 

E ' uma transigencia- a que somos obrigados para 
desarmar 0 espirito de opposiça.o. 

Algunfl levarão tambem a mal a ausencia completa 
da historia da philosophia. E' ainda a rotina agarrando-se 
a todas as taboas de salvação. 

Ainda neste ponto quizemos condescender, e no final 
do curso incluimos um esboço da historia da logica. 

Mas taes inclusões sllo restrictissimas, e devem ser 
tratadas com criterio, e excluidas se a bôa pratica do . . . . ensmo o ex1g1r. 

Taes os motivos que nos levárão a suggerir ao governo 
imperial a reforma do regulamento do Collegio de 
D. Pedro - II, no ponto relativo ao ensino da philo· 
sophia . 

Em nossa pratica do professorado temos recebido os 
principiantes do curso de philosophia em um tal estado 
de insufficiencia de conhecimentos preliminares, qu.e nos 
tem sido impossível dar ao curso aquelle desenvolvi-
mento que é mister que lhe dê todo e qualquer professor 
que entenda bem cumprir os deveres de seu cargo. 

Quando entrámos para o collegio submettemos 
á administraçilo do estabelecimento e mais tarde á 
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congregação vastos pr-0grammas -em que a sciencia. 
era elevada á altura em que ella se acha nos tempos 
correntes. 

Taesprogrammas fôrão repellidos por extensos e diffi-
cultosos. Nós o reconhcemos hoje e o meio de remover 
a difficuldade é a rtidncção do curso ; é cfogirmo-nos ao 
que se pratica na Alle)llanha em casos taes : logica e só-
mente ella no ensino sccundario. 

Rio, 1883 . 

• 



XII 
OBRIGATORIEDADE E LIBERDADE DE ENSINO 

I 

Não cremos que seja ainda hoje necessario defender 
theoricamente o salutar principio da obrigatoriedade do 
ensino primario. E' uma questão julgada e que passou 
ao dominio da pratica. 

F acta loquuntm·. 
O principio da obrigatoriedade do ensino é uma 

das conquistas mais esplendidas da civilisação moderna. 
A antiguidade e a idade media, que não tinhão uma 

intuição muito justa da solidariedade humana, na.o podii:to 
deixar-se imbuir das nobres aspirações de altai; tendencias 
democraticas e cosmópoliticas. O saber, o grande opera· 
rio da confraternidade contemporanea, não era tido em 
mui elevada conta, era mesmo desdenhado por certas 
classes, e, portanto, não poderia jamais tornar-se obriga· 
to rio. 
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.As nações ~odernas, com a descoberta e desbrava-
mento de regiõe13 inteiras desconhecidas, com a fundação 
de nacionalidades novas, com o augmento pasmoso da 
populaçao, com a decrepitude das velhas organizações 
militares, com o -advento de . industrias desconhecidas, 
virao surgir um grande numero de problemas urgentes, 
inilludiveis, e comprehendêrão que na luta pela exis-
tencia os seus cidadãos não teriao de então em diante a 
contar só com o braço: seria necessarío contar antes e 
acima de tudo com a idéa. Dahi a alta conta em que foi 
tida a instrucção, dahi, como arma de aperfoiçoamenpo e 
luta, o ensino obrigatorio . 

.A nação illustre, q!rn se póde considerar o grnnde 
modelo em mataria de educação intellectual, a Prussia, 
é a notavel mestra do ensino obrigatorio . . 

Desde os tempos do grande Frederico, a instrücç!to 
publica prussiana entrou nesse caminho evolucional de 
amplo e auspicioso desenvolvimento. Esmagada em 1806 
pelos exeri;iitos francezes, fo~, como geralmente se repete, 
ainda á instrucção que soccorreu-se aquelle povo para re-
erguer-se. O resultádo foi, o que todos sabem, o engran-
decimento constante da patria de Hnmboldt, sua marcha 
de victoria em victoria até Sédan ... 

Na.o foi por certo exclusivamente á obrigatoriedade 
do ensino que a Allemanha deveu os seus triumphos ; 
mas á - sua educaça.o modelo deve ella grande parte de 
suás vantagens. .Abriguemo-nos .a este exemplo que é 
tambem o dos Estados-Unidos, Suissa, Dinamarca e In-
glaterra. 

E se taes modelos não nos con:Vêm, por serem de 
povos protestantes, ·pertencentes ãs raças germanicas, 
gentes do norte, abriguemo-nos ao exemplo recente for-
necido pela nossa adorada mestra-a França, a que de-
vemos sempre e sempre obedecer . 

.As objecções oppostas á obrigatoriedade do ensino 
primario, taes como offensa á liberdade dos cidadaos, 



- 143 -

ataque ao direito dos pais, etc,, achamo-las, ta.o futeis 
que n!Lo as julgamos dignas de resposta. 

Os meios praticos de tornar e:ffectiva a obrigatorie-
dade do ensino sa.o de tres ordens: - sua gratuidade aos 
pobres,a diffusa.o de escolas por todo o paiz, especialmente 
nos centros mais populosos, e a imposição de penas aos 
pais, tutores, protectores, etc., que na.o mandarem á 
escola seus filhos, pupillos, protegidos,. etc. 

Estas medidhs justifica.o-se por si me.smas. A dif-
fusão das escolas é uma condiça.o indispcnsa vel para le-
gitimar a exigencia por parte do Estado. Se elle impõe 
a obrigação de aprender aos subditos, é obvio que deve 
facilita i' a acquisição do ensino. A gratuidade para os 
pobres acha-se nas mesmíssimas condições. Na Europa, 
em paizes onde abunda o pauperismo, além da gratuidade, 
os governos e municipalidades distribuem ás cria_nças 
desvalidas-roupas, livros e utensílios indispensaveis ao 
ensino. 

Para isto provoca-se a creaçiló de commi~sões esco-
lares com certos fundos, etc. A gratuidade para os ricos 
parece-nos dispensavel. Quanto ás penas devem ser:-
multas, perda ele certos direitos politicos e prisa.o em 
casos de t.enaz reincidencia. 

Pertence ao tino e perspicacia do legislador gradµar 
convenientemente, attentas certf,ls circumstancias pra-
ticas, a maior ou menor intenS'idade dessas penas. 

II 

Se existe these discutida em todos os sentidos, 
rebutalhada por todas as faces, é a da liberdade do 
ensin o, o que não priva aliás que corrão mundo ainda 
á sua conta certas idéas erroneas. 

Algumas noções capitaes, e entre ellas a principal 
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de todas -o que seja apropria liberdade de ensino, ainda 
n!l.o sahirão completamente do nimbo das noções obscuras. 

Sobre o ponto em quest!l.o se nos depara.o, antes de 
quaesquer outras duas soluções : a brazilcira e a prus-
siana. · ' · 

. A thooria inconscientemente admittida no Brazil 
sobre liberdade de ensino é puramente exteriori na.o 
penetra no amago dos factos ; é altamente nociva e de 
todo erronea. 

Essá liberdade consiste no poder de cadª um, quem 
quer que seja, ensinar conforme os systemas e programmas 
fo1·mulados pelo governo ! ... 

Este modo de resolver a questã.o é meramente 
exterior ; porque não desce a levar a liberdade até á 
mate1·ia e ás doutrinas· do ensino, e refere-se sómente ao 
pessoal docente, a quem aliás nao se pedem habilitações. 

E' nocivo, porque ás ~ais das vezes consagra á igno· 
rancia o direito de ensinar, a qualquer individuo não 
prep~rado, o poder de estragar intelligencias, _E' erronea; 
porque nao pega o problema por sua face principal. 
Justamente o inverso da doutrina allema. · 

Na· Allemanha nao existe liberdade de ensinar no 
sentido de quem quer que seja, qualquer parvemi, poder 
leccionar. Só póde ali ensina1· quem está inteiramente 
habilitado, quem tem instrucção demonstrada, e á vista 
das provas oblem autorizaça.o do governo. 

Se ha, porém) este afastamento da ignorancia, deixa-se 
por outro lado uma immensa latitude ao professor, quanto 
aos methodos e ao que toca á natureza das doutrinas·. 

O professor allema.o é uma força autonomica, sua 
classe é estimada, sua carreira offcrece attractivos e a sua 
preoccupação principal é desenvolver à elasticidade la· 
tente dos espíritos, formar as faculdades de exame, pre· 
parar o caracter de independencia da raz!l.o, e por isso 
o pedagogo allema.o está sempre a repetir - que a letra 
mata e o espirito vivifica. , '. 
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Nós não entendemos assim : suppomos, para o nosso 
uso de povo das exterioridades, que devemos rebaixar o 
ensino, pondo-o ao alcance de ser exercido pelos igno-
rantes, comtanto que · illusoriaménte o declaremos pa-
trimonio de todos, e mostremos ao mundo pomposos 
programmas, mas sempre revistados- pelo governQ ! Nada 
de profundeza e autonomia da intelligencia; decorem-se 
fórmulas, escravise se o raciocínio, apreudão-se inutili-
dades, foljão as -douraduras apparentes, impere o charla~ 
tanismo e tudo está feito! -

Ora, nós o perguntamos qual dos dous methodos, 
qual das -duas soluções da questão e mais exacta, mais 
verdadeira, mais progresf?Í va.? A resposta não póde ser 
duvidosa, mesmo para os espíritos obcecados. 

Entendemos, por tanto, que o dever do nosso go~ 
verno, se elle quer bem servir ao paiz, é tornar effecti va 
e amplíssima na lei a liberdade completa e radicalíssima 
de doutrinas e methodos no ensino, deitando por terra as 
compressões de um supposto ensino official por um lado, 
e por outro, para que esta liberdade seja uma realidade, 
levantar a classe do magisterio, offerecendo-lhe mais 
attractivos e mâiores garantias de indepcndencia, exigin-
do-lhe em troco instrucção solida. 

Neste terreno te~os já alguma liberdade, ainda que 
bastante lacunosa, que é preciso manter e ampli.ar. O 
ensino entre nós não é, nupca foi, r;enão nos tempos_ colo-
niaes, o pi:i,vilegio de uma classe. 

Hoje a caneira do professorado está aberta a todas 
as capacidades. 

Esta -liberdade d.eve ser sempre mantida em cursos 
particulares e penetra_r fortemente nos cursos ,officiaes ; 
mas sem estorvos, sem peias de qualquer especie. 

O ideal em materia de ensino seria que o estado não 
se envolvesse nelle, deixando esta funcção purn e exclusi-
vamente aos particulares. Ou seja por vicias de educação, 
ou por qualquer outra causa, nós nil.o alcançámos ainda 

10 LITT, CONTEMP. 
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essa altura. Apezar da faculdade concedida ha alguns 
annos por lei, o ensino superior é e tem sido até aqui ex-
clusí vamente fornecido nas escolas do Est~do; o primario 
quasi todo acha-~e nas mesmissimas condições, dcstribuin-
do-se nas escolas do Estado ou das províncias. O ensino 
secundario abre uma excopção bastante honrosa ; mas 
mesmo ahi a ausencia do governo cental está muitíssimo 
longe de ser uma realidade. 

Procut'emos desonvol ve1· o espirita de iniciativa neste 
ramo da actividade nacioual; derroquemos todas as anti-
gualhas, todos os estorvos; quem sou bel', que ensine, e 
ensiné o que qnizer e como quizer. 

E as doutl'icas pel'igosas? perguntaráõ natural-
mente. E quaes são as doutrinas perigosas? Serão as 
theorias philosophicas o ecientificas? 

Ellas modifica.o-se com as phazes <livereas que a 
humanidade atravessa, e n!lo ha poder nenhum politico 
que as poss.a obstar. Serão o a.mor livre, o mormonismo, o 
espiritismo a feitiçm·ia? Contra estes bastaráõ o bom 
senso publico e a livre concurreúcia. O correctivo para 
o máo professor é collocar um bom ao lado dello. 

Em resumo: 
A liberdade de ensinar se refere ao pesaoal a quem 

se concede esta faculdade, e diz respeito tambem ás dou-
trinas a transmittir. 

Somosdeparecer que em relação {L primeira parte, 
isto é, ás habilitações dos professorçs, o Estado deve con-
servar o seu direito de interveilçil.o, usando dell e com o 
ma:s.imo criterio; q1.anto á segunda, 11ão é da sua com pe· 
tencia julgar de doutrinas. Para aqnilatar da capacidade 
do professor, basta-lhe su bm'Jt to-lo ao exame de pessoas 
mustradas e insuspeitas. 

Para avaliar doutrinas fallece-lbe todo o critcrio e 
come'ça a i1pperar o capricho ou o prejui-zo. 

llio, 1883: 



XIII 
O P.OETA DOS IDYLLIOS ilODERXOS. 

O Sr. João Ribeiro Fernandes é um moço, 'filho da 
provincia de Sergipe. Estudou ali os preparatorios eacha-
se agora nesta côrte, pretcndenJo matricular-se em um 
de nossos cursos superiores. Ainda m uito_moco já se rev e-
la um esperançoso poeta, afeito ao gosto moderno, ao rea-
lismo de nossos dias, o que bem nos prova que as lutas 
Jo tempo mandárão os seus éco.s até aquella pequena 
provincia. Eu sei que é de costume entre nós, em se 
tendo de fallar de um poeta, de um musico, ou de um 
pintor, fazer uma excur~ão em regra, com armas e baga-
g·ens, nos domínios da esthetica, e formular uma com-
pleta theoria da arte. Peço licença ao leitor para furtar~ 
me a esse trabalho. Suppondo, talvez infundadamente,. 
conheciJ.as minhas · idéas sobre a natureza da poesia 1 
tenho só ::i, considerar o talentoso autor dos ldyllios :flfo-
dernos em suas relações com o nosso paiz e com os seus. 
companheiros do'lutas, jovens poetas como elle. Existem 
ainda t1lgu110 velhos que teimao em nao contar co!l1 a ver-
dade das cousas, e, olhando em torno de ,,;i, ai:'l.o <lcparão n(). 
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muudo da poesia brazileira outros trabalhauores além 
-O.os seus camaradas do bon ·vieux temps: os intitulados 
iniciadores da poesia t'omantica neste paiz. 

A geraçtLo que floresceu em 1840 enche para elles 
·ainda todo o nosso horizonte. E' que nestes ultjmos tem-
·pos as mutâçõcs têm sido ta.o rapidãs que alguns ni:'ío as 
percebêril.o. A primeira pleiada litteraria brazileira neste 
secnlo viveu muito. Os Magalhães, Porto-Alegre, Noberto 
e Silva, Macedo, Felix Martins, J. Mariá do Amaral, e 
outros on vivem ainda, oü morrêrão ha pouco em avançada 
idade. A longa vida foi uma vantagem que ti verfio sobro 
os seus ri vaes das geraçoes seguintes. A evoluçil.o se preci-
pitou, seguindo de perto as idéas europeas, de Alvares de 
.Azevedo a Junqueira Preire, deste a Casimiro do Abreu, 
deste a Varella, deste aos discipulos de Victor Hugo, 
destes aos actuaes realistas. Entre os ultimos está o 
Sr. João Ribeiro. Não sigo o exemplo dos que despreza.o 
os -moços; leio os no vos poetas, saboreando-lhes as estro-
phes e applaudindo-lhcs os triumpho ~ . . 

O Sr. João Ribeiro compartilha de minha a<lhesao. 
Níl. pleiada é tal ver. o mais novo de todos, ·é o ultimo 
chegado; nllo tem ainda livro impres:>o; ensaia agora as 
primeiras armas. - , 

Qual é, porém, a nota preJominante da escola.? Cor-
responde ella a ·uma necessidade organica Jo paiz? São 
as perguntas qne faço a mim propric. 

O signal característico ó o tom tribunicio da poesia. 
A corda nova que se juntou á lyra dos poetas é a corda 
.política e social. Rejeitando o velho romantismo . lamu-
riento ou pantafi:içuuo, os moços fazem uma , poesia do 
combate, interessão-se pelos problemas sociaes, e todos 
elles, todos os jov~ns litteratos são republicanos. Ao passo 
que os seus antecessores faziilu versos aos príncipes, nasci· 
dos ou fallecidos, e aos imperantes nos dias de seus annos, 
elles combatem os reis e lhes aimojão a qliéda. E'esta a 
face mais viva, mais rutilanté'dos novos pelejadores. 
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Interessllo-se tambem, como corollario necessarior 
por certa ordem de idéas seientificas, que devem ser a 
preparaçllo para as novas crenças poli tioas e sociaes. Esta 
mutaçao, resultado complicadissimo de toda a evoluç!l.o 
actual do pensamento europeu, passou ao Brazil. Desde 
1862 tem vindo a caracterizar-se cada vez mais, e de 1870 
para cá tomou um ascendente definitivo. · 

Em seu bello livro Visões de Hoje, o Sr. J. L. Mar-
tins Junior, talentoso poeta pernambucano, indica per-
feitamente a tendencia. « Eu na.o quero a poesia arvo-
rada em compendio, o verso feito mestre de pe<lagogia. 
Entendo que modernamente ella, a poesia, deve ser scien-
tifica ; mas scientifica, debaixo deste ponto de vista, deste 
modo : sentindo o influxo da concepçao philos_opbica do 
universo que domina em seu tempo; enunciando as ver-
dades geraes que decorrem para a vida social dessa con-
cepção ; mas vestindo sempre os seus ideaes com as rou-
pagens iria<las das faculdades imagmativas, e nunca 
deixanJo de obedecer á emoçllo poclica que dá nasci-
mento á obra d'arte. Ou antes : quero a poesia contem-
poranea alimentando-se dos sentimentos pbilosophicos da 
nossa época, mas cantando-os sem t-ract idisai· (irnja-me 
licito emptegar este termo), no poema ou na ode, uma 
sciencia particular, ou uma ordem de c;:inhecimeotos es-
peciaes. >> • 

Muito bem qito. Ser de seu tempo, como poeta, nllo 
é expôr em versos uma theoria scientitlca em voga; é 
sentir a poesia como um producto de seu tempo, ter a 
intuição e a alma .de sua época. O contrario é cahir no 
disparate da Meditação e da Viagem Extactica, que, apezar 
<lo apparelho scienti:fieo, denuncião menos o seculo pas-
sado do que um soneto qualquer de Bocage ... A poesia é 

" Martins Junior, Visões de Huje, pags. 10 e 11, Recife-
1881. 
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uma obra das idéas, mas emqua.nto ellas desperta.o a ima-
ginação e o sentimento. / 

Se me é permittida uma recordaça.o pessoal, tran-
screverei aqui umas palavras escriptas em 1873: cc A 
sciencia é toe.ln. gravo; seu methodo deve ser o jogo de 
princípios incontestaveís ; a prosa. é sua natural ex-
pressa.o, prosa severa como us correcções, que sabem ter 
as idéas claramente definidas em uma cabeça de sabio. 
Nada p6de emprestar á a1·te, além da grande intuição do 
mundo e da humanidade. E é quanto lhe basta para alçar 
o vôo despreoccupada e fecunda. 

O poeta dei;e ter as gmndes ideas que a sciencia de 
hoj~ certifica em suas eminencias; não para ensinar geo-
grapliia ou lin,r;uistica, pre-historia ou mathematica; mas 
para enlevar o bcllo com os b .mpejos da verdade, p!'.lra ter 
a certeza dos pr_oblemas, além das miragens da illusão. » ' 
Cumpro notar que os jovens poetas brazileiros, imbuídos 
de novas idéa8, que ferem de face a velha intuição ro-
mantica, a!loptárão do romantismo o colorido da fórma. 
Neste ponto a decahida escola tinha tocado. á perfeiçllo, 
preparou a língua, cómo diz com bastante senso E. Zola, 
e a reforma a fazer era da doutrina e não da roupagem. 
A objocça.o feita, por este lado, contra os poetas de hoje, 
nrto tem valol' serio. 

Elles achárão prompto o material desperdiçado pelos 
rü'mauticos em lamurias e inutilidades .vaporosas; arran-
carão-no das mãos inhabeis e o aproveita.o em novas con· 
cepções . 

Ha outra observaça.o a fazet•: o lado.esteril do rea-
lismo, quero dizer, a pintUL·a exclusiva de imrri.oralidades 
crúas, creio que não tem sido imitado no Hrazil; ne· 
nhum de nossos moços tomou para si aquella tarefa os-
tensiva. 

• Cantos do Fiin do Seculo, Prologo. 
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• Preferem todos a poesia sodal ou o lyrismo forte, , 
naturalista, exacto, de todos os bons tempos. Resta ~aber 
se esse ri10du de encarar as cousas da arte .está de accordo 
com a alma brazileira no momento actaal. Nã.o devo 
repetir aqui o que algumas duzias de vezes deixei escripto 
sobre a tendencia imitadora do Brazil. Ninguem ignora 
que oós copiamos os li v1;os francezes. Pois bem ; nossos 
governos tanto niacaqucár1to os disparates de Cárlos x, 
de Luiz Philippe e de Napolen.o m, tanto nos afrance-
zárão do alto, que produzirã.o no paiz as mesmas fontes 
de males que miná1·:10 a França. Lá hoje se reage contra 
o estado deixado pelo ultimo !Jonaparte; hoje aqui nós 
reagimos contra igual corrente de transtornos geraes. 
Uma cousa trouxe ri outra. 

Hoje não nos vêm de França sómente ós velhos 
livros. As obras do · Comte, Littré, Laffitte, Taine, ao 
lado das de Lange, Spencer, Darwin, Hackel, vertidas 
para o francez, estão em todas as mãos • .A. mocidade, ha 
dez annos, enveredou por um outro caminho, e ella irá 
adia~te. 

Nã.o ha, accôrdo.completo de idéas entre todos nós 
os de hoje, e isto é um bel.n. Todos, porém, ni:l.o jurãmos 
mais na fé dos velhos ídolos. 

Por outro lado, o paiz desceu a um tal gráo de cor-
Tupção musulmana que a crise é fatal. 

Voltemo~ ao autur dos Idyll?:os Modernos, bello vo-
lume que ·deve apparecer dentro ·em •pouco. Entre os 
mais recentes poetas nacionaes elle ha de occu par um 
<los mais salientes lagares. Tem ainua alguns pequenos 
defeitos de forma, especialmente quando maneja o · afe-
xand1·ino, de que, seja dito de passagem, se abusa muito 
ultimamente; mas tem vigor e grandes bellezas de 
<licçll.o. . 

Tres notas principaes lhe descubro, a lyrica, a hu-
morística e a realista . Nos versos chamados realistas é 
<1ue os novos poetas nem sempre s!l.o feliz:s entre nós. 
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Dizem que de nossa época não querem levar para 
a poesia outra cousa além do sentimento realista, sem que 
pretendão expôr doutrinas em verso. Isto em theoria; 
pâssando á prat.ica, nem sempre se conservão fieis ao 
programma. 

A exposiçã.o. de doutrinas fica muito bem nos livros 
de sciencia, e cada um de nós, quando quizcr lêr uma 
theoria positivista, ou transformista do universo, sabe 
onde deve ir busca-la. A poesia, em tudo quanto a scien-
cia ensina, _tem apenas por ml.ssno despertar os senti-
mentos novos que as novas doutrinas devem inspirar. 

. O trabalho do poeta é como o das abelhas, cujo mel, 
vindo de muitas flores, não se confunde com ellas. 

Montaig-ne teve razão em dizer naquelle seu- trecho 
tantas vezes cita do : « L es abeílles . pillottent de ça et de lcí 
les fieu.rs;· mais elles en font ap1·es le miel qiâ est tont 
lem·: ce n' est plus thym ní marfolaíne. >) E' o caso da poe· 
sia; pócle inspirar-se na sciencia, mas não faça sciencia, 
não tractadisa em verso. 

O Sr. João Ribeiro, felizmente: é pouco chega do 
a esse defeito: elle tem inspiração propria, é um bom 
lyrista. Continue, continuo a produzfr, e vêr-se-ha bom 
collocado entre os bons ta1entos poeticos elo Brazil; o que 
sinto é não ter autoridade para rccommenda-lo aos 
Dossos litteratos. Elle o fará por si. 

Rio, 1882. 
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O EUllENTO Pl1EBEU NA LITTERATURA DO BRAZIL 

Não são-palavras de illuzorio patriotismo que venho 
agora repetir ." Esta velha paixilo, muito respeitavel 
quando firmada na verdade e na justiça, degenera por 
vezes em um sentimento semi-barbaro, inconveniente he-
rança elo primitivas éras, esp_ecie de pacholice nacional, 
que não raro desorienta os povos e amesquinha os indi-
víduos, vedando-lhes uma ampla compreheusilo dos 
destinos geraes e human os. 

Não é a mim que compete levantar em quatro pala-
vras apopleticas e proclamado gigante americ&.no e atira.-
lo ahi aos olhares-de todos como a admiraçilo do presente 
e a maravilha do futuro. Deixo a outros mais autorizados 
essa tarefa. 

Mas nilo é tambeui a mim que incumbe lançar 
gritos de desespero sobre o abatimento dq Imperio .. • 
Desconfio muito de certas preoccupações unibteraes do · 
optimismo ou do pessimismo patrios. -

Na.o farei uma satyra, mas nlto tambem um dythi- · 
rambo; indic1m;i factos e cstapelecererumâ resenha sobre 
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assumptos litterarios, deixando de lado outras faces da 
actividade nacional. 

O mais alentado erro daa indagações criticas no Brazil 
t em sido a inveterada mania de cvnsiderar ·nossa litteratura 
por um -systema todo exterior., Preoccupados das regras 
e methodos da velP,a rhetorica européa, os nossos ana-
Iiy listas hão visto na litteratura brazileira uma successao 
de momentos de mera coquetice nacional, em que nós outros 

_temos tomado o instrpmento das imitações e começado 
a copiar ao acaso o pensamento estrangeiro. E' uni eq oi-
voco evidente, que se mostra logo aos olhos claqµelle que 
estuda a litteratura brazileira, nilo aos fragmentos, mas 
em seu conjuncto. A quem se applioasse a fazer ·a insta1i-

' 1'atio magna de nosso pensamento através dos quatro se-
culos de nossa existencia, o principio fundamental e 
dirigente da litteratura apresentar-se-hia no antagonismo 
entre o elemento popular e os preconceitos autoritarios 
das classes conservad?ras .herdadas da metropole. 

Desde o dia e.JlÍ que começárão a avultar os filhos 
americanos doi; primeiros colonizadores, esse antagonismo 
despontou, e a maior ou menor consciencia delle - é o 
thermometro de nossa maior ou menor celeridáde na el'O· 
luçllo litteraria. Do baixo do convencionalismo das escolas, 
sob as fórmas mais ou menos espessas das construcçõe3 
rhetoricas vivo e palpitante está o pensamento n·acional 
para aquelle que sabe entende-lo. _Temos hoje os docu-
men_tos para esta inquiriçi:'lo. No primeiro seculo da cou-
q nista, como nos seculos ·posteriores e como ainda hoje 
debaixo de nossas vistas, dava-se es&a luta. 

Na.o me refiro só ás divergencias lle raças, á di:fferen-
ciaçi:'lo do typo nacional, cada vez mais accentuado, o sua 
integraçilo em ' um organi§mo á parte. 

Quero fallar especialmente da divergencia moral e 
social estabelecida entro· aquelles que ora.o na colonia 
chamados a representar ~s elementos estacionarios, con-
servadores, imJ?roductivos do pensamen,to, e aquelles que 
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por índole e posição symbolisavão o momento mobil e 
progresi;ii vo. 

E' um facto interno que se nos depara cm todas as 
Jitteraturas viaveis e felizmente evidentíssimo entre nós. 
Não temos poetas e escriptores do primeiro seculo em que 
possamos mostrar a luta; mas, possuimos cousa melhor; 
porque resta.o-nos os contos e canções populares, muitos 
dclles elaborados naquella época. 

Ao passo que os grandes do tempo, os politicos da 
occasião, lançava.o olhares avidos para o paiz, considerado 
uma enorme preza, e na febre do ganho impnnhão á in-
tclligencia a hygieue de não pensar, os desabusaJos, os 
cspiritos irrequietos, que todos deverião ser pobres diabps 
desprezados pelas autor·ida,des, exp.crimentavuo a tentaçao 
satanica de sentir e sonhar, e assim foi elaborada a efl.o-
raçiLo esplendida de nosso lyrismo anonymo, a que so 
vierão juntar as notas das tres raças. 

Não er!to os donatarios, os govern!ldores, os bispos, 
os jesuitas, os provinciaes das ordens religiosas, que_ se 
davilo ao trabalho deshonroso de poetar. Er!to as classes 
plebéas,' os pequenos, os colonos. Este facto n!l.o vem nos 
livros, mas a apreciaça.o do q ne ain1la hoje passa-se á nossa 
vista . impõe-nos essa indncçilo. 

Temo-lo todos. experimentado por nós mesmos. Nos 
ultimos ~nnos de nossa actividade litteraria e scientifica, 
tempo de accelerado moviment'o intellectual, ainda mais 
agitado do que o da passagem do velho classismo para o 
romantismo, nos derradeiros quinze annos,-quem tem 
sido os portadores de· novos i<leiaes ~ qual tem sido ahi 
o quinh!Lo . das classss chamadas dirigentes? quem tem _ 
sido aqui os propugnadores das novas theorias-do rea-
lismo litterario, do tranformisrno scientifico, da critica 
historica e ·religiosa, tla linguística, das i<léas positivas e 
de tantas outras doutrinas, que todas têm-posto em so-
lemne agitação o espírito do paiz? quem se tem batido 
peito a peito contra a intolorancia, a perseguiçito, o 
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descredito, a intriga, toda a machinaçao sordida dos me-
díocres e dos grandes? 

Simples moços, quasi todos das províncias, pobres 
rapazes descfossificados, abatidos, sem fortuna e sem pa-
drinhos. E as classes directoras, .os aristocratas, as influen-
eias políticas, cs magnatas, os nobres, os grandes, os 
governos? 

Todos atufados na serenidade de divindades invulne-
raveis, todos a!'.Ilolentados pelas doçuras das posições 
embriagantes, aguçárilo sempre o seu desdem para com 
os desinteressados da idéa, quando nilo &guçárllo as ·gar-
ras para os esmagar. 

E se assim é, em nosso seculo em que a força das 
idéas e o prestigio da sciencia,-obrigárilo os pott:nta-

os a e. condcrcm as prezas, o qne nilo se1·ia no seculo xvr 
diante de alguns pobres colonos desgarrados pelai:. s,olidões 
do Novo-Mundo? E, por outro lado, se ainda hoje é tão 
significativo o menosprcço de &.lguns letrados portugue-
zes para comnosco, qual nilo rnria o menoscabo arrogan te 
para com os colonos que tinhilo a petulancia de pensar 
e produzir? E ' facil aju iza-lo, diante das perseguições 
movidas a Gregorio de Mattcs, a mais nítida incarnação 
do espírito popular brazileiro no seculo xvu. _ 

A obra coweçada pela poesia anonyma-tem nesse 
homem· de genio um representante audacissímo. 

As duas faces da acçilo plebéa cm nosso espirito litte-
rario, a effervescencia lyrica e f:L e:ffusão satyrica, achãc-
se entllo elaboradas e attingem esplendorosa manifestaçlle> 
nos grandes poetas dos fins do seculo passado, quasi todos 
perseguidos a pretexto de revoluçao. 

Em nosso tempo o movimento continua, e só mere-
cem as honras da celebridade, o reconhecimento do paiz, 
aquelles que em suas obras nllo mentirno, _os portadores 
da verdade, Ol! que affirmárllo a vida, e, para tudo dizer 
em uma palavra, os que interpretárão os sentimentos po-
pulares. · 
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Na.o quero tornar saliente especialmente a verdade 
focontestavel que o povo, tomado no sentido restrioto, é 
que produz o que uma nação tom de mais vívido. 

A litter•ttura deve ter a nota humana, deve firmar-se 
ern documentos humanos, e não é o povo que desnatura o 
homem ... E ' tarefa qi:e elle deixa aos aleijões sociaes e 
aos parasitas de todas as especies. · 

8110 verdades etarnas, ·que, applicadas ao Brazil, 
mostrão-nos a acçao popular em todas as uossas procluc-
ções, em nosso lyrismo, em no:?sa poesia anonyma, em 
nossos contos, om nossos romancei!, ou no theatro e no 
desenvolviment) da língua. Não é" isto; na.o é este só o 
alvo destas linhas. E ' preciso antes e acima de tudo, 
lembrar a verdade não menos incontestavel, a dolorosa 
verdade que no Brazil a producça.o popular da litteratura 
complica-se do um facto anomalo:-a guerra surda a 
inconscíente movida pelos desnorteadores do pensamento 
nacional o pelo immenso tapage dos politicos ... 

Na.o só muitos talentos estraga.o-se nessa falsa direc-
ção, como ainda, uma vez chegados ás almejadas posições , 
tornilo-se pode ·osos ad versarios Lle quem quer que c·Jm-
metta o crime de ter mais talento, e pensar mais do que 
elles . .. 

F oi assim que se creou a tão afamada indifferença do 
publico pelas producções de nossos escriptorcs. 

Esta indifferença é infelizmcnto verdadeira; a atten-
çlto do publico está ha sessenta annos desviada e entre-
tida polo intermimLvel entremoz dos tapageurs políticos. 

Mas ha ta.lvez ainda meios de disciplina-lo e convi-
da-lo a espectaculos mais edificantes; ainda ha meio ue 
interessa-lo pelas creações litternrias. E' travar em grosso 
a luta das idéas, desobstruindo pela critica o caminho 
dos destroÇos e embarraços nelle accumu1ados pela acção 
combinada dos medíocres e dos poderosos. 

A empresa nll.o é impossivel em nosso tempo de ma-
ravilhosa agitaça.o intellectual-e para nossa mocidade, 
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avida de saber, anciosa de produzir, ella, que a despeito 
dos estorvos que se lhe oppoem, é afinal de contas quem 
se interessa pelas letras, e onde ainda se sente palpitar, 
cheios de esperanças; a intelligencia e o coração do paiz. 

Resta-lhe muito, quasi tudo por fazer para a littera-
tura do Brazil. · 

A litteratura.do Brazil! ... 
Eu pudera começar por uma questão preliminar, b0m 

propria para fazer-nos reflectir, e - seria esta: « Se é 
licito fallar na litteratura, se póde ter litteratura ma -
um povo que não tem certa autonomia, que não chegou 
ainda áquelle gráo de virilidade das nações conscientes 
de sua força, um povo que não tem trabalho seu, e para 
dizer todo o meu pensamento, um povo que ainda tem 
escravos?! ... >> 

Não sei que forte alliança podem fazer . a litteratura 
e a escravidilo ! 

Mas o trabalho e a luta têm attractivos. A mocidade 
ahi está ... Cumpra ellá o seu dever. 

Rio, 1883 . 



XV 

O PROFESSOR CA RLOS JANSE~ 

E .AS LEITURAS D.AS CLASSES PRIMARIAS 

O Sr. professor Carlos Jans_en, a quem as letras e 
a pedagogia brazileiras já tanto devem, acaba de traduzir 
o celebrado romance Robinson Criisoé de Daniel de Foe. 

o livro foi pelo trnductor adaptado ao nosso meio 
social, seg·undo o plano de F. Hoffmann. 

Não é este o loga.r mais proprio para satisfa\er o 
desejo que ha muito expel"Ímento de dizer alguma cousa 
sobre a · individualidade litteraria de Carlos J ansen. -
Jornalista, professor e novellisla, este distincto escriptor 
allemilo-brazileiró, m0rece um estudo especial e acurado, 
que não póde ser feito agora. 

Nada será dito taµ1bem aqui sobre os meritos uni-
versalmente reconhecidos do estima vel Daniel de Foe. 

O insigne puritano, :filho de um paiz de navegantes 
e colonisadores, symbolisou em seu livro o .ardor, a. 
energia, a coragem que deve o homem exercer em luta 
contra a naturõza.-E' uma epopéa siti generis, propria dos 
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tempos modernos, industrial, mercantil, rude e honesta, 
livro que só poderia ser escripto por um inglez, livro que 
é uma especi~ de laço trançado entre os antigos reis do mar 
de que procedem os compatriotas de Cook e Penn e os 
yankees que delles descendem. -O Robinson está julgado 
pela critica universal. 

Direi apenas duas palavras sobre o plano pedagogico 
de Carlos Jansen. 

Acredito na lei do consenms proclamada por 8pencer. 
A modificação produzida em uma das ramificações 

da aotividade humana repercute em todos os domínios e 
estende-se por toda a área do pensamento. 

Em outros termos, a evolução é geral e harmonica 
em todas as maniftlstações da intelligencia. 

Nosso secu]o tem :sido testemunha de applicações 
maravilhosas, estupendas desta lei. Quatro ou cinco sys- , 
temas capitaes que hão regido a philosophia do nosso 
tempo, têm modificado as noesas tradições em todos os 
districtos do saber. Cosi:nographia, physica, biologia, 
historia, critica, direito, politica1 moral, arte, a orbita 
inteira da intelligencia, hão re<»ebido o impulso das ten-
dencias modificadoras. Esses systemas divergentes em 
algumas intuições e tendencias, obedecêrao a certas pre· 
disposições immancntes ào pensamento moderno. Hege-
lianismo, positivismo, transformismo, para só fallar nestes 
tres, produzirão uma litteratura inteira, vasta, variada, 
completa, em que os princípios fundamentaes dessas phi-
losophias fôrão applicados a todas as sciencias e a todas 
as artes . 

.A pedagogia não escapou a esta lei, e já muitos e 
valorosos são os t,rabalhos, especialmente ·entre inglezes 
e allemaes, em que a sciencia da educação assenta em 
bases -experimentaes e positivas. 

A applicação do evolucionismo transformi1Sta lhe 
tem sido em particular de alcance vasto e admiravel . 
.Banidos os velhos methodos, que fazia:.o a sciencia de 



- 161 -

cima para baixo, partindo de uma idéa ou de um prin-
cipio geral, a que os factos se deveriao por força acom-
modar, banidos -os velhos methodos, a pedagogia teve de 
firmar-se nos factõs e partir com elles á busca das leis 
que regem o desenvolvimento do individuo _ e da sociedade. 
Dest'arte ella nao pó<le prescindir dos auxílios valiosis· 
simos que . o estudo systematico das creações humanas 
tem accumulado em nosso seculo, sob os nomes de anthro-
pologia, ethnographia, demographia, etc. 

A idéa de educação trouxe cm todos os tempos a 
idéa de disciplina, de r.orrecção das energias physicas, 
moraes e intellectuaes do homem. Isto, que todo o 
mundo repete, é em parte verdadeiro, mas só em 
parte. 

Assim concebida é facil avallar o quanto se póde 
abusar da idéa fundamental da educaçao, e o estado a 
que esta tem por vezes chegado nas épocas de deca<lencia 
é por demais eloquente. -Oumpre saber em que sentido 
e até que ponto a educaçao deve ser uma corrigentla im-
posta á natureza. - Neste logar é que o experimenta-
lismo se interpõe e acaba com as divagações a priori. 

A educaçao, dizem os humanistas, é uma sciencia e 
toda a scieneia é um producto humano, é um resultado 
evolu tivo de nossa intelligencia, nao se apanha á mão 
no mundo exterior como os fructos das arvores ou as aves 
do ar. 

Nilo ha duvida, educaçao, moral, religião, arte, 
sciencia, sã be-se bem que sao productos da civilisaçílo, 
lentamente elaborados,-effeitos que depois têm vindo a 
cooperar aomo causas no proprio desenvolvimenrn da 
hu manidade. Nao se contesta; mas isto é em si muito 
esteril e póde conduzir-nos a um subjectivismo aniqui-
lante, se nllo fôr entendido habilmente. 

Resta-nos sempre determinar quaes as leis, os esti-
mulos, as provocações que o homem experimentou, quer 
da natureza exteriur,quer de sua propria natureza pbysica, · 

11 LITT. CONTEMP. 
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leis, estimulos ou provocações que determinárão o seu 
desenvolvimento e o levárão a produzir a civilisaçilo 
e com ella todas aquellas creações que ficárilo acima in-
dicadas e que elle suppõe filhas de seu capricho. 

Cumpre-nos tambem nâo esquecer a immensa somma 
de experiencias accumuladas que, por via de heredita-
riedade, o homem recebeu de sua origem ancestral 
primitiva, e nós hoje possuímos de modo inconsciente. 

Na.o olvidar as energias mentaes capitalisadas que 
o homem de hoje, pelo mesmo processo, adquirio das 
raças, dos povos que nos antecedéríto. Ha, portanto, na 
educaçao,como em todas as creações que se lhe prendem ,e 
assemelha.o, um elemento autonomo, natural, espontaneo, 
que não obedece, que não deve obedecer aos caprichos 
de nossa vontade. 

Por outra: - a civilisaçilo e todas as suas grandes 
feituras sao productos da actividade humana, mas 
esta actividade mesma obedece a leis, a forças que lhe 
silo impotitas pela natureza do meio externo e interno 
em que se desenvolve o proprio homem. -E tanto é isto 
assim, que o homem não produzio a sua cultura porque o 
quizesse. Não é verdade que elle a nl'ío produziria, se 
assim o entendesse. 

Elle é o que é, ou o que as leis cosmicas o deixárilo 
ser, e neste sentido, a civilisação, com o que ella tem de 
mais elevado, é producto da natureza. A vontade é um 
phenomeno natural; a intelligencia, a sciencia, a moral, 
a educaçao tambem o sao.-A objectividade rege mais 
do que se suppõe os destinos humanos. A synthese pura-
mente subjectiva da cultura e da sciencia-é um simples 
preconceito. -A synthese é bi-lateral pelo menos; é esta ll 
minha opinia.o. · 

A pedagogia deve attender a tud~ isto ; deve collo-
car-se no terreno dos factos e da experiencia e concor-
rer para o desenvolvimento normal do homem. 
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A educ·aç1to não deve ser puramente uma especie de 
selecção artificial; ao contrario cumpre-lhe set· o mais 
possivel um auxiliar da selecção natural. _ 

Este pensamento é facil de ser comprehendido. Em 
regra geral a normalidade é a lei· dos seres vivos; na 
maioria dos casos a natureza humana é impellida por 
moveis aproveitaveis. O educador deve desenvolve-los e 
nada mais. 

E como nS.o é só a vida animal que produz mons-
tros, seres teratologicos, como a vida social tambem os 
produz,a estes devem ser applicados todos os recursos da-
sciencia do educador, todos os meios da arte para cha-
mar a extravagancia á normalidade, ou á verdade da natu-
reza. 

Eis porque a pedagogia deve ser puramente realista, 
mais realista do que a litteratura, do que a arte. 

Não foi para discorrer sobre a sciencia da educação 
que tomei da penna; foi sómente para lembrar que um 
dos mais humildes ramusculos da pedagogia, aquelle que 
prescreve as leituras mais appropriadas ás classes pri-
marias, tambem entrou em via de transformações. 

Ainda alcancei o tempo em que nas aulas .deprimeiras 
letras aprendia-se a lêr em velhos autos, velhas sentenças 
fornecidas pelos cartorios dos escrivães forenses. 

Historias destestaveis e enfadonhas em sua imper-
tinente banalidade, erão-nos ministradas nesses poeirentos 
quartapacios. Erão como clavas a nos esmagar o senso 
esthetico, embrutecer o raciocínio, e estragar o caracter. 

Era então precisa uma abundante seiva nativa para 
resistir a semelhante devastação. 

As sentenças manuscriptas erilo secundadas por im-
pressos vulgares, incolores, proprios para ajudarem a -
destruição. 

Era o lêr por lêr sem incentivo, sem prestimo, sem 
estímulos nenhuns. Hoje esta face da educação provoca. 
um cuidado especial. Ministrão-se á-s crianças leituras 
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que lhes desenvolvem o senso moral e esthetico, o racio-
oinio e a imaginação, o coraçilo e o espirito. i--

Acho, porém, que vai-se talvez nes_te ponto cahindo 
em um extremo que deve ser combatido. 

Refiro-me á exclusiva leitura de trechos technicos, 
utilitarios, praticos, capazes por certo de fornecer, desde 
a primeira infancia, algumas noções positivas, adequadas 
aos usos da vida; mas esterilisantes parà a imaginação e 
o senso esthetico, _fontes de prazeres espirituaes de purís-
simo quiláte e que têm influencia decisiva sobre a intel-
ligencia e o caracter. 
· Tal defeito não encontrei partilha_do pela Deutsche 

Schiile desta côrte., cujos livros de leitura contêm versos, 
historietas, phantasias e trechos littemrios dos bons au-
tores ãllemães, ao lado de paginas mais positivas e pra-
ticas. Nesta bôa senda caminha o Sr. Carlos Jansen, 

O Robinson Çrusoé, redigido para a mocidade b1·a· 
zilefra é um presente magnifico, um mimo que vai encantar 
ins~ruindo os no-ssos filhos, e os vai instruir sem affüctações, 
sem lamurias e pieguices nocivas. 

Rio, 1884.. 



XVI 
ESTUDOS PHILOLOGICOS 

POR JOÃO RIBEIRO 

Vai para dous ou tres annos apresentei ao publico 
fluminense um joven poeta, o autor dos ldyllios modernos, 
o Sr. Jolto Ribefro Fernandes. 

Elle chegava 13ntao da província, trazia feitos os 
preparatorios e aspirava á matricula em um dos nossos 
cursos superiores. Oircumstancias minimas afastarao-no 
desse intento e o prendêrao ao .professorado do Oollegio. 
Alberto Brandão. Ahi, as relações com o distincto philologo· 
Lameira de Andrade levárao o moço sergipano ao 
estudo da linguística. 

Já no seu bello lininho - Dias de sol - a interes-
sante poesia No tempo da frol, em portuguez do seculo xm, 
dava claro testemunho da applicaçao, dos conhecimentos 
de Joao Ribeiro nesse ramo da sciencia, Agora, os -
Estudos pldlologicos - pate:nteia:.o irrecusavelmenté que 
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~ cultivo das linguas romanicas tem aqui um trabalhador 
amestrado. 1 

O moço pliilologo é uma organização litteraria e 
scientifica de muito bôa seiva. Amor ao estudo, facilidade 
de ex posição, ausencia de rheuma pedantesca e, acima 
de tudo, intuiçilo prompta e segura, eis o que se descobre 
no pequeno livro, de cujo eonteudo pretendo dar uma 
idéa. 

E' uma collecção de oito artigos doutrinarios e uma 
poesia intitulada - Loenda da Pastor Gilda, esta em 
linguagem archaica. Dos artig9s os que me parecem 
mais consideraveis, são os que se inscrevem :- Um ca. 
pitulo de funcciologia, Hybridismos, Restituigão da lingua 
antiga e Nota final. 

Seria possível chicanar o autor sobre uma ou outra 
de suas conclusões ; mas esse mister deixo-o aos homens 
do officio,~ aos grammaticos de profissão. 

Viso um pouco mais alto, e apraz-me pegar o as-
sumpto pelo lado geral e philosophico, a idéa dirigente, 
a intuição disciplinadora do linguista sergipano. 

Para isto, basta abrir o artigo sobre os hybridismos. 
Nosso illustre romanista Pacheco da Silva Junior 

em sua g1·ammatica historica da lingua portugueza, escreveu 
m:p. capitulo sobre o mesmo assumpto. 
· Pacheco Junior inda laborava na velha intuição pu· 
rista, e denomina o phenomeno da hybridação linguística 
- de culpa e peccado vergonhoso para quem o emprega. 

O Sr. Jol!.o Ribeiro obedece nesse ponto a uma disci-
plina mais scientifica; é um sectario da applicação dos 
principios biologioos da escola naturalista aos estudos da 
philologia. 

Elle tem raza.o. 
Sei que para a maioria nominal dos linguistas o cri-

terio exclusivamente historioo é ainda pura e simples· 
mente a chave com que se abrem tadas as porta& e arre-
dão-se tod.as as di:fficuldadel> de sua sciencia. 
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Mas aqui vai abuso, cuja origem n!Lo é difficil apon-
tar a quem conhece a marcha intellectual de nosso tempo. 
Nos primeiros annos de nosso seculo era ainda vigente a 
velha doutrina das idéas ab~olutas, preconcebidas, aprioris-
ticas, que fazião a sciencia de uma só peça que montav!Lo 
e desmoutavlto como um simples apparelho deducente. 

A icleologia imperava e imperava despoticamente em 
todos os districtos do saber., exactamente como certos 
.graniles senhores rein!Lo autocraticos em seus district9s 
eleitoraes. 

A reacç!Lo n!Lo se fez esperar e começou no dominio 
{la.critica religiosa e mythologica. Dahi passou, ao direito, 
á linguística, á litteratura e á historia propriamente dita. 
Rreuzer, ü. Müller, Savigny, Grimm, Bopp, Thie1·ry, 
fôrito os promotores da reforma. 

Estava achado o cr~terio hist01·ico comparativo ; µosso 
scculo foi declarado o seculo da historia, como o passado 
fôra o da ph?'.losophia. Esta phrase é de Thierry, o sublime 
poeta da Conquista da Inglaterra pelos Normandos,. o 
nunca igualad_o chefe da escola pinturesca. 

Iniciada a reacç!Lo,, todas as sciencias transformarã.o-
f:le em capitulos de historia. A propria philosophia nã.o 
passou mais de uma exposição das leis que regem a evo-
lução social do homem, e das diversas phases que este ha 
atravessado nessa progressã.o. 

E tudo isto importou em um avanço, tudo isto con-
stituio os títulos de honra da primeira metade do nosso 
:aeculo. 

Houve, porém, excesso ; 
/ 
o methodo era rigoroso, era 

irreprehensivel; havia apenas o esquecimi:mto de alguns 
dados do problema. Neste ponto interveio Darwin, e mos-
trou que, antes de _ser um ente historico, o homem é um 
ser biologico. . 

A historia nada é sem biologia e psychologia. 
Ahi é que esta.o os germens que se desenvolvem na 



- 168 -

ordem social; da·hi é que parte a trajectoria rythmica <la 
evolu~ao. 

Os sabios comprehendêrllo que o genio inglez tinha 
razn.o. E foi por isso que Tylor, Spencer, .Schleicher ... 
succedéri'Lo a Kreuzer, Grimm, Savigny... isto é: a 
mythographia, a sociologia, a economia politica, a lin-
guística e.o <lireito começárllo de consultar os dados bio· 
logicos. 

Esta evoluça.o foi normal ; e este é o maior titulo 
da segunda metade do nosso seculo. 

O Sr. Jo:lo Ribeiro fez bem ell\ se collocar neste 
ponto da corrente ; deste lado é que partem os bons ayes; 
nisto deu prova de füio tacto e da progressibilidade de 
seu talento .. 

As línguas sa.o entidades_ biologicas, silo organismos 
sui-gene1·is, obedecem tambem ás leis da selecçn.o natu· 
ral. A.hereditariedade e a adaptaçno darwinicas nellas se 
verificllo pasmosamente. · 

A hybridaçllo linguística, ou, melhor, o mestiçamento 
linguistico-deixa de s_er um peccado-para ser um phe-
nomeno natural. 

Quero dar ao meu leitor o prazer de apreciar um 
trecho do esperançoso escriptor: 

« A historia naturalista da linguística, di;r, elle, 
apropriou para esta sciencia, quasi sempre com grande 
successo e justiça, a terminologia das sciencias biolo-
gicas. 

« Com effeito, no domínio das línguas e dialectos, 
como das especies naturaes e variedades, . verificilo-se to-
das as grandes leis concretas da selecção, da variabilidade, 
das causas mezicas e physiologicas, crean<lo novas especies 
e novas linguas • 

. « Foi ainda prolongando esse parallelo fecundo em 
descobertas novas e novas applicações, que se creou o 
termo lzybridismo para significar a justa posíç!to ou 
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agl utinflçilo de elementos originariamente diversos em 
especie. Dissemos especie-e vamos rectificar a expressa.o. 

« A nosso vêr, as differenças que se nota.o entre as 
línguas, não sa.o differenças especificas. . 

« Na.o existem especies, mas antes, para usar de um 
termo biologico, existem raças, variedades de linguas. As 
causas physicas e as necessidades mentaes 'e de relaçM 
que creárão as liuguas, são fund'amentalmente as mesmas, 
á parte as <lifferenças sec"Gndarias que devia.o intercorrer. 

« Sob esses princípios nllo ha propriamente em lin-
guagem hybridismos, por isso que na.o ha· cruzamento de 
especies, mas simplesmente de variedades e subvarie-
dades. 

« Nilo deve-se, portanto, procurar àhi a lei da este-
i·iliclade, que caracterisa os hybridos naturaes. Em nosso 
entendt!r, um hybridismo seria, por exemplo, um com-
posto de um elemento gesticulado e outro phonico; taes 
especimens deverião existir quando o homem lutou pela 
acquisiçllo da palavra, mas se existirllo fôrão natural-
mente infecundos e vivêrão a vida ephemera e virtual de 
um momento. : 

«Aceitamos, por conseguinte, o termo como uma 
convençllo derivada da necessidade terminologica.n • 

Esta passagem, á primeira vista tllo simples, serve-
me para mostrar a bôa orientaçao do Sr. Jollo Ribeiro. 

Elle conhece o mais importante problema da biologia 
- a questão, o conceito mesmo da especie. 

Poderia ter ido ainda mais longe e estatuir que nllo 
é só em linguística exacta a inexistcncia da hybridaçllo; 
na propria anthropo!ogia o facto é verdadeiro. Existem 
os cruzamentos de raças, üe variedades entre si, dá-se o 
mestiçamento e na.o o hybridismo em sentido technico. 

* Estudos philologicos, pag. 23. 
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O assumpto é complicado, de aspcra apreciaçao, e o 
proprio Broca andou bem longe de o elucidar definitiva. 
mente. 

O profeswr Mathias Duval, em suas brilhantes lições 
do anno passado, na Escola de Anthropologia de Pariz-
sobre o transformismo-fez uma admiravel resenha do 
estado da questao. Por ahi se vê a immensa mole de 
factos accumu1ados e a difficuldade de os coordenar, in· 
duzindo leis definitivas. Mas as conclusões geraes já 
estão tiradas.- * 

A concepção transformista da philologia, sciencia 
reduzida a um capitulo da sciencia natural, é uma das 
potentes irradiações do genio do nosso seculo. 

Os talentos brazileiro? podem ahi illuminar-se. 
No Brazil, historia, ethnologia, linguística, sociedade, 

raças. . . tudo está em via de formação; todos os factos 
se crnzilo; velhas instituições, cançados productos do 
antigo mundo se entrelaça.o; combinações novas devem 
apparecer. 

E' um momento apropriado para sorprender-se o 
genesis dos factos. Raças desencontradas, idiomas àis-
paratados, crenças dissonantes, puzera.o-se em contacto 
em um meio vasto; fórmas or.iginaes hilo de vir surgindo. 

A sciencia tem diante de si avultada messe. 
Que o Sr. J oilO Ribeiro, nos domínios da linguística, 

seja dos mais afanosos, ·é o que lhe desejo. 

Rio, 1884. 

• A lição sobre Hybridação1 sahio á luz nos ns. 4 e 5 da Revue 
Scientifique, deste anno. -
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OS CIGANOS 

CONTRIBUlyÃO ETHNOGRAPHICA POR MELLO MORAES FILHO 

Todo e qualquer estudo que contribua para o escla-
recimente das populações nacionaes, todo e qualquer es-
forço para fazer a luz sobre as origens, os costumes, a 
psychologia de nossas classes popµl~res....:.deve ser bem 
recebido e encorajado. 

Sim; a despeito de seus doutores e de seus sabios, a 
despeito de _seus grandes geographos, -geologos, ethnologos 
e linguistas, o Brazil ainda não conhece o seu territorio, 
nem sabe as filiações das tribus índias e africanas, que 
I he constit!lir!to grandíssima parte da ·populaça.o. 

Sobre estas cousas, em rigor, sabe ó que tem podido 
copiar dos livros dos viajantes e sabios estrangeiros. 

' As observações e pesquizas directas são entre nós 
bem parcas., se n!to mettermos em conta as levadas a 
effeito por europeus e anglo-americanos, longa ou limita-
damente residentes no paiz. 
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Tomada a ethnographia como base para os estudos 
historicos e sociaes, quantos problemas n!lo est9.o ahi a 
tentar-nos ! 

O povo brazileiro é o resultado de muitos factores 
physica e moralmente. 

O que devemos aos portuguezes, aos negros, aos 
indios? 

S eria necessario responder a estas questões, e eluci-
da-las a fundo, sob todos os aspectos. Seria até preciso 
subdividir cadà um daquelles problemas capitaes. 

Entre os portuguezes vêr a acção dos ilhéos, dos 
minhôtos e transmontanos, dos alemtejanos, dos algar-
vios; suas migrações para o Brazil, as direcções de suas 
correntes, suas preferencias para estabelecerem-se nesta 
ou naquella provincia, nos tempos da colonia e ainda 
hoje. 

Praticar o mesmo para com os negros·; verificar a 
acçao das diversas tribos africanas; suas modificações 
no meio americano, suas línguas, sua aptidão intelle-
ctual, etc. 

Qual a contribuiç!lo dos negros da costa oriental e 
qual a dos negros das costas do occidente ? Dos negros 
do grupo bantú, do grupo / elupo, do grupo mandé, etc.? 
Dever-se-hia responder. 

Identico processo para os indígenas. Quaes as raças 
pre-historicas, e os seus representantes actuaes ? E quaes 
os povos invasores em suas diversas raças, e a contribui-
çao de cada uma del1as ? 

F eito isto, estaríamos muito longe ele ter esgotado o 
assumpto. Restaria ainda e sempre investigar o que de-
vemos aos hollandezes, que senhoreárao -durante muitos 
annos quasi todo o norte do Brazil. A estada dos fran-
cezes no Maranhllo n!lo deixou ali vestígios de qualquer 
ordem, na.o modificou de qualquer fórma as populações 
daquella província ? 
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Quanto a francezes, o que lhes devemos pela acção 
intellectual de seus livros, de sua litteratura, que imi-
tamos, de seus costum'es, de suas modas, que macaquea-
mos? 

A vizinhança dos bespanhóes nas provincias das 
froJ? teiras nilo actúa em qualquer gráo sobre os povos 
proximos? -

Quanto a. hespanhóes, a imitação de sua poesia 
pelos autores nacionaes no seculo xvu nada influio ? 
E o tempo em que pertencemos á Hespanha nada pro-
duzia? 

As colonias allemãs do Rio-Grande, de Santa Ca-
tharina, Paraná e S, Paulo nilo exercem acção alg.uma? 
E o contingente italiano, que tende a crescer ? . 

E' mister determinar tudo isto, e ainda assim não fi-
caráõ exhauridos os nossos problemas ethnographico-
historicos. · 

Faltaria, por outro lado, determiqar a índole, o ca-
racter, o impulso das populações mestiçadas, ponto capital 
de nossa vida de nação. 

Toçlas estas questões constituem um trabalho colos-
sal, que só poderá ser feito aos fragmentos e no decurso 
de varia~ gerações. 

E' o grande estudo da demogra phia apenas iniciado 
no Brazil. 

Temos prazer em annunciar que o Sr. Dr. Mello 
Moraes Filho, poeta amigo do nacionalismo patrio', tem 
entre mitos um trabalho, que será uma contribuição inte-
ressante para estes assumptos. 

Tomou para objecto de suas pesquizas a raça mais ou 
menos nomade dos ciganos, que silo mais abundantes no 
Brazil do que geralmente se pensa. Nilo vai fazer um 
livro de poesia pelo molde dos Escravos vermelhos ; em 
sua nova obra o methodo, o estylo e os fins silo muito ou-
tros e diversos. 
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Por pouco que tenha'.o os ciganos contribuido para 
o conjuncto <la intuição intellectual das classes mais 
baixas de nosso povo, ainda assim apresenta um grande 
interesse o estudo dessa raça, que constitua no velho 
mundo um dos problemas mais intrincados da ethno-
graphia. 

Especialm~nte na Hespanha e nos paizes slavos os 
tziganos existir:lo desde os mais antigos tempos em nu-
mero consideravel. Mais ou menos mesclados, ou mais ou 
menos purOl'1, no exercicio de certas industrias, na origi-
nalidade de seu viver, na singularidade de sua musica, 
de suas danças, de sua poesia, elles não deixárão de in-
fluir sobre o espírito popular dos slavos e hespanhóes, 
para não fallar de outras nações. -

Têm sido o objecto de uma litteratura inteira; su 
lingua, seus costumes, crenças, festas, danças, musica s 
hão sido o assumpto de muitas publicações interessantes. 
O ponto mais obscuro é o de sua origem e :filiaçao ethno -
graphica, de suas migrações primitivas. 

O Dr. Mello Moraes; no promettido livro, que 
nada tem que vêr com a annunciada Patria Selvagem 
( Escravos Vermelhos e Escravos Negros), trata dos 
seguintes pontos, capítulos di:t obra : 

« 1.0 Estudo sobre as primitivas migrações dos ci-
ganos na Europa, e opiniões a respeito de sua origem; 

« 2. ºOs ciganos em Portugal; alvarás e cartas régias 
das Leis Extragantes a seu respeito; 

« 3. º As primeiras levas de ciganos no Brazil,e lagar 
de suas habitações. Os ciganos piratas das fazendas e 
vendedores de negros novos e cavallos; 

« 4.0 Seu typo e cruzamentos, seus usos, costumes e 
superstições influindo nas camadas populares; 

«5.º A. ciganà esposa e mãi. As ciganas que lém a 
sina, que rezão de quebranto, máo olhado, erysipelas, 
etc. Or~~oes e agouras, pragas e maleficios; 
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) ' tt6.° Familias de ciganos do bairro da Cidade-Nova. 
· O casamento entre parentes proximos, as heranças e a 
miseria, dando como resultado casos pathologicos; 

« 7. º Um cMamento e uma ceremonia -funebre. As 
exclamações da viuva e orphã.os. Lamentações ; 

« 8. º O Lenço da noiva do ritual egypcio, mais idea-
lisado pelos ciganos do Brazil. 

« 9. 0 O segredo e a palavra de ordem para a reunino 
de partidas nos sertões. Appariçll.o mysteriosa desses 
bandos sem que conste dos desembarques. 

« 10. Como o autor conseguio mais de 600 quadras 
populares entre os ciganos e um extenso vocabulario. O 
talisman da cigana; 

« 11. Pontos de contacto eutre a poesia dos ciganos 
e·a dos orientaes. Do sentencioso de seus versos, da sub-
jectividade de seu sentir e do religioso do seu lyrismo. 

« 12. O sombrio de seus quadros, o luctuoso de suas 
imagens e a esperança em uma vícla futura de accôrtlo com 
a sua descla.ssificaça.o social e seu isolamento por indole; 

« 13. Vocabulario e commentos; -
« 14. Ciganos celebres no Brazi.1.» 
As theses são consideraveis, e o valor do livro de-

penderá do modo por que fôrem ellas resolvidas. 
O talento do autor, sua facil intuiçll.o poetica, seu 

gosto pelos estudos ethnologicos, o preparo a que se está 
entregando para levar a boin exito a ·empreza, sil.o ga· 
rantias de que na.o seremos illudidos. Esperemos peló 
livro e entao discutamo-lo. 

Agora seria prematuro adiantar quaesquer duvidas 
sobre as conclusões do escriptor. Seu tentamen ·parares-
tituirá uma classe espoliada um logar entre nossas lutas 
- é digno de apreço. 

Rio, 1884 





XVIII 
O SR. BARBOSA RODRIGUES E A QUESTÃO DA 

PEDRA NEPHRITE 

I 

O immenso barulho feito pelo Sr. Barbosa Rodri-
gues sobre o nmirakitan ou aliby, e a convicç[ o nutrida 
pelo celebrado botanista patrio de haver firmado defini-
tivamente, por meio desse artefacto indígena, a descen-
dencia dos aborigenes brazileiros, de-um povo asiatico, 
era.o de natureza a despertar a attença.o dos amigos dos 
estudos americanos. 

E tal me .aconteceu. 
'!'ratei de munir-me dos escriptos ethnographicos do 

autor do Sertum Palmarum, e das publicações do seu inspi-
rador, o conselheiro Henrique Fischer. Se as fantasias eth-: 
nologicas do escriptor brazileiro na.o têm a força de impôr 
convicções, o mesmo na.o se póde dizer da apparatosa · 
erudiça.o historica e scientifica do naturalista de Friburgo. 

O problema, já de si espinhoso, já de si vago e · 
12 LITT. COl!TEKP0 
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excessivamente complexo, como quasi todas as questões 
ethnographicas, ·assume um caracter especial: - é um 
enigma archeologico addicionado a r;ma intrincada ques-
tilo de mineralogia. 

Fischer parece mover-se ahi a seu gosto e impôt• 
silencio aos profanos. Pelo que toca ao Brazil, Barbosa 
ahi estaria para atirar os rnuirakitans em cima dos in-
credulos . 

. Felizmente o scepticismo é por demais resistente 
e n!lo se deixa matar com qualquer arma. 

A. theoria fischeriana achou um destemido e compe-
tentíssimo adversario na pessoa do Dr. A.. B. Meyer, di-
rec tor do JJf itseu Zoologico-Anthropologico-Etnog1'aphico 
de Dresde. 

A.lém de publicações detalhadas nas merno1'ias da-
quelle Museu, Meyer fez em Março do anno passado uma 
conferencia sobre a quest!lo da nephrite. -

Esta conferencia corre impressa., e chegou-me ás 
m!los. Quem a lê fica habilitado a conhecer o estado da 
questao. * 

O mineralogista de Dresde combate as affirmativas 
de seu collega de Friburgo e as combate <lesapiedada-
Inente. ' 

O fim que me proponho neste escripto-não é só in-
dicai' as conclusões de Meyer, sen[o tambem provar que 
o nosso RodrigueH nada adiantou á questao, e nem della 
teve conhecimento antes de lh' o fornecer Fischer. 

Que problema é ease ? perguntará o leitor, e é pre-
ciso_ responder:-lhe desde logo. Meyer o faz nestes termos : 

«-Por quesULo da nephrite deve entender-se o seguinte: 
-Encontrilo-se em muitos Jogares, sobre quasi toda a 
superficie da terra, especialmente na A.merica, Europa, 

* Die Nephritfrage-kein etlznologisches Problem. 1 von A . B, 
Meyer. Berlin. 1883. . 
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Asia e Nova-Zelandia, objectos, taes como machados, 
amuletos, ornatos, e outros semelhantes, já enterrados no 
sólo, nas cidades lacustres, nas estações funerarias, já 
ainda em uso entre povos incultos ou civilizados, objectos 
de uma pedra muito dura, as mais das vezes verde, e 
cu ja origem, em ~uitas circumstancias, é_ obscui·a; por-
que até o presente só chegou ao nosso conhecimento 11. 
existencia de jazidas nativas do material bruto na .A.sia e 
na Oceania. 

cc Para a exp]icaçlto deste facto formulou-se a bypo· 
these de provirem da Asia conjunctamente os objectos 
europeus e os americanos, levados uns para a· Europa 
quando para ali deu-se a immigraçlto dos povos, e para a 
Amarica os outros, quando foi ella povoada pelos asiaticos. 

« A hypothese foí principalmente architectada pelo 
professor Henrique Fischer - de Friburgo - em Baden; 
sendo aliás partilhada por muitos outros investigadores 
notaveis. D* 

E' isto. Os taes objectos sa.o de jade ou nephrite -
alguns, de y'adeite - outros. · 

O encontro delles pela Europa e Amarica era facto 
desde muito assigna]ado, e de vulgar noticia. Até ahi 
Fischer nada tem que vêr ; a sua originalidade está 
om prender a esses objectos um valor ethnographico, 
suppondo-os originarios da Asia, e levantando-os á cate-
goria de tei:1temunhos irrecusaveis do povoamento do 
Occidente por povos do Turkestan e de Barmà. Verda-
dei ra ou na.o a theoria, o nesso Ro<lrig·qes. nada tem 
com ella: . 

· 1°. Porque quando vio os primeiro.a muirakitans 
suppô-los de qiia?'tzo e de feldspath9 e na.o de jade nephri-
tica e jadeite ; · 

• Die Nephritfrage, pag. 3" 



- 180 -

2º. Pol'que suppôz existentes no Brazil as jazidas 
nativas do material ; 

3°. Porque não lhes dcscobrio interesse ethnologico 
a.o modo de Fischer ; -

4•. Porque só muito mais tarde começou a partilhar 
as idéas do escriptor allemão ! · 
• Estes pontos devem ser esplauados ·um a um. P ara 
maior clareza, tomemos as quatro theses na ordem em 
que fôrão enunciadas. A primeira vez que· o Sr. Barbosa ' 
Rodrigues fallou nos muú·akitans foi em 1875 no R ela-
torio sobre o ?'ia Yarnundá. Neste folheto lê-se á pag. 55 : 

<( Os muirakilans ou pedra.s das Amazonas, que tenho 
visto, têm todos elles uma côr .amarellada como a do 
unicornio 1 esverdeada, verde-escuro, azulada, ou branca 
leitosa. São opacos e lustrosos. São de um feldspatho 
laminar os verdes, e de quartzo os brancos. » 

Isto é claro ; mas ainda temos n;iaior clareza no que 
se vai seguir. 

A' pag. 58 lê-se: « Os (muirakitans) que actual-
mente usão estes índios ( Uaupés) sao da mesma rocha, 
quartzo, dos que tambem usavao as Amazonas, que n1Lo 
tinha.o só os de feldspatho, · ou pedras verdes, pelo con-
trario, pelos que existem e se encontrão soterrados, os 
de quartz o era.o mais vulgares. Tive occasi!lo de com-
para-los, nenhuma differença apresentao os dos Uaupés. » 

Passando a identificar a tribu dos Uaupés á Jas anti-
gas Amazonas ou Icamiabas, assevera o nosso naturalista : 
« usava.o ellas zarabatanas, elles tambem as usao, e se 
nao fabricao os seus rnui'l'akitans de ft3ldspatho, é por n!:Lo 
haver no logar em qae hoje habiti!.o eenao qiiartz o. » 

Se passarmos do Relataria sobre o rio ~ Y mnundá 
para os Ensaios de Sciencia, teremos a confirmaçao das 
antigas idéas do Sr. Barbosa sobre os muirakitans. 

Em 1876 escrevia elle no 1° numero dos Ensaios de 
Sciencia, pag. 121 : -. 

o: Os (enfeites) de que até hoje temos noticias, silo os 
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denominados pelos naturaes mufrakita>ns, que os índios 
Cnnurys chamavíto aliby. Toda a tradiça.o, quer escripta, 
quer fallada, dá a sua procedencia de uma tribu que 
desappareceu, que nunca foi vista, a que Francisco 
Orellana appellidou Amazonas. 

Tive occasia.o de me certificar de que era.o usados 
por essa tribu, nas excavações que fiz, quando descobri 
o logar em que existia a dita tribu. Hoje síto rarissimos-
esses enfeites, e dellcs deixo aqui de tratar, por tê-lo feito 
com algum desenvoJvimento quando descrevi o rio 
Yamundá. 

Uma tribu -ainda hoje usa tambem de enfeites de 
pedra ao pescoço ( chirimbitás), é a dos Uaupés, do Rio-
Negro, que quanto a nós é a mesma das Amazonas, como 
já tive occasia.o de fazer vêr quando dellas tratei. Era.o 
estes enfeites de umfeldspatho laminar, verde, pelo que 
fôrão conhecidos por pedras ve1·des. 

Os índios hoje quando acha.o alguma soterrada, 
attribuem-lhe virtudes milagrosas , de maneira que sub-
stitua o amuleto antigo, com o qual tem muitos pontos .de 
contacto. Os chirimbitás dos Uaupés sltO de quartzo, e 
usados como symbolos de grandeza, que é tanto maior 
quanto é o enfeite.» 

Taes er!ttHlS primitivas crenças do Sr. Barbosa Ro-
drigues sobre os celebrados mufrakítans. Apezar de La 
Condamine, José d_e Moraes e outros fallarem em fade, ou 
pedra nephritica, o naturalista. na.o tirou dahi partido 
algum, e continµou a fallar-nos em quartzo e feldspatho. 

Tudo isto é authentico. Ahi anda.o o Relatorio do 
Rio Yarn·undá e os dous primeiros numeres dos Ensaios 
de Sciencia . Os velhos chronistas e historiadores ameri-
canos fallavllo nas celebres pedras verdes. 

La Condamine, José de Moraes, Heriarte e muitos 
outros a que se refere o proprio Rodrigues, dizem algo 
das singulare13 pedrinhas. Clavigero e Humboldt na.o as · 
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desconhecêra.o. E ha mais uma circumstaucia bem propria 
para fazer-nos scismar sobre as leituras do naturalista 
brazileiro, é a seguinte:-o autor do Cosmos na.o falla a 
esmo em p edrinhas .ve1·des, assim co1Uo qualquer amador, 
na.o; ello as vio e determinou--lhes a natureza. «Já, diz 
Meyor1 Alexandre de Humboldt, que tinha trazido do 
Mexico um machado dejadeite bellamente_ esculpido e do 
comprime~to de 25m, observava: Tanto mais rara é 
esta- qualidade de pedra1 quanto mais admira a grande 
porça.o de rnachados de neph1·ite, que se encont-rao quasi 
por toda a part~ onde se cavar um logar antigamente ha-
bitado, desde o Ohio até às montanhas do Chile.»* 

A existencia de · objectos de·jade e jadeite no antigo 
e novo mundo era de vulgar noticia. Sua grande impor-
tancia no Ori_ente, especialmente na China, já desde i820 
Abel Rémusat tinha reveladG á Europa.** - N ao deve-
mos tambem esquecer que Humboldt viajou na America 
em princípios deste secnlo. Estava o autor do promettido 
Serturn Palmarum no feldspatho jndeterminado e no 
quartzo, quando em 1877 Fischer soube que tambem elle 
tinha encontrado pedras verdes no Amazonas, e no anno 
seguinte escreveu-lhe; enviando- lhe os seus opusculos. 

Desde entilo mudou a linguagem do Sr. Rodrigues. 
De entao om diante nunca mais deixou de fallar na sua 
immensa descoberta. Em 1880, no terceiro numero dos 
Ensaios de Sciencia1 o homem revela-se outro, e estruge 
por esta fórrna á pag·. 73 : e< Nilo podia deixar de neste 
ponto toca+, tendo sido eu o que primeiro no Brazil tratou 
desse ornato (mui'.rakitan) e lh!3 deu a importancia que 
merecia, importancia que foi justificada pelo -sabio . con-
selheiro Fi~cher1 director do Museu Mineralogico de 
~aden, nnico (este unico é impagav-el) que na Europa 

"'Meyer, ibid., pag. 17. 
** Meyer, ibid. pag. 5. 
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tem-se occupado com a jade e que em çarta ao autor na.o 
só approva sua opinia.o, como rende-lhe alguns elogios. 

P ara mostrar a <lifferença, proscgue Rodrigues, entre 
o muimkitan e o ternbetá, basta dizer-se que um é 8empre 
(este sempre é agora muito opportuno) de jade, jadeite e 
chl01'omelanite, e o outro de quartzo compacto, feldspatho 1 

de resina de /utahy, ou de páo. » 
Soberbo!. .. Dou o que quizerem ao Sr. Barbos~, 

se no Relatorio sobre o Rio Yamundá (1875) e nos dons 
primeiros numeros dos Ensaios de sciencia (1876)- os 
taes muirakitans na.o erão sempre de feldspatlw e quartzo, 
e se ali a /ade, ·a /adeite ~ a chloromelanite entra.o para 
qualquer cousa. 

,No primeiro dei;ses trabalhos o curioso botanista 
i nsurge-se até _contra a opinia.o de La Oondamine-de ser , 
o mwirakitan semelhante áJ'ade oriental.! « A rigidez do 
muirakitan, que resiste á lima, fez com que apparecessem 
opiniões menos exactas. » (Pag. 64.) · 

As taés opiniõe1J menos exactas sno logo em seguida 
-expostas pelo esperançoso naturalista brazileiro: t ª, a de 
Seyfried, que suppunha o muirakitan de uma terra ve1·de, 
molle 'debaixo d' agua e durissima ao contacto do ar; 2ª, 
a de Buffon1 que se approxima da do antecedente escri-
ptor; 3a, a de La Oondamine, que o comparava á jade ; 
4:a, finalmente, a do padre José de Moraes, l}Ue se reduz 
mais ou menos á de Seyfried e de Buffon. 

Eis os texto13. Depois de fallar destes dous ultimos, 
refutando-os, escreve Barbosa : « La Oondamine tambem 
diz que na.o fazem differença da /ade oriental. O padre 
José de Moraes, nas suasMemorias do Ma1·anhão1 fiado 
na lenda, ' escreveu tcimbem (sic) o seguinte, tratando do 
rio Yamundá: - Nas cabeceiras deste rio, ha um lago 

. donde se tirllo umas pedras verdes com muitos e varios 
feitios, de que se infere com grande evidencia ser algum 
barro, que dentro d'agua (como coral) se conserva molle, 
e emquanto assim está, se fórmllo delle as figuras que 
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querem, mas, depois de tirado d'agua, se faz tílo dur0> 
como um diaman1·e, e na.o cede ao ferro e aço mais forte, 
que pó<lc haver. Mostrándo-se uma dessas pedras a um 
lapidario em Lisboa, disse que pelo toque mostrava.o ser 
pedras finas. 

« E' certo que M. de La Oondaminc fez um grande 
apreço dellas e póde ser que os lapidarios de França lhes 
descubra.o algumas virtudes. 

« Termina dizendo, continúa o Sr-. Rodrigues, que 
possuio uma com fórma de pescoço e cabega de cavallo (!) 
que foi para o museu-do pontífice Benedicto nv. » • 

Eis ahi-só uma vez fálla o Sr. Barbosa nas 99 pa-
ginas de seu relatorio em y'ade, e isto mesmo quando enu-
mera as opiniões menos exactas sobre o muirakitan ! Isto 
entre o ba1·ro molle de Buffon, e a cabeça de cavallo de 
José de Moraes, cabeça de cavallo que arrancou um for-
midavel ponto de admiraçllo entre parenthesiR (!) da parte 
do Sr. Barbosa. Aquelle signalzinho orthographico tem 
ali um valor inestimavel. · 

O nosso botanista sabe que o cavallo nílo foi conhe-
cido pelos selvagens americanos, e, estando crente na 
fabricaç!to indígena do mttirakitan, rio-se da affirmaçilo do 
padre e com razão ! Temos provada a primeira de nossas. 
theses. 

Passemos á segunda. · 

II 

No 3° numero dos Ensaios de Sciencia (1880) o autor 
das Orchideas, já de posse da theoria de Fischer, começou, 
como vimos, a segunda serie de suas opiniões. 

* Rio Yamundá, pags. 54 e 55. 
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O muirakitan é de jade, jadeite e chl01·omelanite; ora, 
estas pedras na.o existem na Amarica, logo viera.o da 
.A.sia, e cortada fica por uma vez a questao do povoa- ~ 
mento primitivo do Novo Mundo ..• 

Em Dezembro de 1881, no Cnizeiro, foi a doutrina 
de Fischer, perfilhada pelo Sr. Barbosa, 'tonitruo~amente 
exposta. 

:Mais tarde tambem o foi na Gazet~ de Notidas, e, 
finalmente, em o numero da Revista Amazonica de Ja-
neiro deste anno. Nesta· ultima pubficação o egotismo 
é intoleravel; especialmente o capitulo que se inscreve-
Como conheci e porque liguei imp·ortancia ao miiirakitan-
é insigne de auto-ilolatria, para na.o dizer charlatanice 
scientifica. Ahi chega o Sr. Barbosa, ao que parece no 
desespero -de revelar a sua originalidade, a alterar datas. 
Tratando dos a11iidetos do velho mundo, e dando no_ticia 
de amuletos tambem ua America, transcreve um trecho 
do afamado Relatorio a que me tenho referido, anteceden-
do-o das palavras: em 1872 dizia eu. - Ora, o relatorio 
tem a data de Outubro de 1874 e sahio publicado no anno 
seguinte ! . _ 

A razao deste estratagema é approximar suas inspi-
rações das de Fischer. Este começou emil871, e o nosso_ 
Rodrigues logo no anno seguinte escrev:ia as mesmíssimas 
doutrinas!... E por que nao ? Rodrigues o cliz clara-
mente na Revista, mas o diabo do Relatorio, ah ! quem o 
pudera queimar t._ •• ahi anda protestando traic:-oeiramente. 
Nossa segunda these é que o escriptor brazileiro suppôz 
existentes no Brazil as jazidas nativas do material dos 
muirakitans. 

A prova é facillima, porque clle proprio no-la for-
nece. A' pag. 58 do Relataria lê-se: «Fiz esforços, 
quando subi os rios Trombetas e -Yamundá, para encon-
trar as rochas de que fazia os enfeites .a tri bu deste, mas 
n!Lo me foi possível. Naturalmente existem (sic) em aI-
9um dos affiiientes, "que não percorri. Fui informado de que 
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no rio Iamari, maior. affiuente, como vimos, do Yamundá, 
se encontra.o pequenas pedms verdes semelhantes ás de que 
sa.o feitos os enfeites. ))Nada mais claro. Entretanto, o 
naturalista patrio exclama .na Revista Amazonica: 

ccDo lago Ver de r.eceLi uma. Qual nilo foi a minha 
estupefacça.o vendo que a rocha <le que era feita (jade) 
não tinha por patria o solo braz·ileiro !» 

O nosso savant j ulg.:i-so em terra de cégos nas con-
dições exigidas . pelo _adagio. Se desde o tempo em que 
recebeu o muirakitcm do lago Verde tinha a respeito 
desse artefacto a mesma opinia.o de hoje, como se expli-
ca.o as palavras do relato1·io que ficára.o citadas? 

Em todo este -ultimo trabalho na.o se falla em jáde. 
nem jadeite, nem chloromelanite, de gue esta.o agora cheias 
as paginas da Revista. Nem o Sr. Barboza filiou a sub-
stancia de que é fabricado o enfeite amazonico ao Oriente. 

Esse parallelo foi apenas feito quanto ao uso de 
amuletos, commum ao Oriente e á America; e o autor do 
encantado Sertmn Palma1·um poderia dizer commum á 
Africa, á Oceania, á Europa, a todo o mundo emfim .. . 

E' um. parallelo trivial e futil, referente a certas pra-
tfoas supersticioêaf?, cem vezes feito pelos anthropologis-
tas. * O essencial é que até 1878, data da primeira 
carta de Fischer, o Sr. Bar.bosa ignorava radicalmente a 
natureza intrínseca dás deliciosas pedrinhas verdes. 

Isto é o principal, e ist.o ·está provado. 
A terceira e a quarta affirmações, a saber, nl'l.o ligar o 

Sr. Barbosa interesse etbnographico á maneira dé Fis-
cher ao mufrakitan e só mais tarile ter aceitado as idéas 
do allema.o, decorrem _de quanto Lavemos dito. Quem se 

* Taes cotejos são uma vulgaridade scientifica. Se o Sr. Bar-
bosa Rodrigues quer ficAr verdadeiramente maravilhado, neste 
sentido, veja a Conquista do Mexico por Prescott, 1° appendice, no 
fim do 3º volume.· Ahi achará um resumo das sirnilitudes notadas 
entre a civilização do antigo e do novo mundo. 
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quizer aiuda mais convencer compare o seu artigo da 
Revista e as suas paginas do Relataria. No artig·o appare-
cem grandes dcscripções da nephrite, sua importancia na 
China, sob a denominação de pedra Yit, o modo de collrnr · 
esta pedra, sua existencia exclusiva no Turkestan; iguaes 
informações sobre ajadeite1 sua exi:;tencia unica cm Yun-
nan; tudo como vem nos escriptos de Fischer e no folheto . 
de Meyer. , 

S~o cousas estas de que o Relatal'io jámais cogitou. 
Ser.ia necessario transportar para estas paginas os 

dous escriptos de Rodrig11es, se os quizessemos cotejar. 
Limitamo-nos a um trecho para indicar o espalhafato 
praticado á custa do Fischer. O Sr. Barbosa ostenta uma 
erudiçllo pasmosa sobre as cousas da China. 

« Hoje, escreve o patrio savant, a pescai·ia das jades, 
tal é o nome que se dá na China, quando dellas precisa o 
imperador, o que mostra tambem o seu apreço e o seu 
valor, é assim feita : vinte ou mais soldados guardados 
á vista por offi.ciaes, poem-se. em linha e mergulhilo todos 
a um tempo; aquelle que primeiro acha alguma, sahe, e 
ao toque de um tambor, em uma folha de papel faz-se um 
signal vermelho. 

« Acabada a ·pescaria, um inspector separa e marca 
as melhores, que nunca attingem mais de 40 centimetros 
de comprimento. Escoltadas, seguem depois para Pekim 
as jades.»* · 

E' o que E)xactamente lê-se em Fischer e Meyer. 
Traduzamos este ultimo: · 

« Já Rémusat descrevia a busca da nephrite. A pesca 
era feita na presença de solda~os, de offi.ciaes e de um 
destacamento. Vinte ou trinta mergulhadores, postos em 
linha, atirava.o-se ao .mesmo tempo n'agua, e quando 
achavao algum pedaço de nephrite, que erilo mui dextros 
em conhecer, logo sahia.a fóra, atirava.o-no á margem. 

*Revista Ama::onica, n. cit., pag. 44. 
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« Tocava-se um tambor e da-va-rn um risco vermelho 
em uma folha de papel. Finalmente um inspector mar-
cava os pedaços que chegav!lo ao tamanho de 40 centi-
metros. A cidade ele Yarkand enviava annualmente de 
4 a 6 mil kilogrammos de nephrite para Khotan a serem 
exportados para a côrte de Pekim. »* 

E assim por diante o ethnologista nacional apro-
veitou muito e muito de seu amigo de Friburgo. E. 
todavia, é bem preciso comprehender as cousas. 

O Sr. Barbosa foi em 1872 ao Amazonas; encontrou 
ali as pedras verdes, decantadas por chronistas e viajantes ; 
sabia o que A. Wallace Linha dito dellas, e consignou-as 
no relatorio, enviado ao governo imperial annos mais 
tarde sobre o rio Yamundá. 

Tudo isto é verdade e em tudo vai algum merito. 
Dahi, porém, a ter formulado a theoria ethnographica 
de Fischer vai uma distancia que uma selva inteira de 
palmeiras nil.o chega para encher. 

- O Sr. Barbosa Rodrigues n!lo é um homem sem 
merecimento. Nilo é, porém, um espirita superior. De 
seus estudos de botanica é-me impossivel fallar ; falta-me 
a competeucia. Em ethnographia, quando se reduz a dizer 
o que vio, a relatar o que observou, a descrever em 
summa, cornquanto copie muito dos chronistas e via-
jantes que o antecedêrão, n!lo deixa de ter prestimo. 
Quando entra a philosophar, a tentar theorias, a pro· 
curar filiações, Barbosa é simplesmente detestavel. 

Por semelhantes desmantélos é que a ethnologia 
arrancou a Haeckel duras palavras : - « Nilo existe hoje , 
diz o professor de lena, um districto da sciencia em que 
mais extravagautos hypotheses levantem a cabeça tão 
facil,mente, como a anthropologia e a ethnologia; » 

* Meyer-Die Nephritjrage, pags. 5 e 6, 
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A theoria nephritica de Fischer parece estar em 
tal caso. 

Ü ' professor de Friburgo declara 'qne em jazida 
geologica existe a nephrite sómente no Tllrkestan, e a 
jade-ite sómente no districto de Yunnan,-ao norte da 
da cidade de Bhama. O Sr. Barbosa repete-o. O pro-
fessor de Dresde contesta. · 

Affirma a existencia de jazidas nativas de nephrite 
no T_urkestan, na Siberia e em Nova Zelandia, e de 
jadeite em Barma [grande região ao noroeste da Indo-
China), no Monte Viso na Europa e eip. Nova Guiné na 
Oceania. Qual dos dous allemães tem razao? O que diz 
o Sr. Barbosa? Terá elle competencia para decidir no 
pleito ? Tem tanta como qualquer de nós, que nem 
sabemos mineralogia, nem viajámos por aquellas afas_tadas 
regiões. Já vê o sabio brazileiro que estes assumptos 
nao sao tao simples, como ingenuamente suppõe. 

E' necessario um preparo scientifico altamente cus-
toso, pTeparo que o ·nosso viajante não possue. Nao 
basta ter ido ao .Amazonas, ter visto alguns tapuias e 
algumas pedrinhas verdes, para acordar um dia ethno-
logo profundo e inventor de theorias irrefuta veis. 

Contente-se o nosso viajante com as 'exterioridades; 
não saia do descriptivo. E' o seu domínio. 

Pelo que diz respeito á .America, Meyer argumenta 
valorosamente. _ -

Pedeu-se certamente o conhecimento das jazidas ori-
ginarias do mineral; ellas, porém, de'Vem existir no con-
tinente, ao menos no Mexico e na regiao amazonica. 

Pelo que Ee refere especialmente ao antigo irnperio 
dos .Azteéas, o professor de Dresdo nota que os objectos 
ali encontrados têm todos em sua esculptura um caracter 
puramente loc.al e indígena, uma prova de serem pre-
parados. no paiz. Nota mais a circumstancia de ser o tri-
buto de-muitas províncias do imperio obrigatoriamente 
pago em jadeite. Ora, é inverosímil que servisse de moeda 
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uma substancia que se nã.o encontrasse no proprio im-
perio. 

Demais, observa ainda o sabio autor, ha improbabi-
Hclade manifesta de, no caso de importaçã.o da Siberia, 
China, Japllo ou Indo-China, sómente chegar ao Mexico 
a jadeite e jámais a nephri te. Sao tres considerações de 
peso. 

Como vê o meu leitor abre-se-nos diante um illimi-
tado horizonte de hypotheses, e, em todo caso, é melhor 
lê-las nas paginas de um homem competente, como Me-
yer, do que atormentar-se a gente com as impertinentes 
compilações dó Sr. Barbosa Rodrigues. 

Recommendo o opusculo do professor de Dresde. 

Rio, Outubro de 1884. 



XIX 
A HISTORIA DA LITTERATURA BRAZILEIRA 

E O DR. ARARIPE JUNIOR 

Eu devia deixar o livro que ultimamente publiquei 
sobre a historia litteraria do Brazil seguir o seu curso na-
tunal, ser analysado aqui, nas províncias, e por ventura, 
no estrangeiro para depois sabir ao encontro dos criticas, 
o que por certo farei em occasião opportuna. O Sr. Dr. 
Â.raripe Junior, porém, pelo prestigio de seu nome, por 
sua posiçao na imprensa, merece-me uma •resposta ante-
cipada. . 

O Dr. Araripe nito é um nome desconhecido no paiz; 
romancista, preso ainda hontem, como elle mesmo ha por 
vezes confessado, ao alencarismo e a Chateaubriand, pas-
sou-se recentemente com toda a sua bagagem para o 
campo da critica, o, já por seu estudo sobre o autor do 
Guarany, já por seus folhetins da Gaz eta da Tarde, tem 
adquirido uma certa notoriedade· na arte de Sainte-Beu ve. 
Dextra e habil, dispondo de um estylo maneiroso, elle vai 
dando suas alfinetadas á direita e á esquerda. Louvo•o 

. -
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por isso. Tem ainda no manejo da critica uma, certa arti-
ficialidade, um certo diplomatismo do novellista; mas não 
é menos verdade que elle analysa, e n!lo é me.nos verdade 
que tem prazer em pôr-se em desaccôrclo com os o:fficiaes 
do mesmo officio. E' natural. · 

Já uma vez 'no. livro sobre seu parente A.lenca.r, re-
ferindo-se ao incontestavel predomínio dos mestiços de 
negro e branco entre nós, doutrina evidentissima, por mim 
sustentada, veio - elle com umas reducções na.o de todo 
firmadas· nos factos. De~o cita-lo para ser claro: « Com 
igual precipitaç!lo em um recente trabalho, aliás notabi· 
lissimo, sol;ire a Po~sia Popular no B?·cizi l, foi ellc levado a 
dar ao elemento africano maior preponderancia no nosso 
desenvolvimento estethico. Digo precipitaça.o, porque o 
critico na.o teve tempo de lembrar-se que, para decidir 
esta questão, seria necessario dividir primeiro o Brnzil em 
zonas.No Pará, A.ma7,onas, Ceará e Rio-Grande do Norte, 
por exemplo, o elemento negro é quasi nullo; tudo cabe 
ao indígena; as influencias daquella raça npenas chegito 
ali por contra-golpe. No Rio de Janeiro,. Bahia e Minas, é 
onde póa e ter logar a applicaçílo do negrismo em toda a 
sua plenitude.» Não é de h:oje que mo ap i1 iico ao estudo 
destas questões e as tenho revolvido em todos. os sen-
tidos. 

Na.o se trata de applicação do negrismo ; trata-se de 
determinar a formação dos brazileiros como um povo á 
parte, distincto do porluguez, e, para isso, buscílü-se os 
factores da operaç!lo. O portuguez entrou em uma evo· 
lução de differenciaçilo ele seu typo originario pela acç!lo 
do meio physico, do negro, do índio, e das correntes es-
trangeiras. E' o phenomeno complexo que se quer de-
terminar e nllo sómente a esthetica do brazileiro, ou a ap-
plicaçilo 9e negrismo. Pondo em balanço a influencia do 
neg1·0 e a do índio, sou levado pelos factos a clar a prepon-
derancia áquelle contra este. No Brazil só as e·xtremas 
terras das fronteiras é que abrem uma excepçilo. _S!lü as 
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provincias pouco povoadas do alto do norte e de oeste, 
onde o índio campêa ainda inutil e donde será expellido . 
logo que o branco e o neg·ro ali penetrarem amplamente. 
E' o caso ele Amazonas, Matto-Grosso, Paraná, e até 
certo ponto Goyaz e Pará. Do Rio-Grande do Sul o índio 
quasi tem desapparecido,-mas ali o branco predomina. 

A mestiçagem com o negro é escassa e com o indio 
ainda menos. Esta provinci~ será sempre uma excep• 
çilo ethnõfogica em nosso paiz. Todo o resto do Brazil 
entra na formula que tracei: ·Maranhilo, Rio-Gi·ande do 
Norte, Parahyba, Pernambuco, .A.lagôas, Sergipe, Ba-
hia, Espírito-Santo, Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas 
Geraes, Santa Catharina, e o proprio Ceará e Piauhy . 
.A.inda mais: a influencia ethnographica da mestiçagem 
do negro com o ·branco tende a ganh!}.r terreno nas pro-
víncias em que o caboclo ainda vive mais ou menos des-
assombrado. A colonisação do Brazil vai de lés,te para o 
poente e a vez de renderem-se os ultimos reductos do. 
cab_oclo ha de chegar. Na.o houve precipitaça.o de minha 
parte ; houve apenas a consignaç:lo de factos positivos. 
Onde é, entre nós, maior a populaçllo, maior é tambem a 
mestigagem ·de origem africana. · 

.A.s observa.ções do Dr. Araripe, resto ainda do ro-
mantismo indígena, peccao por falta de apoio. Sei de pro-
víncias, Sergipe, por exemplo, onde n!Lo ha mais meia 
duzia de caboclos, nilo sei de uma só onde nao exist:lo 
muitas centenas de negros e mulatos. .A contestaçilo do 
critico, que .acabo de reproduzir, referia-se a meu escripto 
-A Poesia Popidm· no Brazil. Ultimamente elle tomoú 
do livro sobre nossa historia litteraria e fez-lhe tres ob-
jecções especiaes e que me parecêrllo tambem J.estituidas 
de fundamento. Silo tres factos previnidos e discutidos 
no livro. 

A primeira refere-se a nílo terem sido contemplados 
na analyse litteraria os chronistas dos tempos coloniaes. 
Aqui anda. um pouco de confusão. Os chronistas nacionaes, 

13 LITT, eONTUIPe 
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como Fr. Vicente do Salvador e outros, fôrão contem-
plados, e se-lo-hão ainda em sufü:1 respectivas épocas no 
segundo volume da obra. 

Os chronistas estrangeiros fôr:1o utilisados como 
fonte de informações. E' o caso de Cardim e de Ivo de 
Evreux, citados amplamente no livro. Como autores a 
contemplar no quadro litterario, permaneçe firme em ex-
clui-los. Sa.o repositorios de noticias e nada mais. Entra.o 
em uma historia litteraria no mesmo sentido em que ali 
póde éntrar um craneo selvagem, um ~ilex pre-histórico. 
E' uma censura respondida nos prelirnina1·es da intro-
ducção á pag. 9 . 

A outra objecção é assim concebida: . 
« Do livro nao resalta um facto, que reputo verda-

deiro e constitue uma impressão infallivel a todo aquelle 
que lêr seguidamente a nossa historia colonial. Do mesmo 
modo que a exploração do paiz foi feita por entradas ele 
aventureiros sem systerna e sem ligações tradicionaes 
entre si, o espírito brazileiro tambem se formou por en-
tradas litterarias sem concatenação apreciavel. 

Em um territorio vasto, onde as communicações 
tornava.o-se impossíveis, é faci,l de comprehender que a 
colonia portugueza na.o se collocára na situação de um 
organismo completo. Os gru:ROS constituidos então em 
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e S. Vicente, podi!to 
bem comparar-se a galhos de um tronco existente fora do 
paiz. Di<>postos em épocas differentes e por portuguezcs 
oriundos tambem de províncias differentes, esses grupos 
tradicionavão de modos variados. » 

Isto está previsto por mim á pag. 31, quando digo: 
«Concebe-se facilmente -que os portugueíles n!lo vierlLo 
para o Brazil no primeiro seculo em vastas levas para 
um territorio exiguo ; passarão-se em pequenas porções , 
a estabelecer-se isoladamente em um territorio vastíssimo. 
Formarilo-se por isso nucleos isolado:;, quasi íncommu-
nicaveis, á vista das di:fficuldades de relações. existentes 
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então no paiz. Ss.o Vicente, Rio de J anelro, Bahia, Per-
nambuco e Maranhão fôrâo os principaes centros de po-
pulaçs.o portugueza no Brazil, durante mais de duzentos 
annos. Dahi um corto caracter contradict.orio entre esses 
nucleos, qiie não vier ão a f or11iar outras tantas populações 
distinctas em vida e tradigões, porque os cQlonisadores, 
oriundos de um paiz exíguo e centralisado, psnsavão pelo 
mesmo 'l'nolde,_ e, po1· umphenomeno singiilar, as tribits sel-
vagens brazilefras perrtencião a iima só raça e tinhão a mesma 
intuição das cousas.» 

Eis -o phenomeno consignado, e que n:lo tem a im-
portancia que lhe attribue o Dr. Araripe. A colonisação 
do Brazil não é um facto unico em todo o mund.o ; na 
antiguidade, média-idade e tempos modernos <lerão-se -
cem outros analogos. Quasi sempre as colo.nisações ini-
ciarão-se por pequenas partidas, formando nucleos, que 
depoís irradiarão-se. 

Não foi só no Brazil que a colonisaçilo seguio esta 
marcha ; em todos os paizes americanos e mesmo em 
todos os paizes europeus, as e.ousas se passárão semelhan-
temente, com uma ou ontra excepçíLo. 

Aos cinco primitivos nucleos, que citei, de popula-
ção européa, entre nós vieríLo lógo no primeiro e no se-
gundo seculos da conquista juntar-se Ilhéos, Porto-Segu-
ro, Sergipe, Parahyba, Ceará, Minas, Pará, Espirito-
Santo, etc., etc. Aos colonos juntarão-se os seus escravos 
africanos e indígenas christianisados ; e pôde manter-se, 
ape{>ar das difficuldades, a unidade espiritual. Esta segun-
da objecção não póde ser bem respondida sem o exame 
da terceira, que se lhe prende. 

NíLo encontrando o nexo de nossa litteratura nas 
forças e tradições ethnicas e moraes,. o Dr. Araripe per-
gunta : «Ü nexo, portanto, da nossa litter!ltura deverá es-
tar em outro factor; qual?» E elle mesmo responde: «A 
quiistilo da historia da litteratura nacional, mais do que 
outra, entendo só póde ser resolvida pela concentraçao 
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de n()ssas vistas sobre o rneio physico. E' o unico factor 
estavel de nossa historia, o _unico _ que se consegue acom-
panhar, sem soluções ,de continuidade.» 

Sinto estar em desaccordo com . o illustre critico. O 
- meio physíco, que tambem é contemplado no meu livro 

em capitulo especial, é para mim um agente de differen-
ciaça.o, e, ·por isso mesmo, na.o é o elemento estavel e 
resistente. A unidade nacional é garantida, a meu vêr, 
pelos agentes moraes e pela energia ethnica. Fôra.o as 
qualidades moraes e intellectuaes do colonisador, sua cul-
tura, suas letras, religiao, legislação, costumes, industria,. 
etc., que mantivera.o o desenvolvimento unitario do 
Brazil. Nosso problema historico se me afigura ser este: 
indicar a formaçao do povo braxileiro, como um produ-
éto soéiologico especial, distincto do portuguez. 

Para isto deve-se co~siderar, com os factos, o colo-
. nisador europeu como o elemento principal de nossa 
formaçilo, e em seguida mostrar os elementos que se lhe 
juntárao, que o alterára.o até certo ponto, produzindo o 
brazileiro. E ' claro que se ~ portuguez na.o soffresse 
aqui influencia nenhuma extr~nha, o Brazil seria a re-

- producça.o exactissima de Portugal. O bra~ileiro mos-
tra-se porém differeJ?.ciado do portuguez. Qual a razao ? 
Por effeitos do meio physico principalmente, diz o Dr. 
Araripe. Por effeito das mças com que elle tern C'ruzado, 
digo eu, é parece-me que mais acertadamente. 
' O meio exerceu e vai exercendo, n!lo ~esta duvida, 

entre nós, grande acçao; mas, sendo elle ·um agente pri-
mordial para a formaçilo primitiva das raças e pa.ra a ex-
pliéaça.o das oi vilisações autochtones' , nàs ci vilisaçõea 
transplantad.as, s9bre povos que emmigrárao já de posse 
de suas qualidades historicae, o meio physico, sendo 
um factor ainda muito importante, nil.o é, comtudo, o 
principal. 

Temos disto provas por toda a parte. _ 
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O que é que mantem a diversidade ent_re os povos 
que na Europa occup1lo a mesma zona e o mesmo clima 
ha muitos seculos ? Será o meio identico entre muitos 
delles T Evidentemente sa:.o as suas qualidades ethnicflS 
e suas tradíções historicas. O que é que estabelece a. 
distancia na America entre as nações que experimentão 
quasi o mesmo clima? Silo ainda as diversiâades de 
raça e de tendencias moraes e intellectuaes. -

Os meios erilo tudo para a humanidade primitiva. 
e pre-historica. Uma vez estabelecidas as raças historicas, 
uma vez entrados, como estamos, nos tempos actuaes, os 

·povos nilo sito mais o joguete dos climas. Ha uma 
muralha que representa muitos millenios de luta em que 
a humanidade adquiria todas as qualidades, que hoje a dis-
tinguem. Os climas passárS.o para o segundo plano e 
os agentes ethnicos physiologicos e moraes tomara.o-lhe 
a dianteira. Em nossa historia o factor permanente, 
nos quatro seculos que já percorremos, tem sido o 
portuguez. Em su·a passagem para o bratileiro, é ainda 
um elemento ethnolggico- é á me8tigagem que vamos 
pedir a explicaç!to do phenomeno. O clima fica em se-
gundo plano. 

S ão as observações que tinha a fazer, sineira et 
studio ao digno Sr. Araripe Junior, reconhecendo que 
será vantajoso para as nossas letras que elle escreva a 
nossa historia intellectual sob o seu ponto de vista ; 
porquanto desta diversidade de intrepretações e com-
mentarios é que ha de ·sahir a futura concepção da indi-, 
vidualidade nacional em litteratura. 

Côrte, 26 de Julho de 1882. 





XX 
AINDA' A ílISTOUIA DA LITTERATURA BRJ\ZILEIRA 

E O DR. ARARIPE JUNIOR. 

I 

O meu contradictor escreveu cinco artigos em replica 
á resposta que lhe eu havia dado relativa ás suas obj ecções 
13obre nossa historia litteraria., O debate parece uilo se 
haver engrandecido. O digno escriptor repisou os mesmis-
simos pontos, e, por desdita minha, nilo me levou a con-
vicçilo ao espírito. Por amor -ã clareza e á logica elevo 
acompanha-lo, artigo por artigo, a começar do segundo . . 
O primeiro versa sobre assumptos estranhos ao pleito, ou 
que, pelo menos, nilo lhe silo essenciaes; e por isso, peço-
lhe permiseilo para refuta-lo no fim. 

A primeira contestaçilo do Dr. Araripe versa sobre 'a 
maior ou menor influencia da mestiçagem luso-africana 
em nosso paiz. Minha affirmaçilo fôra esta : no Brazil .a. 
maior parte da populaçlto é de mestiços; entre estes, no 
corpo colonisado de nosso ~olo, predomina a mestigagem 
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africo-liisitana, e é uma excepçGo apenas a regia.o das 
fronteiras do alto norte e do extremo occidente, onde o 
caboclo puro é ai~da, maie ou menos, abundante, e donde 
será expellido quando o branco e o negro ali penetrarem 
amp}amente. 

O phonomeno que hoje se passa a noEsos olhos, depois 
de quatrocentos annos da descoberta, é eloquentíssimo. 

O indio desapvareceu de toda a regiao verdadeira-
--" mente povoada do Brazil ante a concurrencia do branco 

e do negro. Morreu, sumio-se, em parte obliterou-se nos 
cruzamentos. 

De muitas provincias desappareceu totalmente, ou 
quasi. 

Em Sergipe, Alagóas, Bahia, Rio de J aneiro,Pernam-
buco e Rio-Grande do Sul, sua retirada é completa. 
Em todo o Brazil, excepto na regia.o das fronteiras 

· indicadas, predominão o branco e o mestiço de africano. 
O fa.cto é geral. Do _ Rio-Grande do Sul, o caboclo tem 
desapparecido qnasi totalmente, segundo no-lo informa 
Carlos de Koseritz no seu e::x:cellente escripto que traz <> 
titulo do Subsídios Ethnogr-aphicos. Naquella provincia, 
porém, houve e ha muitos milhares de escravos negros, 
e, logo abaixo dos brancos, avulta a mestiçagem africana. 

A conse.quencia, portanto, é que a minha fórmula é 
applicavel a todo o lmperio, menos ás fronteiras do norte 
e do oeste, que, mais tempo menos tempo, acabaráõ . por 
entrar na regra geral. O Dr .Arari1:>e objeêta com o Rio-
Grande do Norte e ó Ceará. 

Na.o conheço praticamente estas províncias; mas 
appello da autoridade do meu censor para duas autori-
dades que lhe devem ser insuspeitas: o Dr. Amar<> 
Bezerra e o desuibargador Araripe. 

O primeiro, a quem propuz a questa.o, afiançou-me 
queha corrido toda a provincia do Rio-Grande do Norte, e 
que ali, incontestavelmente, predomina a mestiçagem afri· 
cana. O outro, pai do.Dr. Araripe Junior, em sua Historia 
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r];{) Ceará, escripta ha vinte annos,- assim se expressa : 
aO que em toda a .America succede, acontece tambem no 
Coará. A populaça.o indigena é hoje insigniffoant-issima 
na p1·ôvincia1 e tem quasi desapparecido>> (pag, .19). Ha 
na obra do conselheiro Trista.o de Araripe muitas pas-
sagens como esta. Tratando dos cruzamentos selvagens, 
mostra que fôrao pouco abundantes com o branco e mais 
constantes com os proprios negros para os quaes os índios 
tinha.o pred.ilecção . Eis o trecho: a Nunca puderllo os 
directorea conseguir a realisaçao de casamentos entre a raça 
branca e a indigena ; mui raro foi o consorcio que entre 
ambas se deu e se dá hoje; todavia, entre os indios e as 
castas mestiças, fôríto e sao frequentes as uniões conju-
gaes, pela decidida inclinaçao que têm os índios aos· 
mulatos, pardos e neg1·os » (pag. 31). Deduzo destas citações 
que o índio puro tem desapparecido da província e que na 
mestiçagem em que deli o-se, foi com o concurso do negro, 
e, portanto este leva-lhe vantagem, porque ainda ali existe 
puro aos milhares, ou desfigurado nos cruzamentos com o 
branco e com o proprio caboclo. ' 

.As províncias do Rio-Grande do Norte e Ceará n!lo 
podem ficar fóra da fórmula qne tracei, e ser-me-hia 
facil demonstrar o mesiµo para todo o resto do Brazil co-
lonisado. O Dr . .A.raripe Junior appelle· para a Exposi-
ção A nthropologica Brnzileira. 
. Ora ,bem; a E xposição é incompleta e inexacta, no 
titulo; será quando muito uma Ea:posigão Anthropologica 
Indiana.. • · 

Uma exposiça.o anthropologica brazileira deveria ter, 
pelo .menos, quatro secções: a secçao portugueza, a afri-
cana, a tupy e a resultante de todas-a mestiça. Na pri-
meira deveria est~r exhibido o homem da peninsula ibe-
rica em todas as suas manifestações historicas e pre-histo-
ricas; na segunda o homem africano e suas industrias; 
na terceira o homem americano e na ultima o 15razi-
leiro actual. Nada disto vê-se ali, onde apenas acha.o-se 
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agglomerados alguns objectos referentes ao homo amm·i-
canus. A sciencia do B.razil é mesmo de exterioridades, 
um traste para sm· 'lJisto e nilo passa dahi. D13pois do grande 
festim o que nos resta? Urn ,guia, um pequeno catalogo e 
meia duzia de art'iguinhos de jornnl, mais ou menos ex-
travagantes. 

Nilo é isto uma censura ao digno cavalheiro que diri-
ge o Museu Nacional. E' sómente a consignaçilo <las con-
dições mentaes de nosso paiz, phenomeno complexo de 
que elle nilo tem a culpa, nem eu tão pouco. 

Vamos rela corrente geral. 
Aquelle fragmento de ·exposiçao tem seu valor rela-

tivo; mas nilo prova o que o Dr. Araripe pretende. Muito 
pelo contrario, prova o que affirmo. Lá estive no dia da 
abertma, e vi o seguinte: dentro do edifiéio e nàs ruas 
adjacei;ites, agitavilo-se os visitantes, isto é, os brancos, 
os negros e os mesti~os destes em todas as suas grada-
ções ... E os ?·eis da terra, os caboclos, onde se achavilo? 
Nilo os vi senilo representados em telas ou em barro .. . 
Para cumulo de irrisilo fôrilo mandados vir do Rio-Doce 
meia duzia de índios aldeados, meia duzia de antigos 
mona?·cas das selvas e que Ee deif(árilo :ficar lá para o Corpo 
de Bombei?·os, como um objecto de .curiosidade, á gniza de 
animaes Taros expostos ás vistas de um publico enfas-
tiado ... E é este o predominio do caboclo? Não póde 
haver maior cegueira. 

O tupi brazileiro está condemnado á sorte dos povos 
da Polynesia. Ali não só o homem desapparecen ante o 
concurso europen, como ainda desapparecêrão algumas 
especies animaes e até _yegetaes com a introducçilo das 
especies estrangeiras. E' facto provado por centenas de 
viajante~ e qne M. Quatrefages pôz a limpo na Revista 
Scientiffra de Pariz, de ~) ele Junho de 1877. 

O indio não é ainda plenamente entre nós um-objecto 
de sciencia; é antes, e acima de tudo, um assumpto de 
poesia. Excepç~o feita dos trabalhos linguísticos de 
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Baptista Caetano, alguns pequenos estudos de Couto de 
Magalhães e Carlos Harn sob o ponto de vista ethno-
graphico; tudo o mais que no Brazil tem-se escriptC! á 
conta do selvagem, é sem merito absolutamente. E se a 
questão é de amor para com as raças que coDstituirno o 
nosso povo, por que motivo n!:1o emancipamos o negro, 
com.o emancipámo"S o indio? Por que motivo em nosso· 
llfnseii não ha uma secçfló africana? Porque não se estudão 
as linguas àos negros, sua poesia, seus contos anonymos, 
seus usos e costumes, suas danças, festas, suas idéas reli~ 
giosas, etc . ? 

E' que para esta enormíssima injustiça contribua 
com toda a sua força a massa immensa do prejuízo nacio-
nal .•. Ninguem tem a cowgem de estunar o negro para 
não passai· por eivado de casta ... Esta é a questão, e, 
muitas veze_s, o maior defensor do índio contra o negro é 
o pardo evidente e carregado! 

E' ainda um ~·csidúo de romantismo. O Dr. Araripe, 
folgo em reconhece-lo, não participa grandemente da 
mania indiana. B:oje defende o caboclismo màis por nma 
tradição da escola a que pertencêra em sua .-puerícia litte-
raria, do que por uma preoccupação systematica. A ver-
dade é,' em geral, que desejamos fazer do estudo do selva-
gem a nossa especialidade. O intento póde ser em certo 
sentido louvavel, mas tem sido improficuo. Não possuímos 
ainda a calma necessaria, nem os meth.odos precisos para 
abordar o estudo das raças selvagens objectivamente, 
como um problema puramente anthropologico ou histo· 
rico.-Sonhamos sempre e sempre um Brazil tapuio. 

Se ma propria Europa e nos Estados-Unidos os 
grandes estud.os americanistas silo ainda muito incertos; 
se os immensos trabalhos sobre as civilisações do Mexico, 
Guatemala e Pm·ú-são na maxima parte fluctuantes, 
como se deprehende de todos os congressos europêos, o 
que não se dará com o Brazil, sem especialistas, sem es-
colas adequadas? 
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Dá-se o que temos visto: hypotheses fantasmagoricas 
e absurdas, phrases, phrases e mais phrases ..• 

.Ainda agora a Exposi<;ão o demonstra. O especimen 
pre-historjco, velho, de muitos millenios, pertencente, por 
certo, a uma raça differente do índio do tempo da desco-
berta, acha-se mesclado aos especimens dos tempos colo-
niaes e até aos pertencentes ás populações mestiçadas da 
actualidade ! .A pezar <la bôa vontade do pessoal do Muzeu, 
duvido muito que dali surja uma destas obras imponentes 
e decisivas que possa elucidar de uma vez os problemas 
e as trevas que cerci!.o as nossas raças selvagens. Nlto 
critico; assignalo apenas uma impossibilidade, que o 
proprio Dr. Ladisláo Netto él> primeiro a conhecer. 

Como quer que seja, porém, e a despeito das diffi. 
culdade~ os estudos americanos, apezar de imperfeitís-
simos, acbi!.o-se iniciados entre nós, protegidos pelo ro· 
mantismo e em grande parte pela fatuidade nacional, 
que ainda adormece no ledo sonho de julgar-se indi· 
gena .•. 

E' a velha mania da nobrez a tupynambá de que 
muitos brazileiros silo em extremo affectados. 

No tempo da independencia· a molestia chegou a seu 
auge, e vimos até miilatos, com'o o finado Francisco Go-
mes Brandão, tomarem nomes indígenas. Elle chamou-se 
.Acayaba de Montezuma. _.,, 

Um disparate, como outi·o qualquer. 
Louvo ús estudos americanos; mas como estudos, 

n!:to como pa&to a velleidades ethnicas. 
Devemos tambem iniciar os estudos af1·icanos. O 

negro, espalhado pela .Africa e America, é uma raça que 
offerec6 interessantes problemas. 

Muitos sabios europeus, seguindo o exemplo do il-
lustre Bleek, atirlto-se a estas pesquizas. Façamos o 
mesmo. O negro e seu parente mestiço toci!.o o nosso povo 
bem de perto. Na.o sejamos presumpçosos, nem tenhamos 
medo de dizer a verdade. 
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O predominio apparente do indianismo na civilizaç!I.o 
brazilefra, é um velho prejuizo, di:fficil de extirp(lr. Oausas 
numerosas e especiaes contribuira.o p'.lra arraiga-lo, e hoje 
ainda elle está de pé. Estriba.se falsamente em razões 
litterarias, historicas, geographicas e sociaes. Na littera-
tura appareceu como um protesto contra os invasores ; 
vio-se no indio a incarnação do genio do Brazil e o 
nativismo traduzio-se no caboclismo. Na historia appella-se 
para o numero avultado das tribus primitivas, e recorre-se 
á grande porção de aldeiamentos dos selvagens catechi-
sados na zona colonisada. E' em balde que se demonstra 
serem as enumerações dos velhos chronistas inexactas, 
tomando elles simples denominações de familias e de 
variedades de um só g-rupo - por outras tantas tribus e 
nações diversas. E' embalde que se mostra a decadencia 
progressiva dos aldeameµtos e sua extincçiLo qiiasi com-
pleta neste seculo. 

Sempre o prejuízo vai fazendo seu. caminho. Na 
geographia appella-se para os nomes tupys que abundão 
em nossa carta, sem reparar que esse phenomeno natural 
nada prova, além do respeito á tradiçiLo. Na esphera 
social o índio tem mais sympathjas, niLo ó mais escravi-
sado; por ser menos escuro do que o negro, é mais 
querido. 

O caboclo é mais idealisado, mais estudado, mais 
conhecido. 

Sonhamos um Brazil tapuio, disse eu, e nã,o rep!l-
ramos que desejamos o_mal. Todas as nações americanas, 
em que o elemento europeu nSo predomina, como o 
Mexico, Perú, Equador e Bolivia, sito as menos pro-
gressivas do novo continente. Nilo podem competir com 
os Estados-Unidos, o Ohile, a Republica Argentina e o 
Brazil. 

Devemos desejar que em nosso paiz a immensa 
mestiçagem da populaç!lo seja reforçada pelo elemento 
branco. Logo abaixo deste é de justiça e verdade 



- 206 -

conferir ao negro o primeiro pa.pel e deixar o botocudo de 
parte, como ser fraco, desequilibrado e prestes a extin-
guir-se. E' a luta pela existencia ; o mais debil deve 
ser devorado . 

II 

Passo aos outros pontos da divergencia. 
_ O meu contradictorfez uma pilheria sobre as palavras 

factores histo1·icos . 
.A.- historia, escreveu elle, nllo se arranja como as 

doceiras arruma.o os seus confeitos... De accôrdo. A 
historia deve ter as suas leis que sao procuradas. Não é 
ainda tratada pelo mesmo methodo da mathematica e da 
astronomia. Já sahio, porém, do velho quadro da simples 
narrativa pittoresca e visa ás leis geraes que a devem 
dirigir. 

A express::to factores historicos é ainda em grande 
parte uma express::to metaphorica. E' mais ou menos 
synonyma do agentes,factos impulsivos e determinantes, etc. 

Apezar disto, é linguagem consagráda, de emprego 
licito e de que o proprio Dr. Araripe ha usado mais de 
uma vez. Nilo lhe vejo razão para exconjura-la hoje. 
A troça ni:io attinge o alvo por falta de base segura. 

Outra insistencia do digno refutador é sobre os chro-
nistas que não fôrão devidamente aquinhoados. 

Já lhe respondi que os nacionaes, como Vicente 
do Salvador, J aboat!l.o e outros, fôr!l.o e serão ainda 
contemplados. Quanto aos estrangefros, tambem o fôrão 
e sera.o, como fontes de informações. E' o caso de Ivo 
de Evrcux, Cardim e alguns mais. 
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Não havendo proposito de excluir os nacionaes ou 
aquelles que se nacionalizárão, inclui, por exemplo, o 
padre Anchieta. O critico agora declara que Ós chronistas 
não se nos deparão só como informadores; elles silo 
tambem uma fonte de poesia. Não o contesto. Mas a 
questilo n~o é esta; o pleito é outro. Trata-se de saber se 
na historia litteraria de um povo, devem entrar como 
parte integrante desse povo; todos aquelles que delle se 
occupárllo. 

Esta questão na.o é nova e já se acha resolvida. Tacito, 
J ulio Oesar e ~trabao escrevêrllo sobre os povos barbaros 
da Europa paginas que na.o contão suas iguaes entre os 
chronistas coloniaes. 

Ninguem, entretanto, se lembrou ainda -de filiar 
aquelles grandes escriptores á litteratura alleml'L, franceza, 
ingleza, etc. A sensaçilo profundamente poetica produ-
zida pelo .nosso solo e nossos selvãgens no espirito tlos 
chronistas, não é um facto isolado na historia. Antes e 
depois delles, em todas as partes do mundo, o phenomeno 
se repetio. 

Ninguem se lembrou- ainda de encorporar Camões 
á litteratura do Indostilo só porque o grande· épico sa-
boreou ali o soberbo prazer que deve sentir o homem 
culto diante de uma natureza selvagem. 

Ning·uem se lembrará do juntar Humboldt ás litte-
raturas do Mexico ou Nova-Granada, Dranmor ou George 
Gardner á litteratura brazileira. O historiaJor e o poeta 
podem beber a largos tragos as grandes bellezas que se 
lhes antolha.o nas paginas dos chronistas; podem retem-
perar ahi seu sentimento vacillante; mas, nem o poeta, 
nem o historiador têm o direito de nacionalizar ninguem. 

Na.o posso contem-plar como brazileiros, homens 
que o não silo, que nunca o fôrllo absolutamente. Abri 
excepção para Anchieta e Gonzaga, porque estes viverllo 
de nossa vida, e fôrão fomenta<l_ores de nosso prog-ressô 
intellectual. Os i;nais não. · 
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Ha, além de tudo, uma razilo capital e peremptoria, 
que me assegura na exclusa.o da turba multa dos chro-
nistas. E' esta: semelhante gente na.o foi lida entre nós 
nos dous primeiros soculos; na.o contribuio para a for-
maça.o esthetica ·do povo. 

Se ainda hoje rarissimos i:.ilo aquelles que os lém, 
em mtlior abandono estiverao nos tempos coloniaes. 

Só um ou outro erudito os pode.ria conhecer. Todos 
sabemos, além de tudo, que a mór parte delles só recen-
temente é que foi vulgarisada pela imprensa. 

E' a hypothese de Oardim, de Ivo de Evreux, de 
Vaz de Caminha, e do proprio Gabriel Soares.-Os colo-
nos nao lêrao as obras destes homens e ainda menos as 
de Hans Staden, Lery, Gandavo; etc. Para, que, pois, 
insistir caprichosamente neste ponto? Póde ·S1' a:ffirmar 
com toda a segurança que a ·escoLt mineira ignorava 
completamente a existencia de taes escriptored. 

Nós, os modernos, é que lhes encarecemos o merito; 
os colonos nem Q.er!lo por elles. 

Nao fôrao filhos do paiz,. nilo fôrão os instructores 
de nosso pensamento e devem por isso ser excluídos. E' 
o que praticou Taine com os chrorât:itas e historiadores 
que descrevêrllo os saxonios e os normandos. Na pintura 
destes povos barbaros, elle vai á~ fontes; e nada mais. 
Nao incluio Tacito, por exemplo, entre os inglezes . .Esta 
questão me parece liquidada. 

Acompanhemos / os outi.·os reparos do Dr. Araripe. 
Voltou a defender a sua idéa da disparidade dos ele-

mentos de nossa populaç!lo e tradições. Os portuguezes, 
diz elle, sabia.o de províncias di:fferentes para meios tam-
bem diversos. Dahi a disparidade. 

Em toda nossa discussão tem havido um verdadeiro 
mal-entendii; é sirnplesmemte uma questll.o de exagero. 
'Üs quatro pontos em duvida, influencia dos indios, apre· 
ciaç!lo dos chronistas, divergencia dos nucleos primitivos 
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e energia do clima, tudo isto está consignado no meu livro 
recente, e em todos os seus irmãos anteriores. 

O Dr. Araripe não póde pretender que em meus es-
criptos não haJa cogita-do destes problemas. Apenas elle 
insiste mais em alguns elementos a que não ligo um 
alcance t::to decisivo. 

A differenciaçilo dos primitivos nucleos de ·nossa 
populaç::to, que elle hoje compara a galhos de um tronco 
sitiiado jóra do paiz , já em 1871, eu a tinha notado, e 
comparára os referidos nucleos a fragmentos do velho edi-
ficio da metropole atirados ao Novo Mundo e onde tinhão 
perdido a lembrança do primitivo loga1· em q_ibe 'Bervião. 
A phrase poderá não ser tao poetica; exprime, porém, o 
mesmo facto e a mesma observaçao. 
. No ultimo livro, cap. 6°, insisto extensamente sobre 
as diversidades entro as tendencias li tterarias do sul e do 
norte do Imperio. 

Já se vê, por tanto, -que n[o repillo o fundo de ver-
dade que repousa naR idéas de meu adversaria; contesto, 
apenas, o excesso q1:e lhes imprime e a injustiça que me 
faz, insinuando que ellas me passára.o despercebidas, no 
que tem de exact.id::to. 

Sobrn os índios, os chronis~as, as_ dívergencias das ,po-
pulações, o clima, o leitor despreoccupado encontrará cla-
ras noções no livro. Mas, examinemos a porç::to de exagero 
q:ue o critico accunmla no tocante á diversidade dos nu- ' 
cleos. Suas razões s::to estas: o clima na.o era o mesmo nas 
diversas provinéias, e os colonos para ellas transplantados 
sahi::to de pontos tambem diversos. Dahi a distancia. S. 
Paulo na.o era Pernambuco~ o algarvio na.o !lra o minhoto. 

Exactamente de accôrdo. Ha apenas urna. reducçao 
a fazer, e é que para S. Paulo na.o ia só o minhoto e para 
Pernambuco só mente o algarvio. Das diversas províncias 
do pequeno l'eino sabia.o os colonos e espalha vao-se pelos 
differentes nucleos da conquista nascente. O beira.o e o 
alemtejano e to c! os os mais patricios na.o tinha.o aqui 

14 LlTT OO!'ITEKP . 
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raias marcadas. Se para o Ceará, por exemplo, só tives-
sem ido ilhéos ou trasmontanos, então o Dr. Ararlpe 
teria razão. · Mas a historia prova o contrario. Não é tudo: 
por mais que queiramos exagerar as disparidades entre 
os diversos typos dos provincianos portuguezes, ellas não 
sao avultadas. O typo nacional é um só. 

Por mais que pretendamos differenciar os climas do 
Brazil tropical, a nota geral predomina sempre.-0 Bra-
zil é um grande todo mais ou menos uniforme. Excep-
tuão-se as terras da zona temperada. _ 

O Dr . .Araripe appella para Fyler que notou nos 
Estados-Unidos a differenciação dos nucleos IRLANDEZEs, 
EscossEzEs, etc. O caso nilo é exactamente o mesmo. 

A differença que vai de um iTJandez genuíno a um 
genuin·o saxonio, não é a mesma que vai de um beirão a 
um alemtejano. 

Aquella avulta muitíssimo mais, e o meu contendor 
deve saber as razões . 

.Affirmo, em conclusao, que existem nuanças diyersas 
entre as populações extremas do Brazil; ellas, entretanto, 
nao se me afigurao t ão completas como crê o Dr . .Araripe. 
E uma prova profunda -de que tenl;io razão, é o seguinte 
facto: no Brazi l não ha dialectos. Depois de quatrocentos 
annos de immigrada para este immenso territorio - a 
lingua portugueza tem-se enriquecido de ·alguns provin-
cialismos; mas não quebrou-se, não fraccionou-se em tres 
ou quatro dialectos pelo menos.-Onde, pois, a forte dis-
paridade dos nucleos ? . 

Neste paiz grandemente centralizado, debaixo da 
zona torrida, ·os filhos dos_ portuguezes, dos tupis, e dos 
negros bantus sao um só e mesmo povo. 

O brazileiro é um typo determinado na .A.merica . 
.A unidade da descendencia, da língua, do clima, tem 

garantido a unidade nacional. E' esta a verdade, que só 
um futuro muito l'emoto poderá desviar de seu curso de 
quatro seculos. 
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III 

Por ultimo o meu contraclictor espraiou-se sobre 
dous factos : a influencia do clima e incidentemente a in-
fluencia portugueza. , 

Àquella é potentíssima ; actn[l, a· todos os momentos; 
é o agente que pócle ser seguido constantemente. De-
formou o colono e será o factor mais energico das cliffe-
rcncia_ções brazileiras. Creio haver aqui um pouco de 
exagero. Nao é só o gosto de refutar que me leva ;l. con-
testaçi:'lo. 

O clima, continúo a dizer, foi um agente · valentís-
simo na formação das raças e das civilisações autoch-
tones. Nas épocas propriamente historicas sua acção tem 
continuado; mas já ntlo é tao apreciavel, ou, pelo menos, 
não o é tanto como o phenomeno das mestiçagens dos 
povos. Durante muitos millenios elle pôde formar as 
raças pre-historicas e esboçar os povos actuaes. Mas a 
sua acçao é tão lenta, que não .se deixa notar nitidamente 
nas civilisações modernas. Duvido que haja um anthro.:. 
pologista capaz de determinar com segurança quaes as 
transformações experimentadas nos ultimos dous mil 
annos pelas populações da Buropa, transformações pro- . 
duzidas pelo clima. 

Quaes as modificações operadas pelo meio nos povos 
indo-gm·manicos, emigrf.tdos para o occidente? A his-
toria não sabe responder. Tao longe quanto é possível 
snbil' na corrente dos tempos, log-o que os .hellcnos, os 
latinos, os celtas, os germanos, etc., apparecem na his-
toria, já se nos antolhao com seus caracteres distinctivos. 
O mesmo podemos dizer das velhas raças· semíticas e . 
das turannas. O mais assombroso exemplo da influencia 



- 212 -

do clima que se conhece, é a exerc~da sobre os arya-
nos da India. Comparados aos da E11ropa, nota-se-lhes 
uma enorme distancia. Mas, quantos milhares de annos 
na.o trouxera.o o estupendo resultado? E e~te mesmo 
por sua lentida.o é hoje apontado post factum e na.o foi 
cousa assignalavel, dia a dia, pelos historiadores. Ha 
quatrocentos annos é o portuguez transformado aqui pelo 
clima. . . Até que ponto tem chegado esta modificaç!lo? 

Não creio que haja quem possa responder. Só daqui 
a dous mil annos serª possível ao futuro historiador 
dizer qual a deformaça.o produzida nos aryanos pelo clima 
deste paiz. . 

Mas ont!lo provavelmente esta terra terá passado 
por algumas duzias de mutações historicas, como a Gre-
cia, como a Italia, como a Gallia, como a Hespanha, como 
a Bretanha. Elia provavelmente não será mais o Brazil, 
qu:erõ dizer, nilo set·á a terra da actual nação brazir-
leira ••• 
~ povo actual se obliterará provavelment.e na~ raças 

absorventes do norte, nos anglo-saxonios, por exemplo. 
Na luta pela posse da terra não sei se os povos la-

tinos estarão livre.s de outras ,invasões, á. guisa das ope· 
radas no começo da idade média. Parece-me que não. 
Haverá talvez só uma differença: é que a invasão mo-
derna vai-se fazendo lentamente pela colonisação. N1Lo 
sabemos o que será dos povos fracos da · America do Sul, 
quando os Estados-Unidos ti verem noventa ou cem mi· 
lhões de habitantes e sentirem necessidade de despejar 
gente para as zonas moridionaes. Oxalá que, nesse tempo, 
tenhamos um povo feito e resistente, capaz de absorver 
aquellas sobras, sem perder a sua individualidade! Em 
todo o caso, o que a historia entã.o ha de consignar com 
segurança é aquillo que hoje em dia já ella determina, 
isto é, as mutações e mesclas .das raças. A acçilo do clima 
nã.o poderá ser seguida passo a passo. Em nossa his· 
toria de quatro secnlos na.o sei que differenças tenha o 
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meio produzido no caboclo, no negro e mesmo no por-
tuguez . . O que noto a olhos nús é o mestiço. 

Este . é o brazileiro por e:x:cellencia; é o agente em 
torno do qual faço m,over a nossa historia litteraria. 

E nelle ovidentemertte infl.ue muito mais o contacto 
das raças do · que a acção do clima . . 

Esta é longinqua, apreciavcl a largos espaços e de 
difficultosa determinação, mesmo no futuro. 

Supponharnos que, daqui a mais quatrncerrtos annos, 
as tres raças primordiaes de nossa população tenhilo-se 
entrelaçado completamente; que n!to haja mais caboclos 
puros, nem negros puros ; quo uma grande corrente de 
immigração branca tenha:nos vindo ajudar nesta obra da 
obliteraçilo das côres escuras ; que o typo brazileiro seja 
entllo bem caracterizado ; o qne será ahi a obra da selec-
ç!to ethnica e da selecçllo do meio? 

Por certo a primeira será mais profunda. 
Ha, além de tudo, uma rázilo peculiar ao Brazil e é 

esta : o clima aqui nada tem mais a mudar no indio e no 
negro, que já sao obras da zona tropical, nada quasi terá 
mais a fazer com o mestiço, o genuíno brazilefro, que 
recebe dos dous povos tropicaes os elementos de resis-
tencia. 

Passando á influencia portugueza na formaçilo do 
brazileiro, o Dr. Araripe reconhece-a efficaz, em nosso 
período de organização colonial ; mas, nota hoje a ten-
dencia pronunciada que tem o 1·einol para sei· absorvido 
ou eliminado. E' isto até certo ponto exacto ... 

O portuguez, .em concurrencia com o caboclo e o 
negro, fez maravilhas, fez diabruras!. .. 

.Escravisou gente a torto e a direito, especulou, de-
negrio, estragou; mas, em todo o caso, foi o donõ da 
terra. 

Hoje é um estrangeiro como outro qualquer. 
E' mais estrangeiro a.inda do que o proprio negr.o da 

costa e o proprio mundurucú das selvas; pois que estes ao 
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menos não sahem do p_aiz, Dão têm gazetas para DOS in-
sultar, nem leva.o os nossos capitaes para come-los farta-
mente nas quintas da Boira ou do Minho. 

Ahi o Dr. Araripe transuda de razilo. Um concor· 
rente terrível para ·o reino surgio-lhe ao lado, e foi o 
brazilei1·0, o nacional, seu filho ; mas, filho tambem das 
pobres raças que elle escravisára, e é por isso que, em 
nossa obra de -regeneraçilo, temos o sagrado dever de ex-
tirpar os ultimos alicerces da acçilo portugueza neste 
'paiz, acabar com a escravidilo, legado vil que nos deixou, 
e reduzir a nada a influencia nociva que ainda hoje 
exerce em alguns circalos da vida nacional. 

Mais tempo, menos tempo, attingiremos o alvo~ 
Nao devemos sonhar um Brazil negro, um B r::izil 

caboclo, nem tilo pouco um Brazil maroto ... · 
Eates velhos auxiliares dos tempos coloniaes podem 

ir-se que nilo nos fazem falta. 
Já temos um povo diverso dastres couches primitivas . 

Tomemos as lições dos grandes povos cultos, unamo-nos, 
trabalhemos, instruamo-nos e mandemos o passado dormir 
de uma vez... · 

..A ssás nos explorou; nilo ha de deixar saudades ! 
Isto é tambem fallar com ,franqueza ..... Teria ahi con-

cluído, se nilo. devesse ainda duas palavras ao primeiro 
artigo do Dr. Araripe. 

Elle parece desconfiar que lhe faço injustiça sobre 
seu merecimento de analysta. O contrario, é a verdade. 
Reconheço 13m certa pleiade cearense, onde esta.o os no-
mes de Franklin Ta vorn, Rocha Lii;na~ A.raripe Junior 
e Clovis Bevilaqua bôas tendencias para a critica, 

O _que ha é que o Dr. A.raripe deixou-se, a mel.l.' vêr, 
por muito tempo, desnortear pelochateaubrianismo, o que 
não lhe tira o merito ; ao contrario, o faz realçar, porque 
mostra a progressibilidade de seu espírito. 

Rio, 1882. 
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XXI 
SOBRE O CURSO DE LITTERATURA DO DR. }IELLO 

llORAES FILHO 
--

I 

' Ha uma preocoupaçilo hojfil muito arraigada em 
nossa criticâ: a de saber se os escriptores que analysa, 
pertencem ou nilo, pelo e;;pirito, ao nosso tempo. 

Tal preoccupaçilo é o pendant indispensavel a uma 
·Outra, que tem, mais ou menos, .desapparecido da scena: 
a de saber se os escriptores se pretidiilo ou nilo ao genió, 
ao caracter d·e nosso p~z. Rontern a toeza da critica 
denominava-se . nacionalismo, hoje chama-se cosmopo-
Utismo. 
· Os romanticos abusárilo do primeiro, e os realistas 

do ultimo processq. . . 
Ainda ha pouco o Dr. Mello Moraes Filho foi mettido 

nesse cádinho,· e parece qúe sahio dali um pouco amar-
rotado ; nega-se que elle sej~ um espírito de seu tempo. 
Ora, nilo ha duvida, que é uma cousa excellente-ser um 
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hom~m considerado um dos representantes do momento 
historico que atravessa, qual é igualmente ser a gente 
apontada como uma das incarnações do espfrito à.e sua 
patria. Mas esses dous anhelos offerecem uma grande 
difficuldade, e po<lem expôr-nos a um abuso bem serio. 
Este é que, levados de parte á parte ao exagero, ani-
quilao-se mutuamente, o que é um mal; porquanto essas 
duas forças devem equilib1 ar-se na historia. Aquella 
consiste justamente em se dar como solvidos dous proble-
mas complexos-o espírito do tempó e o caracter do 
povo. Qual é o espírito de nosso tempo, qual o genio de 
nosso povo? 

Eu desafio a quem quer que seja, para dar-me uma 
resposta definitiva. Accresce que esses dous_ grandes. 
desideratos da arte e da litteratura, desde que deixa.o do 
ser uns pruductos ei:.pontaneos das forças da historia no 
genio do escriptor, que é assim inconscientemente trans-
formado em agente do tempo e do paiz ; desde que deixa.o· 
de ser espontaneos, digo,· transformão-se em preoccu pações 
forçadas, e já por abi falsificão-sc pela bâsc. Tem-se notado 
sempre, que os melhores nacionalistas vêm a ser aquelles 
que o sa.o sem o saberem, inconscientemente, e ni:'lo 
aquelles outros que tinhno a mon'omania de sé-lo á força~ 
agarrando-se a um ponto de vista exclusivo, que julgav!Lo 
a suprema · expreseão do caracter nacional. 

E' o caso de alg!Jns com o seu indianisrno, que na.o foi r 
que nllo é a synthese do genio brazileiro. Mas deixemos 

. de parte o que se refere áo nacionalismo, que tenho discu-
tido, já não sei m:tis quantas vezes,· e Vt)jamos a questão do· 
tempo, da actualidade. Os melhr.res respresentantcs do. 
tempo entre nós na.o sllo aquelles que imitão, plagião, 
copillo e depois, escarrão, vomitão algumas paginas de 
máos críticos e poetas europeus ... Na.o são, de certo. 

Âpezar de toda a nossa fatuidade hodierna de termos 
uma pleiade brilhanti.isima da espiritos novos, novíssimos, 
imbuídos das mais altas ídéas <lo - tempo, eu creio que 
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aiada não desmentimos o, nosso passado historico, isto é, 
um passado que nos prova petrea e tenazmente, que n!l.o 
somos mais do qne uns copistas vulgares. 

E qual é o espirito da época em litteratura, <~e que 
lado sopra a aragem matinal, de que banda é_ qne vai 
amanhecendo, de onde é que vem rompendo o sol? Será 
da França? Mas onde ficao a Inglaterra com seu Swim-
burne, a , A.llemanha com seu Gottschall? Qual a nota 
predominante hoje? E' o realismo? Mas o que é um rea-
lismo qne no Brazil vive de imitações? Porventura não 
é da sua indole o sér local ? O realismo francez será. o 
mesmo realismo do Brazil? 

E onde fica o positivismo, que formulou uma con-
cep<;no da arte muito mais vasta do que a de Zola, con-
cepçao, que, a meu vér, é um dos bons títulos daquelle 
systema? Onde ficao o spencerismo, o criticismo natura-
lista allcmao com as suas altas intuições da arte? 

Onde fie~ mesmo o lyrismo hodierno, que tem ainda 
tantos representantes como Victor Hugo, Geibel,Dranmor, 
Guilherme Herz e tantos outros? O seculo será pura-
mente burguez e mercantil ? 

Mas o que segoificao então tantos congressos scienti-
ficos e litterarios, tanto prurido de alto e s:-tlutar idea · 
lismo? 

Sejamos mais sobrios e commedidos; um tempo nunca 
é o mais apto para se caracterisar -a si· mesmo, e se é 
certo que os genuínos operarios de nossa época, aquelles 
que mais brilho lhe communicão, ainda nllo a defi-
11irao na, Europa, nao seremos nós, uns imitadores fatuos 
e medíocres, que a definiremos aqui. 

Voltemo-nos para o Dr. Mello Moraes. Nao sei 
se elle é, ou nllo de sua época; sei que elle é um homem 
cult0, um eepirito enthusiasta, inflamrnavel pelas bellezas 
da natureza, e parece-me qne a natureza é de todos os . 
tempos. Isto sei eu, e supponho-qne na.o abuso muito 
se disser ainda que elle é tambem um brazileiro. 
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Apezar de lar viajado o velho mundo, ter vivido em 
Londres e conhecer bem a litteratura ing·leza, nunca 
desprezou os seus mestres nacionaes em poesia. 

Sempre teve gosto por nosso lyrismo, nossas scenas 
naturaes o populares, noss') realismo phantasista, se me 
permittem a expressão. Mais tarde o poeta . encontrou-se 
com o autor das Espi~mas Fluctiiantes, quando em 1867 
este passou pela Bahia e pela côrte, indo para S. Paulo. 
Os dous ligarf\o-se estreitamento. Esta amisade foi util 
a ambos. Mello Mqraes aprendeu do amigo aquello co-
lorido, aquellas chispas do versg vibrante. Castro Alves 
tomou do companheiro um certo prazer ·pelo 1yrismo 
sertanejo, que apparece em suas ultimas composições. 

Mas é do Çu1·so de Litteratura que eu devo fallar. 
'.I.1em-se lhe feito duas censuras capitae·s : a falta da 

ordem chronologica, e a ausencia dos nomes dos escri· 
ptores da ultima geração. Estou de accordo neste ponto. 
A ordem chronologica seria'ali muito· preferivel; daria 
uma amostra da evolução da nossa litteratura. Por outro 
lado, elle não tinha e direito de excluir os nomes dos 
nossos mais nota veis moços. Nilo tinha razões para isto; 
é uma falta de largueza de vistas. 

Na.o é que aquelles ultimos sejão tudo quanto elles 
proprios ingenuamente acredita.o, quando lhes vem o 
capricho do elogiarem-se mutuamente. Fallemos com 
franqueza : a geraça.o brazileira, que entrou na liça de 
1870 para cá, não tem o direito de estica_r o pescoço, 
inchar as bochechas e anotar grandezas e maravilhas 
sobre a naçi:l.o absorta ! ... 

O ultimo decennio tem sido cm extremo pobre de 
prod netos litterarios no Brazil. 

Em um escriptor, como se sabe, ha sempre a dis· 
tinguir entre aquillo que é sou merecimento proprio, in· 
dividual, e aquillo que é o merito de doutrinas estranhas 
do que elle se apropria. Esta distincção é capital, e n~o 
deve ser esquecida na apreciaçi:l.o dos moços. 
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A mór parte do seu merecimento pertence aos sys-
temas estrangeiros que elles copia.o. A cada época a 
sua doutrina. 

Se füermo3 o confr:)Ilto da evolução romantica 
entre nós e o da intuição nova, m'lo resta ~ menor du-
vida que o momento romantico foi muito mais abun-
dante em grandes t alentos. Dentro das forças de sua 
doutrina1 fizerão muito mais_ do que nós outros, os de 
hoje. 

Ü9de est.ão os succei:sores de Magalhãe:i, Gonçalves 
Dias, Porto-Alegre, Alvares de Azevedo, José de Alen-
car, PeÜna, Agrario e outros ? Isto na poesia, no ro-
mance e no drama. 

Não fallemos no mais. 
Quem isto escr\,lvo, não é suspeito; é moço na 

idade, e quanto ao tempo de seu apparecimento na im-
prensa. Suppõe se-lo tam_bcm nas ídéas. 

De umà cousa está certo, ·pelo menos, é que para 
sê-lo não terá jámais de pedir licença a alguns preten-
ciosos, que julga.o haver alcançado um privilegio, um 
brevet de nouveauté.. . Ha alguma cousa mais estolida _ 
do que velhos emperrados,-sao rapazes fatuos, que 
acredita.o ter acampado no terreno da sciencia e · das 
letras e levantado trincheiras em toda a -sua extensa.o 
Curemo-nos dessa rriania, e digamos as cousas como ellas 
silo. 

O Brazil ·é uma terra de proletarios men taes; tanto 
valem os de hoje como os de hontem. O mais é illudir-
mo-nos com fumaças de grandezas que na.o possuímos. 
Esta materia é liquida; mas é bom sempre insistir nella. 
Wohl oder_ ilbel :..... Was soll man da [Jrübeln. 
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II 

« Ns.o sigo o exemplo, escrevi eu na.o ha muito; 
nS.o sigo o exemplo dos que despreza.o os moços; leio os 
novos poetas, saboreando-lhes as estrophes e applaudin-
do-lhes os triumphos. » E certamente; agora mesmo re-
produzo convicto essas palavras. Aquillo se refere aos 
moços que têm talento e que estuda.o. No troço enorme, 
porém, que ahi se agita, ha muitos a quem não exorna o 
menor merecimento. A estes é mister abrir os olhos para 
que se não illuda.o desastradamente. 

Desde a creação de nossos cursos scientificos, todos 
os períodos de cinco ou seis annos hão sido outros tantos 
momentos de i~cubaça.o e e:ffiorescencia de algumas du-
zias ou centenns de genios prestes a atirnrem-se sobre o 
paiz como hordas conquistadoras ... E, todavia, na.o sabe-
mos o que fizera.o, nem onde parlío tantas cabeças-geniaes. 
O que sabemos, por amarga experiencia, é que alguns 
que ha.o passado pelos ministerios e pela administração 
deixárao o paiz na stagnaçao profunda em que se debate. 

Quanto á littora tura e ao jornalismo, é escusado 
indicar ainda uma vez, em que pé têm sempre se achado. 

Uma da,s causas deste mal é o nosso séstro de, na 
falta de trabalhadores fortes nas letras, obscurecermos 
a atmosphera dos principiantes com admirações esta-
pafürdias, elogios emphaticos, encomios prejudiciaes. 
Colhidos de chofre pelo exaltamento immerecido, os 
estreantes, julgando-se dispensados de estudar e trabalhar, 
entra.o a brunir phrases e a f:'aZ(!nar vulgaridades .... 

Mais tarde a bagagem escasseia na vida pratica, e 
ei-los reduzidos ao silencio1 o que é util ; ou a representar 
comedias até no parlamento .... o que é detestavel. 
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Tudo isto é certo, tanto é verdade que das muitas 
duzias de geni(j)s e grandes talentos que atordoão as aca-
demias, raro é aquelle que perdura no caminho das letras. 
Desilludidos e inutilisados, ficão por ahi a escarvar em 
silencio umas lembranças tristes, ou a debat,erem-se no 
vacuo de uma politica nefanda. 

Dmante os nove annos que residi no · Recife, vi 
deslisarem pela academia, ebrios do elogios, tontos de 
lisonja, muitos e muitos desses apregoados devoradores 
do __ mundo, que tinhão ' de mudar a face das cousas .... 
Onde párS.o elles ? Dous ou tres ainda pensão um J..iouco ; 
os mais abysmarao-se nas sombras, ou perdêra.o o geito 
de raciocinar na politica governamental ou naquillo que 
com ella se parece.... O mesmo em S. Paulo. 

Nos ultimos oito annos, por exemplo, propalou-se 
haver ali uma vasta pepiniere de assombrosos taleutos, 
que havião por força de torcer o curso de nossa historia 
para um futuro de maravilhas, para a região encantada 
das idéas novas, novissimas, nunca presentidas ou sequer 
sonhadas .... 

.Acredito ainda hoje nisso. Noto apenas que o 
enthusiasmo já vai arrefecendo. Alguns moços, que re-
cebêrlto o gráo academico, vão perdendo já o uso da 
falla ; mais de uma lyra j á está por ahi desmontada ; mais 
de um propheta deixou de amaldiçoar; mais de un enfant 
te1Ti5le perdeu o sabre do combate ; e teremos, talvez 
mui breve, de .vêr grande parte dessa apregoada geração 
de tau tas esperanças tomar passagem para as presidencias 
de província, os cargos diplomaticos, as secretarias de 
estado, ou o parlamento, sobraçando um passaporte 
fornecido por um dos dous ou por ambos os nossos 
pestilentos partidos constitucionaes .... 

E entao cada um -verá por si, que não foi quem 
descobrio a bussola... De quem a culpa? De todos, de 
todos nós de alto a baixo ; de todos aquelles que fazem 
o vacuo em torno dos verdadeiros talentos, por um lado ; 
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e, por outro, de todós aquclles que asphyxiao com seu 
incenso reles os parvos e as mediocridades ·felizes. A' · 
força de orgulho insensato, a exp·ressão nova geração, 
em vez de uma realidade - póde tornar-se uma especie 
de mytho, d.e metaphora empolvilhada e futil, especial-
mente se della fizerem um mot d'ordre, com que se . dis-
tingão e congreguem alguns prernmpçosos, com prejuízo 
daquelles que sao os genuínos repr~sentantes da moei-. 
dade. 

Assim me exprimindo, sou apenas coherentc: sempre 
julguei a phase historica actual no Brazil um periodo 
de decadencia por todas as faces, e mais ainda pelo lado 
litterario, - e, neste sentido, quei· a geraçao dos Maga-
lha.es, dos Porto-Alegres, dos Macedos .... quer a ,dos 
actuaes rapazes, como é de uso dizer-se em gyria bohemia, 
sa.o ambas profundamente estereis; a ultima ainda mais 
do que a primeira. Eu, que na.o tenho ligações em 
um campo ou em outro, -posso julga-los ~ todos com 
<lesa8som bro. 

Minha posiçao isolada dá-!llo esta immensa vanta-
gem. Digo a verdade á direita e 4. esquerda. O que de 
realmente notavel, repito, hao produzido os novos litte-
ratos, alguns dos quaes já têm seus bons trinta annos e 
mais?. . . Se o momento romantico se distinguio pelas 
affectações sentimentaes e aereas, o hybrido momento que 
atravessamos se distingue por um na.o menor numero de 
affectações ridículas. 

· Agora não se ouve fallar sena.o em pariás, emoções 
sadias, as cousas sans, as carnações opulentas., .. tudo isto 
de mistura com os esgotos latrinarios, as ébrias cortezãs, 
os pacatos biirgiiezes . .. , e tantas outras phrasesinhas con-
sagradas e reles, que um pedantismo mendig·o toma de 
empr'estimo a Ortigílo e a Junqueiro ..• E silo esses -os 
grandes feitos da nova geraça.o ? ..• Não, digamos antes : 
são estas as macaqueações pífias de um rebutalho amorpho, 
que ahi anda a comprometter a mocidade nacional. Na:.o 
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envolvem, por certo, estas palavras uma formal reprova-
çao a todos os actuaes escriptores moços. do paiz. -

Abro espaço para algumas excepçõcs que, por infelici-
dade, ni'Lo sa.o muito avultadas Alguns têm, ainda ·que 
mui relativo, um certo merecimento. Nito· é o talento 
que lhes falta, é o estudo ; não é a coragem, é ;:t serieda-
de i na.o é o desejo de brilhar, é a convicçi'Lo inabalavel _ 
de uma bôa causa, é a conscicncia de, um -patriotismo 
justo e elevado. Depois dos classicos e seus deuses, dos 
romanticas e seus anjos, dos charlataes e seus pariás e 
1Jrostitutas, tenhamos uma pleiade de espíritos pensado-
res, autonomicos, disciplinados pelo estudo e pela critica . 
.A. critica applicada como meLhodo, a todas as rnanifest~ 
ções da intelligencia; a critica, sobretudo, applicada á 
nossa propria historia patria, cuja ignorancia é prover-
bial entre os litteratos velhos e novos, doentes ou sadios .-.. 
Sem o conhecimento do passado nacional torna-se impos-
sivol a todo e qualquer parlapatão dos cafés da rua do 
Ouvi<lor-comyrehender o nosso estado presente, por 
mais que tenha pilhado no ar, por entre as fumaças dos 
cigarros do Pomba e a espum.• da ,cerveja de Petropólis, 
algumas dessas phrases soltas e desconnexas, com que 
aclu bao seus lastima veis aranzeis. 

Por irais que 1abnsem dos adverbias e das palavras 
campanuclas sobr_e assumptos de que ni'Lo entendem, serão, /-
para fallar como elles, const.antemente, inabalavelmente, im-
vertiirbavelmente, isto mesmo,-a saber: a mais detesta-
vcl casta de arlequins, os arlequins que fallao em nome 
da mocidade, do por".ir, da sciencia, do methodo; moci-
dade que elles ulirajao, porvir por elles compromettido, 
scicncia que elles ni'Lo cultivão em nenhum de seus ra-
mos, methodo que elles nao possuel_n em nenhuma de 
suas applicações. 

Na.o se cha_ma isto atacar os moços ... Chama-se 
conbege-los, e com rudeza aconselha-los; não por amor. dos . 
iucorrigiveis, mas por amor á verdade e ao pàiz. _D 
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Sei que em seus nrraiaes de elogio mutuo, onde fa. 
zem entre si os alistamentos de suas cohortes e de seus 
centuriões, julgão-se os collaboradores dos mais illustres 
espíritos do seculo e o.;; genuínos representantes do pro-
gresso intellectual contemporaneo ! ! .. 

Deixa-los •.. 
Mas, afinal; qual é o signal que constitue entre nós 

a nova geração, o que é que a define? E' o tempo ? Qual 
é entao a data que a separa da antiga? 

t:;erá o anno de 1862-63, o anno da erupçlLo do 
darwinismo na Allemanha, na escola de Coimbra em Por-
tugal? NlLo; que esse tempo entre nós apenas distingnio-
se na política pela formaçao anomala da liga e nas letras 
pelo inicio no Recife do itltra-romantismo-hiigoano, que 
propagou-se-por todo o paiz. Hoje esse movimento está ulti-
mado, e os que entlLo estreiárao, já attingirao aos quarenta 
annos, e nessa idade no Brazil nlLo se é mais DA PLEIADE. 
Será o de 1870-71, o anuo de Sédan, que trouxe um 
certo movimento germanico em todo o mundo, até no 
J aplLo e no Brnzil? Nilo ; porque os jovens são gaidezes 
desde a medula até ás pontas dos cabellos, e, demais, os 
que em 1870 começárào a escrever- já vlLo tocando aos 
trinta annos e sahindo <lo grcmio; vlLo sendo excluídos. 

Será o anuo de 1878, o da ascençlLo dos liberaes, ou o 
de 1879, o da con\'crsao de alguns moços ao positivismo 
religioso? Was com que direito se excluem os escriptores 
que apparecêrão alguns anuos antes? 

_ Não ~' pois, a data que decide só por si da cousa; 
.slto as idéas. Bem; e quaes slLo as doutrinas officiaes ela 
seita? E por que della se excluem os ,~elhos que compar-
tilhilo dessas opiniões? E, sobretudo, quaes sl\o as idéas 
do programma? E' o darwinismo que tem revolucionado 
o velho mundo? Na.o; porque os rapazes nada sabem 
deste systema, que em sua ignorancia desdenhão. · 

Será o spencerisrno? .Ainda menos, que é ainda mais 
profundamente ignorado. 
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Será a philosophia de Hartmanl)., o seu inconsciente~ 
Não ; que estC'1 demonio é allemil.o e é metaphysico. Ha 
de ser o materialismo puro de Bücbner, Molleschot, Le-
tourneau .•. Na.o; que s·ao metaphysicos. Ha de ser certa 
cot?'ente de idéas iniciadas por Lang·e, Zeller, Wundt e 
outros, o a que adherirão sabios como Helmho]tz, Du 
Bois-Reymond, Naegeli, Virchow.. • Na.o; que estes 
barba1·os .teittões silo atrazac1os, silo metaphysicos, estilo .ei-
vados <le cmarchia mental, são revoliicionarioo.. . , 

Q,ue inferno ! Entao é o chamado realismo iclealista 
de Fouillé .e companheiros ... 

Com mil griphos ! Uns pobres metapliysicos ! ... Com 
certeza ha de ser o litti'éísrno defendido por. dous bravos 
Ela vos, M. Wiroubo:ff e.Th'Ir . Roberty; é elle, é o littréismo. 

Isto. é ignorancia 1. •. Ora, ainda fallar em um pobre 
t ransfuga, um infiel á memoria do mestre, um auxi liar 
nefando de Mme. Comte, um academico, um traidor, um 
medíocre lexicographo . .. · ' 

Na.o: nao ha mais positivistas dessa tempera. 
O verdadeiro positivismo, o positivismo logico, é o 

inteiro positivismo, o filho da profunda unidade espiritual 
do mestre, que resume em si o philosopho, o apostolo e 
o politico: Aristoteles, S. Paulo e Oesar; é aquelle que 
reconhece por seu chefe o venerando director actual do 
systeuia, M. Pierre Laffitte. " 

Muito ben:i ; mas, neste caso os rapazes fictto pela 
mór parte excluídos; porque o grosso delles é incapaz de 
fazer a distincção entre o abstracto e o concreto, entre o 
espirital e o temporal, ou por exemplo, entre o methodo 
de uma sciencia particular qualquer e o da immcdiatamente 
superiol', ou qualquer outra idéa simples e fundamental 
da doutrina. 

O nm;noro dos mpazes fica assim muito reduzido, e, 
(lemltis, todos sabemos que a ReUg·ião da Hwmanidade n:I.o 
admitte em seu seio os elementos anarchicos, transitorios, 

15 LITT, CONTEMP. 
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metaphysicos, lachons le mot, que constitua o nosso pe· 
queno jornalismo de moços. 

O mestre tinha um profundo desdem pelo jornalismo 
opposicionista, soi disant liberal e p_rogressista. 

E além de tudo, com que direito os rapazes fazem 
mil.o leve sobre os sectarios das outras doutrinas contem-
poraneas·, tambem rapazes como elles? Quem lheR confe· 
rio este poder discricionario e despotico ? Dir-me-hao : 
nilo é pelas idéas philosophicas que nos distinguimos, é 
pelas litterarias ; nada temos que vêr com os philosophos, 
nosso pastor é o patriarcha de Médan. 

Que litteratura, porém, ó essa, que achou o methodo, 
segundo a phrase predilect;;i do chefe, e que ni:to se preoc-
cu pa com a sciencia? Não, isto é um erro; realismo sem 
sciencia é como paulinismo sem Paulo, systema rep?'esen-
tativo sem e.amaras, ou positivismo sem o culto da huma-
nidade. 

Isto posto, uma outra difficnldade -apparece : o zola-
ismo é condemnado pelo laffittisrno, e com toda a razao. 
Neste ponto, dir-me-hi:to por fim: «para que tantas diva· 
gações intempestivas?_ 

«. Vós bem nos comprehendeis; deixai-nos em paz re-
produzir em máo portuguez a prosa folhetinistica de Ra-
malho, e estropear em máos versos os alexandrinos de · 
Junqueiro; é esse o nosso trabalho, o nosso i"deial. 

« Nós somos a nova geração, vós o sabeis, somos os 
rapazes... Deixai-nos copiar, copiar tudo, tudo, até os 
adverbios em mente: uns vão a Pariz ou a Berlim nós 
vamos a Lisboa, isto é, aos folhetins do Sr. Ortigs.o ... 1; 

P ois, entilo, fiquem-se ahi 1 
Vejamos o Curso da Litteratura. 
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III 

Por minha vez faço•lhe duas objecções: a falta de 
uma classi:ficaçã.o scienti:fica das materias e a ausencia de 
um resumo historico de nossa li tteratura, ou pelo menos 
notas bio-bibliographicas dos autores contemplados. A 
primeira objecç!l o refere-se aos fragmentos em prosa. 

O Dr. Mello Moraes Filho devia aceitar uma bôa 
classificaçl:l.o das sciencins, a de Spencer, por exemplo, e 
em todos os ramos escolher um fragmento adequado sobre 
cada uma. Depois passar á parte puramente litteraria e 
descriptiva, tudo em ordem chronologica. 

Na part~ poetica-devia·inserir os representantes de 
todas as nossas escolas nos quatro seculos. O seculo xvm, 
por exemplo, está ali mal representado; nã.o se vê acolá o 
nome de Gonzaga. Nao se diga que elle é portuguez; 
entã.o Anchieta tambem o é. 

O nome do missionario lev.a-me a fallar da grande 
novidade do livro: as poesias do padre, traduzidas do 
tupy e do hespanhol. Ahi mesmo noto uma lacuna. O 
Dr: Mello Moraes deveria inserir os textos originaes ao 
lado da traducção do padre Cunha. E;a todos os indicias do 
que este nã.o interpretou bem o pensamento de Anchieta. 

Pelos menós lembro-me de ter isto ouvido da boca 
do mais abalisado conhecedor do tupy, que possuímos, o 
Dr. Baptista Caetano. Em todo o caso, o Dr. Mello Moraes 
é benemerito das letras em ter contribuído para uma 
melhor comprehcnsã.o do typo do jesuíta canarim. An-
chieta nao é de certo o creador de nossa litteralura, como 
pensa Mello Moraes, é o precursor clella. 

IT ma litteratura em massa nilo tem nunca um creador; 
tem elementos e tem argilas. Os elementos da nossa silo 
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todas as tradições populares provindas das tres raças que 
constituirao nossa actual população, tradições modificadas 
pelo meio e pela mestiçag·e1n. - . 

Os orgãossão os espíritos autonomicos que hilo, con-
tribuído para a nossa differenciação nacional. 

O Dr . .Araripe Junior adduz uma consideração para 
o estudo do caracter do padre José, e vem a ser uma certa 
tendencia jogralescci de seu espírito. 

O achado nílo será, talvez, de todo infundado.'Mas, 
neste ponto, devemos desconfiar de duas cousas. Primei-
ramente é sabido que, no tempo de Anchieta, a fcm;a, 
a cluwota, a satyra erao generos litterarios em moda, im· 
punhílo-se mesnio aos espíritos mais serios, ainda que 
nílo estivessem em harmonia directa com o caracter do 
poeta. Era pouco mais ou menos o mesmo que em sentido 
opposto vimos no tempo do romantismo decadente, quan-
do a lamiiria aJ!ectada fez-se moda. 

Rapazes .nedios, sanguíneos, sadios, folgazões, des-
ses que, segundo o adagio, não mandão seu quinhão cw 
viga1·io, choramingavílo p'ra ahi, que era uma verdadeira 
calamidade. Entretanto tudo fi;i,lso! Quem nos dirá que as 
jogralices do padre nílo estejílo 'nesse caso, nao exprimão 
antes um resultado do systema litterario do tempo do que 
um temperamento verdadeiramente terer1>Ciano~ D omaüi, 
o Dr. Araripe abusa muito deate genero. ele explicações. 
Quasi em tudo elle descobre o humoui., afacecia. Os ter-
mos jogral, jagralices vem a miudo ao bico de sua penna. 
Quando tratou dos nossos romances Sertanejos anonymos, 
elle fundou sua theoria na jQgralidade. · · 

Agora com Anchí.eta o mesmo; ainda ha ·pouco o 
mesmíssimo, explicando a Guerra dos Mascates; de Alen-
car. E' uma preoccupaçf.Lo evidente do critico. 

:Para concluir, o Curso de litte1·atura tem lacunas; mas, 
em compensaçl'i.o, tem grandes meritos; é o transumpto 
de uma bibliotheca inteira. Especialmente a litteratura 
do segundo reinado está bem representada. E~tílo ali 
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excerptos de uns 150 escriptores, talvez. O p1·efacío é 
bem escripto e alentado de bôas idéas em sua quàsi 
generalidade. _ 

Quanto á po.esia do- Dr. Mello Moraes, sempre pro-
pensa, como repetia Comte, a tirar do que é, dos seres, 
da realidade, a synthese ideal, não se envergonhe della 
o poeta. Aquelles que tão instantemente lhe perguntão 
se ella já não morreu, responda com o grande lyrista 
Anastasius Grün: 

Und singend einst und jubelnd 
Durch's alte Erdenhaus, 
Zieht als der letzte Dichter 
Der letzte Mensch hinaus ! 

Fev--ereiro, 1882. 





XXII 
SOBRE 11ACHADO DE ASSIS E LUIZ DELFINO 

' 

O Sr. Machado de Assis passa actualmente pele>. 
mestre incomparavel do romance nacional. E' para o 
Brazil o que Zola é para a França. Diante de um talento, 
de um estylista, de um critico sincero, de um roman-
eista de força, de um homem, avistar um meticuloso, um 
lamuriento, um burilador .de phrases banaes, um homen-
sinho sem · crenças.. . é uma. irrisilo ! Mas é preciso 
romper o enfado quo me causa esse romantica em des-
mantelo despi-lo á luz meridiana. da critica. Esse pequeno 
representante do pensamento rbetorico e velho no Brazil 
é hoje o mais pérnicioso enganador, que vai pervertendo 
a mocidaàe. Essa sereia matreira deve ser abandonada. 

O autor de Yayá Garcia, frívolo e inoffensivo como 
é, é tanto mais para ser combatido, quanto pela dubie-
dade de seu caracter politico e litterario em nada póde 
ajudar a geraçlto que se levanta e a quem insinúa-se por 
amigo. Nilo tendo, por circumstancias da juventude, 
uma educaça.o scientifica indispensavel a quem quer occu-
par-se hoje com certas questões, e apparecendo no mundo 
litterario ha c2rca de vinte e cinco annos,o ·Sr. Machado 
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de Assis é um deõses typos de transição, creaturas 
infelizes, pouco ajuc.ladas pela natureza, entes proble-
maticos, que não represcnt!l,o, que não podem representar· 
um papel mais ou menos saliente no desenvolvimento in-
tellectual de um povo. Quando elle appg,receu já na 
Enropa o romantismo entrava plenamente em dis&oluça.o, 
e no Brazil o olhar exercitado podia bem distingui.r os. 
germens de decadencia que lhe rompião no seio. O ro-
mantismo já tinha produzido entre nós suas melhores 
obras na poesia, no romance e no drama. Magalhães, 
Porto-Alegre, Penna, G. Dias, Alvares de Azevedo, 
Macedo, 'l'eixeira e Souza, Junqueira Freire para s6 
foliar nestes oito, -havião levado a effeito suas melhores 
producções e creado em torno de si uma multidão de-
epigonos. Alencar já tinha produzido seu Guctrany, ras-
gando novos horizontes ao romance nacioual. O Sr. 
Machailo tinha, portanto, de occupar um Jogar secunda-
rio na cauda do romantismo, na phrarn de Zola, a não 
ser elle uma intelligencia superior. E' o que não é, e 
por isso ficou justamente no logar que lhe competia . 

Natureza e~lectica e tirnida, sem o auxilio de uma 
preparnça.o con venientc, entrou a ser um parasita, es-
pecie de commensal zoologico, vivendo á custa de urna 
combinação do classicismo e do romantismo. Não teve 
força bastante para romper com ambos, e foi '3empr0> 
vacillante em seus commettimentos. Os autores que 
<leixei arima lembrados, quaesquer que seja.o os seus 
defeitos, na evoluç:l.o intellectnal brazileira neste secµlo,· 
representilo os elos de uma cadeia. Cada um delles tem 
um · sentido e uma physionomia propria. E o Sr. Macha-
do o que representa? E' um digno camarada de E . 
Taunay, e Luiz Delfino, sendo talvez ainda menos signi-
ficativo do que elles. O St-. Machado symbolisa hoje o 
nosso romantismo velho, cachctico, opilado, sem i<léas. 
sem vistas, lantejoulado de pequeninas phrases~ enseba-
das fitas para e:ffeito. Elle não tem um romance, na.o 
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tem um volume íle poesias que · fizesse época, que assi-
gnalas.-o uma tendencia. E' um typo morto antes de 
tempo na orientaçn.o nacional . . 

As condiçoes de sua educaçao, o meio falso em que 
ha vivido explicão o seu acanhamento. Pôde illudir e 
illude aind a a alguns ignorantes pela palav1;osidade do 
seus períodos ôcos, va&ios, retortilhados e nada mais. Por 
duas vezes o inconsciente <la.s cousas fav oreceu-lhe o 
momento de tomar um a dirccçito fecunda, se para isso 
tiyesse talento e habilitações ; uma foi na luta entre 
José de Alencar e José Castilho, outra nos ultimos 
annos dianto das novas idéas inauguradas desde 1869 
no paiz. · . . 

O que temos visto, porém? No primeiro momento 
aquelle hom~m dubio teve bastante habilidade, bastante 
gei to para na.o tomar um partido no debate. Meio clas-
sico e meio ro mantico, precisando de ambos os lutadores, 
prendendo-se a um pela 1ponomania do lusismo n a lingua 
e a outro pelos arremedos imagina ti vos, conservou-se o 
amigo e o imitaclor.dos dous inimigos! .. • Isto j collocar 
a ma.o sobre a fedda intellectual do homem. 

Agora vemo-lo sem força para romper com o passado 
e seguir uma qualquet· das novas tendencias ..• _Sentindo 
o terreno fugir-lhe do baixo dos pé:i, préga o_ opportiinismt1 
litterariu, faz-se de grão-cor.selheiro, elogia po1· calculo a 
velhos e moços, e, quanto ás idéas, nG.o segue nenhuma ; 
porque nao as comprehende. A prova é que em seus 
escriptos de todo o genero, é ainda um velho romantiéo 
desconcertado e banal. Vive a sonhar com a Mosca Azul ... 
E é um tal . homem que se nos quer inculcar como -um 
modêlo ! 

Sem convicções políticas, litt.erarias ou philosophicas, 
n!Lo e, nunca foi um lutador. Esse auxiliar de todos os 
ministerios, esse rabula de todas as idéas, é, quando 
muito, o conselheiro da commodidade letrada. O que 
elle quer é representar o seu papel equivoco. O autor de 



- 234 

Braz Cubas, bolorento pastel litterario, ass~s o conhe-
cemos por suas obras, e elle está julgado. Continue a buri-
lar phrases inuteis, a produzir suas bombinhas da China, 
mas tenha o cuidado de conter-se na vacuidade mnbaumée 
pelos elogios de seus comparsas inconsideraàos. 

Passemos ao Sr. Dr. Luiz Delfino. 
Um primeiro signal caracteristico lhe descubro :- é 

um autor sem obras!. .. Máo signal para quem quer 
influir como chefe e como mestre. 

E' medico, é r\co; faz versos po1· desenfado argen-
tareo. Na.o se sabe ao certo se é daqui ou do Leuante. 
Sua phantasia morbida e polt.rona sonhou um pequeno 
mundo tirado das paginas dos viajantes enfastiantes : é o 
Oriente do Sr. Delfino. 

Estudemos um pouco ess::i. physionomia litteraria. 
A primeira vez que ouvi-lhe o nome foi em 1870 no 
Recife; um rapaz estudante, filho da côrte, recitou-me uns 
versos do poeta. A bella voz, o gesto animado do meu 
companheiro chegáriLo a illudir-me sobre o merecimento 
do autor das ainda incubada!l_Levantinas. 

Notei-lhe uma certa elev~ção de notas. E' v.erdade 
que n!lo deixei de observar que esse instrumento de voz 
aguda, espcuie de requinta de batalha.o, desafinava ás 
vezes. Em todo o caso, aquella impressão ficou-me e só 
um estudo serio sobre as composições do poetae o conheci-
mento de sua biographia, de seu meio, de suas predilec· 
ções, acabáriLo por desfazer completamente a primitiva 
illusiLo. 

Depois desta, só dez annos mais tarde é que pude 
lêr os escriptos soltos do grande Lama do Levantismo e 
perceber visivelmente que elle niLo pasoa de um Leconte 
de Lisle de dous palmos de altura. O meu grande pezar 
é nilo ter em m!lo um livro do poeta para fartar-me de 
disparates e rir-me a bom rir do pedantismo fluminense. 
E' um escriptor sem livros! ... Bello chefe, grande 
g_eneral sern batalhas!. . • Sfia posição é commoda ; mas 

() 
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seu merito como agente, como factor nas lutas nacionaes, 
é nenhum. Outra lacuna que lhe noto é esta:- elle 
nunca se decidio, núnca tomou um partido ·em nossas 
lutas. Este signal é tambem caracteristico e ou chamo a 
attençrlo do leitor para elle. 

Nilo posso precisar a idade do Sr. Dr. Luiz Delfino. 
Info-rmllo-me que nasceu em Santa-Catbarina, que é 

homem de mais de cincoenta annos, que formou-so ha 
mais de vinte em · medicina, que começou pobre e fez 
grande fortuna pela clinica e por oper::ições commerciaes. 
Hoje é mais capitalista do que medico ; possuo bons 
predios o grandes estalagens. E' um homem farto. E' o 
caso unico de um poeta rico em todo o Br.azil ! ... 

Ninguem conhece as suas opiniões · scientificas, 
políticas, ou litterarias. Sabe-so apenas que tem publicado 
no decorrer dos ultimos .. vinte annos, e a largos inter-
vallos, algumas poesias bombasticas pelos jornaes da 
côrte . 

E' pouco, é muito pouco. Ter a cabeça erguida, 
querer intimidar os outros com chefias, e n:l.o ter escripto, 
discutido, lutado ; conservar-se como um incognito, e 
emquanto os outros batião-se peito a peito, emquanto a 
sua geraç!lo que já vai passando, sustentava nos hombros 
os encargos intellectuaes da patria, ficar ahi para um 
canto, como um burguez, a enriquecer, é prova de grande 
tino pratico, é prova de uma grande força de vqntade 
para libertar-se das necessidadeo da vida, mas na.o é 
prova de um temperamento litterario, de uma organizaçao 
de poeta. ~ 

Nada seria se a sua fortuna lhe · tivesse vindo pelas 
letras, como ·a de Victor Hugo ou a de Zola, por exe11.plo. 
O Sr. Dr. Luiz Delfino será tudo; mas n!lo é, n!lo foi 
jamais um factor intellectual no Brazil. Por esto lado 
ello é nada diante do um Alvares de Azevedo, de um 
Varella, de um Gonçalves· Dias, de um Tobias Barreto, 
escriptor e poeta, valente lutador, que elle na.o está no 
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caso de comprehender. Através do poeta, eu quero vêr o 
homem ; quero vêr o patriota, quero vêr o espirito im· 
buido de uma idéa, tendo a seu cargo a defes'a de uma 
causa. 

Onde, em que fempo o Sr. Dr. Delfino ha combatido 
em prol de qualquer causa? Desafio-o a quem' o aponte. 
Elle nilo tem, pois, o direito de carregar o sobrolho e 
olhar de soslaio para aquelles, que o nilo eoxergilo no 
caminho. Sim; neste paiz nos ultimos vinte annos, poetas 
e romancistas, criticas e jornalistas. medicas, legistas, on· 
genheiros têm -escripto folhetos e livros; têm travado na 
imprensa cem batalhas. Em qual dellas foi visto o Sr. 
Dr. Luiz Delfino? Como pensa e]le em política, em phi-
1osophia, em critica litteraria, em sciencia? Qual é a sua 
opiniilo sobre o indianismo, o nacionalismo litterario, a 
poesia popular, o romantismo, a reacção naturalista, a 
philosophüt da arte, a historia litteraria do paiz? O que 
pensa elle sobre todas estas questões que todo o poeta de 
hoje dove conhecer e _responder com segurança e vistas 
proprias? Nada, absolutamente nada. Vive a sonhar com 
o L evante por imitaça'.o e porque elle é um desterrado no 
meio das nossas l etras. ' 

Nao conhece o paiz e por'isso nossos problemas na.o 
o toca.o. 

Vejamo-lo em suas producções. 
Neste ponto seja minha primeira affirmação a se-

guinto: é um - poeta palavroso, emphatico, desigual, in-
correcto, obscuro e aspero. Na.o tem sentimento, na.o 
tem idéas, nem originalidade. E' o mais acabado exem-
plo que conheço da mecanica versejadora nos tempos 
modernos. E' um diletante que faz versos por luxo; a 
poesia é para elle um traste de salão, ou um bom coupé 
para sahir á rua. 

O estylo é bombastico e martelante; é imitado de 
Victor Hugo deturpaclamente. Na:o tem uma só peça 
lyrica, espontanea, singela e natural. Atordôa os ouvidos 



- 237 -

e o bom senso; mas na.o commove. Na:o tem graça, 
nem delicadezas de expressa.o e sentimento. O fundo é 
mesquinho. Sua esthetica litteraria é ·a de um roman-
tismo turbido, furioso. Se na.o tem delicadezas, se na.o 
tem o sentimento natural e simples, tambem nS:o tem 
fo rça. Amontôa palavras mal ligadas á mór pat·te das 
vezes e raramente produz cousa sensata. · 

Quando o verso lhe sahe corrente é mais pelo habito, 
por uma adaptaçS:.o mecanica, do que por sei' sentido. Os 
seus vel'.sos novos publicados na Gazetinha mostrilo essa 
dextreza do habito; os mais antigos da R evista Popular 
sS:.o insnpportaveis. 

E' um espirito que tem pretenções á amplitude , 
mas é arido e desconnexo. E' o romantismo na phase 
esteril da nullidade latente. 

Tem umlexicon poetico escolhido a dedo. As pa-
lavras: sandalo, ebriez, ebrioso, lubrico, leão, colossal, 
enonne, ciwva, cw·i>atura, eb1·iado, e outras apparecem 
obrigr.toriamente em seus versus. Mecanisação da me-
moria. 

Temperamento de burguez, educado litterariamente 
no tempo do romantismo palavroso, sern larga intuiçs:.o, 
sem grande talento e sem instrucção, o Sr. Dr. Luür, -Del-
fino da arte só possue as exterioridades. Alma placida 
e enfastiada, procura illudir-se a si e aos ouLros com o 
retintim das phra:;es. 

Ns:.o existe um só pensamento, uma só tendencia na 
lit teratura brazileira de que elle fôsse o autor. 

Tem vivido de concessões. Julgando qp.e o Brazil é 
o circulo de seus amigos, elle tem tambem o seu Pa1·naso. 
E' uma ospecie de kiosque oriental, onde faz de grande 
magico. Apresenta-se cercado de ·camellos, de . dromeda-
rios, ele eunuchos, de paêhás e mais caterva. do Levante. 

·Incha as bochechas e deita pela boca fóra umas cobri-
nhas de fogo de artificio, umas cobrinhas de Pha.raó ... A.'s 
vezes suppõe-se cercado do siiltanas. Ferve a ebriez no 
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·kiosque; é o sol quo apparoce,- mostrando a cicatriz 
enorme do goso, e trajando largas ·vestidnras I ! ..• 

Então surge todo o àiluvio de palavras encaixadas 
para atordoar e enganar os espectadores. São as phrases 
cabalisticas .. .. «0 cravo, a myrrha, ·o alóes, a canella, o 
sandalo, a baitnilha, azas de aroma, alegria do sol, o canto 
dos cheiros do . céo, a transparente umbella, a milagrosa 
estrella, escmvos de albornozes e turbantes, palanquins de 
ouro em_dorso âe elephantes, as servas, ...os thalamos reaes, 
largafila de enormes dromedarios, cem eunuchos de al-
fang~s legendarias ... Passem e contrapassem invisivelmente, 
e ·levem-me sua senhora aos areaes ! >i -

• Note bem o leitor: toda esta chiromancia, todo este 
funambulismo poetico é de um soneto só - Marcha! 
Na.o conheço em litteratura nenhuma cousa tão extrava-
gante. Marcha, Nascer do Sol, Trote de Camellos, Capr§cho 
de Sarclanapalo, Universo de Alin, e todas as mais sito 
hallucinações de um espirito desconcertado por uma 
pessima educaçl'to litteraria. 

Dos poetas que pedirão inspirações ao Oriente, 
Byron, Victor Hugo, L-econte de Lisle, Gcethe, Ruckert, 
Bodenstedt, L eopold, Schefer, D<~umer, Stieg·litz, e o conde 
Alexandre de W urtem bcrg, de ' todos estes e outros, o Sr. 
Dr. Luiz Delfino é o mais pretencioso, inchado, falso, 
e radicalmente banal. / 

Não comprehendendci o vago, a serenidade, o pan-
theismo vívido e limpido da intuição oriental, atira para 
o verso sómente os trotes do8 camellos ... Não tem uma só 
pega gue de longclembre: Sara la baigneuse, Marche turque, 
L es adieux de l'hôtesse arabe, de Victor Hugo ; ou Ami·u 
Ben Madikarb, de Ruckert ; ou Des Knaben Trai~m, <le 
Heinrich Stiegli'tz; ou Sadi und dei· Scliah, de Bo· 
denste<lt. 

E<tpecialmente a escola oriental de poesia na Alle-
manha é toda viçosa de doce lyrismo, e é toda inspirada 
na verdade. Aquelles _ poetas sabião o que dizião. E ' o 
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que n!to acontece ao Sr. Dr. Delfino, q~e n!tO conhece o 
Oriente, senflo através dos máos romances .... 

As outras poesias das encantadas Algas e Musgos, 
as intimas, as aspazias, as marinlias na.o sao mais sup-
portaveis do que as levantinas, 

Sao palavrosas, na.o têm ideal ; repis[o velhas 
metaphoras de terceira mito, e não são melhores. 

O Sr. Dr. Luiz Delfino charlataneia até nos titulas 
que lembrilo letreiros e taboletas de armarinho : O Leão 
Alado, Aspazias, Come .ln, Trote de Oamellos, Longing, 
Admoestação elo Mar, O Não ela Ristoria, Farwell, A 
Cidade da Luz, Solemnia Verba, etc., etc. Silo titulas 
em la~im, em-inglez, em francez, e dizem que em tupi .•. 
Tudo, até os frontespicios, tudo indica a tentaç!to do effeito, 
o esforço para offm;car e illudir. 

-São estas as linhas (!.'eraes <le - sua caractoristica 
litteraria. E é quanto bast~ para mostrar ao vivo toda 
a inanidade palavrosa do poeta das Algas e 1vfüsgos. Não 
se deve esperar de mim, que dbsça a um cotejamento de 
verso a verso. Seria uma ampla messe em que as provas 
do que deixo avan çado encher-me-hillo as mãos. Não o 
farei por agora. Mais tarde, q.uando apparecer o livro, 
entregar-me-hei tal vez- a esse rabalho enfadonho de 's.... 
s~ç.ilo..) O melhor será que elle pu ique as suas pro-
ducções de todos os tempos; éntão mostrar-se-ha ·de-
talhadamente o que por hoje se affirma a largos traços. 

Não posso, entretanto, deixar de dar uma amostra 
ao meu leitor da pantomima poetica do Dr. Luiz. Seja 
por acaso o soneto - Nasce~· do Sol. Leiamos : 

• Acorda, como emir voluptuoso, 
Na cal icla ebriez de essencias puras: 
E traz a enorme cicatriz elo goso 
O sol, traj anelo as largas vestiduras. • 

E' a primeira quadra tlo soneto. O que temos ahi? 
Uma velha e myrrada personificação do grande astro, sua 
transformação em um emir. org·iaco, mettido em largas 
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calças ou colossaes ceroulas, se é que por aquellas bandas 
ha desses trajos ... Mns, apezar de tudo, o ·pobre do sol 
mostra a enorme ferjda do goso! ... N::to é P.ossivel ir mais 
longe com os disparates ... 

• A' noite, que de esplendidas loucuras, 
· ,,Beijando huris em raivas de amorow : 
~ o divan-entte nitidas brancuras-
~ ' Guarda mal o segredo duvidoso. • 

E' o segundo quarteto. Qual é o sentillo cl 'isto? 
Ha ali duas orações grammaticaes. 

A primeira está suspensa; nilo ,. tem verbo, a não 
ser o participio do presente - beijcindo. • . Mas quem é 
que beija ou está bwijando? E' o sol? Parece que não; 
porque elle na.o apparece na quadra, e a pontuação da 
cstrophe anterior a jsso se oppõe. E' a 110 ite? Tam· 
bem nl:Lo; porque ella n:lo dorme com as huris; a noite 
é feminina. 1lf as A.' noíte? ! O q ne é o ha cí, noite? 
O que indica ali a proposição ·a coutracta no artigo a~ 
.Aquelle que a quem se refere? Se, porém, toda a phrase 
é uma exclamação, a pontuaç}tO devia ser outra .. 

A segunda oração tem agente e verbo: ·a divan 
gum·da ·o segredo diwidoso.. . Monst_ruoso divctn, onde se 
acoita.o o sol e umas quinhentas hui·is; grande segrflclO 
diividoso presenciado por tanta g·ente e até pelo poeta! ... 

Mas, a final, onde a poesia em tudo isto? Não passa 
de uma orgia carnavalesca, uma pftrodia sediça da subli me 
scena do amanhecer. E é est<;i o poeta naturalista? l 
E' soberbo ! . . . Vamos adiante : 

1 ' Vêm-se amarellos saúdalos na cama, 

~
~ Lençoes esparsos, véos ela tôr da chamma, 

Laca vermelha., cintas e coraes ; • 
á. L· ",/ • Sandalias de esmeralda, ramalhetes, 

• , "iiy<-------'l.-:"('..Argolas d'oiro, fulvos braceletes, 
~ E o acre rub<;_.:r das carnes idéaes ! 

Apre! E' demais. Como poderia o pobre do sol 
dormir erú cima de tanta traquinada? Pedaços de sandalo, 
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lençoes1 véos1 laca vermelba, cintas, cora.es, sandalias, 
ramalhetes, argolas, braceletes .. , Ah! Sr. Dr. Delfino, 
vós sois prodigi0samente estrambolico ! E o t·ubor acre? 
Isto -fica Já para_os olhos e par<t a ling-ua do sol. .. Vê 
bem o meu leitor que tenho razao quando affirmo que o 
homem nã_o passa de um funambnlo arrnmadoi· de pala-
vras a esmo. , E dizem que esta balburdia é ter lexicon 
abtfn<lante. . . Extravagancia. 

Temos ainda- cousa peio1·. Não é só o Oriente que 
o p~wta esbandalha. O gTando magico salta Lla Palestina 
para os Alpes. 

Ei-lo o que nos descreve uma noite lá no cimo da 
cordilheira1 que· elle nunca Yio.-E' um soneto dos de 
fancaria que elle atira a Gazetinha1 atr~z de nma po-
pularidade fallaciosá. - E' uma gravura1 lá 110 seu en-
tendei· delle1 o intitula-se-Paisagem nos Alpes : 

•E' noite. Invade a terra uma luz azinhavrada. 
Agua larga, folheada em mica iriante, e em açu, 
Vem de longe : após lambe_ os astragaes ela arcada, 
Que uma ponte romana ergue aos hombros no espaço. > 

Que diabo de bruxaria~ '.esta?. Já é noite o vem uma 
luz azinhavrada. Qne especie. de luz será? Vem tam· 
bem a agua larga1 , é com certeza a agiia lm·ga, não é a 
estreitti; pois que só aquella é que anda folheada em miclt 
friante o ao mesmo tempo ern aço.. . Quanto esforço 
inutil para pintar o espectaculo da noite sobre os montes! 
Um poeta de talento em quatro versos simples diria mil 
vezes melhor do que o Sr. Dr. Luiz. O homem hã.o tem o 
sentimento da paisagem e das scenas naturaes. Desequi-
libra-se e entra a personalisar qesnecessariamente. Eis : 

• Como a Ophelia no lago, a ·1ua. desmaiad!t 
T em um nimbo de luz de um scintillante baço : 
Fica a prumo á corrente : a agua espuma entalada ..:::i.., 
No monte, que lhe entorna a sombra do e.spinhaço. • · / 

Este ultimo verso é o que os francezes chamlto ime 
chéuille ; apparepe sem razs.o de ser1 por necessidade de 
arranjar uma rima 'para ba~o. Para isto o poeta forjoli o 

.16 L1TT. C0NTEMP. 
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espinhaço do monte, que se entalou com a agua, ou n agua 
com ellc ... A agua entalar-se é maravilhoso. Mas que elb 
sinta-se entalada em um valle, em uma grota ei;:troita, vá 
que seja; sobre o espinhaço de iim monte ... só lembraria 

'\. ao homem da laca vermelha. 
Os dous tercetos acn.bão coxõs e eriçados de versos 

asperos, como espinhos de caititíi. 
• O córte é abrupto, vasto : os angulos cozidos 
De rachitica relva, e o vento que murmura 
Anda no pinheiral, vê-se aos ramos torcidos. > 

< Sõbre a ponte um chalet elas rochas se pendura ... 
~ E ouve-se um grande cão enchendo o a1~ ele lac1ric1os 

E um lobo a uivar, que surge a meio da espessura.• 
Y ersos quasi todos errados e todos sem belleza. São 

versos em que os cães e os lobos anclão de parceria .•. 
Por hoje bastão esees dous exemplos. Deixemos o poeta, 
e concluamos em syntbese: 

O Sr. Dr. Luiz Delfino ignora profundamente as 
correntes geraes do espirito contemporaneo. E' ainda hoj e 
um velho romantico pantafaçudo e esteril. Alheio á vida 
do paiz, que n:lo conhece, tem-se abandonado a umas 
scismas volantea de hystericas visões litter::A:ias; nunca 
foi um lutador; uno é um escriptor. Não tem obras ; nuncl\ 
influio no pensamento nacional. ·Não é conhecido nas 
províncias, senão vagamente. E' menos do que um vir-
tuose litterario; é um enfastiado, que faz versos ; é o 
mais acabado typo do volantim nas letras. 

No meio de todos os que lutão; trabalhão, esforç:l.o·se 
por uma causa, em prol da patria, elle toma tambem de 
um instrumento. 

Nao é tuna arma de combate ; é um bandolim elo 
cordas de arame em qne o· nosso medico, esquecido do 
tudo qne o rodêa, canta umas trovas tontas do Levante, 
para distrahir os caminheiros .•. E' um gipsy litterario. 
Deixemo-lo de lado. ~ 

Rio, 1882 . 



XXlll_ 
TOBIAS BARRETO DE MENEZES COMO POETA 

PaFecc-me ser um facto notorio a misera censura, 
que me fazem certos escriptores da côrte, pelo apreço em 
quo tenho, como homem de letras, o escriptor, cujo nome 
serve de epigraphe a e.~te artigo. Sou do numero daguelles 
que reconhecem no publico . o direito de tomar conta de 
todos os actos de um escriptor, e até de quem, como eu, na.o 
passa de um rabiscador cho~ho e inutil ; e é esta a razilo 
do máo vezo, que tenho adquirido, de nilo deixar incre-
pações sem resposta. · 

Creio, poróm, nilo estar em erro, suppondo que, no 
ponto vertente, a censura carece de base e nilo passa de 
um abuso sem justificaçilo. Nilo tenho- repug·nancia em 
indicar os motivos publicos que me prendem ao escriptor 
sergipano, e até as razões particulares que me levilo a 
estima-lo. 

Aquelles ·sa.o de ordem litteraria e já têm sido pÓr 
vezes expostos, pertencendo á critica averigua-los. 

As outras justificilo-se por si mesmas: Tobias Barreto 
é meu· patrício, foi professor de meus irmãos; sua fami-
lia teve amizade á minha, e, sobretudo, tanto convivi e 
aprendi com elle, que .o considero meu mestre nas letras .. 
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Creio ainda que em tudo isto nada vai de censuravel, 
e que a susceptibilidade dos chefes litterarios da côrte não 
será tão delicada que se magôe com tao pouco. O que 
n:l,o-posso tolerar é que se propague um certo charlata-
nismo que nos leva a considerar qualquer figura mínima, 
que apparece, como uma estrella de primeira grandeza, 

~ que no céo do pensamento se fez e vive por si, n:l,o tendo 
relações com os mortaes e só dependendo em tudo de 
seu proprio genio ! . 

Conheço muitos espíritos deste quilate, que do pro-
prio escriptor sergipano fôra,o, em Pernambuco, imita-
dores, sen:l,o plagiarios servis, e, em romarias litterarias 
cá pela côrte, apresentarão-se como grandes letrados e 
poetas, cahidos do céo parar maravilhar-nos, a nós outros 
pobres "diabos terrestres, humildes e- obscuros. 

Estou no meu direito em ter minhas predilecções, e 
noto que ellas mais se arraiga'.o á medid~ que soffro os 
ataques dos invejosos e dos intolerantes. Tanto peior para 
mim... que ma.is irreconciliavel me torno com meia 
duzia de grandes sacerdotes litterarios cortez:l,os, dirrlo 
talvez ! ... Tanto peior para elles ... que cada vez me 
parecem mais desfructaveis e banaes, digo por minha 
parte. ' 

:M:as vamos ao assumpto. Apezàr de todo o meu 
enthusiasmo tobiatico, nunca tive ensejo de escrever sobre 
o grande sérgipano na sua qualidade de poeta ..• * 

Ainda bem· que elle proprio offerecen-me a occasiM, 
tendo a delicadeza de deixar que eu me encarregasse de 
preparar um prologo para o primeiro volume de suas 
obras poeticas, que sahe hoje dos prelos a esforços meus. 

* Como critico analysei-o na Philosophia. no Brazil. 
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I 

Foi na poesia justamente que eu tive repetidas vezes 
ele pôr-me em desaccordo com Tobias Barreto. 

Não é que lhe negasse a grande espontaneidade, a 
força e a graça de seu lyrismo. E' que elle fecha'Va um 
cyclo litterario, era o ultimo romantica de · valor e eu 
me deixava levar por outras idéas. 

A escola por elle fundada no Recife1 tive occasiilo 
de a combater por vezes na pessoa de alguns de seus 
sectarios. * 

Já se vê, pois, que o meu euthusiasmo aclmitte cer.tas 
exccpções e com o proprio poeta aprendi a ter o pen-
samento autonomico. Posso julga-lo desassombradamente 
na poesia, como em tudo o mais. 

Tobias Barreto, ma1s conhecido como critico, orador 
e jurista, foi e é, antes e acima de tudo, um poeta, Desde 
uma -das mais velhas que conheço ele suas producções, 
a SCENA SERGTP.ANA de - J 8~6, até ao .ArnnA E SEi1n>RE, 
deste anuo, é o mesmo lyrico, espontaneo e vivace, 
arro ubado e_natural. Releva p.ondorar que dos quinze 
aos .trinta annos, durante um grande· rnortalis CBvi spa-
tium, só produzia poesias, fundou uma. escola, e não se 
leva impunemente tanto tempo em commercio com as 
musas . Começou seus estuclos superiores já um pouco 
tarde. No ultimo decennio -é que abandonou totalmente, 
ou quasi, a poesia. Sua _carreira poetica divide-se em 

* Analyse das Es1;umas Fluctit.antes de C. Alves no Ameri-
cano (1870) ~das P eregrinas de V . Falhares no Diario de Pernam-
buco (1871) . · -
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duas phases bem distinctas: a sergipana (1854·-1862) 
e a pernambucana (1862 - 1881)*. 

Na primeira muito produzi'O; mas quasi tudo se 
perdeu, devi,clo isto ao seu genio descuidoso, quasi im-
previdente. -

- Na scg·unda produzio ainda ma,is ;_grande parte das 
poesias perderão-se e as outras jazem occultas nas pa-
ginas dos jornaes. E' o que acontece. tambem á mór 
parte de seus trabalhos críticos e discuJ·sos, que antl ilo 
esparsos , nunca os tendo senão limitadamente reunitlo 
cm volumes.** E ' a razão po1· que só é bem conhe-
cido, quero dizer, totalmente lido e apreciado em Per-
nambuco. Da primeira phase restão-nos as poesias seguintes: 
ScENA SERGIPAN.A., QoADRO HrsToarco, ANHELos, BmJA.-FLôn, 
M!r E FrLI!O e fragmentos do ,Jurzo FINAL. São as prin· 
cipaes .. Todas as outras pertencem á época seguiute. Não 

· é inutilmente que assignalo estes factos e lnes indico 
as datas. · 

E' que pelo estudo dos trabalhos escriptos por 
Tobias Barreto, quando ainda nl'Lo tinha sabido ele 8er· 
gipe, quando nada mais sabia .do que · a fundo o lati m, 
conhece-se a nature-za integral de seu talentó ·poetico, que 
ainda não tinha sido perturbado por leiturns estran· 
geiras. Possuía já todos _ os meritos, serí1 alguns dos seus 
descuidos ; um lyrisrno sadio, tresoalando um perfeito 
amor á vida e á natureza, suave <:{límpido. 

Cumpre estudar o poeta em relação ao .seu paiz, sua 
raça, seu tempo e a natureza intrínseca de seu talento, e 

· * E sta ultima subdivide-se no periodo do Recife (1862-1870) 
e o da EsC<ada (1871 - 1881). · 

· ** Ensaios de Philosophia e critica. Uma carta aberta á im-
prensa allemã. O Brazil Zitterario. Um discurso em mangas de ca-
misa· Estudos altemães. Algwmas idéas sobre o fundamento do direito 
de punir. Menores e loucos · em direito criminal. 
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vôr se elle fo i nUl ret<lrdatario ou um espírito ávido de 
luz, se ori ginal e patr.io. 

No tempo em que se desenvol veu; a poesia brazi-
leira atravessava umã crise, estava em decadencia. A 
primeira phase do r omantismo relig·ioso e cabocl o, rn1-
ciada por Magalhães, Porto -Alegre e Gonçal ves Días, 
tinh<t passado; a segunda, sentimental e affect··tda, se-
guida po r Alvares de Aze\·eclo, Au reliano L essa, Bernar-
do Guimarães e Junqueira Frei re, já desgostava a naçã.o. 
O sergip·ino, que era, e é ainua, um homem robusto e 
sadio, n ií.o ti nha soffri n cnto~ tmgidos a contar, e fo i 
naturalista, vivido e ar roubado . Romantica pelu maneira 
de tratar a poesia na fó rma que se inclinava á de Victor 
H ugo, não o era uo choro affectauo e nrt descrença -thea-
tral. Tambcrn tem peças sentimcntaes, é certo; mas de 
um sentimeuto real, inspirado por sua posição Eocial : 
era pobre e obscuro. 

O autor dos DI AS E NOITES ó um do s mais extrenuos 
e genuinus representantes do povo b razileiro. Nascido 
-em Sergipe, na villa de Campos a 7 de Junho de 
1831:), teve uma dessas criações ao a r livre, ao contacto 
directo com o povo. Campos é um ninho de lendas e tra-
dições populares. Na poesia anonyma da província ella 
·occupa logar conspícuo. 

E sse sopro po:eular da pequena villa daH margens 
do rio R eal, bafejado na. alma do poeta, nunca mais se 
l he apagou. _ 

· Â SCENA SERGIPANA, 08 TAB ARÉOS1 OS TROVADORES DAS 
SELVAS e ·ª LEi'iDA. RUSTICA mostrS.o essa origem. 

Por ellas e pelos canticos patrioticos, inspirados 
pela guerra do Paraguay, é que o poeta prende-so ao 
nosso povo; é um brazileiro no genuíno sentido da pa-
lavra. 

Nem se diga que elle tem sido um terrível critico de 
nossos erros e abusos. Razã.o de mais para ser brazileiro; 
porque deseja o nosso progresso. Sabe-se que o celebre 
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romancida russo Ivan Turgenief ha sido um acerrimo· 
censor de sua patria. Julian Schmidt lhe responclc:u que 
a Rus~ia não póde rnr um tão detestavel paiz, desde que 
produzia um Ivan Turgeníef. · 

E' o que se póde dizer ao Brazil; uão é tl:to ruim 
patria, já que pôde, entre poucos, creaT um Tobias Bar-
reto. 

O poeta é um nacional em regra, um mestiço claro e 
desfarçado, em que predomina muito o sangue bTanco; a 

·tez accusa essa mescla distante; mas o craneo é puramento-
caucasico; fronte _espaçosa e alta, olhar perscrutador e vi-
vido. 

Tem o fogo dos homens de sua raça, a loqnelLt forte e 
au imada, a linguagem bruma e colorida, certa tendeu~ 
eia para o patlios ; é nm mestiço, é um meridional. 

Ama o calor, devora café e só póde escrever envol~o 
em fumaças. 

E' commodista, e, ainda em Sergipe, era um exímio 
tocador de violão e excellente cantoi· de modinhas. 

Um traço mais : nunca pedio ca'rtas de empenho, 
sempre teve ogerisa a empregos pu blicos ; gosta de vi ver 
por si e em pequenas villas; não póde ter obrigações. 
aturadas e perdeu um anno na Faculdade de Direito, 
por acordar sempre em hora atrazada. E' um descuidoso ,. 
um poeta. Isto pinta o seu genio sem affectação, o seu 
typo de homem do povo. 

Juntai agora _ a tudp um caracter se>ero, nrna sin-
ceridade de amigo a toda prova, um amor :filial como 
não me foi dado apreciar out~·o, uma indep.enclencia. 
e altivez sempre pr.omptas contra os grandes e potenLados, 
e tereis a face moral de sua naturezá. * E' um homem 
de bem, e só podia ser o poeta <la verJade. Nada de 

* Não ha muito, e~tando em luta com certa ai-istocracia 
fatua de Pernambuco, teve a casa cercada por capangas, que 
tentárão assassina-lo ! ! ... 
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convenções e attitudes theat,raes. E' simples eJhano. vi-o 
quasi louco quando perdeu sna mãi, que elle fôra buscar 
a Sergipe e que ac'abon os dias em sua casa. 

_ Não posso comprehender a poe8ia em um homem, 
cuja vida não tem tarn be!Il alguma cousa de original e 
poetico; e nao comprehendo como um pacato filho do .côrtc, 
um pregado de secretarta, individuo que nunc.a 1utou: 
nunca Fioffreu, possa sei· tfm i;oeta. Este mauifest<L-se logo 
cm seu modo· de ser e de viver. 

Que Tobias, porém, o filho de um escrivão pobre, o 
filho do povo, que haurio na infaucia . as lendas da plebe, 
que sahio da casa paterna aos dezeseis anuos para 
ganhar a vida, ensinando prin1eiras letras, musica e 
latim ; que aGB vinte e tros atirou-se para o Recife, e, 
sem recursoa, aprendeu comsigo os preparatorios em um 
anno ; que ali, por um esforço hcrculeo, estudou a fundo 
linguas e scicncia-, frequentando a Faculdade e leccio-
nanclo; que depois de formado, longe de aceitar em_pregos 
publicos, o seu primeiro cuidado foi romper com o Sr. 
ele villa-Bella e outros pseudo-aristocratas Je Pernambuco 
que o quizerao catechisar; que u~ tal homem, que ha 
soffrido, seja um poeta, eu -comprohendo. 

E' preciso tei:. lutado, senão tanto como elle, um 
pouco tam bem; é·prcciso, antes de tudo, ronhocer o povo 
e ter visto o paiz. 

A litteratura cortezã é uma planta do estufa ; uma 
flôr em um vaso, estiolada e..murcha. 

Tobial:! Barreto nunc~ estudou directamente ' a poesia 
de nosso povo. Saturou-se porém della, e couhece-a por 
instincto. 

Em Sergipe quando elle a1)pareceu, a poesia era quasi 
nulla e só tinha quatro cultores de algum merecimento: 
Pedro de Calazans, José Maria Gomes de Souza, seu 
irmilo Constantino e Bithencourt Sam.paio. 

Tobias ultrapassou-os e muito. Para prova-lo basta 
cita·r as duas pequenas peças ScENA SERGIPANA e o BEIJA-FLÔR. 
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As poesias puramente sergipanas rcveh'Lo uos sua 
aptid:lo lyrica, umas das mais pronunciadas do Brazil. 
O poeta é todo objecti vista, u:lo prantêa; diz o que vio 
o sentio, e n:lo aBsnme ares de philosopho, de raciocinador 
nem ta.o pouco de cal'pideira. Uma cousa fica, desde logo, 
provada, e é que o autor <los nr.1s E N01TES já em Sergipe, 
antes de saber o francez o lê'l' Vi,1tor Hugo, tinha o 
mesmo estylo que sem pre tevo e ainda hoje conserva ua 
poesia. Seu modo de dizer é aq uelle, é natural. E~alguma 
cousa que se: parece com a fórwa de Victor Hugo lyrista 
nos bons tempos. Depois é que Tobias tomou conheci-
mento elo grande mestre, e achando-se a gosto naq uella 
corrente de poesia, deixou-se ir por ella abaixo exage-
rando-se um pouco. Foi isto em l.S61 nos mezes quo 
passou na Bahia, antes de ir para Pernambuco em 1862. * 

. • Em 1861 passou Tobias Barreto alguns mezes na Bahia ; 
ahi tornou-~e iogo saliente na poesia a ponto de merecer a attenção 
do velho e iilu.tre Muniz Barreto, o celebre repentista e um do" me-
lhores peetas deste paiz. 
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II 

O estado intellectual do Recife nesse tempo era lasti~ 
mavol : uma mescla de carolice, bebid:i. cm Ventura de 
Raulica e Taparelli , e de palavrosidade metaphysiua, 
-tomada de Esq ni ros, Peiletan e Qninot ... tal a face da 
Academia. · 

A poesia era um prolongame::ito dos tacapes de Gon· 
·çal ves Dias e d·a clwradeirn de Alvares de .A.ze vedo. 

Nesse meio saltou Tobias com vime e tres annos de 
idade. Rurninotf a bordo uma das suas melhores produc-
·ções : A VISTA DO RECIFE. 

Desde logo as cousas se achârão mu<l :idas ; aquelle 
modo de dizer masculo e iriante era novo. 

A chorominga morreu desde abi ; os enthusiastas 
tomárão o partido do sergipano. Castro .A.l ves, muito mais 
moço, e apparecido posteriormen te como poeta do genero, 
'e ra do numero delles. Os c1011s fô rão amigos. Tobias sempre 
·O distinguio dentre a turba multa e dedicou-lhe os lindós 
versos - Os OITO ANNos. Castro Alves dedicou-lhe O Rro 
-e o GENto. Mais tarde., por intrigas e questões de basti-
.dores, brigárílo os dous . A luta foi renhida e escandalosa 
por causa de duas actrizes. 

Na questilo puramente litteraria e critica n!lo foi para 
sorprender que o eergipano contundit:ise o bahiano, que, se 
tinha, como foi sempre dos primeiros a reconhecer, um 
upreciavel talento poeta, de nilo tinha estudos feitos. 

Formarilo-se dous pJirtidos, em torno dos dous bata-
lhadores. Logo em comêço, a nova escola dava o especta-
culo de uma luta intestina. Como era natural, os dissi-
dentes e os sectarios das antigas maneiras sahi-rno a 
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campo, e Tobias foi horrivelmente ape<lrejado, o que o fez 
dizer: 

< De tantas pedras que atirão-me 
Hei ele fazer um altar ... • 

Em 1867, O.astro AI ves retirou-se do Recife para a 
Bahia e depois para o Rio e ·S. Paulo. Teve ent:lo a 
fraqueza de aceitar as recommendações · de José de Alen-
car edo Sr. Machado <le Assis! Castro Alves não era um 
vórdadeiro e intransigente lutador; nílo tinha certo pes . 
simi~rno indispensavcl ao tempo de hoje. Fraquejou, e dei-
xou-se em polgi-tr por um homem da tem pera.do Sr .Machado 
de Assit.:i , virtuose fr"terario,enroupado á franceza ... Desde 
esse dia o joYon poeta bahiano deixou de _ser um homem 
de combate, tinha de retirar-se ou morrer. Deu-se a ultim a 
hypothese. 

A 6poca de 1862 a 1870 no Recife, ao influxo de 
um en t]rnsiasm o de suhito desenvolvido, foi úm pe.rioJo 
de vi<la e movimento litterario. Ali apparecêrão poetas 
de grande merecimento: Tobias Ra11reto, Castro Alves, 
Guimarães Junior, Plinio de Lima, Yictoriano Falhares, 
Carneiro Villela, Franklin Tavora, Gcnerino dos Santos, 
JoséJorge, Altino de Araujo, Souza Pinto, Celso do 
Magalhilcs e muitos outros. 

Varelll\ lá tambem appareceu durante um armo e 
distingnio -se por suas sing·ularidades. Se não deixou-se 
ir pela corrente ger&l, n['Lo teve · força para ,;hamar os 
outros a si. Era um período guerreiro para o -paiz e a 
poesia acostumou-se ao retiutim das armas. Ouvimos 
entao os nossos mais bellos by.mnos patrioticos. O Recife 
era a passagem do todos os batalhões do norte; o ardor 
marcial em geral. Tobias recitou os VoLDNT.m10s Pmt-
NAl\IBUOANos, A CAPITULAÇÃO DE MoNTEVIDÉO, Os LEõEs DO 
NouTE, EM NoruE DE UMA PEBNAMBUOANA e muitos outros 
cantos rnarciaes. 

A rrincipio a guerra tinha sido mahecebida em Per-
nambuco, sempre ferido no segundo reinado; as festas 
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publicas e os brados dos poetas acabárito por acorda-lo. 
Tobias foi o Tyrteu do movimento. 

Em 1870, -quando se acabou a guerra, já elle estava 
entregue á outra ordem de idéas; mas fôrão ainda cha-
ma-lo para saudar os que regressavão ela campanha, e 
recitou a VoLTA DO'::l VoLUNTARIOs, urna ele suas mais rui-
dosas poesias. Ahi o poeta já estava um pouco descrente 
o seu enthusiasmo bastante arrefecido; entre outras notas, 
·ouvü·ão-se estas : 

E oxalá 'que em algum dia, 
Tendo saudades da morte, 
Não clameis: <feliz a sorte 
Dos que não voltárão cá !. .. • 

Foi assim ; muitos voluntarias arrependera.o-se de 
ter voltado á patria ! Neste pai;,,, onde, segundo o nosso 
poeta, o sol é populm· e preside ao trabalho, onde 

- O sol que rios conforta 
E' nosso concidadão ... 

a natureza é graude, mas deixou pouco log::tr para _o 
homem. Se tivermos uma nova guerra no Rio da Prata, 
duvido muito que olla seja acolhiua com o mesmo enthu-
siasmo de 1864. 

Antes de proseguir no estudo do caracter poetico de 
noss() autor, é _preciso dar a conhecer o que elle mesmo 
naquelle tempo pensava sobre a poesia. Para aqui trans-
crevo umas palavrns por elle escriptas em um volume de 
versos de Paes de Andrade. Ahi revela-se a sua intuíçao 
daquelle tempo. Disse o poeta : 

« Passa como uma verdade incontestavel que a 
poesia, a poesia lyt·ica digna deste nome, é a expressão 
das lutas da alma humana com o enigma do seu 
destino. 

« A felicidade indefinida., que o homem aspira, é a 
incognita de um problema sombrio, diante do ·qual 
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encontrão-se perpetuamente embebidos o padre com todas ~ 
as suas p1·eces, o philosopho com todos 0s seus calculos, 
o poeta eom todas as suas queixas. A poesia impreg·nada 
dos perfumes da religiao e das luzes da philosophia, 
torna-se um alimento suavíssimo, um favo de consolaçao 
para os corações solitarios, que nilo profanilo a santi-
dade do padecer com a brutalidade dos prazeres in-
sensatos. 

« Deste modo, falsêa o entender daquelles que dão, 
que empregão como caracter da poesia a crcação de um 
mundo á parte, phantasmagor!co, impossível. Assim como 
já não é dado ao philosopho recostar-se nas hypotheses, 
nao é dado ao poeta apegar-se aos vagos sonhos dos 
espectros fumegantes da imaginnção febril. 

« . A poesia ele ho}e, a poesia do seculo xix tambem 
p1·ecisa da observação; o poeta deve se1· in'Pestigado1·; elle 
tambem pe1'tence á grande à'ristocracia. pensante, a esse 
grupo de cabeças cheias de todas as auroras do futuro, 
que têm os ouvidos attentos a todos os silencias myste-
riosos, e as frontes batidas por todas as vagai? do infinito. 
Mas no ho111em que pensa, eu quero ·vêr tambem o 

- homem que obra. Longe estou de s.uppôr que para o culto 
do pensamento, como pretende o Sr. Eugéne Pelletan, 
seja mister a instituiçao de uma classe brahminica, 
sagrada. O genio, qualquer que seja a sua manifestação, 
deve entrar, deve apparecer como parte activa nos 
trabalhos, nas lutas, nos progressos da humanidade. Dizer 
ao poeta, ao philosopho, ao pensador em geral-, nós 
te sustentamos, o teu trabalho é todo intimo ---", importa 
dizer-lhe : divorcia-te da sociedade, renuncia ás doçuras 
da familia, aos encantos da mulher ; nós iremos te con-
sultar na gruta do teu pensamento, piaga da ci vi-
lisaçã.o. * 

* Neste periodo j :í claramente, em 1865, Tobias Barreto mostra. 
que possuía a intuição do verdadeiro realismo scientific:i moderno. 

l. 
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« Não sou do numero daquelles que amão a poesia 
como um minuto de prazer, um entretenimento de 
occasiS.o, uma embriaguez de todas as paixões, uma 
feiticeira nocturna que se occnpa de introduzir sonhos 
de vo1uptuo;;idade debaixo do travesseiro da donzella. 

« E é a que mais vêmos, a que mais ternos, a que 
mais · agrada em nossa terra, linguagem da devassidão, 
linguagem do lenocinio1 poesia sensual, dithyram bica, 
immoralissima, pagã. 

« Lede os mod01·nos lyristas amorosos, e vêde : as 
mulheres apparecem quasi nuas, desgrenhadas, preguiçosas 
ou nymphomaniacas; a natureza fl.uctua em mar de volu-
pü1s, a briza é voluptiiosa, a tarde é voliiptuosa, a fl.ôr é 
voluptuosa, a estrella é volu.ptiwsa, tudo é voliiptuoso. 
Deus mesmo não .escapa, tem os seus ·momentos do 
sensualidade!! E depois desta urgencia intellectua], ahi 
temo-los cahidos em uns sentimentos indizi veis , ou seja 
o nosso, cismai', ou a q·éverie dos fraucezes, ou o S ehn-
sucht dos allemães, que todos querem dizer preguiça, 
essa estupir1ez da acção. Debalde procuraremos em poe-
sias desta ordem o sentimento da vida, o sentimento 
das cousas: « Lacrimlli-1'M'ttm. Nellas a bclleza, sobre-
tudo a belleza feminina, é urna exq uisitice ridícula. Qnan-
do ntto é um anjo que vem á terra, sem um motivo 
plausível, é uma mulher micros69pica, insignificante, 
uma descendente bastarda da rainha Mab, mettida em um 
froco de escuma ou na dobra d.e uma nuvem, que ao 
muito poderá servir para amante de uma criança, ma!! 
nunca para ser a doce consolaçrto de um homem, no 
sagt·ado aperto das mitos, na santa uniao dos destinos: 
Consors. 

« E nito finda ahi. Se acontece que seja real o objer 
cto de suas adorações, o poeta metaphorioamente choroso, 
em vez de apresentar aos olhos de sua querida as delicias, 
a grata existencia, a suavidade dos laç0s da familia, 
procura desaper tar-lhe a charpa dos santoi;i deveres, 
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cia de uma poesia animal, balda de prazer para o publico 
sensato e sorrateiramente prejudicial á sociedade. Com 
effoito ao homem sério, que tem o gosto do bello e do 
bom, nada importão, nada deleitão verilos que só têm 
beijos, que fallao de mais beijos do que os milhares e 
centos de milhares que Oatullo pedia á sua Lesbia. Da 
mi basia mille, deinde eentum. V cmos, dcst'<trte a poesia 
prestar-se aos appetites vergonhosos.- Desejos que do-
gradão, palpitações criminosas exprimem-se com toda a 
audacia da libertinagem. O bom senw indigna-se de vêr 
a mais bella das artes, a mais doce das linguagens, de-
mittida do seu mister honroso e sublime. 

ccSeja qual fôr o vigor de seu tãlento, o seja qmtlfôr a 
grandeza cle ,suas concepções, o poeta é sempre um h-omem , 
e como tal sujeito ás leis que regem a natureza humana. 

cc Observa-se, entretanto, que, ·na epoca actual,qucm 
faz uma quadra, uma tirada dessas bag~tellas que por 
ahi facilmente correm com o nome de poesia, crê-se logo 
revestido ele uma certa ímmunidacle moral. E é possível 
chegar um dia em que o_s genios reclamem tam bem a im-
municlade legal - por que nao? 

«Qnando se lhes clesculpão' as suas tolices, porque são 
poetas, a sua deshonestidade porque são poetas, é de es-
perar que muito breve se lhes desculpe tambem o furto 
porque são genios, o defloramento, porque sao genios, e até 
o assassinato, porque são genios. Fallemos franco. 

« A poesia rotineira dos nossos dias é a cleeerção ilos 
princípios moraes, é Dens tratado com um certo tom ele 
atrevida familiaridade; é a mulher rnet1·icamente seduzida, 
oonvid ttd<t para presidir ao grande banqt11.:it~ da vida licen-
-ciosa, é a creação representada como uma corteza. im-
mensa, cambaleando bebacla no espaço, de taça em punho 
atirando_ ao infinito a gargalhada do deboche. 

« O poeta, fazendo o inventario da natureza de que 
: elle se mostra rei e senhor, não esquecendo nunca - a 
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briza que suspira, a fl.orinha que se inclina, o reg·ato que 
murmura, a onda que beija a praia, etc., etc., tem o ar de 
dizer a qua1quer bella que se lhe antolhe, como Satánuz a 
Jesus : Tudo "isto é meu, e eu t,' o dou se te curvares aos 
meus desejos. E' o requinte do desaforo; na.o tem outro 
nome. No 1ivro de um poeta devem-se tomar as dimensões 
de seu craneo e palpar as dôres do seu coraçao. E' bem 
pequenina a cabeça que não aguenta uma idéa nova, gran-
diosa o approveitavel; bem acanhado o pei-to que apenas 
pó de conter a mesq uinbez de tri viaes amores. Suffocar, 
no curso <la vida, todas as paixões aviltantes, e deste 
tormento, dignamente doloroso, fazer brotar os sentimentos 
nobres que determinão as nobres acções ; provocar, inter-
pellar a naturer.u, cobri-la com um olhar indagador, exi-
gindo-lhe os segredos da sabedoria, e ter em resposta o 
que outr'ora ao santo leproso da Idumea o nbysmo res-
pondia - non est in rne - ; amar, procurar unir-se, puri-
ficar-se diante .de Deus na chamma celeste de uma alma 
de mulher, tudo isto o o assumpto da grande, da verda-
deira poesia, porque é ao mesmo tempo o assnmpto da 
vida do homem de bem. 

<<E' de notar a maldiçao continua lançada pelos poetas 
contra os homens positivos .. E quem são os homens posi-
tivos? Serão aq uelles que, occupados no seu trabalho, 
não se demorão um instante para escutar as harmonias 
phantasticas de a1gum sonhador allemão, para lêr uma 
pagina de A. de Musset e apreciar poeticamente descri-
ptos os trcgeitos e colleamentos de alguma hespanhola 
voluptuosa, querendo morder ~como uma féra na estação 
da berra; para eedir com Grelhe os pés do hexametro no 
dorso nú de cortez:l romana, tudo isto em verso, tudo isto 
em livros que se e;;palhão, que se louva.o, que se animilo, 
que se beija.o ... Eerão esses? Oh! ent::i.o os homens posi-
tivos s::i.o os homens honestos. » 

E' uma de suas bôas paginas de prosa ; o poeta foi 
sempre mais on menos fiel a este programma. 

17 LlTT, CONTEMP. 
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Bem se vê, que elle nada tinha da languidez ·e do 
hpicurismo burguez da poesii:t. immoral. Sua mu§a nllo teve 
necessidade do desenhar-nos alcouces, ba·r-1,egans, crimes 
esverdeados, erotismos perpetuos, aphrodisiacas · pinturas. 

Andam distrahido com o enth\isiasmo. esthetico, o 
sentim ento· da natureza, o patriotismo o o amor. Dos 
poetas portugnezes, parece-se com João de Deus, de quem 
tem mais de um traço Pompeu com as contradições )IlOl'· 
bidas <le nosso romantismo e lamuriento. 

E' um cantor altiloco. · 
Em 1805, escrevia elle as palavras transcriptaE, 

condemnando as imrnoralidades tlo romantismo. Dez a11nos 
depois Guerra Juuqueiro, como prologo da MORTE DE 
D. JoÃO, põz: alguma cousa. de parecido e· como qnem 
fazia uma grande revelaçao. 

Tenho sempre associado o nome de Castro Alves ao 
de Tobias Barreto. Importa mostrar aa <li:fferenças entre 
amboe. Considero-os os dous melhores representantes do 
lyrismo hugQano no Brazil; ambos têm o tom elevado, que 
os fez denominar de chefes da escola conclorefra. A verdade, 
porém, <leve ser dita com franqueza: tal gcnero de poesia 
nas milos elos mediocres transformou-se em nm gongorismo 
petulante e incorrigi vel, em u_ma cascafa de palavras 
retumbantes. Era um coachar incommodo para o 
ouvido, esterilisador para ,as idéas. Tobias, nas suas 
poesias natnralisras, nas amorosas, e nas inspiradas pelo 
sentimento artístico fui sempre elerado, mas simples; nas 
dictadas pelo rnntimento patri-otico, ás _vezes, foi um 
pouco ex agerado por exigencia <lo assum pto. 

·Castro Alves o foi ainda mais; Tobias o excede na 
simplicidade e naturalismo. 

Um inspirou-se em a natureza, o outro mrtis no 
estado de nossa vida social ; um cantou os TROVADORES D.!S 
SELVAS e os VoLUNT.rnros PERNAMBCCANOs; e o outro o NAVIO 
NEGREIRO, um o GENIO DA Hull!ANIDADE e a LENDA RusTICA, 
o outro o L1vno e a ÂlllERlCA e PEDRO Ivo. Não quer isto 
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dizer que Tobias não se inspirasse tambem no Brazil; 
iospirou-se e muito, como nos TAB!R:f:os e n l Y 1s1'A no 
H,EOJFE, mas pelo lado popufar e patriot.ico. 

Tobias ó mais lyrico, mais suave, mais terno, quando 
é amoroso ; mais crepitante, quando encarn os grandes 
assumptos. Castro Alves mais vago, mais palavroso 
mais affectado ; este dirige-se aos mideros ca pti vos de 
prcfvrencia; aquelle aos homens livres, principalmente. 
A.s poesias de Castro silo mais para serem recitadas e as 
do Tobias para serem lidas. 

Um 6 o segundo élo da cadeia, elo que o outro fo i 
o primeiro e Yictoriano Palhares foi o terceiro. O poeta. 
das EsPmrAS FLUG1'UANTES foi tido por chefe, por dous mo-
tivos · principaes: o passar-se para o Rio e 8. Panlo e o 
ter publicado logo o seu livro. Não esqueçamos, porém,. 
que elle nada teve de innovador, não passando de um 
sectario de Tobias. Esta é a justiça da historia proposital-
mente desconhecida. 

Tenho todas·as provas deste facto no exame das pro-· 
ducções elos dous poetas anteriores a 1862. Tobias começou 
antes e continuou ainda uepois ; porquanto, quando elle 
veio a romper com o Victor Hugo da decadeocia trans-
fo rmado em propheta, .philosopho e político, Ca>tro Alves 
.iá dormia o somno do sepulcro. O Victor Hll'.1;0 das 
ÜnEs E BAMnas e das ÜRIEliTAES contin,úa a ser ainda hoje 
o mesmo aos olho-s do poeta do AINDA E S1rn:PRIL O rom- _. 
pimento foi muito posterior á gu6rra allemã, quando o 
sergipano dedicou-se ao germanismo. Foi limitado ás 
extravagancias do vidente, como se pôde vê.r no artigo 
AuERBACH E YrnToR Hcao. *- ÜJm estfts considerações 
tenho em mira firmar a verdade dos factos e uao menos-
prezar, veja-se bem, o merecimento do poeta bahia no em . 
que~l sempre verei um grande talento, que muito fez, e 

*Escripto em 1873 e publ:carlo DíJS [Ensaios e E . tudos i!e Phi-
losopliia e Critica em 1875. 
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ainda mais se teria avantajado, se a morte o na.o houvesse 
retirado da arena de nossas lutas e se 'elle q1iizesse estudar. 
Deve ser julgado com a verdade e na.o precisa de ser 
coroado de uma aureola falsa para ter valor aos nossos 
olhos. E oxalá todos lhe rendessem o preito desinte-
ress;ido eh justiça. Desta é que precisamos todos, os 
mortos ainda mais que os vi vos. 

Tobias Barreto que, como poeta, trabalhou no 
vasto periodo de vinte e oito annos, nilo tem con ve-
nieutemonte defendido o seu logar, e, nem sequer, reu-
nio jámais suãs producções em livros. Os que, porém, 
vi vem em Pernambuco sabem perfeitamente que elle 
tem sido um trabalhador iufatigavel no jornalismo e tem 
tomado parte activissima em todas as lutas litterarias ali 
trav.1das. Com razão disse um dos primeiros sabios deste 
ecul , o gTande Ernest'.> Hreokel, que elle é .zm· Race 

a~1· gro sen D1mkel' gelU.Ul'ig. Sirva este insuspeito teste-
tunnho du eterno anathema contra os pequenos zoilos 
que mol'tlem as mbra Llo poeta. Ciistro Alves represen-
tou no t rr no d.fl. poesüi, um pn.pel que foi delle: o de 
propaga.dor ua B.ihia, Rio de Janeiro e S. Paulo, onde 

t' ou aLleptos do movimento, iniciado por: Tobias no 
R oif. 

Tal a sua. rnis'Pl 1 historica que deve ser consignada e 
.qn uiu;nL'lll se lembra de lh'n. tirar. 
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III 

Vejamos por ultimo a natureza intima do talento-
poetico do illustre sergipano. O livro que. sahe agora 
dos prelos, devide-se em cinco pãrtes, co1ntendo cinco 
categorias divérsas de inspirações : natiiralistas, amoro-
sas1 pat1·ioticas,estheticas, e satyricas. Esta di visllo nilo é 
caprichosa; origina-se da qualidade mesma das compo-
sições. O poeta nunca teve a poesia como uma profis-
sao de vida. Tem-na como tal certos m011óu1aniacos, que 
entendem, lá-de si para si, que sao poetas, -por graça de · 
Deus ou do diabo; que j ulg!lo ter necessidade <le fazer 
versos, como outros julga.o que nilo podem vi ver sem 
purgar-se a miude. E' uma cousa tenivel a mania do 
versejador de profissão, que se concentra para accumu-
lar rimas e rimas e compôr longas machinas de marty-
rio, verdeiras polés para o leitor, como a lNDEPENDENCIA 
no BRAZIL ou a CoNFEDERAÇÃO nos TAMOYos. Tobias Bar-
reto nunca fez planos, nem cog·iton em vastas obras .. A. 
poesia para elle era uma q nesta.o de festa, de aleg1·ia, de 
di vertirnento. 

Nessas occasiões poetava, corno um pasrnro cnnta ao 
clara.o matinal.· Tal o verdadeiro poeta, aquelle que só 
escreve para vazar no papel alguma (,lOllsa que nelle trans-
borda, ou seja a tristeza, ou o entbmiasmo. TobiabBar-
reto é um desses destemidos 

• Corações acrysolados 
No brazileiro sentir ..• > 

é um desses meridionaes, sonhadores, descuidoscs, 9uc 
pegilo fogo por qualquer cousa. 
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Qnalq ner que seja a Joutrina que se professe sobre 
·a natul'eza <l a poesia, não se lhe póde negar que ella é a 
viela cm gera l. a natureza e o homem, interpretados pelo 
sentiL11ento. As grandes crcações da hnmanidade não 
passão do qu::itro-: a sc.ieucia, a philosophia, a religião 
e a arte. 

A scioncia é o universo int.erpretado pelo racioc1mo 
":e pela obserrnção ; a philosopliia é a sua synthese racio-
na l ; a relig ião é a origem, a causa primeira, o desco-
nhecido em face de nossa poq nenez e do rfcanhado de nossos 
conhecimento~; a a l'te em geral e a poesia, em particular, 
yern a ser tudo is:oo de que se occnpão as outrasi mas 
tudo d iante da~ emoções que em nós se despertilo pel o 
espetnculo das cousas, pelns peri pecias da vida, A poesia 
é isto. Como tnl, ninguem ·a sentio o m elhoi: do que o 
f>oeta dos D1As E NorTEs. 

De.>sa sua qualiJa,Je essencial originou-se justa-
mente o seu maior defeito, que consistio sempre e sempre 
em baratear o sen t~üeuto. E ' para imp1·essionar o 
cnthusiasmo cnon:ne de que Tobias deixava-se apocl~rar 
diante de uma actriz ou de um cantor medi ocre. A fonte 
perenne do sentimento é nos poetas, ás vezes, um in-
conveniente: o arderem não raro por uma c_onsa in-
significante. Em tudo acbão um encanto, um motivo 
para um transborJamento. Tobias é destes; tudo a seus 
olhos toma pro·porções excepcionaes. 

. O Brazil é a joven patria de he1·óes, a ~Pamborini 
tem phrases de ouro n:a boca. ; o rabequista .Moniz Barr.eto 
é o genio qiie ser maio?' é morrer; o Recife é a cida(/e 
das galhm·dias, da mça_ das }fomas tombadas e das 
Babylonias em pó. 

Ao través do sensorio do poeta as cousas e os factos 
se aYolnmfio; o iuspil'ado eó póL1e can'. ar o que é grande, 
e, quando o objecto é pequeno e vulgar, a imaginação 
.suppr0 o que lhe falta em grandeza. 

E' um exagero sublime; mas sempre um exagero . 
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Bem baja aos poucos que delle são capazes; poi·qne silo os 
verdadeiros poetas. A arte só é possível sendo vaga, geral 1 
indeterminada, e, para tudo dizer em nma palavra, sen.do 
{)ffi cm·to seuticlo falsa. A poesia é sempre falsa cote-
jada com a realidade, que lho está sempre abaixo ou 
acima ; mas é ~em pre verdadeira cotejada com o estado 
emocional do poeta, que é, até certo ponto, . um visio-
naria. 

Tobias Barreto, eu o julgo adrniravel nos suas poesias 
-geraes e naturalistas como o GENlO DA Hu:u:ANIDADE, a 
CARIDADE, a LEeiDA RusTICA, os TABARJoJos, os Tnov ADORES 
DAS SELVAS, ÜrTo ÀNNus, a PoLKA1 e outras. Ahi seu 
talen to é realista , objectivista. . 

Nas poesias amorosas, ainda o aprecio quasi tanto 
por ser sempre lucido e verdadeiro . 

.As inspiradas polo sentimento osthetico, desperto pe-
fos cspectaculos e festas a que assistia, me agradão espe-
<iialmente como modelos de força e de graça, como typos 
de metrificacão. 

Os canticus patrioticos sno alguma cousa de original, 
q ue não encontra muitas congeneres em todas as littera-
turas. Aquelle fallar tem algo de desusado ; silo .phrases 
vibrantes, que se enterrilo como dardos acerados; ali ha 
a limpidez das espadas, o silvo daf balas e o troar dos 
canhõee. 'robias creou e matou este genero no Brazil; 
depois delle é uma innocencia querer tenta,-lo de novo. 
E, todavia, nn.o são para mim as suas melhores pro-
-0. ôcções acho-o ainda superior nas primeiras. • 

As satyl'icas são em pequeno numero ; o poe la devia 
-cultivar mais a miude -o genero ; _porque, pelo REI RmNA 
'.E :KÃo GOVERNA se conhece ·que· elle pó<le fazer muito ali. 

As artes vivem cs;;.encialínente pelo prestigio da 
fórma; o estylo é qnasi tudo em poesia. Neste ponto, 
o poeta da LENDA RusTICA tem uma feiçao propria, 
consistente em um certo laconismo forte e rutilo. Póde-se 
bem vê-lo na seguinte strophe de 1861 de um QUADRO 
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H1sTonrno sobre a guerra hollandeza; cito de proposito 
esse topico tirado das composições mais antigas. 

• Barreto diz :-Somos poucos 
De enc ntro ao troço hollandez; 
Que vamos fazer, _oh loucos? ! 
Morrer inglorios, talvez ! 
- General, brada Vieira, 
Foi a minha idéa primeira, 
O passo primeiro, é men .. . 
l\Iorreremos neste extremo .. . 
-C<tmarão ruge : -não temo ! 
Henrique Dias : -nem eu ! > 

Eis ahi todo1 um complicado dialogo comprimido em 
uma strophe. Em todas as suas poesias, além ele tudo, o 
nosso autor nunca usou de uma só palavra per ' grina, 
cujo significado se tenh~L de ir procurar no diccionario ; 
seus termos sao simples e vulgares; é a língua singela e 
rutilante do povo. . _ 

Eis ahi o que foi e o que é o Tobias Barreto com(} 
poeta ; um lyrista brilhante pela imagirraçi'Lo e commo-
vedor pelo sentimento. 

Paulina :àfosser, poetisa allemã, nos bellos versos 
que lhe dirigio, diz que elle no allmnanisrno achou o genío 
que o ha de levar á immortalídade. 

• Nationalstolz auf 'Vabrheit gebaut 
V\" oll nllemal Ehr'und Achtung gebuehrt ; 
Du, Meneses, hast im clem Deutschthum geõchaut 
Deu Genius, der Dich zur Unsterblicbckeit fuehrt. • 

Eu o creio bem; mas ainda. quando o teuto·ser,gipêmo-
nã.o houvesse escripto uma só palavra como prosador· 
seu nome :ficaria garantido por suas producções poeti-
cas; seria sempre lembrado como o chefe de uma imporr 
tante escola nacional de poesia. 

Pouco importa que tenhã.o tirado para outro aglorilt 
da iniciativa. Sua antecedencia de mais de oito annos 
será um dia reconhecida. 



XXIV 
SOBRE EmLIO ZOLf 

I 

Quaesquer que sejão as <lissonancias que · se possão 
notar entre os diversos systemas contcmporaneos, que 
têm feito a guerra ao romantisnio para lho tomar o 
logar; quaesquer que sejão as differenças entre Gottschall 
e Swinburne, Sully-Pru<lhomme e Maurice Bouchor, 
Zola e Daudet, Ooppée e Rechepin, todas estas maneiras 
de encarar a arte e a litteratnra pisa.o um terren o com-
mum; diversificão-se apenas em alguns pontos accesso· 
rios e podem abrigar:se sob a uandeira do natiimlismo. 
Esta palavra exprime mais nitidamente a feição geral 
da li_tteratura contemporanea elo que o termo realismo. 
Este ni:lo é a antithese do systema classico,_ ou do roman-
tica. Se houve classicos idealistas como Tasso,tambem os 
houve realistas como Camões. Se houve romanticas idea-
listas como Schiller tambem os houve realistas como 
Grethe. Realismo é o opposto de idealismo. O natura-
lismo é o contrario da intuiçll.o phantasista, do romanti-
cismo aereo, morbido, inconsistente, hysterico. Entre os 

* CE1wres Critiques d' Emile Zola- 1819-1882. 
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naturalistas, é certo pócle em um predominar a impres~ 
silo subjectiva e ieleàlista, como em Sully-Prudhomme, 
ou a objectLva, ·como em François Coppée. 

Dentre todos os sect·uios elo naturalismo, o mais 
celebre, o mais populai· é sem contestação o autor de 
Nana. T1·es circumstancius contribuirilo cspecialmonto 
para isto: -a nitiJez de seu espirito logico elucido que o 
levou a tirar as ultimas conseqnencias do systoma; a 
fibra batalhadora ele seu temperamento qne o levou a 
acccntuar na critica '.as novas doutrinas;-a fórma que 
escolheu para suas pro.ducções, a mais em harmonia com 
os gostos do tempo,-o romance. 

A tudo isto accrcsce e sobrepuja o talento do autor 
que é um dos mais consummados pinturistas da lingua 
franceza, quero dizer de todas as linguas; porque 
nenhuma tem como essa uma tao distiucta pleia<la de 
artistas da palavra. ·Em 1869, quando escrevi a Poesia 
Contemp01·anea e sua intuíção natiwalista, Zola era des-
conhecido por mim e pelo publico brazileiro; mais tard e 
li alguns de seus romances, e mais tarde ainrla realisei 
o estl:ldo de seus trabalhos criticas, todos de data recente. 

Ooofcsso qne poucos livros me têm agradado tanto 
como as obraR de critica do pintor do Venfre de Pm·is. 
Claresa, segurança de vistas, indopendencia o elevaçllo 
rio juízo-silo os dotes dos artigos litterarios de Zola. 
Destes trabalhos é que me proponho fallar agora; o cri-
tico me occupará de preferencia e o romancista só acci-
dentalmente. Duas preoccupações capitaes emana.o das 
paginas do insigne escriptor: -enterrar definitivamente 
O· romantismo e erguer sobre a immensa ruina uma nova 
intuição da littertl,tura e da arte. E' tarefa t.entada por 
trinta modos diversos por outros tanto3 escript.ores e 
chefes de escola. Se Zola me parece na.o estar em tuJo 
com a verdade, quasi sempre attinge o alvo e mostra-se 
munido de razilo. 

Meu ponto de vista é um pouco differente, nflo resta 



a menor duvida; nem eu o escondo, antes o proclamo em 
altos bra<los. Não quero pensar pelo cerebt·o de Zola; 
prefiro pensar pelo ineu ; mas noto q no os dous modos 
de julgar têm muitos pontos de contacto, influeucia 
das grandes correntes <lo pensamento contemporaneo. 
Vejamo-lo por miudo. 

- A mais impertinente objecç.ã.o oppost.a - ao roman-
cista de Mé<lan é a velha lamuria da immoralida<le de 
seus quadro-s. Embal<le o critico tem provado que a 
tendencia do naturalismo, seu -methodo e designios 
consistem pura e especialmente no abandono das creações 
acreas, despidas de verdade e oriundas da phantasia 
desregrada. Embalde tem elle mostrado ad owlos que a 
nova intuição visa transportar para o romance e para a 
.arte em geral os methodos de observação, os processos 
analyticos propnos para sorprender o homem no desen-
volvimento normal de suas paixões. Em balde ha insistido 
·em que a obra littemria não deve ser um . acervo de 
mentiras, mas um conjuncto de documentos humanos 
tomados ao vivo. Em balde tem sempre indicado, que o 
fim d·a arte não é emendar _ ou corrigir, senão estudar e 
conm~entar. Embaldé, finalmente, tem declarado que, se 
-escolheu para seus romances a analyse de certos vícios 
e chagas sociaes, é isto simplesmente por ser da gente 
que o cerca o lado que elle mais conhece, ficando o 
campo livre a outros que der:;ejem estudar o meio 
parisiense por outras faces. Sempre e sempre a critic:t 
leviana e superficial tem passad,o por sobre tfio categoricas 
affirmaçõcs para glosar o velho mote da immoralidade ! ... 

Deixemo-la em seu emperramento.-
Nos livros críticos tlo romancist:;t do Assmnofr hf1 

cem passagens, que desfazem essa abusão ; é só tomar 
quem quizer o trabalho de os lêr. Limito-me a lembrat· 
a ·pflgina em que o escriptor razoavelmente censm·a Joílo 
Richepin por ajfectm· uma impudicicia falsa e calculada: 

· -« Le poete s'y affirme comme un réaliste audacieux, 
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qni ne mâche pas les mots crus, et qui appelle les choses 
laides par lcurs noms . .-Certains morceaux s·:mt même 
entiérement écrits en argot. Je dois dire que sont ceux 
qui me plaisent lemoins. II me semble que M. Richepin 
fait iin ejjol't _trop visible zJou1· s' encanaillm·. Quand on 
peint le peuple, -il faut surto_ut de la bonhomie. J>* E' 
visivel que Zola condemna o canalhismo litterario, a 
affectação de vícios, que sao falslils e que se atiri'i.o ao 
publico atraz do effeito. O trecho é instructivo, e eu 
chamo para elle a attençao de alguns realistas brazi-
leiros que jog:lo nas paginas dos jornaes uma giria 
grosseira, falsa e fatua na sua pretencicsidade de na-
turalismo. Antes de. tudo a verdade;a logica, o bom senso 

- e o talento. Zola tem raz!lo quando escreve : o Dans le 
mouvement naturaliste qui s'opore, on prend trop sou\'ent 
l'auJace pour la vérité. Une note crue n'est pas quanu _ 
même une note vraie. »** Afastada a censura idiota lan-
çada á 1itteratura contcmporanea por quem nao se dá ao 
trabalho de a estudar em seus melhores documento8, 
encaremos o zolaismo mais de perto, cm suas idéas 
capitaes . 

.Antes de tudo sabe dos factos litterarios por si mesma 
a grande verdade de qúe o creador dos Rougôn-111acquart 
nao representa por si só todo o movimento contemporaneo 
nem na critica, nem . no romance. Zola não é o ereadot· 
da intuição nova nessas duas espheras. 

Na critica foi antecedido por Sainte Beuve, Scherer 
e Taine; no romance :po-r Balzac, Steodhal, Durant.y, 
Flaubert; os Goncourt e Daudet. 

O patriarcha de Médan 6 o continuador destes illus· 
tres predeces,;ores. O •eu t;ilento dc•criptivo no romance 
e a. sua energia na critica ehamár!lo sobre elle a attençao. 
Zola ni'i.o é, porém, um sectario Yulgar; trouxe para o seio 

* Documents Litteraires, pàgs. 187 e 188. 
'"'* Idem, Ibid. 
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da doutrina vistas proprias que affirmão com forca a sua 
individualidade. Entre ellas destaca.o-se a idéa ·que o 
romancista faz da critica, o seu conceito da litteratura, a 
sua doutrina sobre a árte. 

E' justamente ahi que pretendo assestar minhas obser· 
vações. · 

Nos seus livros de analyse litteraria, ao leitor que os 
percorre, se elle tem a cultura ~ndispensav'el para os 
julgar, no meio els muita cousa bôa, uma circumstancia 
anornala desperta, desde logo, a attençiío : - é o ponto de 
vista limitado, exclusivamente francez do escl'iptor. 

E' para impressionar a aisançe com que o autor do 
Venfre de Pa1·is discorre sobre romance e romancistas, 
poesiá e poetas, dramas e dramátistas, critica e críticos, 
enxergando sómente os seus vizinhos francezes, como se 
clles estivessem em terreno conquistaclo, ou tivessem ahi 
dito· a primeira e a ultima palavra !. •. 

Sei que seus artigos forão escriptos para uma revista 
de S. Petersburgo, no intuito de dar ao publico do 
grande imperio do norte uma noti.cia do movimento littc-
rario · áa França. _ 

Mas não se 1imito1:J. o critico ao seu papel de noti-
ciarista :-elle tentou a sua arte em ponto grande, á mo-
derna, com o seu encadeamento de causas e effeitos ; fez 
analyses e classificações; fallou das· correntes litterarias 
do tempo; determinou a origem e ·a evolução das escolas, 
lutou ·braço ·a braço c0111 o romantismo ; embrenhou-se 
na concepção naturalista de nossos dias, e tinha, portanto, 
o de'Ver de indicar as influencias estrangeiras que a França 
tem experimentado em tudo isto. 

E~ o que faria Taine; é o que faria Scherer. Fallar do 
romantismo francez e na.o mostrar suas relações com o 
romantismo allema.o· e inglez, é traçar um quadro histo- · 
rico mutilado; é nn.o dar-se conta exacta dos phenomenos 
litterarios; é expôr·se-a falsêar.a origem e o encadeamento 
dos factos. Na poesia e no romance a lacuna n!lo é 
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tánto para sentir-se ; no que se refere á critica é de todo 
extravagante o nociva. 

· Neste sentido ó artigo sobre Sainte-Beuve e o artig·o 
sobre La Ci·itique Contemporaine são typicos; silo insignes 
de falseamento e injustiça. E' este o primeiro reparo que 
se póde fazer a-Zola: - a -sua icléa sobre a natureza e o 
desenvolvimento da critica européa é incompleta e estreita. 

Mais artista do que pensador, mais preoccupado com 
os seus romances do que com a sciencia, Zola, por sua 
vida e por sna educar~ão, pelas qualidades de seu espírito 
e pelas circumstancias que o têm cercado, não possue a 
nacessaria cultura historica e philosophica para manejar 
a critica em altma igual. ª J u1ian Schmiut, Hermann 
Hettner, Taine ou Scherer. 

Não ha duvida que o seu bom .seliso e o seu grande 
ta1epto o colloc11.o mesmo ·naquella esphera em posição 
elevada ; mas é. só isto. 

Quanto ao mais, dista immenso daq.uelles insignes 
mestres. 

Para Zola· a critica é· na Europa uma filha de 
Sainte-Beuve ; foi este que a gerou, porque foi elle 
que a afastou da rhetoríca e do palavriado inutil. 
Sainte-Beuve, porém, era ainda demasiado amigo da 
cultura antiga e, por isso, commetteu o immenso crime 
de não com prehendcr a Balzac. Esta grande fortuna 
coube a Taine que, clest'arte, é o genuíno creador da 
critica scientifica. Entretanto, ouçamos o proprio Taine: 
« A historia acha-ee transformada ha cem annos na Alle-
rnanha, ha sessenta annos na França, e isto pelo estudo das 
litteraturas. >>_Silo as primeiras palavras da Historia dct Lit-
teratura lngleza. Taine,com a instrucçtto que Zola não pos-
sue, tem a noção clara das origens da critica moderna.Sabe 
que cl!a partia da Allemanha a datar de Lessing e Herder 

.A. critica moderna nilo é a antiga critica litteraria; 
é uma cliMíplina scientifica que se applica a todas as 

, manifestações da humanidade. Seu domínio n1to é a 
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litteratura em sentido restricto, a beletristica em lingua-
gem allemã :-a poesia, o romance e o drama.Seu dominio 
é a totalidade das creações da intelligencia humana. S3u -
methodo é o historico-comparativo e por isso ella chama-se 
a critica historica. A sua mais vigorosa applicaçào na 
Allemanha foi ás línguas, ás mythologias e ás religiõe;;. 
Dahi sahirão as tres sciencias inteiramente novas :- a 
lÍnguistica, a critica religiosa, e a mythÕgraphia. Foi 
tambem desde Lessing e Herder applicafa ás litteraturns. 
Desde então mon'eu o voltafricmismo, suprema incarnação 
da critica· franceza do seculo passado, para a q nal as litte-
raturas e as religiões erão jogos do espirito ou as macLi-
nações da velhacaria. Desde Lessing começou-se a divisar 
nas pro d ucções humanas 'º clesen vol vimen to normal das 
aptidões psycholog·icas, as energias latentes das raças., 
Uma obra de arte foi encarada como o coeficiente de um 
es tado en; ocional sihcero e espontaneo e não como um 
capricho do acaso. · Estava designada a lei da evoluçilo, 
do desenvolvimento , Entwickelung, como dizem os 
allemiles. Sainte-Beu ve ainda natus non e?'Clt. Quando elle 
appareceu os processos críticos já erão uma realidade 
scientif:ica na Europa. O autor ela I-listor·ia de Porto-Rer;tl 
não appareceu por milagre ; elle estava em harmonia com 
o momento historico em que se desenVülveu. Occupa um 
grande lagar na critica hodierna pela habilidade com que 
pintava a vida psychologica dos autores que submettia á 
sua analyse, e pela ductilidade e comprehcnsibili<lade de 
seu espírito ; mas os seis principaes elementos da critica 
erilo. j'á uma realidade na época de seu appe1 ecimento e . 
ainda mais S() desenvolvêrilo depois <lelle. Estes seis ele-
mentos , silo : a meBologia em que Gervinus, Bnckle e 
Curt ins fôrílo mais exímios do que o critico francez; a 
etlinologia em · que Herdcr, Thierry e Renan o excedêrílo; 
a physiologia e~ qi;e Thaine e o prop.rio Zola levao-lhe 
vantng1:.an ; a psycholo,qia, que o autor das CcmserieB du 
Lundi exerceu com bastante tacto, e onde Hermann 



- 272 -

Hettner e Karl-Frenzel o igualão ; as correntes e irifliwn-
cias hist01'icas que Maculay e Villemaín fôrão sempre 
habeis em indicar, e, finalments, o julgamento scientifioo, 
ultimo e definitivo, que ninguem formula melhor do que 
Edmond Scherer e Julian Schinidt. 

Com estes <lados estudílo-se os _povos e os indivíduos 
determinando nos prinieil'os a natureza de suas institui-
ções e nos segundos a inclole de suas creações. ~fas para 
tanto é necessario possuir-se uma philosophia ampla e se-
gura, e é o que faltava a Sainte-Beuve. 

E' tambem o que falta a Zola, e por i_sso como críti-
cos Taiue e Scberer o_ excedem demasiado. 

No artigo que o autor de Nana consagrou aos críticos 
hodiernos na.o se nos depara o nome de Scherer e ha fla-
grante injustiça_ p~-.ra com Taine. Entretanto Edmond 
Echerer é o legitimo successor de Sainte-Beu ve, a quem 
sobrepuja em vastidão do , cultura e segurança de vistas. 

Os seus estudos sobre Hegel, Maurice de Guerin, 
Sismondi, Mme. Roland, Renan, Lamennais e Grethe são 
modelos quasi inexcedíveis do genero. 

Ninguem o sobrepuja na exposiçã.o das doutrinas e 
na pintura dos caracteres . 

Quanto au illustre autor da Historia ela L -itteratura 
lngleza, não ha muito Zola lhe tecia os -maiores elogios. 
Taine, porém, n:'lo o tendo applandido no mesmo tom em 
que applaudio Balzac e Stendhal, o romancista atacou-o 
vivamente.-« Si M. Taine vivait de notre vie, je crois 
qu'il n'accepterait jamais le_ rôle ciompromettant de tenir 
un drapeau. Il n'est point dans son tempéremetit de se 
compromettre) il refusera tonjours de se prononcer nette-
ment en favenr de quelque chose ou de quelqu'im. >l * 

Eis aqui o que é fallar com franqueza; mas tarnbem 
-0 que é fallar com injustiQa e cegueira. 

Se alguem contribui o em França para matar o velho 

* Documents littéraires, pag. 339. 
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romantismo e espalhar o naturalismo,-esse alguem é 
'l\üne com seus trabalhos historicos, litterarios e de phi-
losophia d'arte. 

Zola sabe bem disto ; mas o seu mestre em critica, 
o seu modelo de analysta não se quiz declarar inteira-
mente em favor delle.. • E ' que entre o naturalismo de 
Taine e o de Zola vai toda a distancía que medeia entre 
uma conoepçao philosophica e scientifica da litteratura e 
d'arte, e o simples empr.ego de um methodo de observa-
çilo, todo empyrico, fluctuante, sem no1•te, sem princípios 
dirigentes a que no fundo se reduz~ concepção capital 
do creador dos Rougon-Macquart, apezar dos grandes 
dotes que o exornílo. 

Mais adiante voltarei sobre este ponto. Por agora 
continuemos a notar as idéaa de Zola sobre a eaphera e 
os fins da critica. 

Diz · elle que Sainte-Beuve-comprehendeu a todo 
mimdo , mas não comp1'.ehendeit a Balz'ac.-E' verdade ; 
o autor de Volupté carregará na 'historia o peso dessa in-
justiça : elle desconheceu o creador da Comedia-Hu-
mana ! . . . 

Zola passará tambem á historia sobrecarregado com 
o peso, nao de um, mas de quatro desacertos de juízo ; 
não coniprehendeu cempletamente nem Taine, nem. 
Sully-Prudhomme, nem Baudelaire, nem Leconte de · 
Liale ... 

« A critica, . escreve elle, não tem mais a míssão 
pedagogica;de co1Tigir, de assignalar defeitos oomo nas li-
ções de um discipulo, de sujar as obras primas com an-
notações de grammatico e de rhetorico. Ella deve conten-
tar-se ern explicar e traçar um processo verbal. Ella 
expõe e não ensina. » -

Perfeitamente : esta é .uma parte da verdade ex-
pressa sem subterfugios. Haapenas uma reducção a fazer. 
A critica perdeu o_ seu velho ha·bito de indicar erros 
grammaticaes, rhetoriêos e outros. ' 

18 LITT. OOllTEHPe 
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Estava reservado a um poeta nosso conhecido o es-
pectaculo de pretender corrigir, refazE)r, -deturpar, afeiar 
os versos de outro! 

Nos tempos que correm só no Rio de Janeiro haveria 
um simples que tentasse tao desfructavel empreza ! •. : 
Se fôsse ,em Pariz como não rir-se-hia do caso o mali-
cioso Zola! 

Ha, porém, entre f! critica simplesmente espectante 
que nos prescreve o romancista e _ ô criticar. pedagogiéo 
á antiga um meio termo, qúe é a exacta expressa.o das 
foncções do analysta litterario e scientifico. 

· A simples observaçilo de um phenomeno íntellectual 
complexo, como é um livro, a mera inquiriçilo das 
condiçõ'es de vida de um escriptor, de sua intuiçilo 
de suas tendencias mentaes, é de todo . improductiva, 
se o critico é incapaz de prender esses fa()tos ao des-
envolvimento geral das idéas, se elle é incompetente 
para abstrahir e generalisar. A critica !'!Cientifica deve 
jogar com os methodos da sciencia ; deve induzir e de-
duzir. , Mas ninguem induz e deduz sem o conhecimento 
completo da ordem de phenomenos que sujeita á analyse. 
Ora, determinar o logar que deva i;ia hierarchia dos factos 
intellectuaes de um povo occupar um escriptor, é traçar 
um juízo, é julgar a categoria de idéas que esse escriptor 
personifica, é designar o sentido e o alcance- de sua con~ 
tribui.çilo para a obra commum das idéas. Se, portanto, 
corrigir Lãó é o mister da critica, seu alvo .é julgar. Ella 
não deve perturbar a marcha regular dos talentos; mas 
nilo deve engolir todos os dispurates que os .medíocres 
de qualquer marca lhe queir!l.o ministrar. Nilo deve suja!', 
é certo, as obras-primas, porem corre-lhe a obrigaç!l.o de nM 
tomar qualquer charlatanice_ por uma obra-prima. Eis o 

, ponto culminante da quest!tó. Tomemos um exemplo no 
Brazil. Supponhamos que alguem, munido de bastante 
sciencia e consciencia-, tenha estudado os phenomenos 
intellectuaes deste paiz em todo o seu desenvolvimento 
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de quatro seculos; que tenha determinado o fluxo e refluxo 
das idéas nacionaes e estrangeiras provocadoras das di-
versas escolus e correntes mentaes deste povo; que haja 
compulsado os documentos mais palpitantes em que a 
alma da naçito esteja mais nitidamente vasada, e des-

, coberto a lei ou leis dirigentes do vasto complexo de 
factos accumulados em quatrocentos annos; supponhamos 
tudo isto. Os -phenomenos intellectuaes nilo brotão da 
torra; irrompem dos cerebros; ]ia homens representativos1 
que os encarnilo e symbolisilo, e esses homens devem ser 
julga-dos nn. medida de seus meritos. 

O nosso critico encontra em sen percurso um 
Gregorio do Mattos, por exemplo, e um Brito de Lima, 
e, como incumbe-lhe apenas o dever de traçar um pro-
cesso verbal, os c1ous bahianos entrárilo para a historia-
cm pé de igualdade, sem mais distincções, sem mais 
julgarrento ! Na.o póde haver maior absurdo. O critico 
deve ter bastante sciencia e coragem para distribuir os 
papeis é dar a palma a quem merecer diante dos factos-
e da verdade provada. Por isso é que seu juízo é pura.· 
mente objecti vo; é uma conclusão da historia e da luta 
das idéas. -À critica se não póde transformar na en-
campadora de erros. Tàine é objectivista e não escondeu 
a verdade aos escriptores que lhe cahirão sob as vistas, 
e o proprio Zola não passa a mão sobre a cabeç<i dos ro-
manticos, ainda os mais eminentes. Que o diga_ Victor 
Hugo. E aqui cumpre-me indicar o excassivo rigor do-
autor do Assomoir exercido á conta de Leconte de Lisle,. 
especialmente. 

Nllo sou devoto deste escriptor; mas creio que 
Zola não o comprehendeu de todo. Ha entre nós certa 
gente que se diz sectaria de Emilio Zola e ao mesmo 
tempo do poeta dos Poémes Antiques!... Não póde haver 
maior falta de senso; sa.o dessas uniões . extravágantes e 
exdruxulas em que a sag~cidade nacional praz-se em 
debicar com o publico. . · 
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.A.'s vezes ligão Zola a Comte e outras a Leconte 
de Lisle t . .. E ' um jog'o <le antitheses, pondo a descoberto 
a mais profunda ignorancia. Nem seí como isto pótle 
occorrer, quando o autor ele Nana é franco .e rude para 
com o creaclor dos Poemes Barbares. 

OuÇamo-lo por extenso: « O Sr. Leconte de Lisle, 
que tem hoje cincoenta e oito annos, nasceu na ilha 
de Bourbon . Estrciou tarde, depois dos trinta annos. 
Tifos, desde as primeira.s publicações, os Poemas antigos 
e os Poemas bai·baros, excit.ou grande admiraçfLo na mo-
cidade letrada. Vinha-lhe a torça de ter achado uma 
attitude. Depois elos <lescabcllamentos do romantismo, 
elo frenesi ~o lyrismo em desespero, chegava elle pro-
clamando a belleza superior da irnmobiUdade. Ser impaEJ-
sivel, não se deixar contaminar pela pcâxão, ficar no 
estado correcto e pm·o de iim 11wrmore, tornou-se para 
elle o supremo ideal. ' 

« Professou q uc uma expressM qualquer <lo rosto , 
afogria ou dôr, lhe deforma as linhas de modo horroroso. 
E dahi rompeu com a idade-media e refugiou-se especial-
mente na Grccia e nn: Irnlia. Foi um odio ainda maior 
ao niimdo moderno. Victor Hugq muitas vezes digna-se 
ficar entre nós, tomar as crianças em .seus · ioelhos1 

' dcscrevel' um canto de Pariz. O Sr. Leconte ele Lisle 
c1·e1·-se-hia deshonrado, si tomasse interesse por qualquer 
dessas actualiclades. Vive com H omero, ao qual tra<luzio 
restabelecendo a ortliographia dos nomes gregos; é bíblico, 
sabe a fundo os deuses indianos, acha-se a gosto nos 
ca.ntos mais obscuros e solemnes d.a historia do mundo. 
E, como é maravilhosamente dotado qµanto á fórma, 
escreveu versos que por certo possuem uma soberba 
.apparencia. . · 

<cNao temos em nossa língua trechos mais irreprehen-
siveis, nem mais ·souo1·os. Algumas peças, entr-e outras-
Meio-D·ia-, silo admiravcis de clareza e comprehensao • 
.A.penas, o Sr. Leconte de Lisle é rnuitas vezes illegivel e 
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direi adiante o .mal que elle fez á nossa poesia. Não é 
mais, senJ duvida, o rom.ántismo- fulgurante e arroubado 
de Victor Hugo; é um romantismo ainda rnais per igotJo, 
desviando-se pa1·a a perfeiçuo classica, tornando-se dogma-
tico, enregelando-se para impôr uma fórmula de bellcza 
perfeita e eterna.)) * 

Não é poEsivel ridicularizar mais um forjador qual-
que1· de versos sonoros, aereos, vazios, falsos, tomados de 
omprestimo ás gastas theogonías elo cansado Qriente ! 
E isto é . difo a-Leconte de Lislc, que foi levado a um 
semelhante systema poetice por um motivo profundo .. . 
E o que diria Zola cfo leva.ntismo charlutanesco, incon-
gruente do nol"so Lniz Delfina, por exci:nplo? O que 
diria elle daqnella imitfu~ão sediça, palavrosa, inchada, 
t. urbid'a do eetylo de Victor Hugo, levado ao supremo 
oxagern logornacbico, revestindo umas· sconas do Oriente 
que o Sr. Delfina não viajou, do Oriento qno e1le uetn 
ao menos conheco como erudicto, porque-sua ignorrmcia 
philosophica· e historica 6 profumla? O q ne diria Zola? 
Por certo que o Sr. Delfina tem apenas a mecanica 
inconsciente de versejar, repetindo-se eternamente, sempre 
a mesmà mistura, o mesmo xarope de adjectivos campa-
nudos e de disparates reaes. 

Mas deixemos o Sr. Delfina, em quem fallamos 
por ser a.ffectado de mania levantina., tornemos a Leconte 
dé Lisle. 

Este poeta r;iiLÓ é certamente um genuino repre-
Eentante do espirita <lo nosso secnlo. Colloc:ido, porém, 
entre o romantismo e o naturalismo, é, como Baudelaire, 
um 'ponto de intei.·secÇão, q ne Zola devia com prohender: 
mais amplamente. O romantismo, entrando cm disso-
lução, teve nm momento de especulaçtlo universal. . 

Dahi os poemas cyclicos da hi5toria, á guiza da 
Legenda elos Seculos ile Victor Hugo e das poesias <lo· 

. / 

"' Doc711ments Luterafres, pags. 171 e 172. 
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imitador Theophilo Braga-E' o humanicismo ainda vago; 
mas é elle em busca de uma fórmula nova. E' por isso 
que as origens, as theogonias, as lendas primitivas, os 
povos barbaros interessárão a Lecont.e de Lisle. E' ainda 
o romantistno; mas em via de trnnsformaçao. 

Zola não comprehendeu -isto de modo claro; dahi 
a estreiteza de seu juiz.o sobre o autor dos Poemas 
Antigos. Ouçamos o seu final sobre a influencia do 
poeta em um certo grupo parnasiano de Paris: « Natu-
ralmente esseE jovens poetas constitu1ão grupo á parte. 
Sentindo-se cercados pela indi:fferença e pelo debique 
devi!Lo enclausurar-se no canto em que se reuniilo,_ fechar 
as portas e as janellas, fazerd<t poesia uma verdadeira re-
ligii:to. As praticas idolatricas, as cegueiras de sectarios, 
a's exagerações de fanaticos, ião clepartLr ahi um optimo 
terreno. A. perseguiçao acarreta St:lmpre a devoção sem 
limites. Dest'arte o movimento poetico inici0,do trouxe 
todas as estreitezas de uo;ia capella fechada. Não era 
mais a bella evoluçao de 1830 expandindo em pleno ar, 
em meio de uma época embriagada pela poGsia; ei·a uma 
conspiração de illuminados dando-se a conhecer _ por 
gestos maçonicos, por formulas extravagantes. Como os 
fakirs da India que absorvem-se na contemplaçilo de seu 
umbigo, os Parnasianos pas:;;árã.o noites admirando-se 
mutua_mente, tapando _os olhos e os ouvidos para n,ão 
serem perturbados pelo meio vivo que os cercava. 

«Foi creado eu ta.o um novo romantismo, ou melhor a 
cauda ramantica estendau um novo annel. Victor Hugo 
para o g1·osso do publico era ainda o chefe incontestavel. 
:M:a.s os iniciados viao nelle apenas -um chefe honorario. 
Tinhao adoptaclo _o rito mais pomposo e mais correcto 
de Leconte de Lisle. Alguns-era.o devotos de Baudelaire. 
Reconhecia.o todos a sobe1·ania da fórma, juravao banir 
as emoções humanas de suas obras, como atematorias da 
magestade dos versos. Tinha-se obrigaçílo de ser escul-
ptural, side1·al, de pôr-se fora dos tempos e da historia, 
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-0mpregar o talento em buscar as rimas abundantes e em 
a linhar hemistichios tão duros e brilhantes como o di!t-
mante. Por isso ião os parnasianos procurar assum ptos 
nas epopéas mythologicas,nos paizes mais afastados e mais 
desconhecidos. Cada. um teve uma especialidade. Alguns 
houve que habitárão os paizes do Norte, outros o 
Oriente, outros a Grecia; n:lo poucos, em fim, levantcfrão 
tenda entre eis estrellas ... »Interrompo _ a citaç:lo; o flau-
teio é cada vez mais feroz e tremendo. Qnem não vê que 
um grande numero dos nossos -suppostos naturalistas n[o ---.. 
passa de uma descendencia bastarda, hy brida do grupo 
parnasia!lO de Paris ?-_E' essa a origem da Mosca aziil 
elo Trote de Oamellos e de outras gentilezas da época. 

Faço votos para que nossa mocidade leia os livros 
criticos de Zola. Essa leitura acabará com innumeras il-
lusões que a atormentão. Ha paginas verdadeiramente 
soberbas espalhadas nos sete volumes de escriptos analy-
"ticos do illustre romancista. Entre outros, o artigo de la 
_moralité dans la li'ttératnre-deve ser lido vinte vezes . 
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II 

Emilio Zola diz, com acerto, que niugucm hoje lê as 
poesias e os romances de Sainte-Beuve ; mas que todos 
lém as suas criticas. 

E' exactissimo ... Parece-me qne alguma cousa de-
analogo, no sentido inverso, acontecerá ao bravo lutador 
do Médan. O futuro lêr-lhe-ha os romances, esquecendo-
lhe os trabalhos críticos. Apezar de seu talento, a des-
peito da lucidez de sua visão, não é a faculdade critica que 
predomina em Zola. 

Se as suas personagens de romance, como diz Véron, 
nã:o <leixão na memoria do leitor uma imagem vivaz e per-
duravel, por :ficarem indecisas no meio das descripções 
e incidentes, as suais características litterarias não conse-
guem pôr em relevo a fig·ura animada e palpitante dos 
escriptores. Neste ,ponto nada mais instructivo do que o 
estudo consagrado a Flaubert pelo autor de Nana. * E• 
um verdadeiro fragmento de romance. A descripção do 
enterro do poeta de Madarne Bova1·y é magistral; mas a 
physionomia intellectual e- litteraria do illustre morto 
mostra-se a nossos olhos ondulante e pallida. Zola n!lo 
possue a faculdade primaria dos grandes críticos, a facul-
dade de sorprender a idéa central de um systema e a nota 
predominante de um caracter. 

E' por isso que em discussão doutrinaria elle na.o 
possue uma ·só pagina comparavel ás de Scherer sobre 
Lamennais e Diderot, e, na pintura de um temperament<> 

* Lea Romanciers Naturalistes, pag. 125. 
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artii;tico, uin só estudo que possa hombrear com o de Ta.ina 
sobre Schakspeare. 

Poeta e paysagista, espírito sobrio e desabusado ao 
mesmo tempo, o insigne escriptot a:ffigura-se-me princi-
palmente um grande satyrico munido de um poderoso 
estylo, um novelista vigoroso, destro na enscenaçâo, agi!, 
animado, capaz de descrever com graça as excentricidades 
de um Musset, por exemplo, mas pouco geitoso para aqui-
latar do alcance das doutrinas alheias. A sua critica é 
inais um conto do qne uma analyse; é mais uma <lescri-
pção do que um t:istudo ; revela mais o novelista do que o 
psychologo. E note-se : não sito os seus dotes de roman-
cista levados par~ a critica que eu censuro, ao contrario 
são nella o mais apreciavel titulo. 

Não é o method·o que lho falta, é a profundeza e a 
instrucção. E' um agitador, um rcaccionario, um comba-
tente; não éum analysta imperturbavel e seguro. E' um 
chefe de bando, um guerrilheiro sempre na brecha ; bate-
se por uma fórmula e encara as cousas por um só prisma. ; 
na.o tem a serenidade de um naturalista. A cultura não é 
vasta. De resto, é ductil, é dextro, tem largueza de vistas 
e sabe · pensar por si. Quando se apega a uma idéa sabe 
defende-la com habilidade e coragem. 

Nada tem de charlatão, detesta os corrilhos litterarios 
e ohasquêa da Academia Frnncezct. Se fõsse brazileiro, já 
nos teria feito rir á custa do Instititto Hist01·ico. 

Quando se .apega a uma idéa, disse eu, sabe· pugnar 
por ella. E' assim que é uma de suas theorias favoritas 
o caracter neutral e abstento da litteratura, e do romance 
especialmente. 

Para Zola o romancista e o poeta descrevem, contno, 
photographao e nada mais; não devem ter uma these,· 
uma opinillo, uma doutrina a sustentar. 

Sua formula litteraria praticamente visa um duplo 
fim: primeiramente IJanir do romance a imaginação turbu-
lenta e doentia, deeregrada e vagabunda, e expulsar 



:..._ 2S2 

tambem as timclas moraes, as theses doutrinaria~, a pan-
thosophia lacrymejante e beatesca. Tudo isto é mais 
do que excellente, e neste sentido a exposição do escriptor 
é de uma clareza a<lmiravel. Mas ei-lo que não precisou 
bem o terreno e avança além <lo ponto desejado. O roman-
cista para 'Zola é um observador. Perfeitamente. Mas 
ouçamo-lo : - , . 

« Ha duas classes de observadores, os q·ue observão 
oomo sabios, e os que observão na qualidade de medicas. 
Aquelles sentem amor pela verdade; estudão o ·homem 
em suas proprias chaga~, porque considerão prodigiosa-
mente interessante a carcassa humana ; a experiencia os 
tenta, a analyse é a sua nnica -e suprema alegt·ia. Os 
outros muito ao envez, têm a paixão de curar; se parão 
·dia:Q.te de uma bella molestia ~oral, é sómenle para in-
ventar de prompto Jlffi remedio ; em sua asafama, 
aceitão o primeiro diagnostico improvisado, e ei-los que 
se desnorteão em thes@s de toda a especi,e, prodigalisando 
prescripções e dieta_s, ol viciando-se de seu assumpto no 
meio das ternuras pela medicina. >l'* Eis o qne nao 
é novo e é em grande parte verdadeiro; mas eis tam-
bem o que já por vezes tem produzido exageradas extra-
vagancias. Sim, o romancista deve ser um observador, 
qualidad.e esla que nao deve priva-lo de ter idéas, de ter 
<lesignios, de ter systema, de ter uma doutrina. 

Nem as duas cousas são incoíupfitiveis. A mesma 
sciencia em toda a sua gravid1tde, em toda sua appa-
rencia sombria e inquebrantavel, seria uma cousa1frivola, 
seria um luxo de ociosos, uma pedanteria de abstractos, 
se ella não pudesse interessai~, não pude8se melhorar as 
sociedades humanas. 

O homem é úm forçado que se liberta-e sua arma ll e 
combate é a sciencia e,é a litteratura. Estudar por estudar, 

* Documents Littérah:rs,.pag, 258. 
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observar por observar, reunir notás e notas sem outro 
fim que i~to mesmo, é o caminho certú dn m·te pela arte 
em litteratura, é um velho receado romantico, é uma 
lepra que deve ser banida de nosso seculo de ac~~vidade. 
Estou com os criticistas contra Zola neste ponto : a scien-
cia pelei sciencict, a arte pelei w·te-sa.o dous delírios pe- . 
dantocraticos, noci\"os e despresiveis. E ' bem certo que 
Zola. ni.10 advoga francamente esse pensar; mas é a con-
sequencia que brota de sua doutrina para quem sabe lêr 
entre as linhas. 

Se é verdade que a affectação doutrinaria é um enor-
me defeito, se é verdade ainda que cm uma obra d' arte nl'Lo 
deveinos sempre visar nm r e·sultado pratico, se a ameri-
canisagão do pensameuto; no sentillo de um fim ntilitario, 
é um vicio, não 6 menos positivo que a arte pela arte é 
um sonho polucional de maníacos. 

O observador, qualquer que elle seja, sabio ou ro-
mancista, deve ter uma philsophia, deve ter uma intuição 
do mundo e da humaui.dade capaz de d9'r um sentido ás 
suas pesquizas, capaz 'de fornecei'-lhe um id·eal de pro-
gresso e de libertação. · 

O observador, qualquer que elle seja, poeta ou natu-
lista, deve estar á igual distancia do empirismo chato e· 
da idéalidade idiota. Eis o grande segredo em litteratura. 
-Eis o ponto de contacto de todos os ideafümos e de todos 
os realismos; A doutrina zolaiana,. tomada em seu todo, 
a concepção artistica deste naturalismo, tomada em seu 
conjuncto, é algum tanto arida, não quando préga a obscr-
vaçao, nao quando busca a i·ealidade ; sim quando desco-
nhece as grandes linhas da evoluçn.o humana. Na historia, 
na vida social não existe sómente o jogo da vid.1 animal 
Bm acçfl.o; éxistem tam hem tõdo o immenso trabalho 
da cultura, 'todas as forças vivas com que o fcicto1' humano 
pôde tirar da grosseria dos in;;tinctos mecanicos, a arte, 
a sciencia, a poesia, o direito, a j nstiça e a moral. A na-
tureza, a natureza ! ... Muito bem : é ella a grande fonte ; 
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mas uma fonte acre e dcspotica em seu mecanismo 
determinista e fatal. O homem tomou-a em suas mi:l.os o 
a tem modificado por meio da sciencia, da industria, e 
cada uma destas creações é um organismo que evolúe 
por selecçilo artificial, ás vezes contra a natureza, bella 
clama, bella expressão metáphysica como outra qualquer ... 
A arte é como o direito, é como a linguagem ; uma vez 
constituida, C•lminha por si ; parte da natureza ; mas, 
se a reproduz, tambem por vezes a. corrige. Se o melhor, 
o mais perfeito romance é o que representa la bête lachée, 
os melhores palacios são as cavernas das montanhas ; os 
melhores circulos na.o são os sonhados por Euclides; são 
os que o vento traça uos comoros deset'tos; as mais 
bellas estatuas tii:l.o são as de Phidias, antes por ahi al-
guma pedi a tosca que natiii·almente semelhe.a. um homem . 
E' preciso que nos entendamos: en tambem sup.ponho 
ser naturalista, quero tambem a verdade dos factos, o 
é justamente por isso que julgo estreita a fo1·mula de 
Zola. 

Distingo entre naturalismo e naturalismo .. . A litte-
ratura rnlo é só producto da natureza, não tem por fim 
descrever as paysagens da term, ou tirar photographias 
do mundo exterior. A litteratura é um producto humano, 
historico, social, evolutivo das nossas faculdades esthe-
ticas, e1 com Buckle contra Zola, creio que na historia 
ao lado dos factores natmaes ha os factores mentaes ncu-
tralisadores da natureza. Isto leva-me logicamente a 
.encarar mais de perto a celebrada definição da arte por 
Zola : « Uma. obra littcraria é um canto da natureza visto 
através de um temperamento.)) Não 6 sómente sobre a 
concepçll.o da critica e dos fins da littcratura que faço 
objecções ao autor de Nana. Faço-lhe uma terceil'& sobre 
a sua concepçao da lilteratura mesma. Sua definiça.o, que é 
exactissima para quem admitte um elemento subjectivista 
em litteratura, é diametralmente opposta ás suas idéas 
capitaes. 
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Se -o dever do romancista, por exemplo, é mera-
mente «observar, fornecer simples estudos, sem peripecias, 
a analyse de uma existencia, notas tomadas sobre a vida 
o logicamente classificadas)), toda e qualquer entrada- de 
seu temperamento e·m seus productos é um falseamento 
da obl'a litteraria. O romance, sendo um simples pro-
cesso verbal, sendo todo objectivo, analytico, o melhor 
typo do genero, seria, na phrase de Taine, um auto cri-
minal, o depoimento frio, impassivel de uma testemunha 
ocular. Este é o e3queleto do zolaismo ; mas isto é 
absurdo. A alludida definiça.o, porém, é um desses rasgos 
de bom senso e de fino tacto apparecidos nos momentos 
em que Zola se contrad'iz. E ' quando elle dá ao seti rea-
lismo uma amplitude ·mais vasta, consorciando o homem 
e a natureza, as conquistas da cultura e· as imposições 
da materia. · 

Ao lado de nm realismo puramente photographico e 
inerte, é possi vel um realismo fundado na intuição scien-
ti:fica hodierna. 

E' impossível esquecer· o factor humano com suas 
conquistas historicas. t(O direito, diz o autor dos Meno1·es 
e Loucos em Direito Orimincil, o dil'eito ni:to é um presente· 
do céo, nem uma creaça.o da natureza; -é antes um pro-
ducto cnltural do homem. » E' o que se dá com a littera-
tura. Não ha uma arte, uma poesia, vma musica, uma 
esta.tua.ria da natureza_, como na.o ha um direito, ou uma 
religião natural... A pet'sonalidade deve apparecer nas 
obras litterarias, e a personalidade humana na.o é só 
modelada pelo mundo exterior, tambem o é pela evolução 
espiritual das épocas. 

Zola tem razilo, plenamente rn.za.o contra o natura-
lismo empirio~ e superficial quando escreve estas palavras, 
que os epigonos, os . palhaços naoionaes do reali&mo bruto 
devia.o decorar: a E' umà cousa terrível a verdade em 
litteratura. Os escriptores na.o possuem as certezas dos · 
mathematioos. Quando se diz: dous e dous são quatro, 
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fica-se convencido e vai-se dormir tranquillo. Nas letras 
a duvidaperm anece eterna. 

« As escolas levantao-se em face umas das outras, 
lançando-se mutuamente seus systemas á cara. Os clas-
sicos, os romanticos, os realistas gritão juntos que o 
talento, a verdade, o estylo estão de seu lado, e ha occa-
siões - em que a gente nao sabe quem tem ratito. Em 
summa, a unica base possivel é ainda a natureza; podemos 
sem rpedo de errar toma-la pol' medida commum. Com-
pa1·ar uma obra ao que existe, indagar se elb é fitil, se 

/reproduz sem mentira a realidade, é uma operaçílo inicial 
e facil, que estabelece um ponto de partida, certo e posi-
tivo para todas as· obras. Mas istvnão basta eviclentemente; 
pode1·iamos se1· levados a exigfr photographias, e a obra mais 
bella seria a mais exacta, conclusão falsa ás mais das vezes. 
E' 11ecessm·iv ahi introduzir o elemento humano, que alarga 
repentinamente o problema e torna-lhe as soluções tão variadas 
quantos são os craneos dijferentes na humanidade. 

Eu defini uma vez uma obra litteraria: um canto da 
natm·eza visto atrat•és de um lempe1·amento; ficamos sempre 
longe da certeza mathematitm; temos, porém, ao 
menos um instrumento de critica, que póde ;prestar 
grandes serviços, impedindo· nos de perder-nos nas phan-
tasias das preoccupações systematicas. 

Já tenho por vezes feito ensaios com este instrum :nto. 
Seu emprego é commodo. Quando temos ante nós uma 

·obra a primeira cousa a prescrutar, é qual a porção de rea-
lidade que ella contém ; depois,sem,..julga-la ainda, passar 
ao estudo do temperamento que pôde produzir na obra 
os desvios da verdade que nella encontramos. E' indiffe· 

._ rente a maior ou menor e.xaGtida.o. Basta que o espe-
ctaculo do escriptor em luta com a natureza moatre·se 
grande; a intensidade com que a vê, o modo potente por 
que a deforma para mette-la em seu molde, o cunho que 
elle deixa sobre tudo o que toca, tal a verdadeira creaçrl.o 
humana, a verdadeira assignatura do genio. Temos em 
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França um grande poeta, Victor Hugo, que é sem duvida 
o mais falso e g mais largo espírito que existe. Dá tantos 
murros á natureza que ella sahe de suas maos colossal e 
corcunda com uma febre de vida miraculosa. O illustre 
pintor Delacroix via tambem a natureza debaixo de..tres 
côres dominantes, o encarnado, o verde e o amarello, 
qne faziilo tremular em seus quadros um esplendor men-
tiroso e extrordinario. 

•Quero indicm· com estes exemplos que a realidade só 
não me seduz, que ligo a devida importancia ao esforço hi6-
mano, áquillo qite o homem ag'unta á nati6reza para crea-la 
de novo, segundo leis de optica pessoaes. E é esta ·continua 
variedade na interpretaçtlo da vida que produz a eterna 
seducçllo di1s obras imaginativas. As creações litterarias 
desenrol::to-se de ~eculo em seculo, sempre novas com 
enfl.orações tanto mais originaes, quanto'as sociedades se-
transforma.o mais profundamente».* _ 

Nesta pagina, sensatamente admiravel, Zola foi su-
perior a si proprio e ás interpretações côxas e trapentas 
que lhe fazem os seus plagiarias estonteados do Brazil, 
que n!lo têm talento para comprehende-lo. Abstenho-me-
de citar ·exemplos, porque nS.o quero macular est!.l-S pagi-
nas, citando os nomes dos cozinheiros da litteratura •.• 

E' transparente que o notavel escriptor tem em theo-
ria, que ás vezes esquece, a grande intuição da arte con-
temporanea. E, entretanto, a pagina que deixei transcripta 
nao passa de uma reproducçao mais on menos exacta 
do capitulo 3.0 da P parte do livrinho de Taine-, Philo-
sophie de l' Art, pag. 36 a 41. ** O leitor poder-se-ha in-
formár ali de que ·o homem que não se decide por ningttem 
-é o mestre e o inspirador de Zola nas suas melhores 

• Documents Lütéraires, pag. 263, 
•• Philosophie de l'Art1 Pari•, 1872. 2. •edição. 
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paginas de critica. O que deve, em todo caso, ficar assen-
tado é que a definiçíto de Zola, verdadeira como uma ins-
piraçito de Taine, e.neta em face do realismo transfor-
mista e scientifico; é uma bella nota que destôa no meio 
do realismo empírico, secco, esteril, nullo dos máoe 
escriptores, dos macaqueadores sem criterio, sem cultura, 
e sem talento. 

Especialmente no Brazil, onde n1Lo se estuda e menos 
ainda se pensa, n!to fôril.o só os velhos olassicos e os ro-
_manticos que pr.aticárão disparates, falseando systemas 
que raramente entendêrito. Elles nilo tiverao o privilegio 
do erro, como finge crêr a bôa rapaziada realista. Esta é 
complica do mesmo crime, que eu denuncio; porque n!to 
a temo. Parece-me até que Oli dous. velhos systemas, com 
serem mais faceis por dependerem quasi exclusivamente 
da imaginaçil.o, ti veril.o alguns representantes valentes 
entre nós. Ao passo que o naturalismo, especialmente na 
ramificação ernpirica,só tem contado até aqui,na poesia,no 
romance e nb drama, uns paspalhões mínimos de fazer dó. 
A gloria da invençilo da doutrina n1Lo lhes pertence; é 
do es trangeiro ; cabe-lhes apenas a gloriola da imitação e 
esta mesma ttto desgeitosa, tao inhabil, tilo mesquinha 'lue 
compunge. Não basta i·epetir de outiva que em Paris Zola 
está na ordem do dia ; é mister comprehender as novas 
doutrinas e entrar nellas como um consocio e nlto como 
um simples caixeiro, um simples moço de recado. Fran-
camente o confesso : -ainda, ·no Brazil, nao encontrei na 
poesia, no theatro, no romance,-o Gonçalves Dias, o 
Penna, o .Alencar do realismo á Zola. A decadencia é 
evidente. O desnorteamento, pela falta de estudo, é tao 
completo que os pretendidos directores da intelligencia 
brazileira no momemto actual não possuem, ao menos, a 
noça.o clara das escolas e das individualidades litterarias 
do paiz. Levão a indigencia de criterio ao ponto de 
agarrarem pela gola os dous mais nítidos exemplares da 
romanticidade caduca, da vaporosidade martelante no 
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Brazil, os Srs. Machado de .Assis &Luiz Delfino e sacu-
di-los entre os natitralistae. 

Ora, Machado & Delfino, dous sobriquets da cauda 
romantica, dous infelizes desclassificados, ergui dos agora 
em reformadorns. . . é demais ! 

Voltando ao naturalismo e definindo-o, segundo a 
intuiçno da philosophia evolucionista, e oppondo-o ao 
estreito _realismo francez, direi: 

A lei que rege a litteratura é a mesma que dirige a 
historia em geral: a evoluçil.o transformista. Ella habi-
lita-nos a formular a synthese do universo e da humani-
dade, synthese que na.o é puramente object.iva, como 
quizerí:Lo sempre os empiristas de todos os tempos, nem 
exclusivamente subjectiva, como sempre declamárão os 
idealistas de todas as épocas . .A synthese é complexa, 
bilateral, transformista em totalidade, nil.o só dos elemen-
tos ideaes e abstractos, como dos naturaes e empiricos. 

Esta é a intuiçil.o actual da sciencia . .A li tteratura 
deve apoderar-se della para ter a nota. de seu tempo. 
Não cumpre ao poeta, ao romancista fazer sciencia; Seu 
estylo, seu methodo, seu designio sil.o outros. O poeta 
deve da sciencia ter as conclusões e os fins · para nao es-
crever toHces. Na.o incumbe-lhe dar demonstrações; cum-
pI"e-lhe fazer lyrismo amplo, sereno, sem phantasma-
gorias morbidas. O rom..ancista e o dramatista devem 
observar, na.o para formular theses, ou sentenças condem-
natorias, sena.o para comprehender o jogo das paixões, 
como psychologos e physiologistas. Seu papel na.o é o 
dos ·moralistas impertinentes, nem o dos anatomistas de-
scriptivos. Seu papel é levantar uma obra d'arte sobre os 
dados da observação. Oomo o esculptor, devem partir da 
naturezl!J mas em suas obras ha de palpitar um largo 
ideal civilisador. 

O progresso, as nobres expansões das qualidades 
humanas devem ser o seu alvo. A litteratura faz pelo sen-
timento o que a sciencia faz pela razão:-liberta o homem 

19 J.l'l'T • COllTEMI', 
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·-e estimula-o a sonhar e trabalhar para um estado melhor; 
urna maior confiança em nossos desígnios, em nossas 
faculdades, em nosso futuro. Fóra dahi tudo p6de ser 
·muito bom muilo bem burilado, mas eu deixo de com-
prehender e commigo grande porça.o da humanidade. 

Rio, 18~2. 
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