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PRIMEIRA PARTE 

i asceu Silva Jardim a 18 de agosto ele 186~ ás 4 horas 
da manhã, no logar denominado Capivary ele Cima, perten
cente ó. Parochia de N. S. da Lapa, município de Capi
vary, comarca elo Rio-Bonito, na ex-Província, hoje Estado 
do Rio de Janeiro. 

O facto deu-se em casa elo avó materno e actualmente 
ele propriedade elo Sr . Joüo Ferreira ela Silva, um anno depois 
vindo habitar o sitio ela Sapucaia, ele propriedade paterna. 

Nas suas llicmo1"ias ele Viagens ha um capitulo inti
tulado Jl!Ieditaçüo onde o author descreve esta morada 
com as cores ela saudade que uma ausencia longa im
prime aos obj ectos queridos. 

E' meu parecer que neste Jogar seja erigido um templo 
escolar que perpetue a memoria daquelle que foi tão grande 
tribuno quanto professor emerito . 

E para contribuir directamente para a acquislção de 
tal immovel é que foi emprehendido es te trabalho, não por 
vaidade ele figurar em publico. 

E' além disso um preito de amizade ao companheiro 
leal e dedicado . 

Ao Congresso Estadual cabe, por outro lado, perpetuar 
a memoria do illustre capivaryense n1.uclando para Seu 
Nome o da cidade que é sétlé daquelle município. 

.. 
.. 
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Era Sllva JarclüTL fllho legitlmo ele Gabr-iel ela Silva 
JardilTl o de D_ Folism.lna Loopolclina de Mendonça Jardim, 
pequenos lavwdores na entilo Provín cia elo H.io ele Janeiro. 

Pelo lado paterno era neto ele Anton io da Silva Jardim, 
cujo nome adaptou e ele D. Luciana :Maria Cêa c pelo 
nmterno, ele Leandro Freire H.il eiro · de Mendonça e de 
D. Lauriana Leopolclina elo Amor Divino. 

O cognome ou appellido de fam.ilia remonta a seu bisavô 
paterno, o major reformado do exercito Anacleto da Silva 
Jardim, casado com. D. Mar-ia Canclida ele Azevedo. 

Um. filho destes casara-se com a filha de Ignacio 
Francisco Feneira do Cêa e D. Maria Joaquina ele Cêa. 

Pelo lado materno era Silva Jardim, bisneto ele Fran
cisco Freire H.ibeiro e D. Catharina H.oza ele Mendonça. 

Deixo aos genealogistas o trabalho de apurar o valor 
desses nomes, todos elles entrelaçados en1 1nuitas elas 
famílias dos Estados elo H.io e Minas, São Paulo e H.io 
Grande elo Sul e mais ainda os tataravós paternos, Fran
cisco Ferreira ele Cêa e D. Francisca ele Andrade Quin
tanilha e pelo mesmo motivo os maternos Leandro Antonio 
ele Andrade Quintanilha, irmão ela precedente e casado 
na familia dos Mendonças . . . 

A' excepção elo j\!Iajor Jardim, eram todos esses ante
passados fluminenses, e como aquelle brazlleiros por con
seguinte, pois era o mesmo natural elo H.io Geancle do Sul. 

Essa clrcumstancia é tanto mais l1onrosa quanto se 
pensa em geral que o Brazil vive a imitar a Europa. 

Assim, pois, Silva Jardim era a encarnação do es
pirito nacional, atravez ele tees ou quatro gerações, em 
que não se encontra entre os seus antecedentes, um só 
estrangeiro. 

E em vista disto não admira que o espectaculo de 
um governo entregue ás mãos ele um forasteiro desper
tasse nelle as coleras tremendas ela indignação indígena ! 

Seu pae exercera o magisterio particular durante uns 
cinco annos, passando para o professorado publico, em 1870 . 

.. 
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Nascido em 2 de julho de 1841, casou-se aos 18 annos, 
entregando-se aos misteres ruraes até 1865, em que por 
instancia de amigos fundou uma escola particular, que 
aproveitou á infancia de Silva Jardim. 

Primeiro fructo desse cnsamento feliz, foi, o nascimento 
da creança, um acontecimento de grande alegria para o casal. 

Em 1861 pelo mez de fevereiro, e contando já seis 
mezes de idade, foi elle baptisado pelo Padre Egydio 
Antonio Vieira, vigario da freguezia da Boa Esperança 
do Rio Bonito. Deste município é filho tambem o Sr. Valentim 
Magalhães, amigo de todos os tempos de Silva Jardim e 
um dos escriptores contemporaneos de maior nomeada. 

Por essa razuo tinha Silva Jardim. por elle uma es
pecial affeição, como que nascida desses laços~ communaes, 
que revelam no individuo o amor aferrado ao berço natal. 

Sob a protecção de Nossa Senhora, foi levado Silva Jardim 
á pia baptismal, por sua avó materna, sendo padrinho 
o m~:~rido desta, mas tomando elle como se disse o nome 
do avô paterno. 

E' costume entre as famílias catholicas do Brazil to
mar-se Nossa Senhora por rnad1·inha e no caso actual é 
tanto mais natural quando se viu que o menino nasceu 
tres dias apenas depois do de Nossa Senhora da Gloria e 
porventura feliz sob tua benignos auspícios. Era pelo 
menos essa a intençuo dos paes. 

Silva Jardim, me_is tarde, ligou verd;- deira importcmcia 
a esse acontecimento, por ver que ainda neste dia con
sagrava o Posi tiYismo mn eulto particular ó. testa ela 
rnulher, a exemplo do que se fazi::t na igreja catholica. 

Aos 11 mezes jó_ andava e começava a fallar com 
extraordinaria precocidade. Era meigo, no dizer dos paes, 
cheio de desejos e vontades, revelando.:..se em muitas 
occasiões tenaz e resoluto. 

Apenas, porém_, ensaiava os primeiros passos, foi acom
mettido de febres palusLres que o prostraram por mezes, 
no anno seguinte de 1862. 
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E' um_ facto n1uito cmn1nun1 o que se observa nas 
creanças doentias. A molestia que os exclue dos brinquedos 
proprios da idade, crêa nellas o espírito da observação, 
tornando-as sabias. Não lhes sendo permittido envolver-se 
nos folguedos e_ distracções dos outros, observando de longe, 
registram na mmnoria os factos que vêem e tiram delles 
as ultimas consequencias. Rara a creança que teve um 
longo soffrimento, não revelou mais tarde esses attributos 
que são a base de estudos valiosos da critica philoso
phica. 

Assim é que em 1863 já attrahia a nttenção com seus 
ditos, revelando j á espírito de observação, característico das 
creanças doentias, si bem que já fosse forte de corpo, alegre 
e brincalhãcs.-. 

Como todos os meninos da roça, andava descalço, 
montado em um cabo de vassoura, que, })Or uma peri
phrase propria da pouca idade, chamava de cavallo mar
cheiro _; outras vezes atirava-se a travessuras mais perigosas, 
exigindo grande cuidado e vigilancia por parte da familia, 
mas já revelando qualidades de temeridade que mais tarde 
lhe haviam de ser fataes. 

Era fecundo em formar os derivados em eiras) o seu 
cavallo ele páo era ao mesmo tempo gallopeiro e um dia 
em qU:e chegaram á porta da casa o empregado da padaria 
e o 'endedor de peixe, elle grita para o pae : aqui está 
o pacleiro e o carapebúseiro! 

As palavras pão e carapebúJ tinham-lhe servido de 
mote para aquellas formações de termos, em que si o 
primeiro era trivial, o segundo não deixava de exigir 
certo esforço de intelligencia, o que n'uma creança de quatro 
annos era para admirar. 

Estava ahi o germen elo futuro professor, do syllogista 
implacavel em favor de um principio ou ele uma idéa . 

Eram as qualidades da cleclucção que se despertavam, 
essas mesmas qualidades, que, mais ta rde, fizeram delle 
um orador convincente. 
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Desde pequeno affeiçoara-se ás pessoas serias, afas
tando-se do commum das outras creanças. 

E' justamente no anno seguinte, de 1865, que o pae 
abre uma escola, na propria casa de residencia, no sitio Sapu
caia, á meia legua de distancia da villa, hoje cidade de 
Capivary. 

Silva Jardim, com essa liberdade que teem as crias 
de casa, entrava a todo instante na sala elas aulas, ora 
demorando-se, ora saindo, affeiçoando-se a este ou áquelle 
cliscipulo, conforme as inclinações proprias da. idade . 

Nos dous mezes decorridos pôde elle. apanhar as 
primeiras noções da leitura e quando menos o pae se 
apercebe, já conhecia as lettras, repetia as syllabas e 
procurava solettrar os nomes, conforme era ~ methoclo elo 
ensino então. 

Em abril deste anno, encontra-o o pae a querer 
decifrar um manuscripto . 

- Quem te ensinou a ler, meu filho, lhe diz admirado? 
- Foi Lulú, responde todo contente. 
Assim, sem que o pae désse por isto, tinha aprendido 

os primeiros rudimentos da leitura, com quatro annos e 
meio, cabendo a honra ele os ministrar ao Sr. Luiz 
Augusto de Sá e Vasconcellos, alumno daquella escola, 
ainda hoje vivo e feito tabellião publico, na cidade de Macahé. 

E' então que o professor julga-se na obrigação ele 
continuar a obra do discípulo e começa a leccionar Silva 
Jardim uma hora em cada dia. Essa predilecção em tão 
tenra idade, já era seguro indicio da verdadeira vocação 
para as lettras . 

Em janeiro de 1866, já elle lia soffrivelmente, escrevia 
e contava, conhecia a lettra redonda, t inha princípios 
de religião e certo desenvolvimento moral superior á 
sua idade . 

Estudava então duas horas por dia, mas Ja era pre
cl.so obrigai-o a deixar o livro porque a paixõ.o pelo estudo 
devorava-lhe o pequenino ser. 



Não tinha outras clistrncções depois que se lhe abriram os 
horisontes da insteucção; ent como uma fobre, só queria ler , 
nuo se preoccupando absolntamente com o mundo object ivo. 

Em setembro des te anno, estava prompto no que 
concerne ao ensino elen1entar, como era então 1ninisteado, 
s ustentava discussões sobre assumptos de liistorias patria 
e sagrada, e repetia com gosto mUitos pontos ela geo
graphia do Brazil. 

O pae era o primeiro a maravilhar-se das hab ilidades 
do filho e sentia que não soubesse bastante para cada 
vez tornai-o mais illustrado . 

A esse tempo foi a escola visitada pelo Inspector litte
rario da comarca, Dr. José Antonio de Mattos e Silva. 

Ao entrer na sala, dá com o menino muito attento, 
a estudar , á meia voz, em um livro que tinha diante 
dos olhos. Acreditando que elle está fingindo que aprende, 
pergunta carinhosamente : Entao nhônhô, está apren
dendo a frequentar · a escola"? 

O pequeno olha-o pasmado ela pergunta. O pae vem 
em seu soccorro e indo ao encontro do medico, que era 
amigo, além de superior, comprimenta-o e diz-J he : Si 
V. S. quer se dor ao encommodo de arguil-o, verá que 
está relativamente mais adiantado do que parece. 

A isto responde o Dr. Inspector : 
-O Sr. Professor está a brlnc.ar '? 
- V. S. julgará por si, r etrucou o pae de Silva Jardim, 

satisfeito da sorpreza que essa revelaç8.o causava no animo 
da primeira autoridade e colar do dis tricto . 

Por espaço de mais de meia hora, o Dr. Mattos e 
Silva interroga o menino sobre pontos do ensino, respon
dendo este com gosto e atilamento, e ao terminar abraça-o, 
declarando perante o pae que os contempla : 

« Que intelligencia precóce ! 
Felicito-o, Sr . Jardim; seu fiU1o é admiravel ! prodi

gioso mesmo ! Mas, não consinta que nesta idade estude 
mais de duas ou tres horas por dia. )) 
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Era já o medico que fallava pela bocca do educador. 
O seu enthusiasmo por mais verdadeiro e natural que 

fosse não excluía os preceitos da hyg iene. 
Era a primeira sagração elo talento de Silva Jardim e 

naturalmente a m a is decisiva, pois fazia-o saborear o ante
gosto das futuras acclamações, no seu peregrinar em de
fesa de uma idéa. 

Sem parecer suspeito, confessa o pae, qqe em 25 annos 
de magisterio publico e particular primaria só encontrou 
com quem lhe igualasse em inteUigencia, na progressão 
de um para quinhentos alumnos . 

Accresc~a que sendo Silva Jardim desde pequenino de 
proporções diminutas, nes ta época, a inda se afigurava 
mais novo, por estar gordo e rochunchudo e~ enganar a 
respeito ela idade . 

Muito affavel com todos e dedicado á familia, era 
apreciado pelos parentes e não menos pelos jovens amigos, 
que lhe dispensavam todas as sortes de carinhos e atten
ções. 

O pae cada vez mais captivo da intelligencia do menino 
esforça-se para desenvolver-lhe o entendimento. Por um 
espírito de rectidão, que o caracterisa, sente-se fraco para 
arcar com tão grande responsabilidade. Até alli Ieccionava 
mais por favor aos amigos do (rue por amor do ofiicio, 
si bem que o magisterio fosse uma profissão que se 
coadunava com a sua natureza simples e abnegada . 

Começou então a estudat· com mais afinco para com
pletar q_ educação do filho e assim passam-se dons ou 
tees annos mais em constantes labutares, em que o menino 
assimila um m a ior numero de conhecimentos, com aquella 
facilidade rrue todos lhe i nvejavam e chega a 1871 em que 
tem de exhib ir-se em prova publica, na escola du Villa , 
para onde tinha vindo seLl pae no caracter de professor 
régio. 

Foi o exame pl'esidido pelo Dr. Manoel Antonio de 
A-breu Sodré, sendo examinadores o Vigario da parochia, 

\ 
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o illustrudo sacerdote Antonio José de Freitas e o Advogado 
Joaquim José da Cunha Lopes. 

O resultado desse exame affectava a todos; si por um 
lado era prova da grande capacidade do alumno, por 
outro lado dava attestado de pro6ciencia do mestre; pae 
e fill1o rejubilaram-se a seu modo, medidas as distancias 
e os modos de ver em cada idade, com o resultado que 
lhes assegurava a admiração em túo tenra idade e o acata
mento por parte da opinião publica, factos que vieram estabe
lecer a dependencia reciproca entre o professor e o discípulo. 

Aos 11 annos estava Silva .Jardim prompto em primeiras 
lettras. P&ssa em seguida a auxiliar na escola, portan
do-se jú com aquella circumf::;pecção e bondade que eram 
um dos principaes e mais estimaveis dotes do seu espirito. 

Si tomar-se a serio o seu pspel de coadjuvante e 
nem ha razão para não crel-o, o seu inicio na vida intel
lectual do paiz foi no magisterio que sempre honrou, já 
por vocação, jú como meio de ganhar o pão, já como 
uma herança paterna que soube ennobrecer e augmentar 
com as fulgurações de seu talento . 

Entre osj novos discípulos jú figurava uma sua irmã, 
mais moça do que ellc, de nome Maria Amelia de Mendonça 
Jardim, a quem ensinovo com goslo os primeiros rudimentos 
da leitt1ra. 

Depois de casado em S. Paulo, chamou-a a si, com
pletou-lhe a educação, passando a matriculai-a na Es.cola 
Normal sem pretender diplomai-a. 

Era em tLldo semelhante ao irmão, regulando as mesmas 
feições, tamanho, gosto e aptidüo pora os estudos . Essa 
infeliz moça, depois da partida elo irmão para Santos e 
estada alli, veio em companhia do pae para casa deste 
em dezembro de 1886 o 6 depois ela proclamação da Republica 
nomeada professora em Cabo Frio. Vindo residir com seus 
paes em Nitheroy; foi victima da grande epidemia que atra~ 
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vessou aquella cidade em t892, fallecendo a 3'1 de março 
deste anno, nove mezes depois do infausto dia da morte 
de seu idolatrado irmão ! 

Só a religião, quando conscientemente professada, póde 
amparar e fortalecer um cor-ação de pae extremoso dupla
menLe ferido no que tem de mais sagrado, no a:ffecto pelos 
filhos que adorava, e quando já a immortoJidade e o renome 
aureolavam a fronte de um e o amor, a tert~ura, a 
dedicação inftammavam a alma angelica de outra ! 

Silva Jardim em pequeno já tinha adquirido habitos 
ele moralista, a sua funcção ele escolar encarregado ela 
disciplina elas aulas, tinha-lhe avigoraclo as noções bebidas 
nas boas leituras. 

Indo em cumprimento ele alguma orcle'<'n paterna 
ou fosse levar carta ao Correio ou dar algum recado a 
alguem, nada o clemovia elo proposito, ou fosse o encontro 
de outras creanças ou o ensejo de colher qualquer fructa 
que apparecesse . 

Esse principio ele obediencia e respeito por seu pae, o 
afastamento de camaradagens perigosas, em tão tenra 
idade, valeu-lhe a amizade, e estima ele seus conterraneos 
ainda os mais consideravels elo logar e todos lhe prophe
tiso.vam um futuro brilhante como premio de suas vir
tudes 

Um d ia por acaso enlrou sem preoccupações em uma 
casa ele jogo e perdição, que são nos logares e villas do 
interior, um fóco de dissipações e perversão dos costumes 
bJ'a7.ileiros, e Já encontrou um seu o.migo, desses que, sendo 
já rnpazes o tratavam com tt.tmanho carinho, não obstante 
já terem vinte annos e impressionado com o espectaculo da
quella especie de alcouce, agarrou-se chorando ao moço e fel-o 
retiro.r daquelle antro, assegurando-lhe circumspectamente 
que aquelle procedimento era muito feio! Assim praticava aos 
onze annos, talvez com a mesma emphase peclagogica com 
que mais tarde concitava os seus ·alunmos a serem bons 
cidadãos . 
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Em mna semana que seu pae adoeceu, tal já era 
reputada a sua competencia em_ materia do ensino, que foi 
1)elo consentimento do Inspector escolar encarregado de 
reger a cadeira publica de professor, o que para elle 
constituía um novo trimnpho por ventura mais ambicionado . 

Ao espall1ar-se a noticia do incidente, foram m_uitas 
pessoas, por m era curiosidade, visitar a escola e lá o 
encontraram, refestelado, seria, grave, como um verdadeiro 
mestre, no exercício de suas funcÇões. O seu tamanl1o 
contrastava com a altura elo assumpto, mas a sua palavra 
impunha-se e a sua força ele vontade vencia o espaço de 
que a idade o separava. 

Era sua consagração primeira no ensino publlco como 
a outra o~ foi no particular. 

Os que o viram neste mister sahiram maravilhados, 
dizendo que aquelle pequeno havia de ser wn grande 
homem ... 

Nenhuma musica póde ser mais grata aos ouvidos de 
um pae elo que essas notas da lisonja anonyma, porque 
é sincera. 

Pouco e pouco vão penetrando a alma de um doce 
effluvio da verdade e gerando a convicção ele que as expressões 
do vulgo são os prodromos da sentença da posteridade. 

Impressionados com esse asserto, restringem os prazeres, 
cortam á larga nos gastos, sacrificam-se por annos e annos, 
com tanto que os seus filhos estudem e se tornem o objecto 
tão antecipadamente annunciado : vox populi> vox D ei I 

Este esboço de predest inação popular tem arrancado 
da pobreza e da obscuridQde muitos talentos que n'um 
meia ilJustrado desabrocham, vingando as trevas do seu 
passado m odesto e assoberbundo a sociedade com a luz 
viva do seu espírito immortal. 

As vezes é o vaticínio do povo o ponto de partida, 
na infancia dos grandes homens, e é por isso que se não 
esquecem esses dizeres e com elies se rendilha mais tarde 
a vida do varão illustre. 
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Essa grande verdade justifica esse logar commum a 
todas as biographias de semelhante jaez. 

Na roça, como nas villas e cidades do interior, ha 
vinte vnnos atraz e mesmo ainda hoje, era objecto de 
admiração, onde não existiam aulas de latim, saber 
ajudar m issa e executar as cerimonias do culto catholico 
em a 1greja da parochia. 

Os vigarios procuravam de preferencia os filhos das 
familias mais devotas e que lhes pareciam mais aptos, 
faziam-nos estudar o rhitual, corrigiam-lhes as syllabadas 
e os admitt iam ao mister de côt·oinhas ou sachristãesJ 
com applauso dos paes e alegria da multidão. 

SilvafJardim não escapou á regra geral e occupou 
em 1872 esse logar na ausencia do sachristão ~ffectivo. 

Era umu distincção, por isso que não auferia lucl'o, 
a occupação daquelle posto que as suas habilitações mesmo 
haviam-lhe determinado. 

Acontecia que o parocho do logar era muito seu amigo 
e a quem elle não saberia recusar um tal favor . 

A esse tempo, como é facil imaginar, eru religioso 
até á devoção, acreditava na intervenção da divindade 
nas causas terrenas e deu provas de suas crenças e fervor 
catholicos; uma noite em que sua mãe, gravis3imamente 
enferma, foi sacramentada, postou-se elle de joelhos a 
rezar diante do oratorio, e. 'clamando entre soluços : <<Meu 
Deus! Minha Nossa Senhora! Salvae minha mãe! >) 

Impressionava-o a posição sacerdotal tão approximada 
do Senhor e sendo obrigado a pronunciar-se entre as 
diversas carreiras sociaes, era de opinião em principio que 
mais valia ser padre do que bacharel em direito, medico 
ou engenheiro, porque o primeiro era ministro do Rei 
do Céo e os outros o mais que conseguiam era ser do 
rei da terra. Em outra parte me referirei ao gosto que tinha 
pelos trocfldilhos. Ahi fica o germen, não obstante. Essa 
consideração póde ser um conceito · philosophico, conforme 
o sentido em que for tomada. 
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Seria uma temeridade de illação ir procurar nessa 
observação as origens do republican"lsmo do hlographaclo, 
mas, justificavel sob o ponto de vista da logica que 
domina todos os actos da vida cl_e Silva Jardim. 

A' vista dessas manifestações theologicas, a primeira 
idéa que surgiu sobre a educa~ão elo menino, rue se 
mostrava tão religioso, foi a de ordenai-o e para esse fim 
fizeram_-se tentativas no tocantea entrar elle para o Seminario. 

O Sr. Dr. Cezar lo ele Mello, ex-delegado na Capital 
Federal, e intermediario nesse empenho, arranjou-lhe a en
trada para aquelle estabelecimento, pagando apenas uma 
modica pensão. 

Julga ainda o pae que talvez ordenando-se f<JSe mais 
feliz ou artes que não tivesse um flm tão tragico ! 

Antes de deixar a casa paterna para ir estudar pre
paratorios, ., no corrú da infancia, recebeu lições de amor 
ao trabalho, zêlo no cumprimento dos deveres ele homem, 
de urbanidade no tracto, e ele altivez na affronta. 

Essas qualidades :ene as possuía em larga escala 
mostrando-se respeitoso para com os mais velhos, affavel 
com seus iguaes e bondoso com os inferiores. 

O pae interrogara-o por ultimo sobre a carreira que 
desejava seguir pelos fins de 1872, alguns mezes antes de sua 
partida. Já então disse : 

« Eu não posso querer nem desejar formar-me, respon
deu Silva Jardim, porque papae é pobre e tem num_erosa 
família. J) 

- Não, 1neL1 filho, tornou uqLlelle, eu posso, si bem qLle 
com sacrificio, manter-me com os pequenos rendimentos da 
lavoura e gastar comtigo a maior parte dos vencimentos de 
professor, ainda que minguados. 

c< Oh ! mas eu hei de ajudar a papae : logo 1ue saiba 
algum preparatorio bem, leccionarei nas horas vagas . )) 

Silva Jardim- cumpriu escrupulosmnente esta 1womessa. 
Ensinava com gosto por amor elo ensino, com persistencia 
por amor da remuneração. Ga'Stava com economia mas sem 
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privações. Calculava em doze contos de réis a clespeza feita 
em nove annos e sete mezes ele estudos, sendo quasi metade 
ganha pelo seu trabalho e tudo mais a expensas do pae. 

Depois de resolvLlo. a partida do menino, em conselho 
de familia, para nm estabelecimento ele ensino secunclario, 
em 23 de abril de 1873 seguiu para Nitheroy em compa
nhia ~de seu pae. 

Todos que deixaram um dia o lar paterno em busca 
de um futuro, em logar distante, sabem quanto é dolorosa 
esta separação entre irmãos que se estreitam, filhos que 
se beijam e lagrimas que sobem dos seios lmaternaes. 

Chegados á então capital da Província, depois de uma 
viagem penosn a cavallo e por máo tempo, é Silva Jardim 
entregue aos cuidados elos dignos professores, ~'Jmigos ele 
seu pae, os Srs. Honorio ele Carvalho e seu filho Felisberto 
de Carvalho, actual professor de portuguez do Lyceu ele 
Humanidades daquella cidade. 

Foi em casa da familia deste tratado sempre com o 
maior carinho, principalmente por occasião de ser acommet
tido ele varíola, de que, apezar de benigna, conservou durante 
a vida sensíveis marcas no rosto . Entre as pessoas que 
o assistiram nesse doloroso transe lembramos o nome 
dos dedicados amigos Carlos Augusto Mariz Sarmento e 
Antonio Pereira da Costa Rios . 

As multiplas occupações do Sr. Felisberto de Carvalho 
n5o permitiam-lhe leccionar, como desejava, ao menino, 
e de accorclo com o pae deste, manda-o para o collegio 
Silva Pontes, regido pouco depois pelo bacharel Felippe 
de Sampaio Corrêa, nomeado, neste mesmo anno, Juiz 
Municipal ele Campos. Ahi teve como professor, além de 
outros, o Sr. Francisco Antonio Cantarino. 

Por aquelle motivo foi fechado o referido collegio e 
teve Silva Jardim ele procurar em outro logar a instrucção 
que o seu atarefado hospede lhe· não podia ministrar. 
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Matri~ulou-se, pois, em 1874 por intermedio do mesmo 
Sr. Cantarino, no mosteiro ele S. Bento, onde cursou as 
aulas ele portuguez, latim, francez e geographia. 

Em carta ele 8 ele julho ele 1874, escripta ele Nitheroy, 
em que clava conte. de suas resumidas clespezas e dos livros 
a comprar, confessava que ia bem de estudos e a prova é 
que terminava por este francez macarronico, mas que na 
bocca ele um cascabulho, que apenas sabia balbuciar a for
mosa lingua, tinha certa graça e indicava a preoccupação do 
momento : Je n'peut pas etre plus etenclu. Jetez vot-re bene
cliction, mott p ére et ma mere, sur votre jlls q'il vaus aime. 
Panlonez les erreurs et le papier. Antoine. 

Foi em Nitheroy, em casa elo Sr. Honorato de Carvalho, 
que teve p<tr companheiro Francisco Pessanha, hoje medico 
na Capital Federal, de quem foi sempre muito amigo. 

Em S."Paulo, quando tratou dos papeis de casamento, 
recorreu ao Frei Santa Catharina de Mendonça Furtado, 
em virtude dessas boas relações, e obteve delle um attestado 
de confissão que com elle fez na melhor harmonia. 

Este facto é tanto mais singular quando já sendo 
Silva Jardim positivista, foi obrigado a procurar um padre 
catholico para o absolver das culpas. Para casal-o, os 
representantes da igreja exigiam aquella formalidade, que 
torna o sacramento mais bem acceito e como Silva Jardim 
não estava disposto a renunciar a sua felicidade futura por 
meras questões de rhito, SLljeitou-se, escolhendo, para isso, 
o seu antigo director espiritual. 

O que fosse essa confissão todos imaginam : ttma exposi
ção de doutrinas em que o reverendo abbaele terminava 
invariavelmente por estas palavras : - cala-te, Jardim, é 

. f asstm . . •• 
Me lembra, como hoje, qüé fizemos, ett e outros com

panheiros, uma grande festa á exhibição elo bilhete de 
confissão! 

Silva Jardim tinha effectivamente se confessado. Frei 
Santa Catharina era incapaz ele lhe fornecer este documento 
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sem que tivesse tentado chamai-o ao bom caminho e por 
outro lado o noivo era incapaz tambem ele semelhante acto . 
Infelizmente, si elle procueasse sophismar, não faltaria por 
ahi além, no clero estrangeiro, seja dito em abono da 
verdade, e da dignidade elo sacerdocio nacional, quem 
lhe proporcionasse o attestado sem exigir o acto corres
pondente, como SLtccecle a muitos. 

O espírito ele tolerancia ele Silva Jardim foi além. Depois 
de casado, baptisou os filhos, ass istiu a ceelmonias reli
g iosas, conservou com os padres ele seu conhecimento as 
mais aftectuosas relações. Os frades ele S. Bento o distin
guiram sempre e entre o"' poucos j(1 existentes o Frei Bento 
<.ln Teindade. 

Os ·ursos ele prept:lratorios mantidos ú custo. cl~sta ordem 
foram desde nulito um fóco elo insteucção ines timavel, um 
verdadeiro amparo aos moços pobres e applic~clos, que 
estudavam sem nenhum clispendio, disputando em épochas 
apropriadas os seus exames com a consciencia elo saber. 

O que mais aclmlea é que o ensino ministrado era 
completamente leigo e que alguns dos professores eram 
verdadeiros pensaclot·es livres! 

Esse período ela viela ele Silva Jardim, por mais eles~ 
pereehido que corresse, foi ele grande influencia no seu 
futmo. Foi a11i que iniciou-se no geancle lucta pelo saber 
couquistanclo reputa<;üo elo estudioso e bem comportado. 

O grande 1.mmero ele mat0rias que estuclaYa ainda 
assim não o impediam ele t'uzer litteratura e data ela 
frequencln desses cursos a sua estréa jornalística no Labanun 
Litterario, folha redig ida pelos alumnos claq llelle esta
belecimento de que era reclactor-chefe. 

Iviais tarde a denominação que dá ao seu primeiro 
pamphleto critico é uma reminiscencla desta épocha. 

caclemia ele Direito em S. Paulo funcciona no antigo 
convento ele S. Francisco) no la ego chamado deste nome, 

S . J , 2 . 

• .. 

-
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hoje Pcaça ele Jos8 Bonitaclo, o moço, onde se ergue a 
estatua deste notavel tr ibuno e mais notavel poeta ainda. 

Assim, pois, os freq uentaclore3 do cur;::,o, os academicos 
ele enttio, não podiam, com. grande propriedade, ser appelE
claclos ele Gente do Jlif osteim, e Silva Jardim poe seu 
lado não estava no caso ele coufundir duas cousas tão 
diversas, r eferentes a ordens religiosas por sua vez bem 
differen tes. 

E' que elle considerava aquillo uma cousa infantil, 
rudimentar, preparatoriana, e como tal assimilou o pessoal 
á creançada collegial, tal con1.o elle observou na côrte entre 
aquella gente que frequentava o mosteiro onde havia 
estado. 

Essa .:.rorüa do joven pamphletis ta não era menos 
cruciante que os conceitos da critica formulados sobre os 
rapazes <'Le seu tempo. 

Tendo muitas materias a estudar e repartidas por 
differentes horas do dia, sendo obrigado a cumprir com 
os deveres ela hospedagem na casa onde se achava, em 
Nitheroy, consumia multo tempo nas viagens, além de 
expor-se aos perigos que ainda hoje ameaçam os passageiros 
elas barcas-Ferry. 

A' vista disso, solicitou e obteve consentimento do pae 
para vir morar na capital do Brazil, em cornpanhia ele 
collegas de sua escolha~ que a esse tempo já os tinha. 

Mudou-se então para o Rio, indo res idir em republica. 
O que é esta vida de estudante nas chamadat? republicas 

só quem passou por ella poderá clizel-o ! Ao par das 
privações de toda a especie, mais pela incueia elo que pela 
falta ele meios e sobretudo, devido a que os jovens espí
ritos preoccupaclos some11te com o lado intellectual de seu 
sêr, clescuram completamente o lado pratico elas causas 
e quiçá muitas vezes, o moral; soffre-se ainda carencia de 
relações de familia, em cujo seio se possam cultivar as 
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affelções domesticas e reavivar o espectaculo elo lar clis
tante, dando isso logar a habitas revolucionarias que não 
se coadunam com o m eio social. 

Felizmente Silva Jardim nada perdeu de seus costumes 
severos e del icados e atravessou essa crise conw muitas 
outras entre o estudo e a controversia elas materias 
aprend idas, transformando a casa em paJco ou tribuna e 
os com.panheiros em comparsas ou ouvintes. 

Póde-se dizer delle que desde muito cedo levou toda 
sua viela a ler e discursar ! 

Dos preparatorios qLle estudara nas aulas do mosteiro, • Silva Jardim deixara apenas de fazer o ele latim que requer 
mais tempo. 1 

Tendo-se matriculado alli em 1874, no anncr seguinte, 
fez na Instrucção Publica os exames de portuguez, francez 
e geographia e foi approvado em todos plenamente e com 
a nota de cllstincção no primeiro . 

Depois deste brilhante resultado o pae consente em 
que deixe aquelle estabelecimento e se matricule no Externato 
Jasper, á rua elo Rosario, em frente á de Gonçalves Dias, coin
cidindo essa frequencia com a sua moradia na cidade 
em companhia ele outros collegas . ' 

Foram companheiros de casa ele Silva Jardim os clis
tlnctos moços Raymundo Corrêa, matriculado no mesmo 
dia em Direito, Pedreira Franco, engenheiro, Pessanha e 
Liborio Seabra, formado igualmente, em medicina. 

Em 1876 fez os exames ele inglez, arithmetica e rhetorica. 

No meio elTl que Sê achava falleciâm-lhe recursos 
para uma vida mais folgada, sentindo-se pequeno diante de 

i C - 28 - iO - 77. 
o Foram seus professo r-es, aléw de Mister Jasper, os Drs . Zeferlno, Malheíros; V. 

de Souzn, L. 11-lilagres e Vargas de Andrade. 

• 

• 
• 

-
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taula grandeza . Compr:·el1encleu quo só o commercio podia 
dar-lhe os meios neccssarios pum saLjsfação de suas 
pr inci paes necessidades . 

Para cohonestar o seu ualural despelLo, invoca os 
motivos de pobreza e familia nurnerosa ele que era sobre
carregado o pae, para quem uma vez já tinha appellado e 
cuja soluçao conhecia. 1 · 

Neste anno, achando-se possuído daquellas idéas de 
teabalhar para ganhar a viela, pediu pernüssão para deixar 
os estudos tão bf'ilhantemente encetados e empregar-se 
n'um escriptorio commercial. 

Perorava dizendo que seu pae não podia com tantas 
despezas e elle nao queria ser o algoz de sua familia. 

Motivo§ ele molestia tambem inf1uiram para isso; mas, 
ao ter approvação ela resolução favoravel elo pae, que 
por telegra: nma a tinha annunciado, procctrara o amigo que 
lhe promettera a arrumaçã.o e este lhe dissera peremptoria
mente que julgando que o pae não o attendesse em seu 
pedido de seguir o commercio e estando elle com a escripta 
atrasada, apparecera-lhe um rapaz habilitado e acceitou-o, 
ficando assim com o logar, que lhe era destinado, preenchido 
por outro; que esse logar era por natureza o ultinw ela casa 
e não corresponclia ús suas habilitações como homem de 
lettras e teria de investil-o ele nttr ibuições proprias elo 
guarda-livros, o que iria ferir justas susceptibilidades ; de
mais accrescentara o commerciante, todas essas cousas que 
fazem o apparecimento de rivalidades entre empregados 
perturbam o equilíbrio da casa de negocio. 

E, concluindo, offereceu a Silva Jar·dim um lagar de 
hospede em seu estabelec.imento commercial, o que aqLwlle 
dignamente recusou. 

Essa historia é poe ele mais ·onheclda no commerclo 
elo Rio ele Janeiro, onde, alguns annos atrós, não havia 
espaço para os moços brazileiros . .. 

1 C .- 30-i0·7G. 



As clifficulclü.des materiaes eram que mais prepon
deraram nesta resolução a tomar, pois na mesma carta em 
que elle clava conta desses successos que occorreram pela 
occasião em que já se achava em Santa Thereza, morando 
com seu primo, o Dr. Constante Jardim, em outubro de 
1876, diz ia cmphaticamente : 

« Estudar é meu fadaria, porque nasci para o estudo, 
seja elle de qualquer profissão ; o amor ás lettras não é 
questão elo habito, mas sim uma lei innata, diante ela qual 
o homem nflo pôde fugir. 

Mas que fazer~ Vim pobre ao mundo, sem o cunho 
elos privilegiados ela fortuna e estygmatisado pelo ferrete 
ela fatalidade. 

Ninguem póde fugir ao destino que a l.'i~tureza lhe 
cleu, jó. dizia o poeta romano. 

Pessoas ha que, julgando das causas em thes~, reprovam 
minha resolução, mas que depois de ouvir-me em par
ticular concordam plenamente. 

De um ouvi: t 

A sociedade é quem perde, ao passo que você ganhará, 
podia brilhar n 'uma carreira litteraria. · 

Porém nunca saberiam comprehendel-o. 
Foram estas as palavras de quem meia hora antes 

julgara minha resolução uma loucura, e que depois dizia-me 
ser prova de bom senso . >) 

A muitos respeitos torna-se esta correspondencia no
tavel, porque explica diversos pontos da vida do moço e nella 
se divisa o pensador e o homem ele caracter. 

Tudo o que faz é premeditado, discutido e posto em 
execução, embora mais tarde abandonado, si pam isso 
houver motivos de força maior. 

Nesta mesma data justifica-se elle de algumas observa
ções que o pae julgou dever fM.er-lhe, a pretexto ele artigos 

i D1·. Cesario N. de Souza i\IoUa, companheii·o de casa e co !lega do , Dr, c. 
•lardim cl., quem sa falarei maia tarde. 
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por elle publicados em jornaezinhos, taxando-o ele exalta
cUnhas e acreançolaclos. 

<< Os meus escriptos são todos litterarios como os que 
publiquei no Labm·wn sobre Galicismos e Tiradentes. 

QLlererá referir-se a este ultimo~ Eu cmio que n&o 
será crime manifestar alg-uem suas idéas, desde que não 
offenda a pessoa alguma. 

O homem tem liberdade ele pensar, diz o padre Barbe. 
As idéas que expendo sobre Tiradentes nada teem de 

exaltadinhas, pois ninguem pócle deixar ele concordar 
com ellas. Falla-se ahi ele relance sobre o absolutismo ... 
e quem o deseja ? 

Quem não quer a liberdade'? 
Tambem não teem nada de acr·eançolaclas, porque muitos 

anciãos as seguem. Quanto a comprometter-me, não creia. 
Antes .;) assim fosse, porque era isso uma prova de 

que ligavam apreço á minha pe. ·soa. 
Era minha intenção concluir o estudo sob1·e Tira

dentes, no qual pretendia mesmo ganhar alg-um dinheiro ; 
mas, á vista de semelhante prohibiçilo, não o farei . 

As idéas que tenho a adclitar são consentaneas á 
maneira por que principiei o trabalho e ntío posso mocli- . 
fical- as. A todos elevemos o respeito e veneração, mas 
a ninguem o sacrificio de nossa consciencia. As idéas 
expendidas silo filhas ela civilisação; quem actualmente 
fizer obras que tenham o c~mho elos seculos XV ou XVI, 
esteja certo que nada conseguirá. Por conseguinte, nüo 
tenho receio ele haver escrlpto causa alguma que me 
possa comprometter. 

E' verdade que quem me lêr sabe logo quaes são 
minhas cr·enças 1 politicas, mas terei sempre n1Llito prazer 
nisso, porque não necessito occultal-as. )) 

E' umabella pagina de psychologia esta c»..rta, escri
pta aos 16 annos de idade, no meio de uma situação 

' O grypho não é do autor. 
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desesperadora, em que se procurava furLar á carreira 
das lettras e entrar para o commercio, afim de pôr termo 
ás necessidades da vida precaria de estudante pobre . 

Ahi se encontra essa dualidade pedagogica e poli tica, 
ainda em_ germen, porém francamente revelada na 
capltLllação dos dous unicos artigos que publicara. 

Renunciava sobretudo, porque, repetia elle, não queria 
ser o algoz ele sua famil ia . 

Não ha duvida, taes sentimentos são generosos em 
tal idade, -e poderiam servir ele exemplo aos fi lhos pro
digas, que conseguem bacharelar-se á custa do futuro 
de seus irmãos, so1idarios com o pae na educação clelles. 

Na maioria dos casos, para que se conte um_ cloutor na 
família, gae;tam os brazileiros o peculio que possu~m, com de
trimento elo bem_-estar proprio, sem considerar que, desappa
reciclo o direito ele primogenitura, não assiste a n~nhum dos 
irmãos a preferencia na disti'lbuição elos deveres paternos . 

Pócle tambem ser que no meio onde ora se agitava e 
na carencia de maiores recursos, em face da opulencia 
que dá o commercio do Rio de Janeiro, elle se deixasse 
tentar pela inveja elas riqueza. e quizesse escalar o 
templo da fortuna con1 as azas de Mercurio. 

Por mais contrariado que estivesse, não sabia o pae 
negar nada ao fllho idolatrado, e foi verdadeiramente 
penalisado, que consentiu no que lhe pedia . 

Esteve por e3paço ele tres mezes em um esGriptorio 
commercial, ú rua Visconde de Inhaúma, (Vide pag. 173 
e 174 dvs Mem. e Viag.) 

Cedo, porém, comprehencleu que não nascera para 
aquelle mister. Na primeira opportuniclacle despediu-se 
elo patrüo. Tomara-3e a encontrar com o seu professor 
e ex-clirector, e este o convidara paea collaborarem juntos 
em um traball1o sobre lingua ingleza, cujo ap roveitamento 
lhe conhecia. :t 

i C. - 28-H-77-Quitanda, 2o anelar. 

• 
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Ao retirar-se do emprego, o dono da casa, que soubera 
apreciar o seu comportamento durante a curta estada no 
escriptorio, lhe dissera urbanamente: ((Em. minha casa ele 
negocio haverá sempre um lagar para o senhor . )) 

Annos depois, em uma conferencia publica, desposava 
como sua a causa dos caixeiros, desenvolvendo a theoria 
politico-economica entre os patrões e os obreiros ele qualquer 
classe, para o fim ele provar igualmente que aquelles 
tinham direito ao clescanço nos domingos . 

Este facto é coetaneo ela sua propaganda e em occasiilo 
opportuna será tratado. 

Após tão pequena experiencia, mas o tempo preciso 
~ 

para esquecer as magoas passadas, entrega-se com •trclor 
aos estudos novamente e no fim deste anno é approvado 
plenament~ em latim e philosophia. Fizera o exame de 
historia, n1as seu espírito recto ni?ío tolerou que o examinador 
trocasse-lhe o ponto, protes tou, e, apezar de ter-se sabido bem, 
ainda ass im foi inhabllitaclo por esse typo Yenal ele professor. 

(< Paro. nüo estar só no Externato, escrevia elle, a 
convite do Peçanha, moro agora com este na rua da 
Quitando. n. 187, 2° anelar, em. um bom e pequeno quarto, 
que elle alugou . Tenho estudado bastante ; creio ser feliz ... 

Acloptei em mi nha vido. um novo systema, que estou 
pondo, ú risco., em pratica: 1°, estudar muito, porém com 
n1ethodo, sem prejuízo ela saucle; 2°, dormir o necessario 
(seis horas); 3°, l im it~r as relações com famílias cl 
meu conhecimento, de modo a s(> see encontrado em clmJs 
logores, em casa e nas aulas; 4°, seguir em Luclo seltS 
conselhos sobre a clirecção ele minha 'icln, po:1do ele parte 
qualquer op inião elos (a lsos amigos>. 5°, set" o mais mocle~to 

possível; e 6\ finalmente, nu o apparecer em publico sinão 
em determinadas occasiões e sempre com um flm nobre 
e elevado . '- )) 



Tem-se ahi um verdadeieo programma ele vida criterlo
smnente oeganisado e que denuncia um espírito preoccupaclo 
com o seu destino social . 

Invadia-o ele novo a febre pelo estudo e a faina elos 
prepara to rios peeante á Instrucção Publica. 

A campanha destes estavn prestes a findar, faltava-lhe 
apenas geometria, ehistorln, quejó. era materia estudada,para 
se matricu~ar em direito, onde n5.o se requeria siquer o exame 
de algebra, que liga áquella a arlthmetica, por elle já estudada. 

Aquella mesma geometria, em S. Paulo, não passava ela 
primeira parte; quando na aula elo professor desta Acade
mia, o Sr. Francisco Aurelio, de celeberrima memoria, 
começava a despontar um ponto luminoso no hm·isonte, 
que elle equiparava ao quaclraclo ela hypothen-.~sa, encer
ravam-se as aulas elo Curso Annexo, sem n. menor noção 
ele geometria no espaço, elo que, n.o que se cli~ia naquella 
cidade, o illustraclo maLhematico ainda m1o havia explorado 
o mais elem.entar principio . 

Quaesquer que fossem as noções geraes ele geometria, 
a tres dimensões, que em OL1tr a parte se houvesse estudado, 
estava-se mais que 11reparado para fazer-se exame alli e 
sahir-se a ppeovaclo. 

Em março ele '1878 estava SilYa Jardim_ preparado para 
fazer os exames que lhe faltaYum; mas, si fosse esperar 
para faze l-os I a côrte, perderia a opportuniclade ele malricular
se este anno, em S. Palllo, por cuja carreira de bacharel 
em direito se tinha jú manifestado. 

A família obtem-lhe carta 'ele empenhos, elle recusa-as 
com dignidade, havia ontrado em todos os oxames sem 
protecçuo e nuo havia elo ser nos ullimos que iria mendigar 
um chamado antes elo tempo. Offerece-se, entretanto, oc
casiuo ele ser chamado em histeria e presta exame com 
approvaçüo plena . 

Informaram-no ela possibilida lo ele requerer em S. Paulo 
banca especial, que se concedia de praxe aos m:=ttriculandos 
a quem fRltavn uma só materja, escreve ao pae informanclo .. o 
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de sua resoluçlio, pede-lhe os meios ele viagem e a 25 
clQquelle mez parte em companhia de se1.J distincto collega 
o Sr. Raymundo Corrêa, que se achava nas mesmas 
condições a respeito elo exame de geometria . 

São ambos Q}Wesentados ao conselheiro Pires da Motta, 
cl írector da academia, pelo Dr. Siqueira Bueno, e no dia 27 
fazem sen1 a menor clifficulclade o preparatorio exigido, 
matriculando-se naquella faculdade em 1 o ele abril. 

Esta,ra vencida a campanha dos preparatorios e feito 
calouro aos 18 annos incompletos, o futuro critico da aca
demia, o propagandista consciente elo ensino, e factor impre
scindível da Republica. 

Não eea a unica nem a ultima das victorias, mas era 
aquella qu<! porventura m ais ambicionava. 

Solwe este assumpto não tenbo a accrescentar sinão 
transcrevert- um trecho integral da primeira carta que 
elle escreveu ao pae em data de 30 do sobredito mez 
ele março, e que dá uma icléa exacta do estado psychologico 
em que se achava aquella g rande alma : 

t< Muito se ha de queixar ele mim, por nlio lhe haver 
escripto a mais tempo. Tem razão; mas, em compensação, 
as boas noLicias que lhe dou nestR veem tornm' nulla a 
minha falta. 

Recebi do Sr . José Corrêa Porto 300,~· . Desses entreg·uei 
150$ aos Srs. Amorim, Pereira & Costa, e reservei 150$ 
para as minhas clespezas de viagem . Escrevi-lhe mandando 
dizer que o prazo da matt•icula era ate~ 30 de março; depois 
disto nfio lhe mandei dizer mais nada a respeito. 

Sexta- feira 22 fiz exame de historia na côrte e fui 
approvado plenam ente; todos os meus collegas disseram 
que houve, quando não injustiça, demasiado r igor· e pre
venção commigo. Felizmente minha approvaçüo foi plena; 
não importa o mais. 

Vendo que n5.o podia fazer exame de geometria na 
côrte, por não haver tempo, pois que s() seria çhamado 
no dia 1° (depois de anwnhã ), na segunda-feira, 25 do 
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corrente, por uma <laquellas suas resoluções r epentinas e 
precipitadas, arranjei a mala, tomei a estrada de ferro 
em companhia do Raymunclo Corrêa (que se achava 
nas mesmas condições) e, depois de viajar un1 dia inteiro 
n'um vagão de 2a classe, com a esperança por guia e a 
confiança em Deus, como estrella, cheguei a S. Paulo. 
Dornlimos a primeira noite em um hotel, no outro dia 
fomos á casa elo Dr. Siqueira Bueno, amigo do pae ele 
Raymundo, que logo nos prestou os obsequias possíveis. 

Por intermedio delle requeremos exame de geometria, 
e fomos plenamente approvados perante a banca do curso 
annexo da academia de sciencias jmidicas e sociaes desta 
cidade. 

O prazer que sinto ao escrever-lhe esta é• immenso! 
SegLmcla -feira matriculo-me. Tambem o Raymundo; como 
hoje foi o ultimo dia do exame e amaí1hã é ~omingo, o 
clirector consente que nos mntriculemos naqueHe dia. 

Urn anno poupado, economisaclo até á meclulla dos ossos, 
um anno de academia, um anno de lucta para o futuro, 
um passo avante, uma barreira vencida l 

Mas niio paro aqui. Matricular-se significa estudar. 
Para muitos isto é bastante. Para mim ainda lhlta um 
quicl : ganhar dinhe iro para estudar . 

Pois bem: o Dr . Cesario, i que me tem tanto auxi
liado aqui, em S. Paulo, me arranjou um collegio, onde, do 
dia 22 ele abril em diante, começarei a explicar portuguez. 
Quanto ganho, não sei : creio, porém, que ha ele ser cousa 
ele 50$ para cima. Nunca par-a baixo, foi o que me afiançou 
o n1esmo doutor. 

Assim, pois papae, tenho eu convicção de poder en
cetar minha vida academica, sem ser-lhe penoso, sem 
sacrificai-o. Até que em fim ! )) 2 

i Dr . Cesnrio '. de S. i\Iotta., actual secr9ta.l'io do Interior do Estado de S. Paulo 
( pag. 2 1, nota 1 ), 

2 Carta de 29 d e março de 1879. 



28 

Pela primeira vez falia-se aqLü positivamente de diuheiro · 
E' preciso dizer que era esta e uma elas preoccupações 
constantes de Silva .Jardim, is to é, gnnhae o necessario 
para nilo se tornar pesado ao seu progenitor . .Já quando 
em Santa Theresa, elle pensava em poder aufer ir algum. 
lucro do trabalho sobre T iT·adentes, que encetam no 
L abarum Litterario, de que era redactor em chefe e é 
conhecida a razão que o elemoveu disso . A resolução de 
empregar-se no commeecio tambem relacionava-se com 
esse facto . Elle tinha uma comprehensão exacta ela situaç[to 
financeira de seu pae e nem um só momento olvidava-se 
ele que era preciso a todo transe prover ás suas despezas 
pessoaes, alliviando seu pae elos compromissos com sua 
formatura. 

Mais de espaço ver-se-ha . pela propria correspondencia' 
que jáma i(' abandonou essa idéa, o que lhe valeu sempre 
a reputação de bom filho. 

Em abono ela verdade devo dizer que este sonho do 
collegio logo no primeiro anno acaelemico em S. Paulo 
nunca se realizou e que o seu esforço teve de ser apro
veitado n'outro campo ele activiclade como revisor e colla 
boraclor da Tr·ibuna Liber al. 

Em carta posterior , de 3 de abril claquelle anno, descreve 
pormenores da academia, declinando nomes de lentes c 
fazendo apreciaçao de carestia ela vida. Resid in. então ú rua 
de S. José n . 1, a troco de 50~ por casa e comida. Era 
seu companheiro ele pensE'to Raymundo Corrêa, ele quem 
ainda não havia se separado . 

A carta seguinte, escriptn. n. 19 do mesmo mez, dá 
medida exacta dos sentimentos ele que se nchn.va possuído 
o .ioven academico. E' 11ma nota romanticu ele muito 
apreciaveis conseqLlencias e precursora do rui.closo successo 
que no mesmo anno adquiriu entre seus collegas : 

« Ha a. logr ins que nos st'lo lnnto mais caras qu anto 
mais se J.llatam e reproduzem . O prszer ele matricular-me 
no curso jurjclico, prazer que parn alguns espíritos poderio. 
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parecer a pr'ineipio uma puerilidade, se transforma n'mn 
sonUmen Lo puro e sntto, porque represout11 um passo 
m·nn~éldo n'Lllna joen<.1da, CLljO fim glorioso se traduz n'um 
nohre trabalho paea o regozijo e felicidade' futuros da nossa 
ü:tmilia . Mais saLisfeüo ftqLtei, port·:mto, rp.rando recebi 
sua carta de 15 do corrente em que diz ter recebido as 
minhas de 30 do passado e 3 deste . 

Que papai .tenha f'icado satisfeito e contenle, é acima ele 
tudo o que mais eu almejava . Ainda mais : o matricular-me 
sig·niticava para mim um dever ele filho e um dever do 
homem social . 

Eu hR.viA. prometticlo matriculR.r-me. Acima ele tudo o 
dever . 

Mas, quem dera que o que agora lhe cli g:.'J aqui, no 
papel, por entre as distancias que me separam do seio 
Lla familia, pudesse fazel-o oralmente! Que spleVt-, papae ~ 

S. Paulo agora não é uma cidade : é quasi um Capi
vary. 

A mocidade academica retirou-se toda, para o Rio, uns; 
para as casas de suas f'amilias, ou tros . A razão é que 
estamos em ferias. Temos quasi um mez de disponibilidade. 
Estudo : - eis ahi o que faço . 

Não tenho relações aqui em S. Paulo. Ou antes, 
tenho-as. Sou jú conhecido por toda a mocidade acaclemica, 
e hem conhecido, o que ainda é melhor, e S. Paulo é uma 
terra pequena : qualquer pessoa faz barulho ; fiz um discurso 
n'uma sociedade, paro. a. qual entrei depois ele muitas instau
cias, e tanto bastou para qLte fosse o meu pobre nome 
reconhecido -ntre os veteranos do grande circulo li tterario 
claa cademia. Desculpe-me estas particularidades. Mas) quando 
nos achamos tão distantes, que só o progeesso póde-nos 
reunir por meio do vapor, que fazer, si nEto conversar por meio 
ela palavra esceipta, já que se o não pócle fazer pela oral~>) 

Dous armos apenas haviam decorrido e aquelle rico 
programma elo cascabulho aboletado n' um 2° anelar da 
rLlll ela Quitanda era rôto na parte mais importante elo 
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seu conteúdo, a saber, nos §§ 5° e 6°, que tanto se recom
mendavam pela pureza dos sentimentos que delles resum
brava . 

E' que a vaidade, o rl esejo de apparecer, de figurar, 
de causar ruído em torno de seu nome, era uma fact.:tldade 
predominante elo seu coração, que a sua intelligencia 
illumlna ra; mas qLle sell caracter impetuoso não tinha 
bastante força para conter e modificar . Ia n'um crescendo 
assustador em demanda da celebridade, que era o seu 
sonho louraclo ele moco . . \ 

A' vista ele semelhantes expansões, tão verdadeiras quanto 
ingenuas, podia-se exclamar como os nossos antepassados 
latinos : sic itur acl astra! 

(!. 

Effecti'\'omente S. Paulo em_ 1878 estava quasi no estado 
raclimentcu· ou amorpho. A viela comm.ercial concentrava-se 
ao espaço pentagulaclo pelos conventos de S. Bento, S. Fran
cisco, Carmo, Santa Ther eza e Collegio . 

Mas já se notava a tenclencia para ceescer e emancipar-se 
elo despotismo esteril elo academicismo . 

De anno para anno dilatava-se pela planície que ia do 
morro elo Chá á Barra Funda, alargando-se no sentido 
dos pontos cardeaes. Sempre cr scendo em commercio e 
nas inclustr ias, em edificações pittorescas e modernas, 
attinge hoje um maximo de extensão, aformoseada com 
aquecluctos e pontes sobre os rios do Anhangabü e Taman
cluatehy, offerece o aspecto da mais bella cidade central 
que possue o Brazil e approxima-se em riqueza e movimento 
com a propria capital ela União . 

Perdeu ele ha muito a côr local, que fazia della 
uma cidade sui generis e facilmente percebida nas clescri
pções romanticas ele Macario ao encetar da Noite na 
tarJerna. 

E' nesse momento de transiormismo que se transporta 
Silva Jard im á Paulicéa, e a sua apreciação resente-se 
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do pedantismo fluminense que, mesmo longe do Rio de 
Janeiro, só ten1. diante dos olhos o estreito cano da rua do 
ÜL1Viclor a refeevee ele gen te, como um tubo lmleidoscopko ! 

I-Ia factos na historla de um povo que se lmpoem aos 
proprios adversarios, pelas sympathias que despertam e 
de CfL18 enchem-se os corações bemfazejos . 

Nesses casos está o movimento revoltoso conhecido 
sob o nome ele Inconfidencia . 

Entre os VLlltos que ahi se ímmortalisaram, destaca-se 
o de Tiradentes, CJLle é o repeesentante legitimo ela aspi
ração patrlotica, ou melhor, a encarnação genuína do 
elemento Ilacioilal. • 

Os proprios historiadores elo imperio sentiram essa 
influencia benefica e revelaram sempre, apezar •ilo sermão 
encommenclado, um espírito generoso iJor esses primeiros 
martyres de nossa emancipação politica . 

Ao iniciar os seus estudos ele historia patria, Silva 
Jardim, ainda como estudante de preparator ios, proCLlrou 
traduzir esse sentimento geral, qLle resalta das narrat-ivas 
imperfeitas do tmnpo. 

Em um dos jornaes para que escrevia, compoz 
um estudo ou artigo sobre Tiradentes, 1 cuja his toeia 
aprofundou durante a phase positivista e da propaganda 
e de que a conferencia feita llO Cassino Fluminense, na 
noite de 21 de abril ele 1890, no caracter de orador official, 
é a synthese mais completa e mostra quanto o papel desse 
patriota inflLlenciou no caracter do seu moderno successor. 

Era preciso paea is to que desde cedo elle encontrasse 
em s i verdacleiea affinidade com aquelle protótypo da de
mocracia colonial, para nunca mais perdel-o de vista, 
mesmo no tempo em que o ideal republicano exis tia mal 
definido em seu espírito. 

1 Carta de 30 de outubro de 1876. 
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Elle falia ele Tieaclentes como sl de s i proprio fallasse, 
affirmanclo-o, com_ os his toriadores que o dizem : c< mui 
pontual nos seus deveres e sempre lernhrado para as 
mais arriscadas cllligencias, >) 1 qualidades estas que lhe 
eram communs a elle, Silva Jardim, esse novo Tiradentes, 
na abnegação e no sacriflcio, levados ao extremo . 

Ao entrar para a academia, elle volta a essa fonte 
de inspirações e s ubscreve um ouLro esLuclo ou artigo 
sobre os B a1'clos ela Incon.ficlencia, onde, segundo um dos 
seLlS biographos e am.igos, atravez de um estylo a rrevesado 
e impertinente, arreblcado de gongorismo, descobre-se um 
solido censo critico, uma lucicla e penetrante faculdade 
judicativa . ~ 

Esse tnbalho sahiu ú luz na revi ·tn Direito e L ettras, 
onde tambem publicou um outro sobre os Rumores v ul
canicos, d~ Sr. Teixeira Bas tos . 

Foi, por assim dizer, a sua estréa no _jornalismo aca
demico de S. Paulo em 1878. 

Morava com out ros collegas á rua de Santo Amaro. 
l-Iavia em frente á sua casa um poste de Hluminação 
publica. 

A' hora crepuscular vinha o empregado incumbido do 
serviço de accender os bicos ele gaz. Silva Jardim, <i falta 
de melhor distracção, entendeu debicar esse pobre homem, 
que, de inoffensivo que era, tornou-se um graucliss imo mal
criado para com os estudanLes . 

Essa troça, por me parecer ori~·inal e dar uma icléa 
do bom humor elo ent&o calouro, ·é que a refiro, trans
portando-a ao tempo preciso. 

Silva Ja rdim oguardava a chegada elo homem e, 
antes que elle erguesse a lanterna, ordena v c. -lhe com 

1 Conf. cit. Pag. 2. 
2 V . l\lagalhães. <<O Pai:::» de 14 de julho de 1801, 
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toda emphase de quem commandn um esquadrão : Accenclct 
ahi ! A' primeira vez, o pobre homem oll1ou para elle, 
olhou para o lampetío e nuo disse nada ; accendeu. A ,. 
segunda, já redarguiu : Eu accendo, mas nao é porque, o) 
senhor muncle ... 

Silva Jardim repetiu a ordem em tom de quem nãO' 
adm itte réplica . 

O empregado vociferou ~ Nos outros d ias, jú de longe,. 
ao avis tar a troço. de estuclo.ntes, vinho. . elle bradando· 
os ma iores insultos . Todos mantinham-se calmos . ACY 
chegar, ordenavam em côro : Accenda! 

P6cle-3e imaginar o effeito quo este espectaculo produzia: 
no. vizinhançu . As g!lrgalhaclas mais confundim~l- o infeliz: 
empregado, de quem afinal se condoeram, m.as a fórmula 
tinha sido descoberta pm·a cacetear ( -é termo paulista ) 

• os accendeclores de llico de gaz, e a garotagem tomou conto. 
della . 

Lê-se nas suo.s .!l!I emorias e r iagens : 
« Foi nessa rua que e3crevi O,:, meus primeiros ensa ios· 

po.ra a imprensa paulista ; as Icl éas ele .1vl o r; o, de collabornção 
com Valentim, em que se lê um conto, o G7'ito na t7'etxr:,. 
quo nos par eceu o cumulo elo byronianismo ; a Gente 
elo mosteiro, pamphleto ele represalin., contra a academia:>' 
que me va iara l e que cllfflcilmetlte supporto.v~ meu tempera-· 
m onto muito riglcl e irrita nte, uma critica acerba contr u, 

o3 83criptores m edio ee3 e que me ia valendo uns 
confllctos diffice is ; nhi escrev i para a Tribuna folhe tins, 
li tterarlo::;, criticas e o mais . Dins inolviclaveis da exis tencia ~ 

Emfin1., ahi, no meu primeiro anno ele direito, tomei-me· 
ele amores pela que cinco nnnos ma is ta rde fo i minha 
esposa, perante o mundo e Frei So.nta Co.tllo.rlna Fmto.do ,., 
meu antigo mestre no mos teiro ele S. Bento, do Rio de 
Janeiro. 

' Discnrso no Then.tro do S. José, na n oite de i-1 de ::tgosto de i S78 . 
S . J .- 3. 
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Cousas de rapaz; resultados da formação de um 
ideal : uma m ulher loura, entre menina e moça, estatura 
regular, talhe elegante, olhos grandes e castanhos, tez 
doce, nariz grego e correctissim_o, labios côr de rosa, 
andar de deusa : ideal encontrado, um_ dia, na rua do 
Piques 1 casa de sua avó, de passagem com Theophilo 
Dias, que entrara a receber uma ordem para a familia, 
de quem era intimo ; vestida de preto, graciosa, conversação 
de alguns minutos a sós em salão, o bastante para accen
der-me o fogo sagrado que me fazia dizer a lguns dias 
depois, como o Camões : 

De amor escrevo, de amor trato e vivo ; 
be amor me nasce am.ar sem ser am ado ( ? ) 
De tudo se descuida o meu cuidado, 
Quanto não seja ser de amor captivo 

que fazia pensar horas inteiras no leito ' sob um cobertor 
de lã encarnada, procurando, ao 1nenos, um_ horisonte 
roseo . . . na lã do cobertor. . . o que fazia rir muito o 
Valentim, que descont1ava do caso .. . . ........ .... . . . ... . 

Nunca m a is, ó amigos ~ podeeemos esquecer essa rua C Santo 
Amaro), que cada um de nós tem a seu modo celebrado, 
nem os campos adjacentes, onde, ao pôr elo sol das bellas 
tardes paulistanas, passeavamos recitando versos ou dis 
cursos, ou onde, ao calor do dia, nos ian1os banhar em 
bando no corrego proximo e nem mesmo o seu macadam 
grosseiro, por nós trilhado, quando, ás 8 da manhã, o 
sino ela academia nos chamava á apostllla elo Dr . Benevides, 
nos tempos elo ensino obrigatorio ! ( Pags. 77 e 78. ) )) 

Muitas vezes- Silva Jardim referira-me este encontro 
com a D. Margarida, então bem nova, na rua do Piques, 
onde tambem m orava C n . 7) e onde mais tarde fundou-se o 

1 Julgo ser no '::_ · 13, um casar ão amarello, que_ pertenceu dep ois ao indu~trial , 
meu am1go, o S r . J oao Adolpho, por compr a aos herdeiros do conselheiro Chrispiniano 
de Toledo . 



35 

cent7'0 Positivista, em minha casa. Donde se vê que ha 
Iogares que exercem uma influencia eterna no animo das 
pessoas. Mais do que Santo Amaro, tão decantada pelos 
contemporaneos e por si mesmo, como se lê acüna, a 
rua do Piques exerceu muito maior influencia sobre elle 
nas duas grandes preoccupações ela mocidade, o amor e a 
philosophia, e entretanto só ligeiramente é mencionado 
nas suas lvf ernorias. 

Era em frente á praça ela Memoria, monumento con
sagrndo á quéda do despotismo napoleonico em 1815 na 
Europa e que o aulicismo fez erigir em fórma de obelisco 
pela satisfação que exprimentara a côrte portugueza por 
ver clesapparecerem elo mundo as causas social e po!Itica que 
a fizeram cobardemente abandonar Lisboa em 1808, já desde 
então preparando-se a monarchia para regressar a•)S lares . 

Esse logar é um elos mais pittorescos de S. Paulo, 
ahi tambem o meu espirito revolucionaria e anarchico 
soffeeu as influencias suaves do Positivismo orthodoxo que 
a insufficiencia característica de meu organismo não manteve 
em todo rigor, e muito menos aspirou a uma perfeição 
absoluta, não eliminando mesmo certa clóse ele intransigen
cia, que me fazia olhar com descrença para a hypocrisia 
daquelles que em publico prégavam suas doutrinas e que 
na particular punham-nas ern contraclicção com seus actos . 

'Sempre a rnesma historia de Frei Thomaz ... 
Não maldirei nunca esses bellos dias de uma completa 

transformação em meu ser, de um verdadeiro renas
cimento em minha alma. Ainda hoje procuro adoptar, isento 
de quolquer tutela pontificai, todos os bons princípios 
que assimilei e reputo verdadeiros, sejam de ordem moral, 
intellectual ou pratica. 

Foi ainda no Piques, onde bifurca-se esta rua com 
a de Santo Amaro, que demos entrada na Loja America 
e donde pelos motivos que vão expostos em outra parte 
desta obra tivemos ele recuar carreira. 
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Nesse primeiro nnno, Silva Jardim relacionou-se com. 
os estudantes de maior nor:n.eada e para logo concebeu· 
a idéa ele tomar ele assalto a fortaleza da celebridade,. 
escrevendo um trabalho que attrahisse sobre si a vista, 
sintlo a inveja, de todos . 

Tinho. clle feito com louvor alguns preparatorios, 
m as isso nilo o sagmva escriptor. Era preciso ir buscar
inspirações f6ra das fontes communs . 

Enl. Portugal uma pleiado do escriptores attrahia as 
attenções do velho r oino o transbordava att'~ á velha: 
colonia, transform ada Elgora em patria republicana, com 
umas theorlas muito r epi;::;aclEl3 sobre critica litteraria, 
m as poEta em moda pe~o brilhantismo da linguagem e 
o saquispedalismo dos conceitos. O arvorado chefe desta 
escola, q;ue emerg iu elo Coimbra ou outro qualquer sitio de 
Lisboa, era o St'. Luciano Cordeiro, cujos livros, ú falta 
de melhor, eram o pasto litterario dos jovens critícos
desde os primeiros n1ozes do decennio de 1870 . 

Essa flliaçe.o littera.rio. &~ corrol orada aqui pelo teste
munho ocular de um companheiro de casa . 

Niio era sómente n ivelar-se ao commum dos contem
pornneos, elle j ú no primeiro mmo pretendia excedel-os . 

Pant isso era preciso ojuizar de todos, etiquetai-os e 
pol-os, cada úm, em seu logar . 

Concebeu logo um plano litlerario e ati rou-se ú critica 
com unllas e dente3, ccm1o se diz na gyria e. colar . 

c< Leu Saínte BeuYe, Planche, Taine, Theophilo Braga, 
Luciano Cordeiro, este principalmente, c de quem assimilou 
o e-stylo saccaclé e artilkioso ; m os, leu-os attentamente, 
com proveito, annotando-o3, joeirando-lhes os conceitos . 

Foi com esses materiaes, CJUC, feito o primeiro a nno, 
onde na r evista citada anteriormente , estrelou-se como 
critico, que atirou-se tL rapaziada com vontade, escrevendo 
a Gente elo JIIIosteiro, que cffectivamente na academia anga
riou-lhe urna triste celebridade . >> 1 

1 V. J\Iagalhães O Pai:; 
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A vaidade estava mais ou menos sntisfeita, mas o 
compromisso tomado era grande. 

Não pode arcar com a furia dos despeitados e em 
1879 fui encontrai-o inteiramente desquitado da quasi 
totalidade academica . 

A' minha collocação na ProCJincia ele S . Paulo devi, 
em breve, pôr-me em contacto com o partido republicano 
·paulistn e com_ a mocidade acaclemicü, de quem aquella 
folha ora um vehiculo ambicionado ele exhibição publica . 

Foi devido tambem a essa pos1çao saliente na imprensa 
republicana, que procurei honrar, que cheguei a conhecer, 
em maio de 1879, o então trefego e rumorento estudante 
e néo-publiclsta, Antonio da Silva Jardim . .. 

A situação em que me encontrava concorreu muito para 
estreitar nossas relações . • 

Preoccupado mais com a propaganda politica, do que 
com a fnina litteraria, OUYia sempre com 1 razer os com
mettiTnentos do joven critico, que se estrelara por um 
pamplheto acrlmonioso - A gente elo Jlfosteiro - que muitos 
e successivos dissabores lhe acarretara . 

Era nesse tempo a suo. principal preoccupo.ção, e, si não 
fez muita litteratura, eru porque cedo se incompntibilisara 
})ela critica acirrada aos t mbalhos ele outrem e, ou teria 
de produzir obras excellentes, ou abster-se, como fez crite
rlosmnente, ele compôr versos ou escrei'er contos e romances. 

A indisposição, que creara contra si na academia, 
mettenclo-se a escrever sobre veteranos e criticar o co.racter 
-e os talentos de quem estaya muito acima clelle, o arredara 
do centro de seu._, condiscipulos e teve, por felicidade 
propria, de viver em um meio diverso, que lhe valeu uma 
intuição mais pratica dos negocias. 

Por semelhantes razões, e pela affiniclade de juizos sobre 
essa mocidade que continuava as tradições romanticas 
da Paulicéa, tornei-me para elle um ponto de convergencia, 

• 



38 

porque fóra do circulo academico, para quem tinha amor 
entranhado ao estudo, só existia, em S. Paulo, nessa 
época, a sala da Provincia, onde os estudantes mais serios 
e reaccionarios mesmos se encontravam ao lado dos 
chefes politicos. 

Por intermedio de Theophilo Dias approximou-se Silva 
Jardim primeiramente, da Familia Andrada e por inter
media desta, do Dr. Herculano Marcos Inglez de Souza, 
advogado distincto e residente hoje na Capital Federal. 

O Dr. Inglez de Souza tornou-se para Silva Jardim um 
outro ponto de attracção, por ventura mais importante, 
apezar de seguir política adversa á dos republicanos, mas 
isso prova o asserto de que a esse tempo o joven acade
mico preoccupava-se mais com a litteratura do que com 
os systen~as de governo, de que mais tarde fizera questão 
de vida ou de morte. Sob o pseudonymo de Luiz Dol:::;ani, o 
Dr. Inglet" de Souza publicou varios trabalhos litterarios, que 
punham em evidencia suas nobres qualidades de escriptor. 

A ascensão do partido liberal ein 5 de janeiro ele 1878 
restituía o conselheiro Martim Francisco á chefia do partido 
que sempre dirigiu a contento dos correligionarios paulistas 
e quiçá do imperio. 

A' frente da imprensa achava-se, pois, aquelle distincto 
litterato e politico moderado, homem de plena confiança 
do chefe e llgado a elle por mais de um laço de sym
pathias. 

Entre as seducções do poder ~de um lado e os amar
gores do o<stracismo do outro, sem grande accentuação 
politica ainda, e attrahido por violenta paixão amorosa 
para o primeiro desses agrupamentos, na pessoa claquella 
que era e foi sempre a sua bem-amada, que movel po
deria actuar no animo do irrequieto moço a se decidir entre 
a Republica, que era uma aspiração e a monarchia, que 
era uma dupla realidade~ 

Não escapou a nenhum dos interessados que a acqui ... 
sição era magnífica, porque o talentoso academico era 



39 

desses homens que se destacam do commun do genero 
humano pelas qualidades inherentes aos 'grandes espíritos 
que só esperam tempo e estudo para darem a razão dos 
fructos apreciados . Todos mediam o valor dessas qualidades 
e attrahiam com promessas de um futuro proximo ou 
longínquo o novel escriptor. 

A publicação da Gente elo 11-fosteiro despertara a 
attenção publica sobre elle, mais pela reacção academica 
do que pelo valor do pamphleto. A critica era feita a geito 
dos Coin1-brãos e pelos processos conhecidos do Sr. Lu
ciano Cordeiro que então ainda preponderavam entre os 
litteratos incipientes como foi dito. 

Um bello dia os muros da cidade appareceram en
carvoados, desde a Luz até o largo de S. Francisco, nas 
paredes do jardim publico, nos lagares de reurrl ão, com o 
nome de- Silva Jardim- seguido de- outro- ou alternado 
com- elle - e que significava ao mesmo tEj_npo uma 
inepcia da multidão estulta elos seus inimigos acaclemicos, á 
maneira do que se lê nos Jl1ysterios ele Pariz com o 
velho porteiro e o pintor bohemio, cujo nome ficou popu
larisado no ele C abrion. 

Um dos seus biographos, o Dr. Sá Valle, narra com 
alguma parcialidade esse conflicto, como succede a quem 
vê as co usas através das distancias ou de orgãos interessados. 

A' pagina 5 de sua obrinha, diz elle que a Gente do 
Jl1osteiro dividia a academia em dous grupos, um a 
favor, outro contra Silva Jardim. i 

Não era tanto assim. Os que eram a favor do critico 
eram em numero muito diminuto. A maioria era dos 
adversarios. 

Por essa época surgio uma turba-multa de pequenos 
folhetos, em fórma de pasquins, atacando-o sem dó nem 
piedade. 03 escriptores anonymos não se contentaram 
com os jornaes academicos. Empregavam todos os meios 

1 Traços biographicos do Dr . S1lva Jardim. Rio de Ja~eiro, !890 . 
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e da obscenidade, pintando os muros e paredes com 
referencias menos dignas, como tive occasião de no.rrar. 

Silva Jardim resist ia ao o.tarrue, mas núo voltou ú 
mão. Entregou a gente do Mosteiro ao desprezo e tratou 
de ser cousa differente do que elles o apregoavam. 

Assim é, que ao passo que outros por m ais talentosos 
.que sejam, só depois de sahirem dos bancos academicos 
e que conseguem_ fazer- uma r eputação digna de m enção, 
e-lle desde aquelle tem. po conseguia assignalar-se e formou 
um nome quer nas lettras, quer no magisterio , que lhe 
valeu sempre o conceito elo publico . 

Essas luctas foram proprias elo anumhecer claquclle 
grande espírito que alJrio-se enttio para a luz e seguia carreira 
hem differe'rüe da que lhe traçaram esses antecedentes . 

Formou-se em sua consciencia a convicção de que 
Yiver era< lLtctar e então, pago esse tributo ao r oman
tismo expirante, aco.lentou-o a idéa de um_ m etllodo severo 
de viela e de um estudo seria da sociedade . 

Quando a demencia litteraria desse n1esmo romantismo 
'enfebrava o grande cerebro de Camillo Castello Branco e 
fazia-o de m anso e amoroso um escriptor hydrophol)O e 
rabugento, em arremessos de r aiYa contra o Brazil, provo
cando um alarme geral com que contava para explo
r ação de seus viperl nos livros ; SilYa Jardim sentia 
vibrar a fibra elo amor proprio e, confundindo uma es
trategia ele livr·e iros com um ataque á lit teratura nacional, 
escreveu a Critica ele escacla a baixo, onde pretendeu 
rebater os golpes do m alsinado libretista . O tral alho por 
sua vez pareceu desperta r a cobiça e encontrou editor 
para elle em S. Paulo . 

Esse facto já dava m edida ela consideração em que era 
tfido o autor naquelle tempo em que os livreiros se 
escusavam até a receber obras á venda com 20°/o sobre o 
capital reolisado, quanto mais empenharem-se nos riscos 
de uma larga edição . 
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Eram os ultimas bruxuleios ele seu espírito academico; 
clahi por diante, não voltou mais a tratar da critica 
litteraria . 

Começava a disciplinar o espírito para as luctas austeras· 
da liberdade, aprofundava os estudos de portuguez, historia 
e philosophia, modificava seus impetos oratorios, lançando 
o esquecimento sobre o passado revolucionaria. 

Trancaram-lhe a tribuna academica por assobios em· 
uma noite en1 que procurou chamar aquella desordenada 
gente ao bom caminho no Theatro S. José, bradando de 
um camarote : Mocidade, aquietai-vos ... etc ., e abrio a 
tribuna pedagogica que illustrou com seu esforço, dando 

• maior brilho e realce. ~ 

Es:::;a reacção, longe de acabrunhar Silva Jardim, incitou-o 
mais a proseguir na carreira litteraria em sua rnanifestação 
mais difficel e recebeu o stygma ela mocidade séria que o 
apreciava, como ela população intellectual ela cido.de que 
começou o. ver no moç.o um reaccionario timivel e invejavel. 

Os estudantes do Rio Grande do Sul formavam um 
grupo [t parte e acolhiam com applauso Silva Jardim . Havia 
uma republica clelles á rua ela Palha n . 7, um. casarão 
amarello, em frente á rua do Conselheiro Chrispiniano, 
onde confabulavam sobre direito, politica e lltteratura, os 
m ais in temera tos rio-grandenses como Assis Brazil, Julio de 
Castilllos, Homero Baptista, Pereira da Costa, Antonio 
Mercado, Victorino Monteiro, Alcides Lima, e outros com
provincianos, que se tornaram outros tantos amigos elo 
espcsinhado critico . !i~,r; 

De outra parte, um grupo fluminense ele grande valor 
intellectual, ú cuja frente mas em anno supeL·ior estava 
Magalhties Castro, depois Valentim Msgalhães, que sempre 
o acolheram com acatamento . Entre os contemporaneos, 
Affonso Celso Junior, 6. frente elos mineiros sizudos e 
operosos, patrocinaYa com seu grande prestigio acA.clemico-,. 
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os escriptos de Silva Jardim e mais provocava a reacção 
dos invejosos e feridos na sua m ediocridade. 

Com essa gente, que eram as guardas avançadas das 
idéas republicanas, das lettras, das sciencias, impor tando-se 
pouco com as sebentas apostillas elos cathedraticos, rompendo 
com as tradições obsoletas da Coimbra brazileira ou 
paulistana, estudando poe fóra e mostrando -se ao facto 
das lições dos mestres, com essa gente, digo, é que 
convivia Silva Jardim, estudando, discutindo pontos de 
direito, fallanclo de litteratura e arte, mas em casa ou 
na sala de redacção da T ribuna Liberal, onde deu entrada 
franca na collaboração da folha a convite do Dr. Inglez 
de Souza para escrever uma secção que capitulava de 
Phil agranas. 

Não ftoeê{Uentava absolutamente 0 3 clubs litterarios 
nem os cafés que eram as duas valvulas de expansão 
academica uo tempo. 

O incremento rapido que tomara a velha e legendaria 
cidade, sob o ponto de vista do commercio e da industria, 
suffocara a m anifestação doutoril de outr'ora e o caixeiro 
havia, quer pelo numero, quer pelo valor monetario, sopi
tado o estudante nas reuniões publicas, aos domingos, nos 
passeios e nos theaLros em noites de espedaculos. 

A instrucção clifíhndira-se ; já não era o Bacharel que 
dava a ultima palavra; fóra ela Academia, discutia-se á 
vontade, e o empregado da taverna ou escrlptorio, o 
guarda-livros ou moço de recados, tinham a palavra nas 
reuniões publicas e discursavam sobre abolição e democracia, 
corno qualquer calouro entre s alvas de palmas de veteranos, 
formados em quadrado no poteo do Mosteiro. 

Em vista dessa nova feição que tomava a sociedade 
paulista, Silva Jardim comprehendeu que a idéa nooa, a 
causa-mater do esforço humano, era o progresso, mal 
defiriido ainda para elle, repousando sobre a ordem, e que 
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a celebridade, a que infantilmente aspirava, não lhe advinha 
das luctas incruentas da Academia, mas de pôr o seu esforço 
ao serviço das classes conservadoras. 

A Assembléa Provincial vota a creação do ensino 
normal e secundaria por iniciativa do Dr . Inglez de Souza, 
que foi depois encarregado de organisar o primeiro estabe
lecimento deste genero. 

Foi então nomeado secretario da Escola Normal e 
professor do curso annexo primaria, Silva Jardim, sem 
que causasse extranheza ao partido republicano essa dis
tinção do g·overno liberal, pela ausencla ainda de manifes-
tação publica por parte do escolhido. " 

Até então Silva Jardim attrahira a attenção ·do publico 
paulis ta, como litterato e critico e só os intimas sabiam 

" de suas sympathias republicanas . 
A maior parte dos collegas o davam como um futuro 

representante da politica liberal, pelos laços de amizade que 
o prendiam á familia do Conselheiro Martim e pela 
esperança que nutria de vir a fazer parte della. 

Si bem que seu3 e3cripto3 na Tribuna fossem de 
caracter puramente li tterario, todavia consagrava sua acti
vidacle ao engrandecimento ela folha, para sua regular 
aceitação publica. 

Ligado irmanmente ao Dr . Inglez de Souza, era de 
presumir que com elle commungaeD. em idéas politicas. 

Com a nomeD.ção ou entmda para a Escola Normal 
assumia o p3.pel serlo ele m e3tt'e, e novos horisontes se 
rasgaram diante ele si e foi no ensino, o que havia sido 
na Academia, innovador e operoso, desenvolvendo esse 
bello aspecto de seu talento peregrino . 

Por esse tempo o pae sentia-se 0ontrariado por causa 
de um Inspector litterario que o perseguia ser1 motivo. 
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A carta que escreveu sobre este assumpto é mna verda
Deira peça forense, areasoada por quesitos, e crue mostram 
o gráo de relações que a esse tempo jó. tinha com a 
familia do Conselheiro Martim Francisco . Um_ filho deste, 
o inreliz n1ancobo, que trazia um nome illustre, era seu 
eollega . Chama-se José Bonifacio de Andrada Sobrinho, e 
morrera no oceano, ele torna-Yiagem da Europa, onde 
estivera em missão cliplo~natica. Era uma alma captivante, 
um espírito democratico, uma intelligencla lucicla como 
as mais notaveis de sua família. 

Já ha tempo pensara em reunir toda a familia em 
S. Paulo, mas não se achava em condições sufficientes para 
fazel-o. Mais tarde ver-se-ha que as rcl ifficuldades se apla
naram e chegou um momento que a cansa tornou-se factível. 

~ 

Em quanto não se chega a este ponto, é bom de ver 
as reservas com que elle se exprime sobre o facto e em 
relação ó.s s'lms outras pretenções futuras. 

Papae - S. Paulo, 10 de outubro de 1881. 
Tencionava ir ao correio pôr uma carta para si, em 

resposta ó. que me escreveu ha dias, quando recebi a sua 
ultima_. de 6, em que me ordena envide esforços no tocante 
a uma pretenção que Vm. tem perante o governo dessa 
ProYincia. Confesso-lhe que fiquei muito affiicto : mas, 
parece-me que, depois de pensar maduramente sobre o 
caso, resolYi a questuo pelo melhor do$ modos . Si tiYer 
-errado, Vm. me o dirá . . 

Não acho probabilidade ele Vm. achar emprego por 
aqui. O magisterio nada val, e n<lo tem metade da 
·Ccmsideraçüo que em nossa Província : e é no magís terio 
que Vm . tem mais experiencla e estudo. 

Não sei que outro ramo de vida se ajustará melhor 
com sua idade e ~ocuç.ão . Eu sou dos professores, privile
giado, e isto porque não pertenço ú Instrucção Publica 
da Província, e sim a um ramo especial, ú Escola Normal, 
sob a direcçtio de um professor meu collega e do proprio 
.P 1'esiclen te. 
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Denuüs, a difficnldade de tro_nspor te, o bnirrismo deste 
povo CJLle nt'to gosta de ver apparecerem aqui os de mra, o. 
mania pelos homens fornualos, tudo isso impediria a 
realisação de qualquer tentamcn . 

Quanto ú sua pretençuo nessa Província, com uma 
unica pessoo. poderia cu fe. Llm· a respeito e essa era o 
Con elheiro _fartim Feancisco . lVIas o Conselheiro Martim 

7 

antes ele tudo, não estú arrul, e sim na Côrte, servindo 
no Conselho de Estado. Lembeei-me elo _ir á Curte, encontrar-me 
com Vm . , apresentai-o ao Consell1eiro e vermos o que 
era possivel f zer· . Vi logo a lmpra ticJ.bilidacle de tal idéa 
e pelas seguintes r azões : 

1", C3tou em vesperas ele exame escripto e só eu sei 
as clifficulclades em que me acho para e-..-it.J.r um máo 
resultado em meu exame . Seria, para ir ú Côete, necessario 
il1terromper meus estudos IJOl' alguns dias, fazer.-uma elespezn 
gTanele, e clo_r falt o_s na Escola Normal ; 

2", o Conselheiro não tem grandes relaç.ões com o 
l\.fartinho Campos, suo de peovincias diversas, ligam_- o::; 
al>enar· ns interesses geraes do partido. A3 relações entre 
el!cs nilo süo tae3 que fizes.3em com_ que o ::vrartinho 
Campo3 o nomeasse . Vm . sabe o que é politica; por 
nu1iore:3 que fossem os peelldOJ elo CDm;elheiro, bastaYa 
o ::\lartinllo proteger alg-um cancliclnto ele ló. e esse candidato 
ter- um_ protegido para qualquer das cadeiras de que me 
fo.lla, para rrue o Pre3lclcntc pm:csse de lado a sua pretenção. 

Cada um desses homens procura influir d irectamente 
em sua Província, o Conselheiro em S. Paulo, o outro lú. 
En1 S . Paulo, o Conselheiro é tLldo; ahi a influencia cle1le 
6 qnasi inclirecta; 

3~, occupaclo como estú o Consell1eiro com a candidatura 
dclle e elo filho o Dr. Martim Frnncisco JLmior, não teria 
tempo ele tratar elo seu negocio, sinüo por meio de cartas 
de recommenclações, ele que tudo isto suo palliativos politicos 
sem importancia alguma e con1 os quaes nada se arranja . 
Accresce que no clia 23 elle eleve estar em S. Faulo para, 

• 

• 
• 

• 
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tratar das suas eleições : não teria, pois, tempo de curar 
dos negocias de Vm; 

4a, ultima, e, para todos nós de uma importancia 
extraordinaria . Ligado á familha Martim pelos laços de 
uma amizade que genero.3amente me dispensa e que 
gratamente eu retribuo, Yejo-me n'uma posição difficil em 
tudo que respeita a negocio em que della eu tenha de
pendencia . Assim é que até hoje não tenho recebido dessa 
digna família sinuo provas de estima. Nunca, porém, solici
tei-lhe favores: apenas no meu segundo anno, como Vm . 
sabe, a Exma . D. Bemvinda, senhora do Conselbeiro, 
offereceu-me mna carta ele apresentaçuo para o Dr. Inglez 
de Souza, redactor da Tribuna Liberal, i afim de empr e
gar-me ness..:l. folha . O m eu emprego na Escol a Normal 
é devido ao Dr. Inglez de Souza e a mais ninguem. Tenho 
razões parti~.ulares, que rogo-lhe nilo leve a m al, para não 
pedir nada a esso. fam ília : mesmo porque é possível que 
tenha nilo longe de collocar-me em situação difficil perante 
ella, situação para a qual preciso ter-Ine antecipado por uma 
independencia de caracter a tod•1 prova, por um desinteresse, 
uma abnegaçuo sem limite; e preferia o maior dos 
sacrificios á vergonha da suspeita de érue a minha amizade era 
interessada, filha da posição social dessa família . No momento 
que tal suppuzessem, eu nilo crnzaria mais oshumbraes ela 
casa dessa gente, e para que tal nunca aconteça é mister q Le 
eu dê provas elo meu desinteresse . Prefiro servil- os a 
fazer-me servir por elles . 

Por Vm. , porém, eu faria tal sacriflcio, si, pelas 
razões já apontada , não o julgasse improficuo. Assim 
remediaremos o mal desse modo . Sl a questilo que Vm . 
tem com o Inspector versa sobre a casa em que Vm . 
mora e que julga rná, eu me comprometto a enviar -lhe 
cl'aqui, mensalmente, uma quantia determinada, afim de 

1 .. • onde por Inglez de Souza fui admittido :l. revisão e :l. secção litLera.ria 
n'u~ m?mento d1fficil, em que quasi o estrangulava. com um abroço s i não fora a 
~ertmonta., momento a que e Ue. poz ter1no, garanti ndo- me a co ll ocação (pa.gs . 71 
~., fine e 72 das Memortas e Vmgens) , . . 
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que Papae possa alugar ahi uma casa melhor e viver folgada
mente. Posso, sem ficar lesado, enviar-lhe, rs ... que não 
considero outra causa sinão uma substituição ao que Vm. 
gastoucommigo em outros épocas . Por este correio, envio-lhe 
0 fructo ,cle umas pequenas economias e do mez vindouro em 
diante enviar-lhe-hei mensalmente a quantia determinada 
aclma. Quando puder, enviarei mais. 

Si o Inspector faz ques tão da casa, julgo mais prudente 
desprezar esta ninharia e alugar uma casa para viver . 
Quanto ao mais, em que póde elle fazer-lhe mal? Não tem 
Vm. pelo seu lado a opinião elo Director da Instruçcão 
e do Professorado dn. Província? 

Não é Vm. um dos melhores professores e elos mais 
dedicados •? Este expediente ficará estabelecido •até que Vm. 
disponlla as causas do melhor modo, porém tomo o 
compromisso de, d'ora avante, não lhe faltar c~m a quantia 
mensal de rs ... com que concorrerei para as despezas de 
minha família e Vm. fará, quando a ques tão da casa estiver 
resolvida, o uso que lhe convier desse dinheiro. Si o aluguel 
exceder a isso Vm. me communicará. Si eu pudesse, 
dava-lhe metade do meu ordenado, mas tenho liveos a 
-comprar, matricula a pagar, além das despezas mensaes, 
-e dema is para não prejuclico.r a minha posiçuo no lagar 
que occupo, sou obrigado a clespezas que como simples 
estuclan te não teria. 

Por outro lado, de que é que se trata? De um lnspector 
importuno. Pois com estn., envio a Vm. uma carta para 
um deputado provincial clahi, em que se lhe recommenda a sua 
pessôa, e previne-se o caso . Serão dadas providencias afim 
de que o Inspector submetta-se e faça-lhe todas as vontades 
.compatíveis c0m a justiça . Quem me offereceu esta carta 
foi um amigo intimo, o Sr. José Leão, de quem já lhe fallei 
quando ahi estive; é empregado da Thesouraria daqui e 
·dá-se int imamente com esse deputado . 

Vm. poderá dar um passeio á Nictheroy e fazer en-
1rega da carta ou enviai-a pelo correio, caso seja possível. 
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Acho m elllOl' Papae d irig ir-se m esmo ao deputado Mar
condes. 

Creio serem os dous alvitres por mim apontados mais 
convenientes que a mudança paru perto ele N:ictheroy . Ahi 
a vida é mais cura, e a sua receita não darú para -a 
clespeza. Si papae estó. desgostoso ahi, si (o que não é 
ele esperar) nE'to é estimado, ante3 volta r para Capivary. 
·Creio porém que estas difficuldades huo de passar desde que 
Vm. se reconcilie com o Inspector, e, como faz, trate-o 
com bondade . Não auguro bem de muclo.nço.s continuas para 
lagares desconhecidos . Si entretanto minha r esolução não 
lhe agradar, queira communicar-me, que porei toda minha 
dedicaçfio a seu serviço . Pócle contar, é escusado dlzel-o, 
com a m i'i\ha graticluo. Terei coragem : eu vou entrar 
J)reve na vido. prat ica e se i eu lC:1. a inda. o que vou fazer •? 1 
Fico ensin~ndo provavelmente . 

Desejava muito conversar comsigo, mas agora m e t} 
impossivel[l tt ir . Suas ultim.as palavras r ecommendando-me 
coragem tornaram-me apprehens ivo ; peço-lhe quelra fallar 
com franqueza : Aconteceu alguma cousa ~ Espera a.lgum 
111al ~ Papae me abenç6e, assim como minha cruerida màe. 
Um abraço e um beijo nos pequenos. - Filho e CJmante amigo 
- A ntorúco . 

P. S. Para que Vm. não se incommodo em entregar 
a carta ao deputado Marcondes, vae ella directa.mente a 
esse Doutor, em Nictheroy . Entretanto vae com esta 
uma sim ples ele apresentação. Desculpo essa nota a: 
lapis .- A . )) 

Nada melhor do que essa carta póde dm· uma idéa exacta 
do que era Silva Jardim em 1881, quando por assim dizer 
a cabava de r esolver o problema de sua subsistencia individual 
})ela acquisiçtio de um emprego decente que o garantia 
contra as privações e sacr ificios de que tinha sido cheia sua 
vida abnega.da . Nada tambem melhor para auferir os 
·sent imentos filiaes de que sempre se possuíra . Tudo alll é 
.:previsto e discutido com calma. 
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Desde as razões Jpelas: quaes escusa-se a fallar ao 
Conselheiro Martim Francisco a vir em auxillo ele seu digno 
pae, pelos motivos que expõe e muito o honram, até o 
concurso material do dinheiro que põe á disposição da 
·ramilla, tudo revela o caracter do bom filho, elo amigo 
dedicado até o sacrifício. 

Quem já não descobre alli a ponta do véo que envolve 
um pensamento delicado que occupa a imaginação do moço 
acaclemlco em relação ás dlfílculdades que sente sem que 
o diga abertamente em tractos com a família claquella que 
é a sua bem -amada ~ 

Essa carta é reveladora não só ele um caracter puro 
á toda prova, como das delicadezas de um grancl'tt coração, 
alliados a uma in telligel1cla clara, que ao serviço deste 
tudo eluclda, mede e prevê. • 

Eram essas qualidades qLle o faz iam estimavel aos 
olhos dos que o cot1heclam, irritavam ainda mais os 
inimigos que o invejavam. 

O Pos itivismo para que entrou no mez seguinte, não 
teve sin5.o que o.peefeiçoar semelhantes manifestações de 
sua alma que uma Religião não menos pura e santa 
emballezara desde o berço pelo exemplo dos paes e daquelles 
que lho foram os melhores guias espirituaes. 

Ah"i se vê a preoccupo.ção triplice de formar-se, cnsar-se 
e ser util aos seus . 

Ainda a posição politica não se havia implantado no 
seu s:r e a concepção elo amor da família, como é natural, 
precedia ele multo a do amor ela Patria, que mais tarde 
para sempre o avassalou. 

Antes ele esboçar o perioclo el idactico que se seguio a 
nomeação ele Sllva Jardim para professor elo Curso Annexo 
da Escola Normal, convem insistir no papel que representou 
nos clous primeiros mmos de vida em S. Paulo . 

S . J . _ ,, 
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Matriculara-se em. 1878 e no seu primeiro anno de curso 
frequentou com assiduidade a Academia, onde observou 
os costumes e usos escolares, julgando por si elos seus 
collegas, ascendendo aos outros annos e sprecianclo o 
?mlor de seus contem.poraneos, a quem pôz em evidencia 
na Gente do JI!Iosteiro . 

A reacção que produzia o pam.phleto foi, como se vio, 
.completa e o receio de confiictos pessoaes o afastavam em 
1879 ela feequencia elo curso, acompanhando por fóea a 
anarcha dos estudos escola res . 

Entre os condiscípulos, um houve que, devendo tor
nar-se seu am igo de todos os tempos, fo i-lhe adversario, em 
})rincipio !'1r reconciliavel . 

Dotado de inspiração n.rclente, era considerado o primei ro 
poeta acw.Iemico do tempo e Silva Jardim fora o primeiro 
:en1. lhe fazer justiça, mas ainda assim temia ser empa
nado pelo espírito opulento ele seu confrncle nas lettras, 
gerando-se do attrito de ambos, em campos bem diversos, 
rum odio reciproco que acabou por uma scenu de verdadeiro 
,pug ilato ou aggressão ú falsa fé, dando logar a um escandalo 
e tenta ti ·a ele processo contra o subito aggre.:;sor . 

Este facto passou para o clomlnio publico e si aqui 
o refiro é porque foi elle no tempo muito commentado . Ao 
passar pela rua da Palha OLl Sete ele Setembro, á noitinha, 
foi Silva Jardim aggredido traiçoeiramente pelas costas 
por Theophilo Dias que ao enfrentar com o seu antugonista 
fugio cobardemente . O facto foi testemunhado por muitas 
pessoas principalmente da R epublica R io-grandense, pois 
dera-se quasi em frenle ú casa dos estudantes . 

Não querendo tomar egual desfor ço, o que seria facil, 
:Silva Jardim, já então no 4° anno de Direito, isto é, já de 
;posse das praxes forenses, i tentou processar o aclversario . 

Ninguem mais elo que elle sentia as consequencias 
deste maldito proce:;so : quem sabe s i o sacrific io ele sua 

t O Direito Cri·nina\ fa>.i'\ parte ào·3o anno do curso . 
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felicidude, de sLm alegria, o sacriô.cio de sentimentos, que, 
depois dos que nutria por seus paes, eram para elle os 
mais fortes e das affelções que lhe eram mais charas '? 

Elle era já bem conhecido em S. Paulo e a prova 
é que este peqLleno incidente l1avia repercutido por toda 
parte, mórmente pela voz dos seus multiplos inimigos que 
até para a imprensa do Rio fizeran1 expedir telegrammas. 

Davam - lhe alli a importancia de uma perseguição 
tenaz, compensada felizmente por uma protecção decidida. 
Apenas estudante jú o julgavam responsavel pelas opiniões 
partidarias que se degladiavam e conforme a facção politica 
tinha nelle amigos e inimigos . A garant ia do seu modo 
de proceder illeso naquella idade estava, quando outra 
não houvesse, no sequito ele clesaffeições que ·o arrastava 
comsigo ao lado de sympatllias manifestas . InvejaYam-lhe 
tudo, elle n5.o escrevia um artigo num jornal, não i publicava 
um folheto, não praticava um acto, que não fosse analy
saclo, estudado, commentado, calumniaclo, adulterado, por 
uma turma de idiotas ele que elle proprio tinha compaixão l 

Tinha bons amigos e affeições que o honravam . Na 
imprensa mesmo recebia elogios de todos os jornaes, com 
excepçê'LO de certa parcialidade academlca. Si algum o 
queria atassalhar ia para os Apecliclos claquellas folhas 
e até ús vezes nem lia o que se dizia delle, nem de bom 
nem de m ão . 

Voltando ú questão Thcoplülo, insistirei nos pormenores 
segundo ouvi-os em tempo . Davam-se os dons muito . 
Tinham ambos reluções em casa elo Consel11eiro Martim 
Francisco . Nesse ínterim Theoph ilo Dias quer casar-se com 
uma elas filhxs do Conselheiro e este oppõe-se. 

Silva Jard im é nomeado professor da Escola Normal 
e aquelle vê nisso uma preferencia de pessoa que o lmmi
lhava . Corta as relações com a família Martim ao passo 
que o outro continúa a entretel-as cada vez mais amistosa
mente . Theophilo conseg·ue casar-se com a filha mais velha 
do Conselheiro contra u vontade deste, e começa a espalhar 
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infamias a respeito de Silva Jardim. Este, entretanto, 
continuava a dar-se com a familia de Martim Francisco, mas 
abstinha-se completamente de pronunciar alli o nome do 
adversa rio. 

Desse attricto domestico é que nasceu o conflicto, 
tentado, ao que me parece, pelo desejo de afastar para sempre 
de peeto daquella família aquelle que o recem -casado 
sabia ser um futuro peetendente á m ão ele sua çunhaela. 

O velho Conselheiro, não obstante o parentesco que 
o ligava ao Theophilo, não deixou ele approvar o procedim ento 
jurídico ele Silva Jardim. Era homem da lei e tanto elle 
como a familia esforçavam-se em parecer agradavels áquelle. 

« Sentirei muito, dizia elle ao Dr. Bueno de Andrada, 
si o Conse~l1eiro e sua familia magoarem-se com este modo 
de proceder meu, porém a minha dignidade manda-me que 
processe T~:1eophilo Dias. >) Ao que respondeu aquelle illustre 
engenheiro : c< Nós não podemos dizer-te que sim nem que 
não ,· que sim, porque elle infelizmente, é verdade, acha-se 
ligado á nossa família; que não, porque foste infmnem.ente _ 
offendido e precisas de uma reparação ( carta ao Pae em 22 
de maio de 1881 ) . Silva Jardim jámais interrompeu essas 
relações de amisaele e o Conselheiro fazia-lhe em publico 
as melhores referencias, promettendo-lhe assim que se 
formasse a mais decid ida protecção, o que cada vez mais 
fazia exasperar Theophilo Dias. 

O processo correu com regularidade, houve inqueri
m ento de testemunhas e vieram os autos a Silva Jardim 
para dar queixa ao Juiz de Direito, pois era sua inten
ção fazer peonuncial-o, prestar fiança e depois perdoai-o, 
ficando o réo, porém, sempre com esse labéo ele criminoso. 

Felizmente elle recons iderou o caso e a conselho de 
outros amigos e meu, deu sumisso aos ditos autos, não 
levando por diante o seu desforço . 

Por esse tempo pensou Silva Jardim em ir fazer o 
4° anno em Pernambuco, receianclo-se da parcialidade do 
lente respectivo em relação a esse procedimento. 
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Acontecia que além das intrigas de Theophilo Dias 
que alimentavam as fontes dessa indisposição entre dis
cípulo e mestre, eram as aulas deste dadas das 10 ás H horas 
do dia, em que Silva Jardim leccionava na Escola Normal. 

Assim pois cogitou de uma licença, por quanto não 
lhe ficava bem implorar piedade do lente, que sabia-o 
estar prevenido contra elle e tirar dessa questão de fre
quencia argumentos contra si. 

Felizmente, tambem, houve uma reconciliação e não 
foi preciso ir a Pernambuco para atravessar o 4° anno 
de Direito, por ventura um dos mais agitados de sua 
existericia. 

Esta viagem realizou-se mais tarde em condicões mais 
excepcionaes ainda. ·9 

Depois disto, Silva Jardim, que tão cedo já contava 
tantos inimigos, adquirira o habito de andar armado e 
acostumou-se cedo a affrontar a ira de seus adversarios. 

Mais tarde, esses dous distinctos moços se reconciliaram, 
pelas mesmas razões, talvez, por que se repelliram antes, 
pois ambos effectuaram casamentos com filhas do Conse
lheiro Martim Francisco, o Dr. Theophilo Dias primeira
mente e Silva Jardim depois de formado. 

Esse encontro que poz em evidencia a coragem do 
critico, revelou desde logo que o escriptor era capaz de 
sustentar suas icléas em todos os ' terrenos. 

Não admira, pois, que mais tarde affrontasse os mais 
imminentes perigos em defesa da causa que abraçara. 

Quanto mais se afastava da Academia tanto mais se immis
cuia na viela jornalistica, publicando com Valentim Magalhães, 
seu conterraneo, um jornal diario intitulado u Comeclia, em 
estylo gracioso, faceta, que attravessou um largo período e 
assignalou-se pela originalidade das concepções e pelo humor 

.il 

fiJ 
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com_ que tratava aínda das questões mais sérias e mais se 
divorciando· do regimem academico de então, adaptava cos
tumes completamente diversos e em opposição áquelles. 

Silva Jardim era um mixto ele gravidade e humorismo : 
em publico assumia um ar seria de representante da 
nação e na intimidade desabrochava em ditos · causticos 
e tinha sempre uma graça hilariante . CultivaYa a ane
cdota, a pilheria espirituo3Q e o truc elo bmn tom. 

Esse facto de pôr-se ú frente de mTla em preza jornalística 
provocou censuras de seu pae que sabia quão dispendiosos 
eram esses encargos, fazendo allusões ao t itulo da folha . 

Silva ~p.rdim justifica-se de um modo muito original. 
<< O jornal chama -se Comedia e não me pareceu isto 

nenhum_ contrusenso . Dante escrevera a Divina Comeclia; 
(" 

Balsac escreveu o. Comedia humana . Parece-me que eu 
nrro sou melhor do que elles. Ninguem lembrou-se ainda ele 
achar inconveniente o Figm·o, o melhor jornal de França. 

Figaro, entretanto, é o nome ele um barbeiro. Quem conhece 
litteratura , n[to clú valor a essas pequeninezas ; achei até 
estranbo que um espírito como o de Vm . t ivesse destes 
escrupulos . O facto é que os jornaes todos receberam muito 
bem a folha, elogiaram-nu muito e que até considerou-se 
extraordinariamente . 

Jú é a segunclu vez que, pretenden lo entrar para jornaes 
ou associando-me a taes em prezas, Vm. num muito bem 
intencionado, porém erroneo modo ele ver, me censura. 

Quando comecei a escrever, Vm . censurou-me e si 
eu hoje alguma cousa valho, devo-o á imprensa . Cada um 
de nós ten1 em si m esmo uma vocaçuo, que é uma força 
fatal que o impelle e que não ha utilidade alguma en1 
contrariar . 

Pois bem, creio que eleve ficar satisfeito com esta 
noticia - sal1i da Comed ia I Mais por necessidade de re
pouso que por medo de per der dinheiro; sahi ela folha 
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sem prejuízo algum que nuo fosse ele tempo e trabalho 
que aliás dei-os por bem empregados. 1 Pretendo descansar
algum tempo e entrar depois de novo para a reclacção da 
1ribuna Liberal para a . qual fui ha dias convidado. (Carta 
cit. de 22 de maio . ) 

Effectivamento reentrou para aquella folha a convite· 
elo Dr. Inglez de Souzu e continuava na faina litteraria .. 

Apezar dos desgostos que lhe trouxera sua estréa 
litterari o. , a vida lhe corria alegre, sem degenerar em. bo
hemia. A suo. qualido.de ele reclactor ela Tribuna clo.va-lhe 
entrada nos theatros e divertimentos publicas ele cujGJ 
parte npreciativa se occupo.va no jornal. 

Nu o havia maiores distracções em S. Paulo ; de tem})O:'i
a tempos, appo.reciQ umo. companhia dramo.tica e mais . 
raro ainda uma lyrica, ele segunda orclen1. SRva Jordim1 
nu o perdia espectaculo ; encontra vamo-nos no S. José, eU e· 
})OI' po.rte ela Tribuna e eu ela Prooincia. Alii, fttziomo& 

1 Retit·o-me da reàacr:ão e gerencia desta. folha . Sou leva.ii o a. isso por motiva· 
imperiosos que os muitos tea.balltos que se acl1am a. rnen cargo me criam. 

Aos meus c ompanheiros de trabalh o Srs. Valentim 1\l aga\hã.es e Gustavo Pa.cca. cnbe-ma
ag-ra.decer since r:unerJte n. delicadeza do tL·n.cto, a solidariedade jamais quebra.cln., a 
:tmizade e·u!·im gue sempre me dispensal'n.m. 1\{ oço ~ de invejnvel talento, e de uma., 
honestidccde a t oua a peov::t, a. Co;;wdia na.s s uas miius tem um futmo o mais risonlw 
possivel. 

Sin to ter ele deixar tão amn.veis companheiros, e tão dedicftclo.s am igos. 
O mn.is dHTic il da tare fa es.t ti feitt). 
O:s qne se e:npenham na publicação de jornaes ~a bem o quão custos o é o começo ªe

um a r'olh:t · a Comedia j ~'t tem o ::;:.e u b::-~ ptismo i t·estn-lhe a go ra u penas continuar a vid'b. 
·futul.'oS.:t {]UC ten1 le,·ado, c que c ontinua r\1 a cond uzir de certo, ago ra, que a.ugmeuton 
o pe!'isonl dos seus redrLctores. 

H,etit·a.ndo - m~ d't redacçiio d::t folha não porlia eu deixar de transmittir-lhes o.s
protestos do minha estima c leal amizade. 

S. P aulo, -13 de a.<Jril de 1331. - S'i ;vg Jard·i;n . 

Peh d eclara.oão acima. vil o publico nm grande clal'O abet·to nesta. folha. .. 
De ixa-nos. o nosso amigo e col lega. Silv{t Jn.t·dim. Os se rviços .por elte_ prestados·a 

Com eâia. , ft· ucto elo seu talento e do seu trabalho, são por de mars notorws pac~ que 
cnreçallt de encomios. . 

A nossa, aruiza.clc nem por isso pa.dio-se . Os motlvos da retir;).da. do nosso n.n11g:.o 
sfi.o ju~tissimos, nã. r1 o n egamos·, 10-mentrLmo - Jo apenas. . . . . 

Comtudo, es pe1·amos continuara a p1·esta.r- nos o ~ u:x.llw da sna. bnlhante e vigorosa 
penna. Si a sua ooratidão pflr:t comnosco não é 1)equena, a nossa~ enorme. 

Deixam os de ~er seus companheil'oS de redD.cçfio: continuamos seus devotados e-
sinceros amigos. 

Deixa t:-tml> em de ser nosso companheiro de trabalhos o nosso nmigo Adolpho C .. ~. 
A lmeid:t l\iaü1-. 

OIJriga,m-n'o a isso os muitos trabalhos e occupações que o sobrecarregam. 
Lamentando a sua ausencia, desej::unos-lhe mil venturas. 
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juntos a Cl'itica da peça, apanhando elle o lado comico 
e vulneravel. 

O seu espírito era analytico, penetrante e regularmente 
caustico. 

finha umas simplicidades adoraveis . Em uma occasião 
achou de um comico indizível o titulo que eu dera a um 
folhetim theatral. 

Era uma especie de reclame á clistincta actriz que 
lhe servia de epigraphe e intitulava-se : Beneficio da 
Senhora Lucincla. E, como epigraphe ele folbetim litte
rario, elle achava de uma graça inexcedível e repetia, 
pausadamente, a phrase, e ria, a bandeiras despregadas, 
porque sob o ponto de vista que elle encarava o caso, 
esse burgue::;ismo valia ouro. Dizia que o assumpto era 
bem trata~o, n1as que o titulo: « Be-ne- fi -ci-o-da-se-nho-ra 
Lu-cin-cla, >) era unico ~ Confesso que nunca penetrei nessas 
sübtilezns ela critica . 

(_ 

Amava os períodos incisivos, como se depora da 
propria correspondencia, curtos, elegantes, agrupados em 
pequeno espaço, distanciado de outros, por trez pontinhos, 
como se usa no estylo philagramcdico. Preoccupava-se 
excessivamente com a fórmn, rendilhnnclo os nssumptos, or
namentando as idéas, repisnndo as phrnses susceptíveis de tro
cadilho, no geito do Pnclre Antonio Vieirn, que muito amava. t 

Em toda súa vida preponderava o rithmo, era methodico 
até nas distracções e consagrava uma parte elo dia a uma 
certa occupo.ção, outra á outra, repartidamente, com exclu
são, sem atropellos, conscienciosamente, como o grande 
Alfredo, que entre o dormir, governar e clizei' orações, 
distribuía as vinte e quatro horas cliarias. 

Esse habito foi-lhe de grande utilidade no correr da 
vida, porque trazia os seus negocias em dia, era econOinico, 
financeiro mesmo ; recusando com e~crupulo os melhores 
offerecimentos . Não tinha luxos, regulnva a sua }Jequena 
mesada; gastava pouco; e tinha a preoccupação constante 

1 Vi de : Collecção da Tri.bun.a L ibera!. 
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de viver sobre si e independente, auxiliando dentro de suas 
forças a educação dos irmãos e a subsistencía da propria 
família. 

Desde pequeno, ao que parecia, entregue a estudos 
de todo genero, sem methodo, tinha uma leitura variada, 
e jamais foi dado a conquistas amorosas . 

A élffeição que nelle despontava pela que foi depois 
sua esposa, tomou em breve as proporções de um culto, 
avassalando-lhe o coração e servindo de criterio a todos 
os actos de sua vida . 

Frequentava com assiduidade a casa de familia do 
Dr. Inglez de Souza, onde, uma vez por outra, lograva 
encontrar-se com a virgem de seus sonhos. " 

Estes serões eram de um effelto magico na imaginação 
do moço apaixonado e muitas vezes fui confidEJnte de seus 
amores ternos e das duvidas que então nutria quanto á 
realidade de seus maravilhosos castellos . Tinha consclencia 
que era correspondido ou antes que não era indifferente 
ao affecto de sua diva, mas dahi á realisação de uma 
unidade de vistas, de uma communidade de apego, de uma 
identificação ele sentimentos, ia muito e o pobre enamorado 
soffria horrivelmente entre o desejo e a incerteza . Confesso 
tambem que nunca ouvi sentimentos mais puros e ideaes, 
em contraposição com o meio social . 

De família modesta, si bem que notavel, pareceria 
que a aspiração á mão de uma filha de illustre estirpe, 
era um calculo burguezmente determinado por ambições 
menos justas; mas, em face elo modo por que eram 
resalvaclas as apparencias, 1 do culto verdadeiro consagrado 
ao objecto de seu amor, ninguem diria que havia o menor 
vislumbre de interesse, quer academico, porque o pae 
fosse cathedratico, quer politico, no futuro porque fosse 
chefe considerado de um dos partidos monarchicos do Brazil. 

1 Cart:l. de 10 de outubro de iSSi, citada . 
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Essa lisura de pensar e sentir, junto ao modo de proceder·7 

em_ .reloçt'Lo aos parentes de sua bem-arnada, valeu-lbe 
a adbesão destes e entre as casas que feequentava a: 
do Dt•. Antonio Manoel Bueno ele Andrade era uma das 
m_ais appetecidas> onde pela Exma. Senhora deste era acolhid0' 
como pelo esposo, con1o pessoa da familla e distinguido· 
con1 todas as honras de que so tor nava n1erE'cedor . 

Para peovar a exaltação de sua sensibilidade ternurosa, 
1nuitas vezes acordava soluçando abeaçado ao travesseiro 
num estherismo de moça ap11ixonada. No outro dia, con
fessava-o ingenuamente, bem dizendo essas lagrimas que: 
lhe alliviavam o peito tão cheio desse am or immenso . 

t 

Fôra elle quem n~e apresentara ú familia elo Conselheiro· 
Martim Frt_mcisco, uma noite_, em que me levou pelo _ 
prim eira vez á casa do Dr. Inglez de Souza. Sempre. 
ousado, achei-o nesta occasião timido e modesto, pelo 
facto de estar presente aquella que lhe occupava a ima 
ginação . 

A familin elo Conselheiro compunha-se delle e da 
senhora e tres casaes de filhos, o mais velho, do mesmo 
nome, e os dous já citados, Antonio e José; a esposa do 
Dr . Theophilo Dias, a menina Margarida e uma pequenita 
de nome Maria Floro.. 

O velho Conselheiro eea um cidadão dist inctissimo, 
affavel, tolerante, prestimoso, am igo ela mocidade, cheio ele 
desvellos pelos seus, pondo seu })restigio ao serviço dos 
fracos, elos desamparados, prestando beneficios poe amor 
do })roximo, sem pretenções a recompensas, forte de seu 
valor, grande, n1agnanimo, apezar de ni1o ser rico n1as 
sempre generoso, nobre e inimitavel! 

A Exma. Sra. D. Anna Bemvinda Bueno de Andrada, 
digna esposa do Conselheiro Martim Francisco Ribeiro de 
Andeada, era um espírito superior, de grande cultura 
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intellectual e trato social, amiga elos seus parentes e de
sejando para os fi lhos, ntí.o riquezas que poderiam. advü' 
posteriormente, m as posiçuo, amor ao estudo, e represen
tação no meio em que viviam . 

Apreciava Silva Jardim, instigava-o a que proseguisse 
nos seus estudos, a que fosse professor ou cathedratico~ 

que quanto a ellu1 era a m t:ti3 bella carreira a elo magis
terio . 

Dos filhos um cursava a Academia, outro se form.ar t'l 
em Engenharia e quanto ao terceiro, na escala ascendente, 
era jó. Bacharel em direito . 

Nb intimo, eram os tres soberanamente clemocraticos, 
amaveis, accessiYeis, e dotados todos ele talento . Silva 
Jardim. mereceu de todos o mais honroso acolhimento crue 

" sempre soube prezar, tornando-se digno ele hombrear com 
tão illustres m.em.bros daquella invejavel família . 

" 

Respeitando as crenças politicas de todos elles, entrou 
para a Tribuna Liberal, onde escreviam simultaneamentra, 
e houve-se por tal modo que em uma organlsaçuo ele chapa 
liberal lamentou-se que não tivesse a idade precisa para 
ser incluído nella como candidato do partido. 

O mesmo não succecleu n seu antagonista, o Dr. Theo
philo Dias, que, depois de se haver prom:n ciado fran 
camente r epublicano, acceitou o convite para a representação· 
provincial, annullando todo um passado brill1ante de pro
paganuista emerito . 

A sua dedicação pelo Conselheiro em.anava pois de 
um principio estranho ú política, mas teria sido irresis 
tivelmente arr astado a ella, s i um poder, por ·ventura 
mais forte, o nilo avassalasse de todo . 

Essa resistencia heroica adveio-lhe ela escoln philoso
phica que no anno ele 1881 abraçou e que presuppunha. 
nos adeptos a qualidade indispensavel de republicano . 
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O velho Conselheiro era o primeiro a reconhecer que 
os partidarios desta escola eram moços na maioria serias 
e moealisados, e essa opinião não foi indi:fferente ao pro
nundamento de Silva Jardim pela nova philosophia que 
-estava fazendo ruidoso successo entre a mocidade do 
tempo. 

Antes, porém, de acceitar a nova ordem de idéas, 
meditou muito Silva Jardim, decidindo-se a final, pela 
força ele argumentação e pelo seductor exemplo que davam 
os sectarios da escola, indo de uma província a cutra 
evangelisar em nome da boa nova. t 

Não sei si a este tempo a familia da que foi mais 
tarde sua esposa j á o olhava com segundas intenções~ 

mas o fact~ capital é que não lhe desgostava o passo dado 
pelo joven academico, com. quem entreteve, á lXlridade, 
verdadeiras discussões no sentido de se esclarecer a res-,, 
peito. 

Muitas vezes, depois de convertido e industriado nos 
principias philosophicos, que mais tarde escudaram a sua 
propaganda republicana, me dizia elle de volta da casa 
do Conselheiro, que outro não fôra o assumpto tratado 
entre elle e sua intelligente e illustrada sogra futura e 
que, 'apezar de parecer afastar-se da sua norma de con
ducta, reparava como podia todos os ataques atirados 
por ella em fórma de objeções á doutrina e sahia-se de 
modo tal que si não conseguia convencer áquella a quem 
se dirigia, pelo menos, reconhecia que ella não era anti
pathica á sua nova p.hase de philosophar . 

Era que o unico objectivo desses tempos era tornar-se 
agradavel a todos, conquistar as sympathias dos parentes 
e chegar á realidade do casamento, 2 inda que fosse 
preciso ser bacharel, o que já não tomava a serio, em 
virtude da modificação philosophica por que passara. 

1 Em 1881, M. Lemos e em 1883, T. Mendes. 
2 Carta de 2 de març o de 1883 • 

• 
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Como se vê, inda por e3te lado o culto da familia 
precedeu ao da patria, na evolução de seu caracter, de 
accôrclo com os ensinamentos ela relig"ião ela Humanidade. 

A 15 ele novembro ele 1881 funclava.:.se o Centro Posi
tivista ele S. Pa~6lo, filial ao elo Rio ele Janeiro, sob o 
patrocínio elo Sr. Miguel Lemos, que alli compareceu 
secretariado pelo Sr. Gener.ino elos Santos . A meu convite, 

• reunieam -se em minha casa, á rua elo Piques, os diversos 
sectarios do positivismo orthocloxo e entre elles sobre
sahia pelo fervor ela icléa, Silva ·Jardim, que, com outros, 
assignou a acta de installação . '"' 

Nilo cabe aqui tratar o desenvolvimento que teve essa 
instituiçilo nem o fim que levOLl pelo aband~no de seus 
principaes installadores. 

Somente quero accentuar a influencia que essa corrente 
ele icléas, ele sentimentos e actos, exerceu na viela do 
temerario propagandista . 

Começou por disciplinar a intelligencia subordinando-a 
ao sentimento e actuando de accôrclo com os prin"cipios 
fundamontaes da doutrina . Dispersou os livros revolu
cionarias e procurou adquirir 0 3 indicados na Bibliotheca 
PositiDista e isto se verifica pela enumeração que faz no 
cap. IV de suas 1VIemorias, paginas 205 a 222. 

Pequena era a bagagem litteraria que trazia; além 
da Gente do lVIos teiro, havia publicado de collaboração 
com Valentim Magalhães dous outros pamphletos insi 
gnificantes : as Idéas ele nwço, composto de phantasias 
criticas ou suppostas philosophicas, contos, etc., o General 
Osorio, cot13tante de um e,::;boço enthusiasta e nullo, sob 
o ponto de vis ta biographico, da vida do guerreiro 
gaúcho. 

Na Critica ele escada a baix o, de maior formato 
e muito mais largo folego, nada se encontra de· producente. 

' v 

-· 
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Era um desenvolvimento de que a Gente elo lltfosteil'O consti
tuia o thema com applicação diversa . Assim como não tinha 
de que corar á lembrança de3ses trabalhos, nenhuma 
recordação grata lhe ficara delles e de bom modo trocara 
os habitas revolucionarias de jornalista e Htteruto pelas 
locubraç.ões serias de 1 h ilosopho e peopagand ista do ensino 
posit ivo . 

Pôde então obter uma comprehensüo niticla do homem 
e do n1unclo e todo o seu esforço dedicou-o ao estudo das 
sociedades . 

Na escob pr imaria, de que se encarregara, dera o maior 
desenvolvimento ú cllffusão elos conhecimentos com_pativeis 
com as ic~:1des dos alumnos, fazendo-os ascender elas 
concepções concretas ás abstractas, das ficticias ús positivas, 
passando em revista as icléas metaphysicas e mostrando 
que o individuo acompanha no seu desenvolYimento a 
evoluçilo ela HLlmaniclade . 

Fez uma applicaçüo aos processos da aprendizagem, ela 
lei elos tres estados, e mo.::.trou como a leitura hav ia passado 
pelos peeiodos respectiYos, sendo a principio feita pela 
s:;llabar;ão, correspondente ao fetichismo, depois pela sole
tração pha e intermedia, e, por fim pela palaDração, 
que era o e tado definitivo . A' vi ta disto, cleciclio-se pela 
Cartilha lVIa ternal de João ele Deus e propagou-a com 
ardor . Como se sabe, neste livro ens ina-se a ler nüo por 
syllabas nem soletrando, mas sim pronunciando já as 
palavras, pelo exame esteuctural clellas, indo das vozes 
combinadas mais simples para as mais complexas . 

Tirou as ultimas consequencias deste methodo, que 
é de lamentar não tenha entre nós continuadores e chegou 
a re"'ultados que o proprio autor não obteria melhores . 

Foi em vista disso que mais tarde, a convite do Dr. Inglez 
de Souza, foi propagal-o entee os mestres do ens ino, na 

• 
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provincia do Espírito Santo . Esta viagem de propaganda 
do methodo de João de Deus constitue os pródromos das 
que annos depois realisou em ponto maior em favor da 
acceitação da idéa republicana . 

:Mostrava-se já ahi o propaganelist o_ incansavel da boa 
nova, preparando as armas que depois terio_ ele terçar em 
defesa elos princípios republicanos . 

O afastamento do Dr. Inglez de Souza da imprensa 
paulista, deixou Silva .Jo.rdim entregue a suas novo.s idéas 
e muito concorreu })ara elivorcial-o completa ejnteiramente 
de qualquer adhesismo ao partido liberal. 

Não o fez sem tentar um ultinlü esforço e foi assi:in 
que lhe propoz levai-o como seu secretario pâra Sergipe, 
,p~ra onde primitivamente fura nomeado Presidente. Esse 
convite fo i discutido em sessão pelos membros do Centro 
.e clecidio-se que o confrade não devia acceitar o cargo por 
ser Jogar de confiança do delegado elo governo e implicar 
um pronum_ciamento monarchista . Levado mais pelo sen
timento do que pela razão, Silva Jardim, máo grado á 
differenciação de - idéas, estava disposto a acompanhar o 
amigo, a quem devia innumeras finezas, e em vista da 
resolLIÇuo de seus correligionarios, nilo trepidou em recusar 
-e foi com clesYanecim_ento que mais tarde acceitou a com
missüo ele ir propagar o methodo do ensino, segundo a 
Cartilha il!Jatcrnal. Desapparecia ahi a premissa ele con
fiança e nenhum outro inconven iente se apresentava a 
respeito desta nova commissao para que era convidado 
})elo seu ex-companheiro de reclacção. 

O Dr. Inglez ele Souza fôra chamado á Presidencia 
por occasião de executar-se a eleição clirecta em que o 



64 . 

presidente do Conselho, o Sr. Saraiva, achava-se empe
nllado e que foi a morte politica do então ministro do im
perio, o Barão Homem de Mello, que fez a indicação de 
seu nome ; não porque se exigisse dos delegados do go
verno ínt.eíra isenção de animo no pleito e a prova é 
que, passado este, foi elle removido por não se prestar ao 
manejo elos politicaços ele Sergipe, 1 apezar das recommen
dações indirectas qLle recebeu para intervir em favor de 
alguns. Ao seguir, porém, fôra -lhe ordenado pelo chefe do 
gabinete toda im_parcialiclacle, que, si bem a recommendara, 
melhor elle a pôz em pratica. . 

O fim principal de sua nomeação, dizia-se naquelle 
tempo, foi afastai-o de S. Paulo, ou antes, da Relação, 
em cujo l~gar de Secretm·lo era apoiado pelas prin
cipaes influencias. O Sr. Barão Homem_ de Mello, que 
tinha um &üro candidato, distinguio-o então com aquella 
nomeação e resolveu o caso por esse modo que estava 
em uso na politica clecahicla, como a inda hoje. 

Não obstante reconhecer o mecanismo por que essas 
causas eram feitas, o illustre moço tomara seu papel a 
serio e na -segunda província para onde foi mandado, em
prellendeu reformas de todo ponto indispensaveis . 

Depois ele melhorar completan1ente o systema ele 
ensino, quiz juntar a pratica á theoria e conhecedor elos 
excellentes predicados qLle assistiam a Silva Jardim para 
o m ogisterio publico e primaria, encarregou-o de preparar 
o espírito elos professores, seus collegas, a executar os 
processos do ensino contidos no_ sua principal reforma. 

As confeeenclas de Sllva Jaedim fizeram um verdadeiro 
successo e de lá voltou coroado de louros, por uma com
missão de senhoeas que lhe offertaram uma riquissima 
grinalda com inscripções honrosas nas fitas pendentes . 

Quem estivesse ao corrente destes successos, não estra-
nharia ver, seis annos depois, o mesmo in temera to pro-

1 Um candidato chegJ u a pedir para que ao men')s o Presidente o d eixasse, nas 
vesperas da e leição, p:tsse:u no cavatlo de se lla deste, pois isto só lhe asseguraria._ 
vict orh d ~n <lo ·O CJm l candidato olficial • E' bem de ver que não fo i attend ido. 
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pag·andista levar o ensinamento da doutrina republicana 
a todas 9-S cidades e villas por onde andou e ser coroado 
dos mesmos resultados . 

Na pessoa de Silva Jardim, os processos philosophicos 
aperfeiçoaram os methodos do ensino de que foi um bene
nemerito vulgarlsador e estes por sua vez reagiram sobre 
aquelles, peopagando o prlncipio capital da doutrina, no 
tocante a realizar a reorganisação social sem Deus nem Rei. 

Essa formula dos incyclopedistas do XVIII seculo occu
pou-lhe a attenção em quasl todo o decennio de 1879 a 1889, 
a principio, pela adhesão franco. á Religião da Humanidade, 
depois, pela propagação externa da fórma r~publicana, 

não poupando em nenhuma dessas phases sacrificios de 
especie alguma. , 

Na primeira immolara, com espanto da familia, que 
o acreditava um verdadeiro crente, as suas idéas de bom 
catholico, que o fôra, e na segunda, o socego elo proprio 
lar, que era para elle um outro culto santo. 

Assim, pois, e por mais que repugne aos seus proge
nitores que se conservaram firmes nas suas crenças catho
licas e verdadeiras, não se póde conscienciosamente historiar 
a vida do grande propagandis ta da Republica sem levar á 
conta do Positivismo as convicções que se gero.ram no seu 
cerebro e que uma vez accentuadas emergiram ela profundeza 
da consciencla para a tribuna popular . 

Emquanto qLle o philosopho gerava o político, o pro
fessor apparelhava o tribuno. 

As duas viagens feitas a S. Paulo para o mister da 
propaganda po3ltivista, uma em 18S1 pelo Sr. Miguel Lemos 
e outra em 1833 pelo Sr. Teixeira Mendes, deram a Silva 
Jardim a concepção da evangelisação de uma idéa por meio 
da palavra fallada. 

Em todo tempo fôra assim, mas o vivo exemplo dos 
dous representantes elo P03itivismo o impressionou devêras. 

S. J, - 5 
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Aprendeu pelos olhos que o effeito sobre as massas 
-era n1ais prompto e na experiencia intermeclia que realizou 
e m 1882 convenceu -se sobre terreno> embora estrEtnho ó. fé1 que 
outro niio devera ser o processo ele qualquer vulgarisação 
,de uma icléa. 

Quando se encontrou desembaraçado elos preceitos reli
~·iosos de qualquer especie> atirou-se á propaganda da idéa, 
que elle considerava a salvação da Patria etn perigo. 

Nesse interregno tinha disciplinado o seu esp irlto 1 

-cultivado sua intelligencia , emancipado sua consciencia, 
aprofunda~o o estudo das sciencias sociaes, e mantido ftemes 
as convicçõ3s r publicanas. Tinha além disso um desejo 
ardente d~ celeJJridacle, de renome, de ambição legitima 
do poder, sopitados pelo3 princípios severos do Positivismo . 

Segundo a lei da philosophia primeira, que quanto 
m aior é a acçti.o m ais fm'te ss torna a reacção, quiz 
realizar em pouco tempo o trabalho de longos annos e dahi 
essa febre de propaganda a todo transe, annunciando o 
,.advento ela Republica pela r evolução ! 

A litteratuea nilo o satisfez, a abolição encontrou-o 
-a JJraços com 11 SLla cathechese pelo Positivismo nos 
}Jrlmeiros annos; ainda assim, antes de se declnrar se
ctario de Augusto Comte, procuroLl filiar-se a sociedades 
secretas, onde me.is se trabalhava em favor dos escravos . 

Foi assim que o propuz para membro ela Loja Ame
rica, cujo Ycneraoel era Luiz Gama e onde, depois que 
.se levantou e agi tou no paiz a bandeira da aboliçêio, n5.o 
.se tratava de outra causa . 

FLü eleito substituto do orador, que era Amerlco ele 
Campos e que pouco frequcmtava a Loja, doutrinando ú 
luz elo dia na Prooincia ele S. Paulo; porque jú vivíamos 
-muito conjuntamente, Silva Jardim e eu : o levei ús sessões, 
mas já nos ultimas tempos ela mlnlla frequencia . 
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Estou muito acostumado a ver, no meu mesquinho 
papel de abolicionista e republicano intransigente, muita 
Gralha, como diz o Sr. Lucio de Mendonça, ferido 
pelos mesmo motivos na sua g-rande alma de patriota, 
se vestir com minhas pennas, passando em silencio e 
lançando ao abandono o nome obscuro do companheiro que, 
tanto na tribuna como na imprensa, serviu com a maior abne
ga<:.lto a causa pul lica . Si não fôra i so, seria aqui cabível 

·uma reivindicação dos serviços prestados, quer ao lado desses 
dous correligionarlos, ! ·batendo-me pela dupla escravidão 
de minha patrla, quer no meu posto de' funccionario 
publico, donde fui impellido I elos idolatras da monarchia 
e por fim demtttldo pelos mais indignos ainda, amigos 
da Repul lica, na época em que se fez dd' thesouro 
publico um syndicato, sob a firma social Ruy 9- Comp. 

~ 

Naquella celebre casa elo Piques, que occupava o ver
tice de um triangulo ele que a Academia e o principio da 
rua Direita eram os dons outros, terçou Silva Jardim 
mais de uma vez as armas em favor da abolição . Mas 
alli a gente se limitava mais a agir, e toda actividade era 
consumida em roubar negros e refuglal-os, mandai-os 
para outras províncias, quando provindos directamente da 
Côrte ou de outras partes . 

Por este tempo esteve refugiado na mesma casa, onde 
me achava hospedado, um escravo do então Ministro ela 
Fazenda do Imperlo, que era meu superior em gerarchia 
e creio que por esta razão me o coube em partilha, pois 
o seu senhor era um dos renegados da Republica, adhesos 
do gabinete 5 de janeiro ele 1878 e muito se arriscaria 
quem lhe occultasse a propridade . O Sr. José do 

1 Luiz Gama e Ame rico de Campos . 
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Patrocínio póde dm· testemunho disso, que foi quem o con
'Signcm em carta a Ltüz Gama o 

Mas, voltando ao caso da maçonaria, um bello dia 
resolvemos não frequentar m ais as sessões, porque se me 
afigllrou que como concepção não passava aquella de uma 
religião atrasada com pretenções a substituir o catholiclsmo,. 
já por nós abandonado, por não satisfazer mais o ideal 
moderno, apezar das grandes qual_idades moraes que 
possuía e ser sob o ponto de vista da organisação social 
inatacavelo 

Silva~ Jardim acmnpanhoLHne nesta retirada e f0i 
notavel o discurso que então proferia o 

Pela§; noções que possuíamos já então, toda religião 
compunha-se de tres partes : o dogma, o culto e o regimeno 

A maçonaria professa o dogma da crença no supremo 
architecto do universo, que é Deus, e acceita os crentes de 
todas as especies, na esperança de convencei-os do seu 
monotheismo ; quem ama vez penetrou nos seus templos 
não póde pôr em duvida o culto que alli é manifestado 
:pelo ceremonial religioso posto em pratica . pelo grão-mestre 
e os seus acolytos, traduzido em palminhas triplicadas ; 
;palavras cabalísticas sem a pompa das celebrações catholicas e 
·a pratica da caridade constitue o principal ponto do regi
men maçonico e fortes laços ele frafernidade ligam entr.e 
si os irmãos da mesma família, que para se considerarem 
mais verdadeiramente dignos deste concurso, se intitulam 
os flUws rila vi1:wao 

Assim, pois, a ma-çonaria, outra c0usa não é ·que uma 
religião .monotheica e por mais ·s implificada presume-se 
mel:llor o 

A·inda hoje funcciona ·de noite, como o christianismo 
em seu começo, e está só á espera de dominar as 
consciencias para sahir das trevas e dictar as suas leis na 

" 
I! 



praça publica . Si os factos consummados, a experiencia de 
longa pratica de viela, autorisam qualquer illação consen
tanea com taes precedentes, é de crer que continuará a 
se· revolv.er no escuro clos.valles por muitos secrtlos, si cedo 
não mudarem de tactica. 

Como se vê, sem a organisação monumental do catholi
cismo, occultando na sombra os seus íntimos desejos 
de mando, não está a r eligião maçonica em casos de 
competir com a catholica e muito menos de succeclel-a na 
direcção das consciencias. 

Foram esses pontos que se procurou esplanar, e depois 
de motivar a retirada pela impotencia ela doutrina para 
alimentar espíritos já ele si refeactarios ao catholicismo,, 
sahimos amigos e camaradas, sem a menor hos~ilidade aos 
nossos irmãos . 

Depois disso, para achar um paradeiro ao nosso ardor 
fi 

social, atirámo- nos ao Positivismo, como unica taboa de 
salvação, pois que todo o edificio do sobrenatural havia-se. 
derruiclo ao sôpro da descrença . 

Mas já então, de accôrdo com a doutrina, o problema 
da nbolição tomava um nspecto novo, ele que ainda não 
se havia cogitado . 

I 

Era mister clividil-o em duas partes principaes : eman-
cipar e incorporar . 

A emancipação não se augurava tão clifficil no ponto 
em que se achavam os negocias publicas como a incorpornção 
desse proletariado immenso á sociedade brnzileira . 

Esse l)henomeno se dera multo restrictamente no Norte,. 
por causa de circumstancias estranhas ao trabalho dos 
abolicionistas, como ver-se-ha mais tarde. 

Silva Jardim pedira licença ao governo para acceitar a 
commissão fóra da província ao serviço de outro i:Jresidente: 

il 
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Quem. não conhecesse-lhe os precedentes, diria que era 
effecti,ran1ente um presente de nupcias ou ele fim de 
formatura ou de ambas as co usas igualmente. O certo é 
que, de volta, tratou, com as economias realizadas no 
ensino professoril e na supradita viagem, de montar casa 
e obter os demais accessorios indispensaveis ao bacharelado, 
tomando para isso tambem dinheiro a juros . 

A commissão fóra um tanto lucrativa na altura do
sacrificio e, a não ser talvez o duplo objectivo economico
s6cial, teria sido dispersa em outros misteres . 

O reglmen positivista afastou em breYe SilYa Jardim 
dessas communs dissipações características do período 
academico . E, ao passo que essa conducta, pautada extrictica 
e virtuallt1ente pelos preceitos religiosos, o preservava7 

no vigor ela mocidade, dos perigos que acarretam a 
liberdade de agir revolucionariamente, em tal idade, lhe e 
attrahia mais a mais a sympathia dos parentes de sua 
bem-amada e lhe garantiam o successo de um pedido 
de casamento . Esse pedido fez -se, algum tempo antes 
de formado, tendo tomado o grão a 1 de dezembro de 1882 1. 

A sua carreira academica foi escrupulosamente comple
tada dentro do prnzo de cinco annos, tirando sempre notas 
plenas. Quando no fim do anno, por accumulo de trabalhos 
escolares, no magisterio publico, que coincidiam com a 
época dos exames, na Academia, não podia fazer o acto, 
reservava-o para o começo do anno seguinte, estudava pelas 
férias e sahia-se sempre bem nos exames extraordinarios, 
que tinham, além disso, a desvantagem de requerer maior 
som ma de estudos. 

Na propaganda positivista, emquanto que eu fôra 
encarregado de expôr a doutrina, aos domingos, segundo 

1 Carta de 1/i de abril de 1883. 
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as lições sobre os Grandes Typos ela Hwnaniclacle ele 
Mr. P . La5tte, elle tomá r a a si a incumbencia das festas 
sociolatricas, ou commemoro.ções patrias, realizando confe
rencias his toricas sobre o 7 de setembro, Tiradentes, 14· 
de julho, morte de Augusto Com te ( 5 daquelle m ez) e·· 
descobr im.ento elo. Americo. em 12 ele out lbro. 

As suas lições no Curso Annexo, como em qualquer
outro. po.rte que as désse, eram sempre em f"ói'lna ele· 
prelecções, tendo em. vista o methodo historico expositivo_ 

Nilo aclmittio. compendio, incitando os alumnos a que 
toma~sem suas n otas ou apontamentos . Para os que 
pretendiam m atricular-se na Escola Normal e mesmo os .. 
que fcerruentavam a cadeira de Portuguez, regida pelO>· 
Dr . Mamede até a sua entrada depo is na Acadrp11ia, clavR. 
elle aulas particulares em turmas, na séde do Centro 
positivista, á rua ela Esperu.nça n. 75, ao sah\}' no largo. 
ela Assemhléa . 

Por mais de uma vez ao annunciar-se concurso para 
profe.3sores, para preenchimento de grande numero de 
cadcii'aS vagas, fez circulares, que asslgnou commigoz 
propondo-se a preparar em beeve tempo os candidatos aos. 
differe ntes exam es . Encarregava-se de lecclonar . portuguezl'. 
pedagogia e escrlpta, ficando eu incumbido elas mü.thematicas,.. 
em que, como na maioria dos casos dos Cf Lle estudavam. 
entüo para direito, nCLO era elle muito forte. Sem embargos ,., 
r econhecendo sua fraqueza neste terreno, como em outros 
dominios scientificos, e mesmo por necessidade do officio, 
Silva Jardim emprehendeu uma revisuo nesses estudos e· 
muito aprendeu com o Dr. Godofredo Furtado, seu collegD: 
do magister io e presidente do Cen tro . Em seguida enveredou , 
pelas sclencias naturaes, estudando um pouco ele physica 
e chimica e astronomia, procurando penetrar nos domínios 
hiologicos, para melhor comprehender a sociologia, colil'nada 
pela moral, conforme a classificação ele Augusto Comte . 

Sustentava que um professor devia ser um homem 
encyclopedico e D.tirou·se com fervor ao estudo, embora 

.il 
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stlperfunctorio das sete ordens de conhecimentos que esta 
classificação scientifica preestabelecia. 

Uma elas theses elo positivismo é arremetter contra 
o jornalismo, a academia e a litteratice, aquillo justamente 
que outr'ra constituía a aspiração primeira de Silvs Jardim . 

Desde os bancos collegiaes que elle escrevia e nem 
estudava sinão com fito em formar-se·. 

Mas para logo renunciou a essa tríplice msnifestação 
ele seu espírito e dedicou-E:e ao ensino com todas as forças. 

Convém notar que elle tinha para tal fim uma ver
dadeira vocação, estava, como se lá diz, na msssa ele seu 

sangue . • 
As qualidades de pedsgôgo e homem de combate elle as 

herdara clEt seu pai e antepassados. Na sua ascenclencia, 
onde os consorcias pela legitimidade attingiam até a 4a 
ou 5a geração, contava officiaes do exercito, representantes 
desse generoso sangue rio-grandense elo sul, ainda hoje 
derramado heroicamente nos cumpos daquelle Estado. 

E nem se diga que, casando com pessoa de familia 
nobelesca, elle ia enquistar-se por este modo na fidulguia 
dos Anclraclas, porquanto nenhum facto deve ennobrecer 
m ais o homem do que esse encadeamento leg itimo ele 
seus antepassados, ainda os mais remotos, sem precisar 
dizer que entre elles muitos existiam de sangue azul. 

Não obstante não escrever mais para o jornal, nem 
elle nem eu, fazíamos com os adherentes ás nossas idéas 
uma propCJ ganda completa pela tribuna das conferencias. 

Esse systema não era em tudo semelhante ao que 
fazia o partido republicano paulista . Este, forte pela incle
pendencia material ele seus adeptos, amoldava-se muitas 
vezes ás convivencias da situação. Não é aqui o lagar 
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proprio para estudar a viela desse partido que se gerou 
e cresceu pelas deserções monarchicas; purificado pela moci
dade dns academias e do tempo, luctou sabiamente pela 
conquista do poder, o que conseguia em 1889, implan
tando-se no Governo Provisorio e trazendo para elle essa 
especie. ele vêzo das colligações que se desenvolveu fatal
mente na Republica sob a fôrma do adhesismo. Quando 
estudar esse momento historico da vido. de Silva Jardim, 
será occasião de aponta r os processos por que elle se 
desenvolveu e medrou, com manifesto prejuízo dos republica
nos puros que estavam no caso de exercer o poder . 

Bastará dizer para caracterisar o meio politico e social 
em que o infatigavel propagnndista se desenvolvia, que, na 
primeira eleição que res lizou o partido liberal, pelo voto 
uno e dlrecto, e a volta á. divisão da circumscripção por 
districtos, levou esta circumstancia á assembléa provin
cial em 1881 tantos liberaes quantos conservc1'clores, que 
desde muito tempo eram e:xcluidos da representação, pelas 
camaras unanimes, como faziam quando estavam de cima . 

Por essa occasião os republicanos elegeram tambem 
quatro ou cinco candidatos . 

De sorte que s i a representação provincial compunha-se, 
por exemplo, de 34 ou 35 membros, os liberaes contavam 
15, os conservadores 15, e nenhum clelles por sua vez possuía 
maioria para governar. A sorte dos partidos dependia, 
pois, da minoria republicana, que era, como alguem o disse 
na occasião, o fiel ela balança : })ara onde ella se inclinasse, 
dava ganho de causa . 

Nunca um governo se vio em maiores dif.flculclades e 
nem o regimen que elle representava pensou depender 
tanto do regimen que lhe era opposto . Nessa situação 
historica é que a colligação .tornou-se um expediente 
perigosíssimo, podendo ser supprido pelo criterio da justiça 
todo e qualquer confl.icto em que as forças partidarias do 
monnrchismo se equillbrassem na luta pela existenCia, ou 
melhor, pela conquista do poder . Assim, porén1, não 
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succedeu . O partido republicano ele S . Paulo, moldado um 
tanto á feição dos dous que se debatiam, tinl1o. tambem 
suas velleidades de querer gove1'1W1' s imultaneamente com 
qualquer delles . Assim é que, invocando princípios de 
justiça, votava hoje com os conservacloees paea res tituir 
um logar que lhe fôra arrancado, e am anhu tornava ainda 
a votar com os mesmos conservadores para clar a um seu 
coreligionario o empr ego r1ue os liberaes, pelo facto de ser 
o primeiro adversarlo político e o segundo republicano e 
ipso facto inimigo do governo, lhes haviam por uma lei 
legitimflmente subtrahido . Por exmnplo uma assembléa 
anterior reunira os dons cartorios do Bananal em um só, 
ou fosse por conveniencia do fôro, que era pobre, ou por 
animadver!i_ão ao segundo notarlo, que era. conservo.clor, 
e dividiu o do Amparo, que era rico, em dons, ou para attender 
em sentido opposto à sobredita conveniencia ou para ferir 

~ 

o pr oprietario em seus interesses m ais legítimos, pelo facto 
de ser um bom republicano. O que fez a minoria republicana'? 
Pelo mesm.o p1'incipio ele justiça pendeu o fie l para os 
sobreditos conse Yadores para redivldir o primeiro em clous 
e r eunir os do segundo em um só . E' isso que chamo 
sabedoria partidaria, mas por cujo exerctclo viam-se 
os republicanos, supposto3 positivistas, na ob1·igaçuo moral 
de nuo pactuar com o grosso elo exercito elemocrRtico ele 
S. Paulo e n1rris por nuo ter j ó. se manifestado francamente 
abolicionista . 

Em vir~ucle desses conluios diar iamente repetidos e 
sem pre com o partido conservador, embora apparentem.ente 
m ais distanciado, é que o 1 articlo liberal, cujo programma: 
m ais se approx imava elo idea l republicano, olho.va com 
mó.s intenções os democratas, perseguia-os, dando logar 
a novas tentativas de colligações . Por occasiuo da procla
m ação da Hepublica, outra causa não se deu : foram 
chamados os conservadores ao poder ~· e tanto é assim , 
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que p~ra o povo, em geral, não era a substituição d a
regitnen que occasionaea a mudança política e sim a 
quéela elos liberaes, que estavam ele cima . E' assirn que. 
a maioria das províncias, onde a disciplina partida ria nuo· 
havia agremiado os republicanos dispersos, bem o entendi<:tc 
e proclamava. 

Silva Jardim era, como toclos os companheiros, sectario
da mesma idéa polit.ica, intransigente, aprendendo desde cedo. 
a nJo pactuar com o maior numero, quando em flagrante
clelicto de applicação social da doutrina - e hab ituou-se n 
agir de moto-proprio, segundo os principias que adaptara--

Por isso, Yer-se-ha mais tarde como foi embaraçado,.. 
perseguido mesmo, a titulo de taes convenienclas, invo
cando-se essa chimera elo evolucionismo, por es~es mesnlOS· 
que estavam affeitos a estes manejos, por amor de prelibar 
umas tantas migalhas do poder, no momento de fazer a 

~ 

scisüo no partido, por achar que a clieecção deste não era. 
muito conveniente . 

Acontecia que o chefe do liberalismo então de S. Paulo, 
e a quem muito contrariava esse proceder dos republicanos, 
era aquelle de quem SilYa Jardim procura..-a approxlmar-se 
pelos laços de parentesco e que pouco ao corrente ela conducta 
excepcional do grupo a que esse pertencia, relutava natural
mente em ter como genro um coreligionario ele seme
lhantes inimigos . Isso, porém, quando verc1acle, ele nnda
actLtava no animo do joYen I olitico, quer no sentido de 
modificar sua conducta publica, quer de diminuir o affecta· 
que consagrm-a ú moça. 

Os attrilmtos do moço posit ivista preponderaram sobre 
as qualidades do republicano, confundido o typo dictatoriar 
com o democratlco. 

Entretanto, como se vio, mais tarde o sentimento repu~ 
blicano sopitou o religioso, e o patriota no apostolo de 
taes doutrinas, para se tornar essencialmente revolucionaria;; 
como convinha á sua é}loca . 
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A viagem ao Espírito Santo dera-se pelo meio do. anno 
de 1882 . Em agosto deste já havia regressado Silva Jardim 
a S. Paulo. 

No ann o seguinte tivera igual convite para ir a 
Santa Catharina, mas não chegou a realizar esta viagem . 

O pedido de casamento fôra formulado desde 1881 e 
em janeiro de 1882 não estava resolvido e por accôrdo das 
partes fora adiado para depois do concurso da cadeira de 
portuguez. 

Muita grandeza d 'alma fôra necessaria para se pôr 
acima das intrigas que forjavam a este respeito contra si. 
Entretanto as promessas eram favoraveis. 

A' vista disso, estudava como louco para este mesmo 
concurso, Pctis delle dependia a sua felicidade futura. 

Para melhor exercício intellectual neste mez abrio 
uma explic"çã o e, ao passo que estudava, ia applicando 
as theorias á pratica. 

Mudara-se da rua Boa - Morte n . 33. para n . 6, onde 
estava muito bem accommodaclo. 

Muito o preoccupava o caso anterior de discordia 
existente entre o pai e o inspector litterario elo clistricto . 

Esse havia entrado na aula aos gritos e o professor cha
mara-o á ordem. Dahi originou-se o conflicto que a ambos, 
pai e filho, tanto mortifi cava . Silva Jardim não era o unico 
filho varão. O Sr. Gabriel Jardim tivera outros, com uma 
circumstancia notavel, que entre os primeiros e os ultimas 
havia um interstício preenchido por uma serie de insuccessos. 

O primeiro grupo era formado por Silva Jardim, Carlos 
e Maria Amelia e o ultimo por Pedro, Egydio, Cesar, 
Jayme, Hermesinda e Gabriel. 

O Carlos era e ainda é multo doente, e pela natureza 
da molestia muito preoccupava o irmão. A cada passo na 
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vida estava pensando nelle e indagando qual o seu estado · 
de saude. 

Em abril foi nomeado defh1itivamente professor da 
cadeira do curso annexo da Escola Normal e considerado 
como vitalido. 

Em junho é que recebeu o convite do Dr. Inglez de 
Souza para ir ao Espírito Santo propagar o methodo de 
João de Deus. A provincia se incumbia de indemnisar os 
prejuízos que }Judesse vir a ter com a ausencia do emprego . 
As cm1Sas corriam-lhe, pois, favoraveis . Era uma diversão 
de dous mezes mais ou menos e que o elevava no conceito 
publico. (J 

« Minha vida parece que não vai mal, escrevia elle. O 
conselheiro respondeu da Côrte que a minha pretenção 
dependia ela mulher e da filha, mais desta, que da outra ; 
ora, a primeira declara não oppor-se a cousa alguma 
(sem, comtuclo, tomn.r a iniciativa a respeito ) e disse fazer 
o melhor juizo das minhns qualidades pessoaes. 

«O conselheiro mandou-me pedir o seu nome, natural~ 
mente para tomar informações ácerca de minha família, 
como é de e3tylo. Aguardo uma solução definitiva. >) (Carta 
de 12 de outubro de 1882, datada da rua de Tabatinguéra 
n. 32, onde já moravn.. ) 

A pretenção delle perante o conselheiro estava bem 
encaminhada. Contava ter uma solução definitiva logo após 
a formatura, que pelos calculas devia ser nos primeiros dias 
de dezembro deste mmo . 

As informações obtidas a respeito da familia eram 
excellentes. Accrescia que havia boa vontade em geral. · 
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No dia 1° ele dezembro de 1882 forma-se Silva Jardim' 
eomo jó. disse, em_ sdencias juricllcas e sociaes pela Faculdade 
de Direito de S . Paulo. O acto por si só não lhe mereceu 
g-mncle consideraçtio, sin&o pelos effeitos que delle esperava 
o:em_ relação ao se~1 futur·o. Disso dependia em parte a sua 
felicidade . 

Todos sabem a m ania deste povo pelos homens for -
1.11aclos, seja om que sciencia for . E o que, na baixa esphera, 
,:é uma simples aspiraç&o, na eleYada é um dogma. 

A nos3a burguezia faz qLlesttio ele que as filhas só 
.se cr..sen1 con1 bachareis, inda que ele fL1turo venha m a 
:ser umas desgraçadas. A desigualdade ela educação gera 
um tal antagonismo -ntre o::; conjuges, que só o senti
menta ela mtllhet' brazileira pôde attenuar; m as ainda assim_ 
a desgraça é cer ta, porque nesses casamentos, onde só se 
attencleu a t~na satisfação dos instinctos egoístas, a fellclclade 
-<entra por muito pouco e o amor quasi sempre delles 
-foge espavorido. 

Raro allia-se umo. ventuw a outra e no presente ca3o 
.haveria talvez uma excepçtí.o . 

No dia 4 do m esmo m ez, ús tres horas da ta rde, ó 
chegada do estafeta, e3palharum-se pela Vllla de Caplvary, 
a terra natal, jornaes noticiando ter Silva Ja rdim tomado 
o grão ele bacharel em direito . A noticia causou a mais 
.agradavel satisfaçuo entre a gente que o conhe ia e 
.estimava como filho daquellas plagas . 

A's 11 horas da noite do mesmo dia, bate elle à porta 
aa casa paterna, sorprellendenclo e alvoroçando agrada
:velmente toda a família . 

Entra na so.la, abraça e beija a todos) dizendo para 
-o Pai: Vm . queria um bacharel, pois aqui o tem ! 

Além clu. festa da família, diversos cidadãos offe rece
.x·am-lhe jantares em regozijo pela sua formatura, onde os 

.. 
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discursos manifestativos visavam todos um_ prospero fLituro 
ao novo bacharel. 

Por ahi demorara-se até 27, regressando a S. Paulo, 
onde havia deixado parte ele seu ser . 

As su as esperanças iam ser coroadas de ex i to. 
A resposta a seu pedido havia sido favoravel, e o nobre 

rapaz não cabia em si ele contente . 
Estava satisfeitissimo, cada vez via melhor a exce1lencia 

ele sua escolha. c< Minha noiva é um typo ele bondade 
doçura, prudencia, bom-senso e belleza, alliados a uma 
instrucção pouco vulgar e a urna educação cor~ectl3sima . 
Agora que, felizmente, conheço-a ainda mais, pergunto 
muitas vezes a mim mesmo como pude merecêr tanto . >) 

( Carta de 12 de março. ) 
Tratara de manelae correr 0 3 pregoes em Capivary, 

mesmo na freguezia ele N. S. du Lapa, onde propeiamente 
nasceeu . 

Não havia outra fóema de casamento. Embora posi
tivista, teria de se sujeitar a casar pela catholicG. . 

Ao amor do pa i, ela mãi, elos irm.ãos e ele todos os 
bons parentes e amigos, juntava o ela nova familia a que 
ia ligar-se e principalmente o de sua querida noiva, que 
seria a companheira ele toda a sua viela, a sua santa 
consoladora nos trabalhos, como nos lazeres, nas afflicções, 
como nas alegrias. c< Nhanhü (Anna Margarida Bueno de 
Andrada ) me estima rnuito. Estima-me desde o meu 
to anno; estou certo, mas profundam_ente certo, de que
vamos ser muito felizes . Si lll8 faço estas confidencias, é 
para dar-lhe mais uma prova de amizade e para garan
tir-lhe a minha felicidade actual . >) (Carta de março . ) 

Os sogm e sogra queriam que fosse morar com elles, 
mas concordaram que era melhor não fazel-o, attenta a 
inimizmle entre Silva Jardim e o seu futuro concunhado, 

J 

.J 
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Theophilo Dias, que oppoz-se, pelos motivos já referidos, 
tenazmente ao seu casamento. 

A esse tempo já estava reg·endo interinamente a cadeira 
de portuguez do curEm da Escola Normal e preparava-se 
para tiral- a em concurso . Eram mais 50<1>, que a que occupava 
vitaliciamente na aula annexa . 

Era nesta esperança que ia começar a vida, feliz porque 
esperava no esplrito forte, activo, economico da que ia 
ser sua esposa . 

Tinha plena confiança no porvir, que havia de melhorar. 
O esforço intellectual, o bom coração e o caracter digno 

muito podiam. 
Obtivera dispensa de proclamas, sentia que o pai não 

assistisse ab casamento; por sua vez, não podia ir á casa 
da familia, estava atarefadissimo, aulas da escola e parti
culares, pt\3paros de casamento, montagem de casa, e bt·eve 
do escriptorio de advogacia e a preoccupação, não menos 
forte do concurso. 

c< Papai. 
c< E' com o mn ior prazer que eu e minha esposa 

participamos-lhe o nosso casamento, realizado a 1° de maio. 
c< Sabedor de como Vm. havia de alegrar-se com esta 

noticia, assim como minha querida mãi, quiz dar-lh'a logo 
no mesmo dia; mas a falta do telegrapho para ahi 
impedia-me de realizar meu projecto. Nhanhã muito se lhe 
recommenda, assim como a minha mãi ; muito deseja conhe
cei-os .e espera-o aqui em ~unho. Em nossa casa, á rua 25 
de março n. 105, sobrado, será Vm. recebido com modestia, 
mas com o mais sincero .affecto filia l. 

« Escuso-me dizer-lhe quanto o meu casamento vem fazer 
mi.riha felicidade. Sabe que ha annos amo minha noiva., hoje 
minha esposa; e ·que um estudo aprofundado das -emiaentes 
q11alidades que ella possue: intelligencia, coração e caracter7 
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um estudo assim, repito, determinou-me a dar o passo 
mais decisivo, o mais grave da minha vida. 

« Associo, pois, Vm. -e nem poderia deixar de fazel-o -
á minha ventura, sem esquecer aquella que tanto desejava 
a minha união, por isso que me estima muito, minha mãi. 

« Eu e Nhanhã pedimos-lhe sua benção, assim como de 
minha mãi e assignamos -Filhos e amigos, Anna J.l!I argarida 
de Andrada Jardim. - Antonico. I >) 

Casara-se á tarde, em Santa Cecilia, modestamente, sem 
apparato de qualquer natureza, apezar de pertencer a noiva 
a tão conspícua familia. 

Morava a esse tempo commigo e fôra de minha casa, á 
Travessa do Plques n. 21, que sahio para casar, indo á 
noite com a mulher, para que tinha antes ri!obiliado, á 
rLla 25 de março, em frente á celebre Ilha dos amores, 
onde os esperava a nossa cozinheira, que lhe~ servio de 
criada nos primeiros dias. 

Após o casamento, parti para o 'orte, onde me de
morei perto de seis mezes, vindo encontro.l-o já regendo a 
cadeira de portuguez da Escola Normal, que obtivera por 
concurso, a que não assisti, mas que me disseram ter 
sido brilhantissimo. 

Sei que se inscrevera para o mesmo o insigne gram
matico Julio Ribeiro, mas que, ao approximar-se o tempo, 
desistira de o fazer. Emquanto não puzera em pratica essa 
desistencla, foi para notar o arrôjo do joven, professor que 
ainda assim, não se intimidava em ter de concorrer com 
o reconhecido e proclamado c< mestre dos mestres >) . 

E' como_ professor cathedratico que desenvolve sua 
fabulosa actividade, simultaneamente com a de advogado, 
multiplicando as explicações e uferindo do ensino um 

· 1 Cal' ta. de 4 de maio de 1883 • 

s. J .- 6 
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lucro que lhe dava folgadamente para viver, já não direi 
com decencia, · mas em plena abastança . 

Elle, como se sabe, vivia do seu trabalho, e a noiva 
nenhum. dote lhe trouxera, sendo preciso multiplicar de 
esforços, s i não accmnular funcções diversas, para fug-ir a 
qualquer geneto de privação . Assim é que dispunha do 
tempo entre a advogacia e o professorado e inda lh'o· 
sobrava para recepção de seus amigos, que sahiam ca
ptivados por tão interessante par de esposos . 

A' mais simples inspecçao, notava-se logo, 6. primeira~ 
que alli houvera um casamento p07' amor, todos applaudlam 
de coração tão venturoso enlace, desejando a ambos longos 
annos de verdade ira felicidade. 

Silva Jardim formara-se tendo uma comprehensão exacta 
do mundo e da sociedade, devido em grande parte ao exemplo 
da família, mas, no geral, 6. doutrina philosophica que 
abraçara . 

Os positivistas menos intransigentes entendiam que, 
desde qLle um candidato politico, filiado aos partidos monar
chicos, se compromettesse a propôr e executar as idéas 
])rincipaes do seu programma social e humanitario, como 
abolição, registros civis, l iberdade relig iosa, etc., poder-se-hia 
votar nelle sem escrupulo de trahir as proprias convicções . 

Em 2 de janeiro de 1885 procedera-se 6. eleição geral, 
de consulta á Nação, sobre o problema da abolição . 

O conselheiro Mart im Francisco era candidato ofíicial, 
mas francamente abolicionista . 

Silva Jardim, por este, como pelo motivo de parantesco, 
trabalhou pura que fosse elle eleito e com elle outros soit 
disant positivistas . 

A este r espeito elle escrevia ao pai por occasião de haver 
este adherldo á politica liberal e consultai-o sobre o facto. 
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Não sabia si elle fizera bem ou mal em adberír-, sõ
elle poderia avaliar. 

c< Eu não adheri a nemhuma, e quando voto, vet@· 
no partido que mais parece estar approximado das minhas 
idéas, desde que se compromette a pugnar por um certO> 
numero de medidas, que julgq necessarias á minha Patria. >> 

E' a chamada política elo opportunismo, a que fui. 
sempre infenso, e dahi por essa época uma tal ou qual divei~
gencia com o meu coreligionario, a quem só mais tarde·, 
por motivos de perseguição conservadora, ele que fui 
victima, encontrei no Rio, vindo residir de novo ao pé 
de mim . 

Digo, ele novo, porque quando dirigia He a escola 
primaria cc Neutralidade>> e morava no n. 42 da Rua da Con
ceiçuo, eu habitava o n . 38 da mesma rua, onde, pela minha 
mudança em fins ele 1884, velo elle depois a residir. 

Desta casa voltou para o Paraizo, no bairro de Santa 
Cecllla, na chacarita contígua ú elo conselheiro e a este 
pertencente, depois de m elhorai-a materialmente. 

As relações com o Dr. Kópke haviam soffrido uma 
grande modificação e isto occasionou o afastamento 
elas vizinhanças ela escola , além ele outras razões eco
nomicas. 

!'.Juito se preoccupara com uma viagem ao lar paterno 
depois de constituir famili a e ora era o estado da mesma,, 
ora as aulas elas escolas Normal e Neutralidade o crne o · 
impedia de ir apresentar o seu rico filho . 

Ja a esse tempo, a irmã, por quem nutria uma extre
mosa affeição, morava com elle e estudava naquella 
escola, sendo outro estorvo áquella viagem de recreação~ 

Julgava-se feliz na especta tiva de novos filhos - são a 
rique~a dos pobres- , como dizia, dava pormenores á família 
sobre o desenvolvimento do primeiro, com cujo. educação 
tinha o maior cuidado; já obedecia ao pai e á mãi, fazia-lhes 
carícias, sabia conter-se, não comia de tudo, queria andar
e dizia umas causas que só os dous entendiam, etc., etc~ 
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Deixara a direeção e sociedade da escola c< Neutralidade >) ; 
era ahi simples professor; a posição era mais modesta, 
porém m ais segura. 

O Dr. Kopke, a par de excellentes qualidades intel
Jectuaes e mor.aes.J mostrava uma tendencia pronunciada 
para instabilidade, no pensar ele Silva Jardim, para reformas, 
gastos, etc., e isso impossibilitava todo plano financeiro de 
seu sacio . Assim, pecl io Silva Jardim a sua demissão de co
director muito amigavelmente, contentando-se em ser mero 
auxiliar . 

Ficou com um ordenado de .240$ mensaes, corre
spondente a cinco horas de trabalho. Foi esse o primeiro 
convenio, p~':'que logo depois foi-lhe proposto outrD. 

A aclvogacia clifficilmente se comhinava com a sua 
honestidade( só em casos nmito excepcionaes poderiam com
binar-se. Quanto a profissões políticas, felizmente, por suas 
convicções republicanas, estava impossibilitado de excercel-as, 
dando-se por mais feliz em ficar em paz com sua consciencia 
de homem qu.e tem idéas, do que representar o papel triste 
dos tergiveT'saclores ele todos os tempos, para os quaes as pes
soas sérias tlveram sempre uma desprezadora condemnação. 

Já fallava em encarr.egar-se da educação de um irmão 
menor, o Pedro, o primeiro da segunda serie dos vingados, 
mas suas idéas eram dlctadas pelos principias rrue ada
ptava. 

« Não aconsell1o que o forme ( escrevia ao pai ) ; hoje 
taes carreiras são parciaes, prefiro que seja uma profisSão 
pratica, o commercio, por exemplo, que exercido com 
talento, é digno, util e lucrativo. De mim_ · declaro-lhe 
que só contra a vontade seguirão m eus filhos carreiras 
diplomadus e no mesmo sentir está minha mulher. O 
direito, principalmente, m e parece hoje uma carreira difficil. 

c< Quanto aos homens, penso que o melhor, repito, é 
seguir hoje uma profissão pratica; e quanto ás mulheres, 
instruirem-se para educarem-se, que não para exercerem 
funcção publica de ordem alguma . 
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« Isto vai a proposito de Marlquinhas, que, como oute'ora 
lhe disse, concordo em que faça o seu curso na Escola 
Normal, mais para ins truir-se, do que pelo facto de em
pregar-se, e é deste modo que tenho considerado e feito 
considerar sua estada naquelle estabelecimento . 

« Assim, pois, o Pedro póde completar sua educação e 
collocar-se de um modo qualquer no commercio ou n'algum 
emprego normal de outra especie. A velleidade de ser 
doutor não compensa os sacrificios hoje feitos para tal. 
E' preciso preparai-o para ser, relativan1ente aos irmãos 
menores, o que eu pretendo ser em relação aos mais 
velhos e a todos, si isso me for dado. )) ( Carta de 30 de 
março de 1885 . ) 

A assembléa provincial autorisou o presi_ilente a fazer 
a reforma da Instrucção .PLlblica, feita com o fim quasi 
exclusivo ele introduzir umas tantas innovações, a que 
os positivistas ecam contrarias, como ensino obrigatorio 
ele gymnastica para as alumnas,. cadeira de religião, etc., e 
encaixar candidatos amigos, como succecle em todas as 
reformas. 

O principal era a instavel situação moral em que 
ficavam os professores ele opiniões diversas, uns em frente 
dos outros. 

· Érs . bem poss ível que, s t 1sso se désse, fosse Silva 
Jardim obrigado, pela coherencia de princípios, a abandonar 
o ensino . 

Nesse caso seguiria a magistratura, como mais estavel 
e fixa. 

« Nada perdi a principio, escrevia elle, em deixar a 
Escola Neutralidade ). mas, passado um mez, máo grado 
os compromissos tomados, inopinadamente, seu director, 
inspirado por sentimentos máos de instabilidade, cobiça 
e talvez inv~ja ele officlal de meu officio, pretextou o 
querer metter-se em altas cavallarices de grossas reformas 
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para diminuir-me, sem aviso, os ordenados, de 240$ a 70$ 
e ·o numero ele horas de trabalho por dia, embora com
promissos m_oraes sobre ensino, que n minha situação de 
eo-dlrector, interessado na propriedade ele um tal esta
~elecimento t'egenet'ador do ensirio, fizera tomar . Supportei 
o golpe com calma, não dei-lhe a hont·a de zangcu·-me, 
aeceitei o ensino qLle me reservou e publiquei (o ·que já 
prqjectava ) que nenhum compromisso moral nem material 
t inha mais relativamente ao estabelecimento. Devo dizer-lhe 
que quando pedi demissão, além ele outras razões, havia a 
de não merecer-me confiança plena o n1eu collega . Foi um 
golpe em falso, porque, sereno, não me abalou sinão em 
•uma diminuição de rendas, de que, para dízel-o, no momento 
pouca falta r.>f~e faziam, em verdade, attentos meus habitas 
de economia e ordem, jú adquiridos . Demais, trabalho nt'LO 
me falta . S 'mente veio aYigorar mais o meu projecto da 
magistratura~ mas quizera r ealizai-o com. socego, sem sahir 
d.o magisterio, e, si tal for possi.-el, com muito empenho en1 
não sahir da capital. )) (Carta de 16 de abril, sexta-feira . ) 

Essas referencias ao Dr. Koplm pareceram mais filhas 
do despeito, que da verdade . 

Durante a pllase positivista, Silvn. Jardim manteve 
-extraordinaria correspondencia com o seu chefe religioso, 
·e é talvez um dos lados mais interessantes de sua vida, 
•esse aspecto de obediencia prestada ao Sr. Miguel Lemos, 
a quem consultava sobre os menores n.ctos de sun. exis
tencia . 

Essa parte interessa mais á historia do desenvolvimento 
da idéa positivista em S. Paulo, quando ther de apreciar 
<Os seus melhores agentes . 
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Com a retirada do Dr. Almeida Couto da presidencia, 
por ter sido eleito por sua província natal, a Bahia, 
.nesse anno de 1885, o vice-presidente, que o substituía, 
suspendeu até o anno proximo a execução do reg-ulamento 
que reformou a Instrucção Publica e a Escola Normal, 
menos na parte que aug-mentava os vencimentos. 

Este acto, emanado ele influencia partidaria, encheu 
de jubilo a Silva Jardim e deu um quasi ganho ele causa 
aos professores positivistas, daquella escola . Esta instituição 
tornava-se de ha muito suspeita á Administração. Tres 
de seus membros eram orthocloxos em materia de religião 
positiva e r epublicanos em materia de politica. Os alumnos 
sahiam dalli eivados de atheismo e republica e forçosamente 
teriam de reger cadeiras em toda .a província e educar 
a mocidade nas escolas. As apprehensões eramjvercladeiras . 
Nas aulas, nas explicações, nas conversas, atacava-se o 
governo sem dó nem pi·eclade, nenhuma prc~)ugo.nda era 
feita com mais ardor nem. com mais proficiencia. Dahi 
a zanga com os sectarios elo Positivismo . As reformas, pois, 
visavam, sobretudo, nullificar essa influencia, por elementos 
oppostos e um_ pessoal que contrabalançasse ao suspeito e 
mesmo para fazer approvar por grande maioria em congre
gação as medidas tendentes a interesses partidarios menos 
confessa v eis. 

Em caso de rompimento, optaria Silva Jardim pela 
magistratura, acceitanelo um logar de jui;:; substituto elo 
Juizo de Direito, que, embora não rendesse o bastan~e, 

dava tempo a leccionar particularmente . 
Elle pensava igualmente que os empregos não se medem 

pela renda e sim pela sua utilidade social. 
A reforma, entretanto, ia ser posta em execução de 

julho em diante e, embora. houvesse augmento de honorario 
aos Professores, que passariam a ganhar 300~', todavia lá 
estavam consi'gnadas as aulas de gymnastlca obrigatori_a 
para os dous sexos, a creação ele duas aulas ele desenho, 
religião e biologia, o que tudo mostrava a anarcllia 
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do liberalismo reinante. O estudo era dividido em series 
e o curso total de seis armas I . .. 

Silva Jardim na casa em que residia então dispunha 
de mais tempo, por força da retirada da Escola Neutralidade, 
e passava uma vida mais patriarchal á sombra ela politica 
monarchica. Distrahia-se mesmo em cultitJar os te?~renos 
de sua chacarita , vis ivelmente satisfeito com. o accrescimo 
de honorarios e o novo r egimen hygienico a que se 
submettia. 

Por esse tempo escrevia :c< surprehendeu-me sua pergunta 
sobre o baptismo. De facto, creio ter- lhe participado que 
meu filho baptisou-se a 1 o de maio de 1884, recebendo 
o nome de Antonio. Dir-lhe-hei com respeito e franqueza 
que só o fiz em attenção ás crenças catholicas dos pais 
de minha IT~ulher e dos meus e para sanar a insufficiencia 
ou antes a lacuna, no nosso paiz, do registro civil. Farei 
protJcwelme ·de o n1.esmo con1. o outro 1neu filho proximo 
a nascer, e pela mesma razão, accrescendo a de ter sido 
meus sogros, isto é, os pais ele minha mulher, os padrinhos 
do primeiro, desejar que sejam os meus os do segundo . 

Ahi fica o convite feito, em meu nome e no de minha 
mulher, para o caso ele baptismo elo 2° filho, si nascer vivo , 
forte e são, como espero .>) (Carta ele 4 de junho de 1885 . ) 

Dava-se de ha muito um facto anomalo na vida dos 
partidos monarchicos. Ao galgar o poder, os liberaes rea
lizavam as idéas de ordem que prégavam na opposição 
os conservadores, e, vice-versa, estes punhan1 em pratica as 
theorias clemocraticas que formavam os programmas adian
tados de seus antagonistas, no ostracismo. 

Nem vale aqui a pena exemplificar os casos, pois 
sendo ainda tão recentes, estão na consciencia de todos. 

A opinião publica e com ella os republicanos militantes 
indignavam-se contra esse proceder proverbial dos dous 
partidos e não achava razão de Estado que o legitimasse. 



89 

Pois bem : veio n. Republica e as duas correntes de 
idéas que avallassavam os animas foram prezas do mesmo 
phenomeno politico. 

Os pnrtidn.rios da revolução queriam e prégavam a 
todo custo o advento da clictaclura civil, máo grado a 
pécha de doidos que lhes atiravam os coreligionarios 
evolucionistas, proselyteiros da federação. O Brazil é teste
munha de que no levante do dia 15, quem o exercito 
chamou ao quartel-general para realizar a conquista demo
cratica e fundir a dictadura-civil-militar, indispensavel, 
impostn. pela força dos acontecimentos, foram os federalistas, 
de que o Sr. Quintino Bocayuva era o chefe supremo' 
deixando Silva Jardim, que se sacrificava na vanguarda 
dos que ambicionavam aquelle systema inaugural, ~erdadei
ramente obumbrado do esquecimento de seus compatriotas. l. 

Quando historiar essa luta no seio elo parti~o repu
blicano e que teve por scenario a cidade do Rio de 
Janeiro, e toda a Nação, que applaudia ascisão entre tão illus
tres adversarios, direi qual foi o procedimento mais digno, 
si do vencedor ou do vencido. · 

Entretanto, é licito concluir desde já que a Republica 
paga hoje os seus erros iniciaes e quiçá resgata seu 
passado, tão cheio de odio pelos proprios republicanos! 

Comprehende-se que ha grande differença entre a Re
publica ideal dos sonhadores platonicos e a Republica verda
deira por que se bateram os partidarios desse systema 
de governo, tantas vezes posto em realidade . 

Uma é como o mysterio sobrenatural, que se crê e 
adora, mas que não passa de uma concepção theologica que 
representa o insondavel e o ignoto, e outra é mui semelhante 

1 Pela primeira vez li, ha pouco, em u~a carta do Sr. B . Constant Filho, que o p:J.i 
nessa noite 1nemoral mandara chamar Silva Jardim ; mas, ou o portador não o encon
trou, ou desta missiio encaregara alguns dos seus desaffeiçoadJs . Silva Jardim íicou 
1 gnorando o fac to . 

.. 
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·á utopia scientiftca, assentando em fundamentos reaes, 
d.ntangivel, como o limite mathematico, para o qual tende 
o nosso espírito na escala ascendente da · perfeição, sem 
nunca attingil-a. Desse esforço, porém, no caminho que leva 
á Jerusalém da verdade, representada na utopia republico.na, 
:derivam processos de um verdadeiro governo humano. 

O que resultou, ao contrario, do chamado Governo 
Provisorio foram cr in1es sómente, attenuaclos pela genero
sidade dos immolados. 

O anno de 1884 passou-o Silva Jardim a elaborn.r pro
-grammas, para o ensino nos diversos cursos que realizava. 

Fundou com o Dr. João Kopke um estabelecimento 
de ensi~J;O primario, á rua da Conceição n. 44, ~ob a 
denominação de Escola primat'ia Neutralidade, onde affiuio 
a fina flor ela infancia paulista. O companheiro de 
trabalhos de Silva Jardim era um nome feito no magisterio, 
uma das mais perfeitas e completas vocações peclagogicas 
que jámais tenho visto. 

Por ahi póde-se avaliar da natureza elo commetimento 
·e do successo assombroso que teve entre os alumnos . 

Era um estabelecimento modelo e o nome indicava 
completa neutralidade religiosa, attenta a divergencia de 
1)en~amento entre os proprios co-autores. 1 

Além elo desenvolvimento e extensão que dava ao 
curso primario nessas aulas, fazia conferencias aos domingos, 
reg·ia a cadeira de portuguez ela Escola Normal e mantinha 
explicações para os alumnos dos tres annos de portuguez 
e ainda esboça v a um curso ele sociologia para os nor
'inalistas recem-formados! Este ultimo curso constava de 
lições sobre a historia geral da Humanidade, era de uma 
.g rande responsabilidade pela natureza do assumpto, mas 

! Carta de 16 de abril de i884o. 
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já a este tempo Silva Jardim julgava-se preparado para 
enfrentar os grandes problemas elas sociedades . 

A 3t ele janeiro desse anno nascera-lhe o primeiro 
filho, nove mezes justos após o wsamento, e ao qual deu 
o seu nome e, ao que parece, será o herdeiro presumptivo 
do~ talentos e qualicledes moraes de seu progenitor. 

E' clifficil, nesse anno ele 1884, fazer a summa elos trabalhos 
a cargo de Silva Jardim. Após o nascimento do primogenito, 
estando a mãi muito fraca, foi obrigado, para não ter ella 
o trabalho de subir e descer escadas, a deixar o sobrado 
da rua 25 de Março e mudar-se para o Arouche, emquanto 
remettia os moveis principaes para a rua ela Conceição 
n. 40, pegado á Escola. Neutralidade, de que era co-clirector. 

A advogacia escasseaYa, e mesmo o ensino não)he dei
xaYa tempo para ella; o.lém dos setenta e tantos advogados 
elo fôm, que viviam em regra, os pequenos, ist,o é, os 

• novatos, sem ter que comer, pois em luta com o maior 
egoísmo, a intrigarem, calumniarem J'abulej a rem (carta de 
8 de abril), atravessavam os serviços alheios, n 'uma guerrilha 
misere.vel, para a qual seu caracter não sentia attractivo algum. 

A' proporção, porém, que sentia que a aclvogacia dimi
nuía, tratou ele prudentemente dar largas ao ensino. Fel-o 
com o maior resultado, e seu nome adquirio tal nomeada 
nesta especialidade, que garantia-lhe a subsistencia em 
S. Panlo, mesmo quando lhe faltasse o apoio official. Entre
tanto não <:tbandonoü totalmente o escriptorio, associando-se 
ao Dr . Carlos Reis, que se encarregava elo grosso do 
serviço, percebendo elle nm tanto dos negocias que o.dvi
essem por seu intermedio (carta citada ) . Além das aulas de 
portuguez e interinamente pedagogia, que leccionava na 
Esc.)la Nonnal, dava duas horas de trabalho na Escola 
Neutralidade. Este estabelecimento offerecia condições de 
merito excepclonaes . Quanto ao resultado primaria, apenas
compensaya os esforços de seus co-directores . Apezar de 
algumas divergencias intellectuaes ou philosophicas, que 
devera ter com o Dr. Kópke, que era o director de fncto, 

.. 
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estava de pleno accôrdo com elle no dedicarem.-se pelo 
fim commum elo ensino . 

Desde que se casara e foi constituie lar independente, 
que se preoccupava com a vinda de sua irm~ para S. Paulo, 
afirn de cursar a Escola Normal. Neste sentido solicitou 
muitas vezes ao pai que a trouxesse para S. Paulo, fazendo 
elle toda a despeza da viagem com. ella, bem como o 
enxoval preciso, e em janeiro desse anno poude matri
culai-a e afim de que ella fosse desde logo fazendo sua 
aprendizagem pratica no magisterio e tambem como auxilio 
á instituição, encarregou-a, a convite do Dr. João Kopke, 
de uma e.aula ele leitura, percebendo uma pequena retri
buição para alfinetes. 

Ha iíll.uito tambem que cogitava de trazer para junto 
de si o Sr. Gabriel Jardim . 

Neste proposito, tendo vagado a cadeira de PedagogiaJ 
procurou see nomeado interinamente para regei-a , como fito 
de peeparar o terreno para a norneação do pai, escreven
do-lhe neste sentido e instando para que acceitasse o lagar. 

A questão anterior relativa á desavença com o In
spector se resolvera pela remoção daquelle professor para 
a Barra de S. João. 

A principio, Silva Jardim, por necessidade do accumulo 
de serviço, pensou em repartil-o com o pai, vindo elle esta
belecer-se em S. Paulo e viver elo ensino particular. Podia 
ceder-lhe os seus alumnos de explicação de porluguez, 
prepararia outros para concurso ou admissão na Escola 
Normal, usufruindo o necessario para viver. 

Depois de ter pensado nisso por muitos dias, teve 
outra inspiração mais efficaz e neste sentido escreveu 
positivamente ao pai, expondo-lhe o caso. 

O Dr. Bulhões Jardim, professor de Pedagogia, havia 
pedido uma licença de seis mezes e era substituído interi
namente por elle . Sabia-se que o mesmo professor não 
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voltaria ao seu lagar. Ia, pois, vagar a cadeira . Era 
opinião corrente entre os membros da congregação da 
Escola Normal que o peincipal para reger a cadeira de Peda
gogia era ter sido professor primar i o. O pai entraria em 
concurso e julgava as provas deste na altura de sua capa
cidade. Ao contacto delle, Jardim, e do Dr. João Kopke, 
pôr-se-hia em dia com os novos processos do ensino . Mas, 
para fac ilitar mais o negocio, encurregava-seelle de obler-lhe 
a nomeação interina . Nilo havia inconveniente de pai 
e filho estarem em congregação . O actuulmente nomeado 
era elle, só podia ser outro nomeado del)Ois que elle pedisse 
demissão. 

O prazo da licença findara, a cadeira ia se~ consi
derada vacante e o concurso só teria lagar seis mezes 
depois desta data. Mas, a esse tempo, já o pai~ estaria 
preparado pelo curso que tivesse feito, theoricamente 
fazendo as lições diarias e praticamente levando os alumnos 
á aula annexa . 

Era este mn plano que muito honrava as qualidades 
nobres do filho; cujo desvelo é ver em torno de si a 
fmnilia pa ter11a bem acondicionada . 

Silva Jardim previra todas as difficuldades e, supponclo 
que o pai aoceitaria semelhante arrumação, deu os passos 
necessarios, agindo em todos os sentidos. 

« Sua nomeação, escrevia elle, está definitivamente 
prometticla para dezembro . Meu sogro afiançou-me todo 
o concurso possiveL O presidente já está fa lla<io, segundo 
disse-me meu cunhado, Dr. Bueno de AndraclaJ muito 
interessado nesses negocias politicos e influencia. O candida.to 
liberal do districto, i com quem tive longa pratica, disse 
não se oppôr de modo algum u isso, antes favorecer e 

' Dr. Augusto Queiroz. 

• 
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pedir a sua nomeação . De modo que conto-a como certa 
para o fim daquelle mez. 

c< Con"ltudo não foi sem difflculdade que pude conseguir 
tal arranjo . Candidatos teem apparecido, mas os que me 
constava serem, já amigavelmente arredei. 

« Sua nomeação interina, por ser Vm. meu Pai, isto 
é, Pai de um professor jú da escola e pelas minhas 
.relações de familia aqui, afastará quaesquer candidatos, 
penso, porque n ingumn arrisca-se a estas cousas sem 
esperança . Mas, não bastará isso . A cadeira jú está elTl 
concurso, e bmn fôra que Vm ., antes que nenhmn outr07 

para ella se inscrevesse. Porque, após inscripto Vm., poucos 
inscrev&.:-se-h iam, o que lhe facilltaria a acquisiçüo do 
logar. 

« I$o póde ser feito jó.. Mande-me certiduo de idade 
ou documento equivalente, com que prove maioridade legal7 

folha corrida, attestados de boa conducta civil e moral ( art. 45 
do Regulamento), e junte os seus títulos de nomeação 
par a professor publico, ou publica-fórma delles,. e tarnbem 
procuração para inscrevel-o para o concurso da cadeira 
de Pedagogia da Escola Normal ele S. Paulo, estimando 
que não careça pedir demissão de seu logar ahi. >) (Carta ele 
23 ele novembro ele 1884 . ) 

Ao passo que Silva Jardim tratava por todos os meios 
m ateriaes ele obter uma collocaçao vantajosa para seu 
pai, ao lado delle, presentia que a sua presença poderia 
originar conflictos de outra ordem e na mesma occasiilo 
fazia um appello ás convicções paternas para que o 
deixasse socegado com as suas idéas. 

Como todo cathecumeno, era fanatico e apenas a differença 
que o separava de todos os neophitos era o espírito de 
tolerancia, relativam.ente, que distinguia a religião positiva . 

Com a mesma consciencia que previra todas as cl iffl 
culdades, removera tambem esta. 

« Meu Pai, creio assim cumprir meu dever, procuran
do-lhe um logar igual ao meu, fazendo-o m elhorar de posição, 

' 
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t endo-o junto a mim. Em troco.. não, mas como um 
favor, só lhe peço que: vindo Vm. para S. Paulo ha de
m e permittir que em nada irnportar-se-ha com as mi--: 
nhas opiniões quaesquer, politicas, religiosas e scientificas,. 
litterarias , sobre as quaes nunca poderemos estw· cle
accôrclo. Convicto ele sua m oralidade, para veneral-o, .. 
am,al-o e senJil -o, não cogito ele St,las idéas J- espero que 
Vm . me faça o mesmo J . que possamos viver na mesma 
terra, amigos, auxiliando-nos mutuanwnte, sem tratar de
asswnptos pat·a nós penosos). tendo cada um de nós a 
maior liberdade ele acção . Espero que Vm . ponha sua; 
personalidade ele lado pa1·a só lembrar-se ele suafeliciclade
e ela minha. Desde que Vm . não procedesse assim, torna7'
se-hia infeliz e far-me-hia ar1·epender elos pa'!Jsos ten
dentes a um fi m, que entüo teria falhado: a felicidade 
ele nós todos . Si Vm . tem forças para manter-~e neste- · 
terreno, queira escrever-me com a maior brevidade. >>· 

(Carta citada.) 
Nesse ínterim, o pai escrevera ao filllo, mostrando-se 

irresoluto em vir para S. Paulo e enumerando diversas 
causas a que aquelle respondeu por umQ capitulação de 
motivos pró e contr<1, em fórma de arrazoado, mas não 
querendo tomar a r esponsabilidade de aconselhal-o. 

c< A irresoluç5.o em que Vm . está já me parece de 
máo agouro para sua vinda, e a verdade é que nós só fa::;emos 
bem aquillo a que estamos clecidiclarnente resolvidos J

porque só a coragem é que mantem a firmeza necessaria 
entúo . Com tudo, rogo-lhe, logo que receber esta, decida 
de uma vez; o caso já está bem pensado . Segundo calcúlo,. 
partindo esta daqui a 29, póde estar em suas mãos no dia 
1°; leva-lheos comprimentos cloAnno Bom. E' o dia seguinte 
da eleição <1qui e, como em carta de hontem lhe disse, após a 
eleição prometteu-me m eu sog-ro fallar de novo ao presidente. 
Assim, Vm. respon,da-m e e por telegramma J . bastam as 
palavras sim, se acceita; não, si não.>) (Carta de 2a 
de dezembro de 1884.) 

.. 
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A resposta fora consoante á negativa, retirando Silva 
Jardim o seu pedido e deixando o logar franco a outros 
candidatos. 

Assim findara-se o anno de 1884 por um esforçado 
acto de dedicação levado a termo com muita habilidade 
e g-eito, embora não produzisse os fins desejados. 

Todos os seus negocias eram maduramente reflectidos, 
desde a expósição em publico de suas idéas até a exter
nação, em particular, de seus pensamentos mais íntimos . 

A esse tempo a Escola Normal apresentava um aspecto 
de verda<i9ira anarchia mental. O seu director, por índole 
e mesmo l)Or herança, era um deista improgressivo e pe
rigoso, :w') iS conservava os habitas de hypocrisia de quem 
já não era catholico verdadeiro e queria apparentar. Dous 
dos professores, exclusive Silva Jardim, eram, como este, 
positivistas, um terceiro, padre, e outro mais, metaphysico . 

De modo que os pobres almnnos não viam como 
atter-se . Era um navegar perigoso entre Scilla e caribides . 

Accrescia, contr·a alguns delles, que davam explicações 
remuneradas, mas nem· por isso responso.bilisavam-se pela 
approvação . Muito m ais coherente eram neste ponto os 
professores do curso annexo á Academia, de quem se poderia 
dizer que vendiam os exames. 

Esse proceder nEí.o fo i isento de pecha e censura publicas, 
porque este costume de garantir approvação aos expli
candos remunerados estava nos costumes da velha Paulicéa, 
e nem se comprehendia como é que se fizesse excepção 
em favor da justiça da decisão . 

Permittisse ou não o regulamento o ensinar particular
mente, o facto era que quem pagava é porque queria 
comprar o exame, pois lições de graça já tinha nas aulas 
publicas! 
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As ceençn.s de D. Margarida Jardim nunca se identi
ficaram cornpletamente com as do marido c a is to r1cve-se 
em grande parte uma volta ao;s antigos habit03 domes ticas 
em f}l.te íüra elle educado . 

Com o é de uso na sociedade bmzilcira, os homens silo, 
na maioria elos casos, e.then:;, mas consentem e até concitam 
a que a mulher seja crente . 

Ha nes.se proceder um egoísmo palpavel e comlemnado, 
pois pensam elles que as esposas conservam-se m ais puras 
pelo temor ele Deus e ao pas3o que se entregam a ltabitos 
de livees rJensadores quet•om estae clescançaclos Q respeito 
da familia a quem afivelaram ao ro.::oto a nutscara da 
r eligitio . <fi 

Para elles esta nüo é freio nem tCLO pouco incentivo 
a netos bons, ma3 para as mulhet"es é tudo isso · e mais 

fi 

uma demonstração do pundonor feminino . 
Nasce dessa de3 igualdade de crenças muito conflicto 

quo desapparoceria . sl houvesse uniformidade de senLie . 
Assim pois si m ais tarde a.!gum uttricto hoLtve entre a 

familia dos dons conjuges não se busr1ue fóra outra razüo . 
O Conselheiro adorava os netos. 
Motivo forte o seguramente de ordem privado. houve para 

s ua retirada, em 1886, depois da morte do Conselheiro iVIartim; 
nüo so comprellcnde, corno ollo podosse ukmdonar n cadeira 
elo professor vitnl icio o ir tentar· o ens ino particular em Santos, 
quando nenhuma ponderação ele ordem publica o obrigava a 
renunciar artuelle beneficio: 

De qualquer fórma, nüo convem entrat" aqLt i em desen~ 
volvida analyse sobro é\3 r azões que te·ve p~ru tal peocedi~ 
monto, incontesta';elmenlo estas se prendem a negocias ela 
fo.m.ilia de sua mulher em ·uja commu nhilo cs ta·m mais 
intimumelltc vivendo depois qnc tora morar em Santa 
Cecllin.. 

0 .::; sr;us habito::. posit ivis tas em muito entrnvJ..m para. 
eclosCto desses desgostos domesticas . Por outt·o lado · nüo 
fol estranhn a morte de sua filhinha Clotilde por este anno. 
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L8-:se em suas Jlernorias e ciagcns á pag'[nn 22 o 
segu ii te a este respeito : 

<-< Por que não hei de dlzer que desgosto~; de m cti.:3 

ele um genero tendo-me fe ito, após a morte de m eu sogro 
e a. de uma ndoruYel filblnha, a minha suave Clot ilde 
Sophla tendo-me feito abandonar S . Paulo e m e r esolvido 
a pedir demissão do meu cargo de professor vltalicio 
que era, foi com muita difikulclacle em Santos, com escas 
slssimos recursos, que comecel ahi meu ensino "? J) 

Não era entretanto estranha paro. elle a terra de Santos, 
repu tado berço doe:; Andro.das . Alll firm ou sua reputação 
como eJucacionis ta., fu ndando a escola José Borâj'acio, 
sob o po~to de vista do ensino leigo, como llouvei'O. feito 
em companhia do ill us tre Dr·. Küpke, dous annos antes . 

Naqu~Jla cidade, tinlla banca de advogado o Dr . Martim 
l"illlo, seu cunhado, com cruem se associou vindo a 
trabalhar no m esmo csce!ptorlo pelo anno de 1887 . 

Foi poe occasiíio ele um b:J.nquete dado em honra elo 
Sr . Quintino Bocayuva que Silva. .Jar;:,lim emergio clas 
pmfundezas da. reclusão sys temat.lca a que se havia. ·votado, 
valendo-llle es te aeto o rompimento com o incontenta..,-el 
chefe do apos tolado po:sitivista no Brazil. Para e:s te, o 
contacto com qtwlqllel' democrata OLl r ovoluciono.l'lo er·a 
a im e ele excommunhão maior e as~:~im não poude tolerar 
que um s upposto scctaeio do.s doutrinas que com tanLo 
efan apreg6a, pudc.:>SB render publica homenagem ú seme
lhante raça de incorrigíveis declamadores . 

SilYa Jardim procurou jus tificar - :::;o, maG a verdo.clc é 
que, n o funclo da con3cienc!a, clle lnvia se irn urgldo 
eontra o jugo sacenloLtll, que o as plü:siaea n ' uma atmo
t.aphera de sent imental ismo l)ié,ga., . As suas faculdade. vleis, 
seus éstos ele patriotism o, GCLl ardente amor pela Hepul~lica) 
e_:;tnvmn pedindo habitas liv·re3, o:spansüo ús vozes secre tas 
quo lhe subia m do peito em defesa dessa tena, cê:i ns -

' 
pm.;êB.da pelo eSh'a nge!ro, prestes a implantar o seü clom in io. 
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Os partidos tinharn_:_se revezado no poder e os impen1.do:·es 
no throno . 1 

A molostil1 de D. Peclro JI í'nia progres:::;os rapiclos, 
a sua partida depois de uma fe.b e vlajeira numa aglt3ção 
cerebral sem nome, trouxera a todos a convicção de que- o 
segundo reinado agonisava ! 

Ao tempo drr interinidade da regente, falava-se em 
abolição officialmente, porque a onda da redem.pção amea
çs_va alluir a monnrchia pelns bases, s i ella nfio cnpi 
tulusse. O m esmo homem, que mandata encarcet·ar 
os bispos, tornma-se um veecladeiro títere do í'anati:~mo 

imperial, na pesson do catlloliciss ima princem regente . 
O marido desta arranjaYa negoc[os em Pnréllflá e outras 
provincia,-,, ns aias ou clftmas elo Paço ingeriam-se na 
polltica, governavam com Lillletinlws aos rrllinistros, em 
nome de rs ua ama, o imp8rador agonisuva em plaga 
estrangeir-a,. e, só quando o exercito se recusou ao papel 
de capitão de matto, cn::;aiou-se o drama da reclempçJo 
em absoluto e por completo. 

A princeza jogava a ·vicb o o throno de seus ante
_passaucm pm· mais algLm3 anno3 de poclee . Mas esse prazo 
errr nada mais e nada m8no3 do que o jugo ignominioso 
do e.3tmngeiro, o advento do terceiro reinado, o preclo
minio no Brazil de um ramo do::; Orleans, foragidos ela 
Fr·a nçu e po clla conclemnndos como inscrvlvcis e ameaça
doi"es ela ordem }mblica . 

LGVl' 'lYa fundo o dc~eunl.entcuncnto na:> clas::>cs con
~.;en'aioras, a mas.-·a Llo::; c~c:rayos fugido:::; a:::;;;olJerbaYa os 
caminhos <leixaudo a lJraços rom as coJlleitns proximas os 
seus sen1lo!'es no dc.:>o la mcnto impo tente ele mll remorso 
tnedio diante de i l l tet'e:>se3 aJ landonmlos. 

Toclos compi'ellendet1 [llll a e::,trategia imperial e um 
protesto unanimc SG le-rantou C•Jntea o adre-nto . do terceiro 
reinado. 

1 I)-, Pédt•o II o !Süel I. 

I 
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Não era a r evolta contra a Lei aurca que fazia estrem ecer 
os corações h:'nz.ileims ; em o perig-_;, ainclo. maiOl' do 
que porventura a c1cs ::Jr·g _,n isaçC'to do trabalho que se annun
ciaYa, de enfh=:ntrn· com o !YOverno ,j esui tieo c sordlclo ela 
princezn e. seu e3po3o . 

O Sr . Gasti:i.o ele Ode:m 3, denominado Conde d'Eu, havia 
mlquirülo u mf\ reputaçuo tal ele mercenario que temia-se 
que o seu governo levasse ú peaçc o pai.z em a lmoecla . 

A Camara Municipal ele S . Borja, n o R io Geancle elo 
Sul, levantara com antece ~lencia a J)'J.ndeira ela re:Jis toncia 
a todo t rnnse ao terce iro reinado . O brado ele guerra 
r epercutiea por todo o impcrio clespel'tanch o:s e.:;piritos psn
sante3 elo l~thargo senli~seculnr . Silva Ja rdim e3trernecera 
de um fl•emito r eYolucionar io de patriota c:mfesso . Todo elle 
vibrava ele <mt t1uslasm em presença ela YlsCto temerosa . 
Leu bem claro no futuro ela Patria e arren1essou-se nn senda 
quo o cleYet· de cidacluo e ele brazlleiro lhe ltavia traç_:udo . 

S::mt03, a prlmogcnita ele Mar tirn Afionso, b2rço de José 
Bonifaclo, que fCwa o fundador ela inclependencia nacionnl, 
arroja-se corajosamente nos rastos do3 camarL;tas de S. Bot·ja. 

Sll\'a Jaed im encarrm, em pessoa, o movimento . Em 
nweting comvocaclo pa ra tal fim alJt'c o 11e lto ús emo "õss 
da dor rrue o trucidam pela omeaç.a imminente ela Pat!'ia 
em perigo . .Jot-rou uma ca taclupa ele elorrue ncia q uc 
t ranslD rclou nos o utros peitos entre ;:ccclamaçõcs elo en
tllusiasmo e m.orras ao principe herdeiro. 

na Yla por todo o po iz um raslilllo de pol \·om n JWOYocm· 
nm incend[o, desde o sul a té n exLremo norte . 

A pala\Ta aedente ele Silvn. Jardim foi a faisco electricn. 
que produz i o a explosüo . 

Depois el e gnmcle luctn em fuYor c1u aboliçtí o cm·oacl~;t 

pelo triun1pho o m clis comple to, 03 patriotas h aviam em 
g rande n umero ensarill1Hdo as n.rmas e entrado em repoüso. 
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Só 03 repuhl ic<mos mais intransigentes e irrequietos dama_ 
ram no dia. seguinte que a nnçüo tinha sido mystificada e 
que, feita a aboliçtio dos peetos, era mister, em mais curto 
prazo, libertar os brancos. 

Por uma lei do lwlJito o organismo social voHava á 
agitaçüo anterior; aquelles CJUC se haviam entreg-ndo ú pro
paganda abolicionista sentiam necessidade ele continuar os 
esforços em favor de um outro ideo.l. 

Entre os corypl1eus da aboliçüo baviam se sallcntaclo 
alguns descendentes pr·oximos da raça negTn, mestiços de 
um Yclloe intellectuol que igualava sinão excediA ao de 
m uitos repPesentBntes da raça branca, ainda os mnis bem 
dotados o le uma sentimentalidade cxquisitaQ 

Esses ton1m·am-se pBrtidnrios da ]Winceza, n cogno
minaram a Redemptora e de republicanos i 1Ll8 m u itos 
eram tornueam-se Isaúelistas, para nüo dizer defensores 
do terceiro reinado . 

Viram no movimento de reacçtí.o que se erguia uma 
volta ú escravidüo, uma violenta conspiraçuo contra o 
throno, tramada nos comícios rurnes pelos ex-senhores, 
feridos nos seus interesses de morte . 

Nuo tiveram a comprellensüo elo momento historico, 
nilo desvendaram como Silva Jardim, o apostolo ela H.e
publico, a Yisuo elo futLu·o, nuo entreviram como elle o 
seu caminho ele Damasco; nüo sent.ieam que a regene
raçilo social dependia de um ideal novo e por ventur a 
ma is completo . 

Quizeram foemar em totno ele Isabel urmt forte murellm 
com seus peitos. 

Arneaçaram esmagar com o tacão ela bota ess:1 Re 
publica qLW se ergula para submergir- o throno expurgado 
de seus crm3, como si a aJJoliçüo nilo fosse uma. simples 
pPeliminar ela questCLO de inclependencla e liberdade no 
caso brazileiro . 

A so iedacle sahia dos velhos moldes e enveredava por 
vias novas que conduziam ó. regeneração a mais completa . 
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Os processos até ent.ão en1pregados eram impt·oficuos, 
era preciso r ecorrer a meios mais Yiolentos, c.oncitar tí 
r evoluç:iio e levantar á altura de um principiG o dilemma 
ele combatente : ou vencer ou nw,·rer I 

A monarch ia entee nós repou&J.va apenas sobre n 
força armada e esta, trata ndo-se de uma causa sacrosnnta, 
desobedecia, e era em fnvor dos opprinúdos. 

Debaixo da farda ele cada mUltar palpitava um cornção 
brazileiro ! 

Quem noí', diria que, posto o problema social de salvaç:no 
publica em equaç-iío, o exerci to c a marinha, a força publica 
em fim, n8.o f~ssc a favor dos insurrectos deixando a dynastia 
entregue aos seus proprios recur~03? A experiencia nao 
era cliftlcll de tentar. Faltava um homem bastante temerario 
para sobre o"' destroços da abolição dos cs.ptivos levantat· 
o grito da liberdade em favor dos cscravisados de peior 
especie . Este homem foi Silva Jardim . 

Eile atirou-se á lucta, não como a aguia implume que 
r evôa sobre os pincaros elm'aclos ou ponteagudos das mon
tanhas , ensn iando os vôos para a conquista do espaço; 
mas, como o condor americauo, que paira na3 alturas, 
rasga o ventre cla3 n LlYens, remonta ús regiões (t onde 
nao c.hega o ra io >) no dizer do cantor de Lyndoia, com 
a coragem dos he:r-oes, o sen timento de fogo e a razão 
do vidente, quo s e consagra inteiro ti felicidade de um 
povo! 

Silva Jardim não era daquelles de quem se oost:t1ma, 
em circumstancias analogas, dizer que nada- tinha a perclL>r . 

Occupe.va. uma posição na sociedade, era advogado, 
ti:rütP.< familia) e u m nome já feito. 

Atlmndo-se ú lucts, uo desempeuho de uma mi:5::>üo 
s.:tgrada., elle sacelfleüv·a essa f,:un iiia ao C.U11 0 l' clc;t J\.ct l'iu, 
hRtencto-se JXW e.3Lt em holo l~'l tL~?to 1ft Hmnan.idade . 
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Que interesse lhe poderia advir dessa campanha 1 
Im mortalisar o nome? Conseguir posiçiio? Elle nã.o se iludia 
a respeito do meio onde ia actuar . O espectaculo do partido 
republicano se reduzia na totalidade ú inercia evolucionista, 
processo commodo de fazer proselytos depois de bem comer 
e melhor dormir. 

Ainda hoje raros sacrificam suas pessoas aos i nteresse...~ 

da Patria e escudam esse egolsmo na evasiva insustentavel 
de que vivem para sua família. 

Silva Jardim forneceLl as melhores provas ele que se con
sagrava inteiro ao culto domestico, constituindo 

0
a felicidade 

do lar pelo amor entranhado ao trabalho, pelo r espeito 
fts conveniencias sociaes . 

\) 

A esse tempo, tinha dous fllho3, sem fallnr ele Clotilde 
que fallecera, cuja morte mnito o amargurou . Pelos nomes 
se verl fic'l a inflnencia da escola, o espírito de seita, de 
quo por fim emancipou-se . Junte-se a isto que ao primo
genito appellidou Antonio Alfredo e ao cadete Danton 
Condm'cct, em honrn aos clous gt'andcs typos da Humanidade . 
A m enina pela mesma razão tiYera o nome que o Posi
t lv ismo d.lvinisou . 

Era ' aflectuoso com as criançe..s, tratando-as como s i 
fossem pessoas grande3; m eigo, carinhoso, terno, accessivel, 
como si tivesse a mesma iclnde . Esse trato não eximia 
a severidade, o respei t'l, a co ns ideração em que ti nha as 
pessoas de l'amilia, procuranclo sempr~ harmonisar as 
crenças religiosas com as ela proprla e3p03<:1 . Esta, tolerante 
e am iga, estremo3!l pelos seus, inda é{Ue não f'o :::ne uma 
catllecumenü, sabia dar val')•' a tau3 vi ttud ~l3 . E era poe 
Yontura este o unico p::>'Jto em qas aquollas duns nlmas 
purns não estavam cb pleno aecorôo. 

Ambições ele gloeia?. tinham-nas ambo:s . Nuncn a mulher 
Ct'eo~t r ::J tO:'Y03 ao nDriclo. Ella 11ertcnci t:l pelo coração e 

J 
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pelo animo ú geração forte dos desbravadores do sólo 
paulista . 

Tivera ella um genio menos varonil e talvez r~ão se 
nbalançnsse Silva Jardim a tilo arrojada em preza . 

Nüo entrou, portanto, nenhum calculo de ganho, a não 
ser o da causa, na resolução tomada no conchego do lar. 

Apenas apl'esentava-se o rnomento de ügir e a familia, 
por m ais sagrndoa que fossem os lnços que a prendiam, 
o amor da Patria eeo. superior . D . Margarida Jardim 
assim o comprehendeu e resignou-se . 

O seu exemplo neste ponto não era inrerlor ao das 
espartanas e poclerú servir de modelo ús senhoras brazlleira3 
que nada enxergam além dos horisontes esteeitos ela 
familia . Pata ellas o marido é em muitos casos o proprlo 
Deus. Faltando-lhes este, já. nfio ha mais amor pela propria 
vida . 

Raros são os que conhecem os prazeres do sacrificio 
e d?-hi deriva essa tl1eoria do egoísta de que fallei acima, 
que os homens na sua maioria consentem que lhes façam 
tudo, com tanto que lhes poupem ns familias . · 

A essa conservaçJo ele sentim nto3 nüo era estranha 
a ruína da Patria, mais digna de melhores destinos c ainda 
hoje, apezar do grande sop1~o de patriotismo que electrisou 
a alma brnzileirn peln conquistEI. da mais elevada prerogativa 
do direito; essa con1prel1er1são dos Lleveres sociaes nfto é 
infensa Ct r etro gradação do ideal politico . 

As revoltas têm o apoio moral nesse indifferentismo 
condemnavel, porque é cobarde, e deriva clalli a anarchia que 
tenta nssolJerbar os mais so!iclos alicerces das sociedades 
modernas . 

A paz, ele que as nações precisam para seu desclolJramento 
progressivo, n<J.o consiste na abstençüo elos deveres cívicos, 
na commodiclade e conforto do lar, que della deeivmn, mas 
que não podem ser antepostos ao cumprimento desses mesmos 
deveres, sacrificando a propr·ia ventui'a domestica pela 
fellcidncle elo. Patria . 
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Era assim que Silva Jardim o entendia e no seu posto ele 
honra a divisa que tomava por senha era vencer ou morrer! 

Raro se veem desses exemplos de abnegaçuo, e Si bem 
que a lista dos martyres ntí.o seja escassa, a dos que levam. 
viela remanciada, com abandono de suas mais legitimas 
obrignções, é muito mais numerosu . Assim, 11 dos que 
tripudiam sobre o cadaver da mui-patria é na rozuo de um 
para milhares . 

Depois de 1792 com Tlraclentes, ele 18:L 7 com o padre 
Miguelinllo, de 1824: com Frel Caneca, ele 183(, com os 
Farrapos, de 1848 com Pedro IYo, o facto é que estmramos eles
acostumados a esses espectaculos c1e haver quem ·1;e deixasse 
trucidar por mna icléa . 

Felizmente não foi preciso ú sanha do abutre ms is 
o sangue dessa Yictima imbelle . A real ez~t no Brazil 
estava sacin.cla de tnntas victimas e a sun eliminaç:lio foi 
devida ao acaso, como a e~te se attribue a sua implnn
taçuo nesta ter ra da America, tambem clescoJx;rta por 
acaso . E por acaso, é preciso considerar o conjuncto das 
leis desconhecidas para nós, como para a mesma rea1ozn 
e que actuam independente elas vontades, mui semellmnte 
ú concepção philosophlca do destino. 

A monarchia brazileir·s, Wo parecida com a franceza, 
teve o seu 89 um seculo depois, que foi o tem110 indls pensavcl 
ú consoliclsç.ão do regimen r epresentativo, separado do 
absoluto por aquelle lüpso ele tempo, que na Yida das 
nações conta-se por lustt'es . 

Emquanto teve a seu sel'viço tropas estrangeiras , 
soldados mercenarios, como no 1im do seculo passado e 
no primeiro quurtel deste, ce'i ou Slla crLieldade nas .entranhas 
das victimas, esses proto-martyr2s da liberdade, como o 
chacal que se expande em gaudio ú vista ela preza . 
Mas quando o Brazil, retemperado pela m eia inclependencia 
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ele que gosavu, chamou em sua defesa os nacionaes, 
estes houveram por m liis acertado não esplngarclear 0 3 

seus irmãos poe amor de um unico estrangeiro, um 
tmloo assalariado, que vestia farda e representava os 
interesses dessa malfadada monarchia. 

O partido conservador em S . Paulo, nesse período 
que vae de 18813 a '1 838, em que Silva Jardim esteve em 
S-antos, não correspondeu ás Yista3 gemes dos republicanos. 

Eu jó. disse que eea vezo dos chefes polltic03 destes 
colligarem~e com aquelles adver.:;arios para obstruir a marcha 
do governo liberal. Assim, pois, subindo esses ao podel' 
pelo meio~da decadn, era de presumir que tivessem para 
com ~eus alliado.s maior som ma de preferencias . Assim nllo 
aconteceu e só quando forRm substituídos pelos seus 
naturnes antagonistas é que lembram-se que tinham 
alliados na bancada republicana. 

São daquelle tempo os espaldelramentos ordenados 
pelo Dr. _Pedro Vicente, presidente da provincia, e as 
celebres correrins que succecleram. ao m otim do Quartel, 
IWüvocado pelo chefe dB policia Dr. Caedoso de Mello . 

O partido republ icano, en tretanto, rerorçado por um 
geancie numero de adeptos, sabido::; de ambos os lados 
momu·chicos, m03tmu-se mais bem orientéldo e agio por 
conta pt·oprla, sem dis tlncções nern sympatlüas por esse 
ou uquelle laclo politico, mas ainda preoccupaclo com a 
vezani.<a evolucionista, e a prova é que quando Silvn 
Jsrdim vem ele Santos a S. Pa ulo consultar o seu 
mais -eminente chefe, sobre a neceôs ids.cle de préga r a 
revolução, este acl1a bom que o façn em seu nomo, mas 
não no do partido. ( Memorins e vi.:1gens, pag . 35. ) 
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Perseguido pelos mesmos conservadores, desde 7 de 
março de t 886J que me vi desalojado do emprego que 
enW.o exercia ria Throourar ia. de Fazenda, obtido por 
concurso, sendo chamado ao Thesouro par a dar emitas 
dB um proceder de que o ministro estava mais que 
convencido ser de inteint justiça e o mais correcto. 

Addido ao Thesouro Nacional, como · castigo, obrigado 
com os vencimentos de empregado de província a viver 
ns Côrle> fui m ais tnrde arremessado paro. o Cearé, porque, 
dizia -se> cea alJoliclon is ta e a lli jé. não havia escravos ! 
Esta remoçuo> por m ais ironica e mordaz que sejn> tem 
seu lado comico, por isso que foi decretada pela Pr lnceza 
Isabel> a cognominada Reclemptora> nos p:irneiros clt!spachos 
que fez, depois da partida elo imperador para Europa. 
Isso prova tambem que o alto funccionalismo H estava 
de posse do segrcclo imperial e da incapacidade du 
regente, qlle os offlciaes de gabinete governavam por detraz 
<la cortinn, sem imputabilidade, tal como se fez mais tarde 

quando jú não se podia mais encobrir a secr'eta lDllCura 
que minava o animo elo Sr. D. Pedro II. 

Alluclo ele passagem a esses factos que me dizem 
respeito, porque elles foro.m publlcos e notorios no tempo 
e concorreram para minha volta ao Rio ele Janeiro, onde 
mais tarde veio m e encontrar Silva Jardim, residindo ao 
pé de mim, na encosta occldental do morro de Santa The
reza. i Não ent t'a nos meus intuitos desvia r a a ttenção do 
plano da obra com os factos qlle se r elacionam independen
temente com a minha pessoa, poe mais symptomaticos que 
sejam para se dar icléa de um a épocha excepciomü na vida 
de um po ' O e de onde emerg ia o principio ela justiça que 
ntJbilltou esta naçüo . 

O decennlo que procedeu ao levanto de 15 de novembro 
de l ij89, homologado pelo povo b t'azileiro e convertido em 
Jlevoluçao socia l>, é o período ma.is importante do seg m1C1o 

1 H . . Augus ta .. 
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reinado e requee um estudo particular para o historiador 
republicano que farú surgir desse amontoado de factos as 
causas · proximas da mudança do systema de governo. To
marei alguns factos para exemplo; fóra ela dictaclur·a 
militar) que foi n nota predominante . 

O problema da abolição devera ser commettido ao partido 
liben\l. 

Assim o foi e111 principio, m as negou-lhe a corôa a 
confiança e teve de ceder o lXlSSO ao3 conservadores. 

Si o imper udor não recusasse uma segunda clissoluçuo 
elas Camaras) o Sr. Souza Dantas teela realizado a vontade da 
nação. 

Pare"'erú justo n alguem que ao partido conservador 
ca.bla a solução final pelo facto ele ter r enlizado a reforma 
do ventr~ liorc. Essa conquista elo gabinete Par anhos foi 
clesvirtLwcla pela faltn ele cumprimento ao regulamento que 
ba ixou para a execuçuo elo decreto n. 2040 ele 28 de 
setembro e as demais providenc io.s a respeito. 

A desidia dos conserYadores no septenio qLw seguia-se 
ú reforma só pócle ser comparada com a negligencia elo 
povo em não reclamar contra tUo nefandos attentados. 

Si o decreto n. 5J.35 ele 1872 fosse posto immecliatamente 
em execuçilo mais cedo ter-se-llia realizado a abolição só 
pelo concurso do.s m edidas alli enumeraclns . 

Fmam os liberaes que, em 1878, por occaslão de 
voltarem ao poder depois de dez annos dellc alüstados, 
realizaram as pdmeiras manumissões. Foi esse facto tam bem 
que despertou a attençao publLca, e impulsionou a propa
ganda. lVIas bastaria que se colwas::;em as multas im
postas pela lei para que reunidas ao peculio elos escravos 
formassem o fundo de emuncipaçüo m ais que su1'flciente 
para libertar a raç:1 escrava ele entdo. 

Estancando a sua fonte, contentaram-se os conservadores 
com as glorias da Lei, sem se irnportar com os outros resul
tados por ventura m ais imporlnntes, que ele futur o viria 
aquella a produzie. 
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Quando empregado em S. Paulo informei sobre o 
a::;surnpto e por mais de uma vez ·verlx~rei o procedlmenLo 
das autorldD.des que desldiosament.c concediam a r ele
Yaç8.o de mlllta3 constantes e repetidas, clesklaclas a formar 
o fundo de emancipaçuo . 

Tentei fazer uma e.statist icu alplw.betlca de todas essas 
multas relevadas pelJ. Pr-e::;idencia naquella província e 
recuei dlo.nte dn. avultada cit'ra de milhares cl contos sem 
chegar aO fim das lcttras. 

Servi-me para isso do Livro da Portmia ela Pr'esidencio. 
rrue ainda l1oje deve attestar essa vet'gonha c1o3 governos . 

_.._ccresce a isso o reg;men do papelorlo que precedia a 
cada despacho de relevaçuo da pena . ... 

O individuo que nüo communicava o nascimento, 
mucbnca ou morte do ingenuo ou escro.visado, eea,.multado - ~ 

de ce1Tt a quinlte11t03 mil réls, r econiu para o Presidente 
pedindo a rctcYnç8.o ela multa, 83le mandava informar a 
Thesouraria e e3ta por sua vez ou·via o exactor_, este dizia 
sobl'e o caso, aquelta rernettia o proca~so 6. Presiclçncia 
o.cornpanhaclo da in[m'maç:ão pedida o o Govemo Ü1Yo.ria
velmente eeleYilYa a sobrcc1it8. multa com inteira Yiolaçüo 
elos principi03 ele jastiç:a c lmmanicladc . 

Quélndo sobre e.3te sJ•stcm 8. el e clepreclaçuo ela Hberclnde 
me llrurgia e itwocaY<t 03 m Eüs sagcaclos . ·entimentos ele 
amor ao proximo, o meu c11ere se limitnnt a remeltee 
om OJ'ig inal a minlla inJonnaçuo pant indiecctamente me 
indispor rmüs com o partido ([UC es lava ele cima. 

Era crlme de lc:::;a--mage3Ladc ser n!Jolicionistn, jú nuo 
digo repnblicano, porque poe essa c outras medidas eles · 
humo.nas, 'i'lo-sc CfLle o Gorecno era o primeiro ü cncam~ 

p::tr u. lei. 
Outra fut'a a priaceza e Yelarla, mesmo sob o reinado 

elo pa i, pela rerormn que ella so.ncclonara. 
Os libenes, todavi:1 .. SL bem que seguissem, nesse 

tanlo, o nwsmo processo elos conservadores, por necess idade 
ele proteger aos c:orreligionarlos, annnalmente consignavmY. 
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u ma quota nos orçamentos para a emancipação gradllaJ., 
o que nu nc:1. PL's. ti caram seus aüversarlos . 

A ssi1n pois, cabia a elle3 a r c:soluç<lo definitiva do 
problema, que os outeos puzeeam em equação e não 
souberam ou não q uizerarn acha e o valor da incognita. 

Os g randes hom_ens são mn producto do meio . O seu 
apparecimento é um phenomeno sociologico susceptível de 
demonstração como um problema al3·ebrico . 

Assim, quando o Egypto clebut ia -se entre as crenças 
polytheicas em que tudo era Deus, excepto o proprlo Deus, 
no phras" de Bossuet, apparece Moysé3 pn~gando a u nidade 
divina entL'e os povos iSL's.elltas . Pnea r esumir por sectllo3 
e exemiJliBcaçuo deste facto, vê-se no nm do desmo
ronamento do imperio romano, quando os elementos de 
ordem se descJggregam pela nusencia de uma dOLÜL'll1a 
commum, surg-ir S. Paulo e prégnr a disciplina chrls tü 
em nome de Jesus . Mais tarde, Carlos Magno res titue ao 
occidente a u nidade politica ele rruo ef3te neceS3itavn 1 eln 
confusão de crenças o d ispersüo elo podeL' em focos locaes . 

O Maequez ele Pornbai exerceu um papel analogo ;::o 
de Luiz . XI, em Portugal, sal-vando a r euleza contra o 
predomínio elos senhores feuda es . 

Outro nuo é o papel de José Bonifacio, na nossa 
Independencia, implantando etn solo ela Ameeica a monar
chia fugitiva dos thronos europeus . 

l\Ia is tarde Benjam in Constant concretisa cleJ)aixo cltl 

f6t'ma republiccma um nwYimento lnsopit.avel elos qutJTteis . 
Ao lado de:::;se;::;, vultos elo 2·1 e 33. gT3.ndcza constellam 

o céo de no.:;sa patrla . 
Sllva Jardim é um delles, e púde ser comparado 

-\' t:tntaj osamente ú esü~e lla elo poslor que g uia os povos 
ao berço ela RepublicJ. 
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Para completo desta dem.onstração preciso ,-oltor ao 
inicio da fonnaç&o elo partido republicano, coatempornneo 
de minha estada no Rio de hneiro, po.ra mostrnr como 
a opini[Lo publica vae-se fm·mando e o.ccent,ua-se, produzindo 
os fnctores indispcnsaveis á realizaçtio de uma aspiração 
nacional . 

Quando nos fins de '1870 de;:;embarcara no caes Pharoux, 
circulava por todo o ambiente ela capital do Imperio um 
sopro de republ ic::mi::;mo sem ig-ual.. Depois da subida dos 
conservadores n 16 de julho ele 1868, o_:; libero.es despeitados 
fundaram o Club dos Radic~ es que na desesperança de 
YOltarem em breve oo poder, em um bello dia, com 
sorpre:::;a de muitos e applauso de outros se declararam .. 
em o.ssembléa republicana . O inespvraclo dessa- resolução 
patf'iutica motivou m Eüs tai'de a. ueserçd.o dos primeiros 

• que cncontrmn sua jusLlficaç:üo na acl!1esüo ~a contra-
gosto do pro_:· ramma dos ruclicaes . 

Essa tentativa teria morelclo to.l vez ou seria fortemente 
desvincln ele se us finsJ limitando-se ú publicação do Manifesto 
de :3 de dezem1Jro, s i o exemplo ela França nüo houvera perclu...
raclo. Gennclc era a affinidade entro esta e a patria brazi
leira . 

SilYa Jardim foi dos primeiros a Yulgarisae eEsa corrcs
ponclencia ele ,-[stas polit[cns entre a França e o Brazil, mos
trando quo ã 1789 succ2Jeu a morte elo Tiradentes pelo insuc
ces3o dos lnco n:identc. , que a 181::i segui(l-se o 6 de março de 
1817, e ao 1848 francez uão foi esteanllél. a cll[lmada Ftcvoluç;ão 
pt·aieim, etc. 

Alün1 disso, a get'açüo ele -1 87 1 a 1881 comprcüfmdeu 
a neco;s idatlo ele wopag-a._ 3.3 douteinas contidas no mmü
l'es to republicano ele n<":1 tL1l' eza purarnonte crit icn. embora . 

As e:scolas ele l\I::xl icina e Ceutml co:1frnterrüsam nos 
mesmos peincipios e em 1872 apparece o c;entro Acaclemico: 
rcd.ig-:do pela mocidade de ambo.s. Appaeentemcnte não se 
ia fazer politica republicana .; sl bem que esta fosse ·à 
1ntençãb dos pr lnci paes fundâdores. O j orntü di vidio-sé 
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em turmas ele quatro para a confec<:ho ele cada numero. 
Houve um [;:,imult1Cl'O lo eleiç.fí.o e os clifferentes annos 
deram os seus representantes. 

Eu figut·nva flOr parte elo 1° anno ela Escola Central. 
Foram meus companheiros ele redacçüo os St's . Drs . Lopes 
Trovilo e Felisanlo ele Azevedo, pclu Escola de Medicina, o 
Dt· . Pecleo B etlm, do 5° armo e cu p o:· aquella. 

Póde-se dizer CJLle l'oi essa turma rrue rompeu com a 
eluhiedude do jomal, esct'cvendo o Dr . Pedro Betim o o.rtigo 
ele fundo franco.mente republicano, secundado por Lopes 
Trovüo cn1 outras columnas , com peeterição ele nrtigos 
uccentuudumente monarcllistas, como os elo De. JaguariiJO 
Filho cujél, nutoriél de desapparecinl.ento me attribuiro.m. 

Ao lucl'õ clus manifes tações publicas cln imprensa organi
savnm-se c os club3 repiJblic:anos . 

Surgio o Jo:Jen Arnerica que PLlblicou uma revista 
cmn o 1nesmo nome . 

Fóra das Academias, o movimento expandia-se entre 
os moços do commercio, os empreg;1dos publicos, os artistas 
ele toda 11 CD.3~a. A velha socledade Ensaios Litterarios 
transformara-se em arena politica, cotTl escanclalo de seus 
velhos a3'3istente::; . Foi ella por muito tempo o centro 
cle3sa agitaçüo nüo aCDdemicn. 

A 1wimeim Repaúlica cleixat·a um tr·aço luminoso 1111 senda 
joennlistica, além do que Yulga risavn pm' preço diminuto 
a Yencla em nvulso . A sua ausencia fez-se senti e no publico 
prepnnmdo terl'eno ao o.clventn de um jornal igualmente 
Llemoceatico a - Ga.::reta d e Noticias . O povo habi tu.'lea-se 
n ler pelo lJm·ato . Uma questilo de La.:;aristas no tileotro 
creara a celelwidaclo ela rolha, que no f'undo eeo repulJlicanu, 
apezm· elo quo para m ollwr prégm e3so.s doutrina. appcllicl<:L
-va-se neutra. 

A"' ctasses opel'o.rias conveeglnm em uma só Liga para 
sua unidade. Lú penetrou tamlJem a propaganda republicana . 
Veio em seguida a I:J lpha Littcr aria e mais tardo o 
ClUb Popular, cuio·s socios eeam na maior parte sahidos 
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dos Ensaios Litterarios e foi mais ou menos essa pleiade 
que fundou o TiNtclentes . 

Entre este3 patelota.s salientavam-se, pelo radicalismo 
republicano, Thimoteo Antunes, .Teronymo Simões, Hippolyto 
Campello, Luiz Leltão, Lui z do3 Reis, o poeta Antonio 
Camargo ( fallecido ), Nicesio, Gomes Braga e muitos outros 
que sem ter afinidades academicas eram os melhores pro
pagandistas do seu tempo . 

Em 1878, por occasião da grande secca, institui, como 
membro ela commissão ele soccorros do Rio Grande do Norte .. 
as conferencias do Gymnasio, chamando para orador o meu 
antigo companheiro do Centro A caclemico, Dr. Lopes 
Trovüo. 

~ 

O successo obtido por essas conferencias, em que se 
pt·éga.ra abertamente a Republica, permanece dur~douro no 
animo ele todos . Foram ellas que prepararam o movimento 
do vlntem em 1881. 

Nesta occasião ter-se-hia proclamado o governo demo
ct·atico, s i os chefes federalistas não se recusassem a formar 
o comité de salvação publica, a convite do 7° batalhão de 
cavallaria, que destacou paelamentares pondo-se ás oeclens 
dos insurgentes . Nem Saldanha Marinho, nem H.lbas, nem 
Qulntino quizeram tomar a responsabilidade da procla
maçüo, segundo a opinião corrente . 

O grande Enéas sahio triumphante. 
Lopes Trovão, Ferro Cardozo, Pernambuco e outros 

tiYeram que fugie á sanha dos pretorianos, nas barri
cadas da rua da Unlguayana, depois do vãs tentativas para 
oeganizar governo ... 

Depois desse insuccesso a propaganda republicana con· 
funclio~se com a abolicionista . 

Podem~sefi.Har a este movimento as primeiras sympatllias 
de Süva Jardim pela H.epublica . Fôra elle alumno de prepara_,_ 
torios no H.io de Janeiro e acompanhou com entimsisamo 
esse torneio de oradores) em que a democracia era sempre 
coberta de louros. 

S. J.-8 
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A Lopes Trovão nessos conferencias succedera na 
tr ibuna José Tito, replicando a este, aquelle; segu io-se o 
Dr. Soeiro Guarcmy, con testado velo m esm o Lopes Trovão, 
prom pto sempre para réplica e Lrépllca, irnproYisadtlmente) 
como é sua especiallclaclc . 

Appareceu pot· essa occasiuo Viceute ele Souza e .José do 
Patrocínio, já aureolado::; nas tr ibunas elos cl_ub3 lit terarios . 

Foi como o haptismo de fogo, a SEJ.GTaçtí.o no campo 
de !)atalha, esse acontecimento na Yida polít ica de Lopes 
Trovão. 

Ao lado ele todos esses fazia o Dr . Fert'O Cardoso 
ruidosas manifes lações ú fôrma do goYetno eepublicano, de 
portas a fóra, ao salür· elo ~hea t!'O , vroYocando a it'a elas 
autoeiclacl~s, com inteit'O pasmo da pormlaç:,tio, desacostumada 
a esses e3pectaculos . 

Esse ·;mpulso dado ú propaganda t"ez com que o govento 
até certo ponto capitula:33e, chamando aos conselhos da 
corôo. r epuJJiicanos onfessos poe occa::;iuo da s nbida do:.> 
libernes . 

A entrada do Se . Lo.ffayette RoclrigGe.3 Peeolea, ao !lUe 
se dizia com consentimento do3 coeeligionarlos elo il1anií"es to 
ele 3 de dezembro e desaplJL'O \·açüo u nallime da novo. geraç:üo, 
mysti flcou completamente a propagn]J(..1 é1 _, aceitando muitos 
coreLigionarios cargos ele ~onfiança politica, como delegados) 
subdelegados, luspector·c:5, etc . 

Appü.rece ontüo a seguudu fi r._'jJUJlú..:a o llOYO mnu ire:o lo é 
confeceionatlo) quo c.1:3:3i gnnn1 novo::; ecleptos <JUO uuo i'lg-uram 
no primeir·o . 

O Yulto venerando ele .Tosü i\ [aria elo Anla t"'tl lomina o 
scenar lo, e entre os llOYOS Pedro TaYarrs ass ig·nala-3o pela 
cl.cclicaçt'to no terecno clo3 sncri r-;clo3 . 

De~mprla cecicla a R cp aúlica, s urge :=;ob a m CSlTI G. i nspl~ 

raçüo o _,. lmigo (lo !JoDo, c em d iYer-sas datas a Ga:::cta 
ela .:.Yoitf! o o CO ' J~hate, C[Lle i"ornm os j ornae.j ele n taior 
acceitaçuo dentre os republica nos, que sahiam a lume.', 
levrmdo Pnl büt'a Yida ephcm.en:t. 
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Quintino Bocayuva acastellara-se no Globo e no Cruzeiro. 
fazendo no mesmo tempo propaganda e meio de vida. 

Tramou-se 110 alto contra a dispersão dos · propagan
clistas e inclirectnmeDte compeou-se a emprezn jornalls tlca 
em rrue escrevia o chefe elo fecleealismo brazilciro e os amigos 
ele Lope:3 Tro.-ão pmporcionaram-lhe os meios de transporte 
c pl'omessa ele mezacla em terra extraugeira , afim de estudar 
direita em Pariz ou etTl qualquer cidade da Europa . 

O · parlamento e o governo, fazendo alguma5 concessões 
oos ad.-er:mrios , apparentemente desapparece a ag itação 
republicnna trans formando-se o trabalho da propaganda em 
forç.a aclivn en1 favor ela aboliç&o . 

S6 o Club Tiradentes resisL de pé a tamauho clesco.labro. 
A proprla sociedade Eusaios Littem r ios, fóco fncendiario 

ela demagogia, abysma-sc nos archivos elo Lyceu de Artes 
c Officios , por falta ele dedlcaçuo e pa~riotismo! 

Do Club Tiradentes sahe o Lopes Trouüo sob os auspícios 
dos adrnieadm·es elo tt·ibuno republicano, Dlarmados pelo 
écllü clüs privações que este soffria no exilio voluntario . 

A ~ma prasença é julgada necessaria na. Côrte para 
forrnat' um panclant a Silva Jardim, que se erguia nos 
horlsontes ela patr ia, prégando a )y)a nova. 

Ao la.do desses, fi:1Ct03 ele grande relevancin se tinham 
completado : o exerci to estaYa em pé de revolta, e as 
clas:5es conservadoras, cor tado o corduo umbilical que as 
prendia ú monarcllia por melo ela escraviclüo, queriam para 
si a ll1·2Sma condiç8.o de ente livre, que o governo, coagido 
peltt op inUio pulJLica, decreta.va em l'avor dos negros . 

Falta,-a o e3se m io socinl nm homem novo, puro, 
:1ce .=;sivel, almegoclo, t'enneo, inst ruido, com Yercladeira ori 
nntação politica elo momento, respeitoso, sério, desprendldo 
de preconceito~;, amigo ele todos, tendo em grande conta 
o futuro, confraternisando com o !'azendclro c o liberto 
e sabendo a que vinha e para onde ia . 

Esse demagogo, esse apostolo ela Republica, foi Silva 
.Jard im . 

' 
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O que Lopes Trovüo, em tempo, fizera no ambito estreito 
da Capital ,do Imperio, repeoduz[u-o elle agora em larg& 
escala pelas cidades do interior do Bt·azil, nas províncias 
ele S. Paulo, Minas, Rio de Janeieo, Bahia, e Pernam
buco. 

Fizera sua educaçilo litteraria nos pcrioclos mais agitados, 
desde a escola até a academia, ele 1870 a 1882, lera tudo, . 
assinüln.ra inconscientemente a idéa, continuara depois de 
formado a reunir 03 element03 indispensaveis ú sua obra, 
e quando emprehendeu a propaganda estn.va armado ca
valheiro para a ceuzad~ , tendo por divisa a legenda da 
'idade m édia: cumpre teu dever, aconteça o que acontec r. 

Havia ~.necessidade de consubstanciar na fórma repu
blicana todos os elementos dispersos ele opposiçEto . 

A moearchia havia fatalmente preenchido o seu destino . 
Já não satisfazia mais a aspiraçuo nacional como fOrma 

concreta ele governo. 
Gastara-se em amor ú causa propria. 
Não havia no Brazil nobreza tradicional e em numero 

que podesse servir de pedestal á realeza ; o clero mantl
nlla-se mais pelo obulo dos crentes elo que pelo subs idio gover
nam.ental e não corresponclenclo a quantidade elas sinecuras, 
encontrava gorda coHocação nas sécles . e parochias elo 
Estado. 

O amor dos proventos excedia em todos o ardor da ca
techese e depois da prisão dos bispos, em 1875, a igreja 
insurgira-se contra o m esmo Estado, e poclla-se franca
mente assegurar que o Imperador, rrue homologou aquella 
espalhafatosa p1·isuo, jú nuo podia contar com a cleresia, 
que a r eceüeLt sem peotesto . 

Fóra desses dous classicos esteios, a monnrchia só podia 
contar com a força armada; mas esta, nesses vinte annos , 
pela ausencia de guerras, como obsen·a um escriptor na~ 
cional, approxtmou-se muito da educação civil. ·I 

• F. F.reit·e IIis~ . Const . da H.ep. pg ií-L 

• 
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Quer isso dizer que entrou na commum aspiração 
das classes dirigentes, perdendo esse caracter de passividade 
inherente ú disciplina absoluta. 

A ultima guerra mesmo foi um desastre para a dynastia 
reinante . 

Quando os cruzados, pela successão das guerras e maior 
contacto com os mallometanos, reconheceram que entre estes, 
máo grado a diversidade de ideal religioso, havia varões 
illustres, de realçadas virtudes, concluíram que o seu deus 
nuo era unico em distribuir essas qualidades e d hi nasceu 
o principio de tolerancia, si nJo ele duvida philosophica. 

Assim aconteceLl com a guerra do ParaguaJ~ sob outro 
ponto de vista differente . 

Ao atravessar o solo das republicas platinas, vendo-as 
fiormcentes e prosperas, as nossas legiões chegaram ú 
conclusuo de que tambem se podia Yiver feliz soh um 
regimen diverso do que o que elle3 sustentavam, e que as vir
tudes do patriotismo nuo eram partilha ele monarchistas, 
e que de um lado e outro havia grandes estadistas e 
guerreiros . 

E esse facto foi tanto mais importante quanto a parte 
civil do exercito, formada pelo voluntariado, eram homens 
rusticos na sua maioria e que a unica idéa que tinham 
do systema de governo era o da. monarchia, tal e qual 
como a exercia entre nós o Sr. D. Pedro li. 

A imaginaçuo desses foi materialmente impressionada 
pela repetiçuo de tantas nacionalidades republicanas, e mais 
tarde, !rememorando os fe itos da campanlla, contavam 
aos seus filhos as diversidades de povos e governos. 

Essa geraçuo vira de perto a Republica, e o que era 
at6 entuo um espantalho tomou as proporções de um 
acontecimento e nua tardou que o desgosto, pelo abandono 
a que lançou-a o governo, receioso da preponderancia 
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que podesse ter, gerasse nella nma vaga asp iraçflo para 
um ideal de justiça rrue jú lobrigara poder exist ir na 
Republlca. 

A guerea, po is, para susLentaçilo ele um capricho dynas
tico, foi um dos factores poderosos para extincçEio, em 
breve tempo, da mesma clynastia . 

A discussão irradiava elo centro para n peripheria 
e o estado de exaltnçilo em cet'tas pr'ovinciv.s era igual 
ao da côrtc ou mesmo superior·. 

Em S. Paulo e no ruo Grande do Sul, onde occorre-
~' ram conftictos militares , pairaYa no atmosphera uma 

nuvem pr~nhe de tempestades . 
De toda a parte annunclava-se a vinda do messias pm·n 

salvv.ção deste povo e os pt·opheta3 clamavam jú no parla
mento, t já fóra delle ~ na tribuna da imprensa ou das 
conferencias, numa fascinação de almas predestinade.s . 

O apparecimento de Silva Jardim não trouxe duvidas 
a ninguem : era elle o precursor da Republica, que se 
annunciara em fórma de Salvador, indo ti. tribuna das 
conferencias publicas, dOLltrinanclo o povo nos princípios 
que professara . 

De 1878 a '1 888, em C[Lte sahio em peregriuaçáo pela 
Patrin, passou a estudar, embora em começo sob dif:ferentes 
criterios, mas sempre preoccupaclo com aprender, semp1·e 
convicto de que a sc:lencla nobili ta e engrandece as almas . 

A sua ambição ele mando íbl muitas vezes sopitada 
pelo rigor da disciplina mental, seu orgulho dominado pelo 
concurso dos processos positivos; mas houve uma expansão 
desse amor proprlo que ntio encontrou diques : foi a 
febre de saber, esta devorava- lhe o ser, occupava-lhe as 
horas, como quem pretende que não deve perder tempo, 

I Padre Joü:o Manoel. 

~ P ost f'a cto, t~-pparecel·um di,·er·s :t s proph~cias. 
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e peeclsa estae prompto ao prüneiro sign~l no cumpeimento 
de um dever cívico . 

Aquelle homem pequenino, actlvo, laborioso, sentia 
necessidade de SOL' gTande, contemplado e querido. 

P reoccupava-se por fi m muito comsigo mesmo, gostava 
de ler o seu nom e diariamente nos jornaes, e em momentos 
de intima expansão já se c nsiclerava com a vaidade 
satisfeita . 

Esse desejo ele approvaç8.o por parte elo publico minou-lhe 
n viela inteira e foi-lhe um gula beneYolo no ardor ela 
peopaganda . 

Nos instantes mais perigosos ele s ua vida elle invocava 
intimamente esse principio e pl'eferia moerer a desmerecer 
no conceito pu!Jlico . 

Sutisfeito assim o desejo do npprovaçao, como ~oefficiente 
ela proclamaçilo da Repnblicn, nuo conseguia que a ambição 
de mando, companheira inse11araYel da Yaiclacl~ , tivesse 
n jLt3ta e merecida expmrão no Governo Provisorio, que 
os seus esforços haviam apressado como solução da cdse 
por que passava o paiz. 

E' isto o que se lta de mostrar depois ele haver 
lJassacló em revista a phase ela propaganda . 

Foram seus in imigos os proprios coreligionarios> que 
por m otivos ele uma scisfio opportunn> que abrio no campo 
de peleja com a lealdade que o célracter-isava em todos os 
commettimentm prnticos, vingavnm-se ele sua ousadia e 
supel'ior coragem em prégar abertamente a Revolução, 
indis pondo-o e compromettendo-o perante aquelles ele quem 
receberam invest idma de governo . Essa ingratidão ele 
homens politLcos sú póde ser explicado. pela necesslelacle 
da exclusüo elos caracteres honestos para o tripudio sem 
nome do Governo Provisorio. 
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SEGUNDA PARTE 

O FROF ..... 4...G.A.N""DIST.A. 

... 

As theorias que prégava Silva Jardim no, magisterio 
eram resultantes da doutrina geral que formava o fundo 
de sua educação philosophica . Em politica tamben1 nEto fez 
mais que applicar ao caso brazileiro as theorias de Aug. 
Comte sobre politica positiva. 

Não era um educador phantasista nem um orador 
imaginoso . 

O seu temperamento como homem de ensino e de com
bate é que era orig inal. 

Essas mesmas idéas expendidas por outrem torna
vam-se massantes e ü.1stidiosa ; por elle eram sempre attra
hentes e fascinantes, participando o publico ela opiniilo do 
autor, levado pela sympathia elo commentador . 

Elle conhecia a í'unclo o modo de interpretar os sen
timentos elas massas e em subindo á tribuna lançava um 
olhar em roda e logo apoderava-se do espírito elo auditoria, 
que, em o vendo apparecer, sent ia-se desde j ú influenciado 
por esse mesmo olhar . 

Na obra litterarla ou política delle, debalde se pro
cura esse poclee que exercia entre él.S massas, era um 
attributo de sua alma envangelisaclora, uma como força 
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occulta e magnel;ica immanente ao seu ser, que, sern. que se 
desprende-S'3 delle pam gravar-se em caracteres e~criptos, 

influencimla docemente as outro.s almo.s, que se deixavam 
arrastar pelo. m.agia de seu verbo at'clentc. 

Tinha invariavelmente um gesto expressivo . Antes de 
subie á tribuna, abotoava a sobrecasaca, dava uma expressão 
conveniente ao olltar e, com o mn grande hypnotisaclor, en-· 
trava valentem ente no circo da acç.ão, contando clorninar 
as fé ras - o povo ! 

Nenhuma profissuo liberal desenvolve melhoe as qua
lidades da vaidade e elo orgulho, que se traduzem, a pr-imeira 
por desejo de approvação e a segunda por ambiçtto de mando, 
do que seja a de ensinar . Fo.llar para uma multidão que 
tem obriga~tí.o de nos ouvir, porque a nós esté. submetticla, 
procurar tornarmo-nos agrado.vel a todos com o fito d e 
fazel-os esc~:.l8cer q11e no~ suo ef.fectivamente inferim·es, é 
un1a cousa que ce;·tanwnte lisonjeia nosso amor proprio, 
desperta-nos a sn.tisfação n'alma, pot' ver que houve de 
parte elos ouvintes ft·anca adl1esuo ás nossas icléas . 

Uma outro. propeieclacle cliriva do m agister io e vem a 
ser o hab ito, em rrue se fica, ele não soffeerem discussão as 
nossas theorias . Acostuma-se a gente a discursar para os 
alumnos, na ce1·teza de que ningucn1 se atreYe a contestar. 
Depois , quando se tem de falla r em publico, considera-se 
o auditoria com o discipulos em classe e possue-se o orador 
elo mesmo desasson1.bro e superioridade que rmmtém nas 
aulas expondo a liç8.o do dia . 

Esse processo, que n<lo era de:;conhecido de Silva Jardim, 
lJl'oduz sem.pre optimos resultados e era muHas vezes por 
elle assimillado em suas Yiagens e excursões pelo interior, 
onde, exceptuado um ou outro ouvinte illus trndo, o publico . 
era mui comparavel a creanças ou collegiaes que procuram 
f;:e instruir . 

O povo, educado no regirnen monat'Chico, pouco sabia 
elo systema republicano, s i bem que ainda sabia menos do 
repr-esen tativo hered itario, que é m ais complicado ainda, e 
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ávido oüvla as conferencias do infatigavel propagandista. E 
nem se diga que lw paradoxo em se ser monar<Jüsta ou 
mesmo republicano, sem eonhecee ~l. fundo qualquer deste.s 
systemas ele g·ovemo. E' o que vemos todos os dias . 

Muito mais diffkil ü conlleeer o::; peofLmclos dogma s do 
catllolicismo, o que llilo impede que os sectal'ios desta 
religião sejan1. ..-erclacleiros chrlstãos . 

Os interessados na conservação elo regirnen decahido 
prégavhm que o povo não estava prepar-ado pa.7Yl a rc
publica, sem se lembrarem que a monarchia, tal qual ha
,·iamos implantado no Brazil, f..l ra, por s ua complicaçtío 
estructursl, muito ma[s cliffic.il de comprehencler-se . Donde , 
se deduz que, si o dito povo era susceptlvel des te ensinamento, 
muito mais clepre~3sa adoptarja as praticas répuLlicanas, 
incomparavelmente m ais s imples . 

Ninguem retlectia que é sempre o menor Ifumero que 
governa e que un1.a nação quasi qLle se reduz aos seus 
grandes hom ens - apezar de ser este o exemplo dado pela 
monarchia e m ào grado seguido pela actual republica. 
entre nós . 

Nos ultimos tempos era o Senado o arbitro supremo 
dos nosso3 cle3tinos, s6 contraeiado 1 or um ou outro fJullco 
do paço. 

:vroü1 duzia de homens tinham monopolisado toda a 
sdoncia, toda a inclustria, todas as a rtes, toda aetividade 
nacional, emfim ou fos::oe sob o ponto de vista intellectual, 
moral ou político. 

Era dessas oligarcllias rJue o poyo estava farto, sem 
penetrar na rnzão de ta l exclus.ivismo, e quando se lhe 
falLou que havia tLm outro governo de um por todos o 
todos por um, facilmente deixou-se convencer e o acloptou. 

O que curnpria é que os successores do governo a pre
goado tossem homens honestos, que cumprissem a palav!~a 
Jada ; mas foi isso o que nüo aconteceu . 

A ambição elo maí1.clo, preponderando sobre os sentimentos 
altruístas, eivou-os dos mesmos vícios de seus antagonistas 



124 

e porque não eram veseiros no3 manejos do poder, des
prezaram os coreligionarios sinceros e cercaram-se dos 
adhesistas sahidos dos gozos monarcllicos, que os trahiram 
no dia im mediato áquelle em que lhes conheceram as poucas 
artimanhas . 

Si Silva Jardim fosse um máo brazileiro, jú não digo 
patriota , e vivesse, talvez encontrasse no seu amor proprio 
abatido m otivo de regozijo, por ver a paga que tiveram os 
seus invejosos detractores, esses m esm os coreligionarios que 
por meios insidiosos o afastaram do poder, que lhe viera 
ás mãos por descu ido, no r em anso do lar, quando elle ex
punha a vida em plena luz ! 

Mas, ninguem ha que tenha coração que se possa rir 
das desgraÇas alheias e m ulto menos dos males causados 
á nação po~ falsos e má os patriotas . 

No seu exilio voluntario a todos perdàou e de muitos 
falia exaltando predicados que nu o possuem . 

Nisto mostra-se político habil_, que sabe calar as offensas 
por amor de suas idéas . 

As suas ll!lemoriase viagens, ondesehistoría a campanha 
de um propagandista, muito se diz dos homens e das couséls, 
mas a inda muito devera se ter dito dàs causas e dos homens . 

A injustiça nefanda que se realizOLl com_ o assenti
mento dos coreliglonar los políticos que ontrawm pnra o 
Governo Provlsor io ou delle fizeram parte m ais tarde estava 
de antemão pr evista e a vlctima devora se lem bt·ar dolla, 
porque j CL antes da Hepublica se t raduzira por ameaças . 

Os am biciosos, que igualmente previam estar proximo 
o advento do governo republicano, temiam-se da cclobei
dade adquir ida por Silva Jardim ao cabo de sua perogrinaçuo 
politica pelo interior das proYincias. Era bem possivel 
que a luz que irradiava de su figura em breve eclypsasse 
o~ brilho que lhes emprestava um passado de propagandista, 
m uito embora cheio de tergiYersações . 

Nunca, em um largo periodo de quasi vinte annos, 
haviam conseguido tanto, e temiam que, chegando o mo-
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mento ela divlsi:Lo elo. preza, fossem excluídos por amor do 
denodado batalhador, cujas idéas, embora teriden<i'o, como 
as suas, ao rne3m? fim, [sabiam divergir flUanto aos 
processos. 

A dissldencia 1'rs. nc.1m ente levantada por Silva Jardim 
nos arraiacs do Partido veio provar que elles nuo se 
illucllnm quanto no valor moral do homem que percoreia 
as clcl11des c vlllas ao 83trcpitae do3 a~ plausos . Por isso, 
digo qúe, mmmo antes do dia 15 de novembro, já era 
Silva Jard im alvo elos invejosos . 

Em SCl t re_sTesso tl Santos, depois de un1a dessas 
jornadas elo trlumphos, nn Estaçüo Inglezu da Estrada de 
Ferro, que vai claquelle porto a Jundiahy, disse-lhe um 
claquelles sorrindo, qmmclo mais uma vez era victorlado: 

-Você c:::>tú ganhando mu.ita fot"ça ... E' peer:,iso dar-lhe 
para lx:üxo . Você pócle tomar-se peeigoso ( Memorlas e 
Yiagcns pagin:ct 16a, ín flnc ) . 

Esses mesmos homens que em_ 1888 reprovavam que 
se ganhasse força em pmpagae a Republica ele modo a 
julgar preciso inuULsae esses esforços, porcpw) no fim 
de coatas, o político que assim o excedia em ordor socinl 
se tornaYa perigoso, no anno seguinte quando subiam 
ao poder, traziam mais fundamente accontuacla essa 
inveja e puzeram em pratica todo aquclle programma de 
villezas ... 

Silva Jard im nuo se .illuclira a respeito e naquella 
occasiüo outro nuo : fora o presentimerlto que atravessou 
o seLl e!"pir-ilo . 

A' vista darJ ttell a ndvortencia nmovol entre um abNtço 
f raternal c wn sol'riso acariciador c rec:onhecendo o 
homem que lhe dirigia a palavra, cühio do mais alto 
ele s 1a gloria n'um pélago ele reflexões medonhas, sentindo 
talvez a mesma sensaçüo estranha, diante clnquella JJoccn~ 
que se abria perversamente amigavel para ameaçal-o, que 
experimentOLL ao a t'Lmdar,se nas pmtünclezas da terra em 
fi:l.ce da cratera ameaçadora elo Vesuvio ! 
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Era a sensação da nwrte moral, como aquella devera 
ter sido •J a rnorte physi ca. 

«E eu entrevi u'um n1omento os obstaculos á 1ninha 
carreir a politica, oriLmclos ele uma desconfiança natural, 
mas mLütas vezes injusta . O Imperio havia-nos abatido 
tanto, que não se acreditava quasi mais no exaltamento 
do patriotismo, sem um fim egois ta . Mas estava r esQlviclo 
a sacrificar-m e á minha idéa . .. 

Sorri tambern, mas nada respondi. ( Lo c . c i t., pags. 
169 e 170. ) >) 

Nem havia da parte do propagandista razões ele 
estranheza, ellc devera sabee que teeia ele lutar com os 
mesmos cli-w .iá então lhe declaravam guerra, mas o sert 
coraç<lo generoso acreditou n'um jubileu perenne em floente 
elo adYent2 da republica em ·'1889 e entregou-se á discriçtío . 

Foi o q ue ainda mais depressa o perclen . Si elle 
tem levantado o espirito ele inclependencia de entre essü 
população bestialisacla, o medo teria feito retroceder elo 
m.áo cnminho a turhamulta elos seus invejosos . 

Eile, porém_. tambem aclheria ao seu, modo ao Governo 
Provisorio, que se iniciou , excluindo-o, pelas razões expostas, 
do seu seio. 

Quando ia-se j<i erguendo o protesto nac ional em 
favor de seu os tracis mo, en tenderam dar-lhe um lagar 
ele membro ele uma elas mui tas comrnissões, e o pobre 
inclitoso aceitou, para nELa se mos trar relapso a essas 
lrLan{j"estaçiJeS de OjJ7'C~:o uaquelles que até Ú YeSpera 
eram nclver·sarios, porventut·n, rnais perigosos que os rno
narchistas ele ambo;-:; o partidos. 

Como elle, os seus companheiros m ais dedicados e que 
pnblicsmente se expuzeram pül' moti'vos ela sc:isüo que 
abria no partido, foram considerados homens perigosos, 

'acercunelo~se o governo elos seus c:ctpiJ chos c a fastando para 
longe os republicanos sinceros . DecorreLl dali i que teve de 
receber ou nspirações iproprins ou daquelles que, por m ais 
desembaraçados, clelle se acercarmn, em pura perda das 
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idéas e elos pr incipaes orgüos na inwrensa e nos comícios 
popula res . , 

Uma das cousas quo m D. i::; custa cl se fazer na vida 
é o que se cha ma a r epuLação publica do incliYlduo . 

Silva Jar·clim t inl1s. conscienela disto e nunca rJet'deu 
de vista este objectiYo. Er·a preciso qu e seus netos nilo 
destoassem. do pensam ento, Lrue se impoz, elo propagar a 
republica em um meio soit disant monarchico . 

Assim 11as s uo.:· relaç.õe3 com o publico guarclnYE! as 

mo.ioros cs.utolaEJ, anm dt:\ quo :t :J noticias ~1 seu respeito 
núo destoassem elos assLm1ptos tr'.:! taclos, o muitos yezes 
in::ipieou esses trabalh0'3 de rcclucçuo }Woc:ur·él nd:6 os j ornaes 
e confabula ndo com os rcpcrtcr s, o fi m elo trn nsrnittir-lhes o 
penso mento gBn ll Lla ocç8.o . 

.) 

As suas .M ema rias c viagcil.'> fiUO nma perfeita Auto 
úiographia, illusteu.cla com 0.3 som feito.-, politicos, e clis 
pensaria Ltm tr'u bs.llw cleJse genero, si não fosse a gene
r osidade <.:om q r~e om itte cEwtas cir'cumstancis.s elo tempo, 
que ma is fazem renlçat' 03 :Jeus scr-riços . 

A esse livm precioso, com o o leg<~ clo de um ox:ilaclo, 
lerei ele r ecorrer poc veze3, como tenho feito, pa l'él que 
ningnem se persuG.cb que para aqai t n nspoeto icléas pro
peias ou clcsrloitos m nl sop itJ clos . Ni11guem. couhece mellwt'do 
~rue CLl o }Wo(:;.o ele dizer a ve!·llacle lntcieu Gos contempora neos . 

:Mesmo escrevendo-se his tor·io. 6 pre~:;umpçuo quo o autor 
tleve set' commedido e i tuo enYolve:' per·sono.liclades, como sl 
pudesse o. t;'ento nu.rrnr os efreitos sem rel'erir-se üs co.ns2s . 

lVIos D sociocbclc estCt imbuida de3se systema de hypo
cr·lsia, m il YCI.es peior que c_ cneolice r eligiosJ, e o teacluz 
ror esta fóemLlla - que nem tocl(IS as ve7'cl aclcs se cli::;em . 

:Nilo peeciso de le,·nntoe contr'a mim maior sa nha do 
t[ue a rp1ella com que fni sempee eecebido pelo3 meus co re~ 

ligiona r im;, p o t' ;m10t' ele clizce : ts cow;as com toda inde
pendencill de corar..ter, -11em LnmlJern me f'X imirei de r epetir 
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o que enttí.o eJtava na con ciencia de todos em relação aos 
netos poli'ticos do momento, desde que me im.puz o dever 
de escreYer e~~e trabalho por m3d de despertar novas 
iras nos contcmp raneos. 

Tenho dado bastantes p<oYas de ai negaçiio e no meu 
isolamento m strado que sei su1 portar a::s consequencias de. 
minha intemperan ,a de linguagem no tocante a dizer a 
verdade toda inteira . 

Para se fazer pror aganda em fav r de IUalcpwr doutrina 
c~ esta a pl'lmeira r[ualidade, que se traduz pela s inceridRde 
das convicções, inda que para se s r político tenha-se 
de renunclar a clla . 

Dahi ve.m dizer 1ue os antio-03 propagandista , o 
republicano3 historie s nuo senem pnra o-overnar . A 
razão de t• l a serto é c:rue se quer~ c ntinuar n mesma 
política de 1nentiras que seguia a monarchia. 

-este lh-ro lHl um lado pe-~on l ou domestico e um 
publico e geral, impo h•el de separar porrrue de ambos 
resulta ora homem, oru o propngandista . 

E' indispensu rel segui l-o em todc.ts as suas manifes
tações intellectuoes, moraes e pruticns, o principio como 
filho, depois como il'múo e esposo, como pai e preceptor, 
como estudante c jqrnalista, 'O mo ad ·ogndo e político. 

Em untos foi onde mais accentuoLl- e a sua indivi
dualidade com prc l'e:s r c d ir e t r dn escola peirnarln 
Jo é Bonifacio. Cftte fundou a 17 de maio de 1 6. 

O Dr. Inglez de ouza, que tU hons serYiços de ami
:mde lhe huYia prestado em differentes épocas, multo o 
auxiliara (< na installaçüo d83 e:3C la com O apoio de 
seu pre tigio, ela ua animação e dus suas relações de 
advogado já excellentemente grm-ado de causas. ( Mem e 
Y-ag ._, pag. 22.) » 
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Esse começo elo 0.11110 fôra cheio ele revezes, morre
m -lhe a filhinha, em seguida ao sogro, o cunhado, ele 

.,.) 

volta ela Europa . 
Fõru n_ principio com licençél, h03pedando-se em casa 

do Dr. Inglez de Souza, e animo.clo pelas esperanças deste, 
él llgLlrélnclo-lhe éllli um bom futuro no m o.gisterlo, in
stallaru-se, vindo mais tarde a pedir demiss&o do cargo 
vitalicio que exercia em S . Paulo . Su~ irmil o acompa
nhma e foi-lhe um gro.ncle auxiliar. 

Em 18 de julho deste anno jú contava 57 alurnnos, 
incluindo 30 ele um professor elo logar a quem chamúra 
a s i o clava bom orden3clo e achava-se sat isfeito com a 
pt"osperidocle elo estabelecimellto. 

c< Desta vez, escrevia elle ao pai, accer tei, 3como se 
diz, na escolho. elo Jog·ar rrue fiz e na escolho. da profissão, 
nes ta cidocle, onde posso prestar bons serviços -'e prepa
rar-me um fuluro regular . n 

Todo o resto elo anno e o seguinte en trogou-sc com
pletamente ao exercício desta proflsstio, de modo que jú. 
pensava de novo si as cousas lhe corressem bem como até 
enttlo, estava resolvido a fazer proposta ao pai para vil' 

faze e parte elo pe3SOS.l ela escola José Bonifacio, responso.
hiliss.nclo-se elle pelo seu oedeuo.clo fixo e duplo ou triplo 
elo que ob tinl1a como professor publico . 

Exominarei alg ctmét:J elo 3L1U8 theorias sobre ocl Licaçt'tO e 
vcr-se-ha qlle oram em tudo inspiradas na plülosophia 
l)OSitiva . 

Entendia SilYa Jardim que a mulher só em certos e 
cleterminad03 casos ele-.;-eria exercer fLmcçõcs 1mblicas , para 
isso tinha razões ele duas ordens, umas genle3 e outras _, 
c::õpecine.::, . As geeaes . sflo ele, ao ennez do que se pensa, 
as senhoras, so.lvo caso excepciono.l, não deveni exercer 
funcç&o alg'lLl111l publica, is to é> · official ou não. 

s. J.- 9 

J 

) 
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Estudando essa questi:Lo. .-er-se-hn que, ú proporçüo 
que a c i vili sé~ção carninlm., as mu"!JJ eees se afastam ela 
viela pu'i'Jlica . A1·gumentaYa Silva Ja rd im rrue ua antiguidade 
a mulher pouco vivia no lar : eecebia entre os selvagem; 
e mesn1o entre os povos clvil isadm:;, como os gregos, a 
educação robusta que os homens, p.J.ra que pode:ssem na 
guerra, de um modo ou de outro, ser-lhes u teis . Onde 
m esmo exist iu completo polytlleismo ( ou m:ythologia) as 
mulheres podiam ser sacerdo tisas, ra inhas, etc. Com o 
advento do Catholiclsmo vê-se, a pnr da dignidade da 
mulher, que se exalta, ella desapparecer da senda publica, 
deixando de ser saceedotisa e cada vez mais os pov0s 
adiantados as excluem da so iedade, para collocal-as no 
lar, que ~ paro. ellas a melhor sociedade. Em França a 
lei salicn impediu sempre üs mulheres o governo elo paiz . 
Deve-se yer nestes factos s imples acasos "? exclama clle . 
Não; e sim um resultado ela obser.-ação do phf!sico e do 
moral da mulher. 

Modernamente, com a decaclencia ela Religião e principal
m ente depois elo protestantism o, que Yeio minar a educação 
catholica, as mulheres foram chamadas c1 viela publica 
para div·ersas funcções : professor:Jclo, bureaucracia, correios, 
etc., inclusive a m edi cinal Essa tendencia vem dos povos 
mais anarcll ice>s, pr incipalm ente allemães, inglezes e seus 
descendentes, s uecos, norte--an1ed canos, etc. Será, porém, 
sensata "? Evidentem ente não: a nwlhe7' nasceu para a 
Familía e não p a ra o Estaclo . 

Sem o homem, isto é, sem n rna acçüo cons lante do 
homem no lar , na casB, p<Jde-se comprehemler famil ia, 
educaçtío dos fnhos, etc., qua ndo se encontra uma mulher 
digna; mas nunca conceber-se-h ia tel com o homem 
apenas, por ma is dedicado que fosse. 

Nilo só o pllysico, m as a inda o moral e mesmo o 
intellectual elas mulheres impede nellas um bom exercício 
das funcções publicas . Quanto ao physico, sabe-se que 
sua mgar~isação delicada e sujeita a accidentes impede 

c 
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uma assiduidade exterior, uma pontualidade, uma cons
tancia, CJLle todo officio pablico exige; quanto ao• moral, 
raro teem ellas grande ardor social, patriotismo, afim de 
dedicarem-se ao bom cumprimento dos deveres civicos e 
o fazem apenas por prudencia, ou melhor, medo de 
punição, pois que são submissas; quanto ao intellectual, 
sua intelllgencia é sagacissima, porém, em regra, incapaz 
de g-randes cleducções. Entretanto seu coração é dos maiores 
e nenhum homem excede a mulher em dedicação ou seja 
mar, ou esposa , irmã ou filha. Ellas são, em summa, 
tão uteis no lar quão prejudiciaes tora delle. 

Si a mulher é necessaria para a vida da Familia, 
edLtcaçiJ.o, cuidados, etc . , crue só ellas podem m i1_1istrar, si 
o seu destino é esse, é clar·o que, salvo excepção 1~ara, 

a mulher não eleve sahir elo lar· . , 
Para os que julgmn que o magister io publico é compa

tível com a muUwr, hão ele convir que essa mulher eleve 
renegar á Família ; porque é evidente, concluía elle, que 
si as que não teem empregos publicas teem o tempo 
absorvido c:om o cuidado elos filhos, as que o teem princi
palmente ele magister io que é penoso pelo tempo que 
toma e as pr-eoccupações intellectuaes e moraes corr-e
spondentes, as que o teem, repito, nüo teriam tempo algum 
para tratar do lar, ou realizar iam imperfeitamente as 
duas fnncções, que é o que se dü, sem proveito nem para 
a Família nem para o Estado. 

Mas, o Estado nüo p6de cl ispensae professoras por estes 
50 annos, dirão . 

Talvez devessem dizer por e'3ses '100 ou 150 annos; 
mas, o que clalü se conclue ~ O interes:::.e elo Estado póde ser 
justo, quando prejudique a Familia ~ O interesse o mais 
nobre não subordina-se ao mais grosseiro~ E' possível 
grande Estado, isto é, grande Patrla, sem grande Fam ilia.? li 

E depois, em rigor, o Estado pócle dispensara. mulher 
para o ensino, desde que o Estado preoccupe-se pouco delle 
e cada Família eduque seus filhos . Si nãd~l1ouvesse profes-
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soras, haveria m:1ior numero de múls que ensinassem 
aos filh~s . Sabe-se que muitas núo ensinam mais por 
falta de dedicaçCto, que de conheciment03. Nas grandes 
cidades vê-se muito isto: senhoras que gastaram annos 
a aprender, deixarem de ensinar aos filhos até o alphabeto, 
enviando-os ao collegio, internato ou nuo, ou chamando pro
fessores á casa. 

Uma objecção ainda se póde apresentar, e é : si o 
Estado faculta á mulher um m eio honroso de vida, por 
que a mulher pobre não ha de utilisal-o ~ Eis o argumento 
geral, que por s i mostra a fraqueza da doutrina. 

Si o movel ao emprego publico da mulher é obter 
um meio ele vida, deixa ele ser por um desejo de satis
fazer as ~1ecessidades publicas c sim para realizar inter
esses particulares . 

CousEf estranha : censurar-sc-hio, em boa mornl, um 
hmnem_ que exercesse uma funcçüo apenns como wn meio 
ele viela e não se o censuraria a uma mulher~ ! 

E si aquelle que cuielnsse elos interesses publicas, 
abandonando os domesticos ( quando isso fosse possível), 
como não censura r, na melhor hypothese, a n1ulber que 
dedica-se ú eelLlcnção dos filhos elos outros, abandonando 
a dos seus, porque fatnlmente isso dtt-se ! 

Assim cria esgotado o nssumpto no ponto de vista 
geral; mas a inda 6 preciso notm que a mulher pobre 
encontra sempre peJa nossa conslituiçúo social, pelos nossos 
costumes, subsis tencia que Jlte 6 fornecida pelos homens 
que com ella estüo em contacto : pai, irmao, marido, filhos, 
etc . Justamente nas classes mais pobres e em regeo_ mais 
ignoeantes e pois em que as mullleees nüo podem see 
professoras, isso dú-so, auxiliando a mulher ao marido OLl 
pai, etc., com o serviço domes tico, flllü ele si 6 ta penoso, 
qua nto importante; uma casa asseio.cla, um ja nLar o_ horas, 
um fo. Lo limpo, 'mlem ])em uma lição publica. Assim, 
dizia Silva Ja edim, eLl penso que os homens cleverao sempre, 
como até aqui, alimentar as m.ulheres; e estas auxiliarem 
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os homens com os serviços domesticas, por mais ricas que 
ellas sejam ; nem uns elevem abandonar seus deveres, de 
alimentação, etc., nem outras suas garantias ~le vida 
no lar . 

Salvo o caso ele extrema penuria, em que uma senhora 
vê perante si a desordem, a prostitüição, a miseria . Entre
tanto eu não lanço o anáthema sobre aquellas senhoras 
que se destinam ó.s funcções publicas; principalmente por
que ellas são a isso sen1.pre impellidas pelos homens . 1 

Vinham essas idéas em eliscuss&o sobre seguir ou não a 
irmã o magisterio publico, após ter feito quas i o curso 
na escola Normal de S. Paulo, e muito ele proposito re
servei para esta parte elo trabalho, porque aqui, como 
em tudo, Silva Jardim não era ontra causa Si'i.ti.O o ver~ 
dadeiro typo do propagandista . 

Descendo ao caso particular, escrevia elle ao pai em 1 o de 
outubro de 1885: « não póde ser mais nobre o movel que 
anima Vm. Seu desejo é garantir o futuro ele sua filha, 
ou melhor, ele suas duas filhas . Todo meu intuito é pro
var-lhe : 

1°, que ha outros modos de garantir seu futuro; 2°, 
que esse é inefficaz e não póde dar-lhe o que Vm . deseja, 
isto é , a felicidade, o bem-estar, que é o que Vm. e eu 
lhes desejamos ; 

Quanto o.o primeiro ponto, o futuro ma terial el e uma 
mulher deve, conforme já disse e a experiencia o mostra, 
ficar sempre a cargo elos homens . No caso que nos 
occupa (trata-se especialmente ela irmã mais velha ), Vm., 
felizmente, constitue uma familia em que as circumstancias 
apresentam-se por esse lado muito favoraveis . 

Com effeito, além de que Vm. é ainda muito moçor 
e comrruanto ganhe pouco, é bastan te economico e tem 

t Col'r eSJ?Dndenci:t parti Cl!l õ!<r. 
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um_ filho com situaçtí.o mater-ial um pouco m elhot' (refere-se 
a si) que a suo, e pois recebeu a eclucaçtí.o academica, 
ha bilita<t~, mesmo diante das circumstancias especiaes 
em que se aclw, a exe;'Cet' muito:::; logares, quer officiaes, 
quer particulares . Por outro lado, nem a Vm . nem a 
mim, creio podet' dizel-o sem jactnncin, falta coragem 
bastante para o trabalho nem dedicação para vivee para os 
seus . Nem um de nós tem mesmo impecilios de qualquer 
natureza por parte das respectivas familias; da de Vm . 
mui natm·almente, ela minha ele nenhum modo, a ttento 
o bom COl'llÇE'to de minha mulher, que, nis to como em 
muitas cousas mais, difJerencia-se muito do commum 
das espos11s, em regra egoístas ; ela familia della muito 
menos, já porque é na turalmente delicada para peocurar 
entreter eli1 assumptos de minha mero competencia, já 
porque minha autonomia é bastante fi rmada para que, si 
tal jámais acontecesse, o que nunca é de esperar, eu 
fizesse ouvidos de mercador a quaesquer ditos explicitas 
ou implícitos a proposito da protecção aos meus . Mas 
ainda ha outros irm&os homens e, si bem que, além das 
pessoas citadas, eu e Vm . e estes irmãos, que l1ão de 
crescer e eclLICar-se neste principio do dever ele olhar paea 
a família, minha irmfl nüo conta outras pessoas em 
qLlem possa certamen te fiar-se para sua subsistenc ia, comtuclo 
seria desesperar muito em crer que nem um desses lhe 
bastasse . Ainda é preciso prever uma outra hypothese 
e é de que ella case-se, hypothese que implicitamente 
Vm. parece a rredae nos seus planos de assegurar-lhe o 
futuro, mas que eu nüo o faço, pois s i é certo que clla 
não possue as qualidades que actualmente atteahem unica
mente os homens ao casamento - belleza e riqueza - muito 
felizmente quanto ú ultima, por outra possue dotes de 
coração, ele intelligencia e de caracter, realmente raros 
e que fazem aos olhos das almas boas que m ais procuram 
a felicidade propria e alheia que satisfações egoístas, o 
juz ~l boa união . Não arredo tanto mais a hypothese elo 
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casamento, quanto sou levado a concedel- a por theoria 
e espero sempre por 1watica e experiencia como a 'liituação 
em que mais felicidade possamos encontrar . 

Assim francamente não é confim' pouco nos esforços 
proprios, nos meus, e nos dos irmftos que breve serão 
homens o ter uma preoccupação tão directa quanto ao 
fLlturo della . De mim lhe repito o que não só a Vm. 
como a ella ten\10 dito desde multo tempo : que, longe 
de ser-me penosa ou desagraclavel sua companhia, ella 
me é, e a minha mulher, muito boa e que desejaríamos 
muito mesmo que re:.Sidisse sempre comnosco . Longe de 
nos ser difficil a sua conservação entre nós, ser-nos-hia 
até facll, attento o espírito de cordialidade que manifesta 
e de contentar-se com o muito ou pouco que ,)ossamos 
ter . Vm. sabe muito bem que esses sentimentos são de 
minha parte mu.ito antigos e ele minha mulhe!· datam 
desde a chegada della em nossa casa . 

O essencial seria para garantir a subsistencia das 
mulheres ele fam ilia que, conservando nós sempre nossos 
empregos (salvo mudança para melhor), preparassemos os 
outros homens para em tempo serem-lhes uteis; para o que 
tenho-lhe sempre offereciclo meu apoio, referindo-me ao 
mais Yelho dos meninos ou outro qualquer, conforme as 
circumstancias e conforme combinar. 

Eu estou certo que quando um dia, por uma fatalidade, 
Vm. nos viesse a faltar, o que ouso esperar não seja 
neste seculo, cn e os irmuos mais moços, desde que elles 
me tomassem po.ra centro, como a idade e a situação o 
indicam, para o que Vm . póde concorrer pela educação, 
- eu e elles, digo, terimnos declicaçilo e elemento3 suffi
clentes para a garantia ele no3sa mui, nossas esposas e 
iill1os c irmüs . ' 

t Ca r l". à e 6 de nu t ubr o ,ue l38'i. 
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Silva Jardim, não obstante essa prolixidade nas mis
sivas p,p.ternas, quando o assumpto, como este, lbe corria á 
felçi:'to> bem como com qualquer amigo ou coreligionarlo, 
conhecido ou estranho, deixava sempre de suas correspon
dencias minutas regulares, que me teem servido para recon
struir o passado sob diversos pontos de sua vida. 

Sobre o assumpto que me occupa e por sua natureza 
importantíssimo> qual o do destino social da mulher> escreveu 
elle ainda duas outras cartas> em que expoz a serle de razões 
que tinha para de sua parte oppôr-se a que sua irmã se 
occupasse com o magisterio publico. Esta campanha de 
outra especie> por mais individual que pareça, por isso 
que é tratada entre pai e filho e sobre pessoa que a ambos 
affecta, r:onserva, todavia> o cunho de elevação com que 
costumava tratar assumptos sociaes des ta natureza, em quo 
se mostrft na altura dos melhores eclucacionistas moder.nos. 

A sua alma era dotada\ de todas as modalidades pro~ 
prias para o bem e si o ensino lhe quadrava, é porque nelle 
achaYa a valvula necessaria para expandir admiravelmente 
o seu genio desinteressado, o seu amor immenso pelo 
l)roximo, procurando educar e moralisnr. 

Segundo aquelle feliz habito, de conservar elo que es
crevia notas precisas, seró. facil resumir o assumpto repro
duzindo na sua integra muitos trechos da quarta e ultima 
carta que dirigiu ao pai e que é um monumento em extensuo, 
synthese e perfeição no genero, c bem dispensa. o conhe
cimento das duas anteriores, porque não só as resume, 
como explana excepcionalmente. 

Toda essa correspondencia, como a a.nterior, de que 
tratei na primeira parte, a contar do fim do anno de 1881, 
era. dntada segundo o kalendario positivista, em que vem 
o dia, o mez, o anno, o santo do dia, sua correspondencia 

w, com o Gregoriano, mais a hora e n<lo raro os minutos, 
como facilmente se deprehende da seguinte. 

Snbía elle muito bem que o pai era infenso a essas 
particularidades, mas não Jmpedia isto, por mais amor 
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que lhe tivesse, de cumprir o preceito religioso de propagar, 
depois de ter adoptado, o referido kalendario . 

- .. 
Até enttio não comprehencle porque haja certa repu-

gnancia em odoptar essa reforma social do Positivismo, 
que aperfeiçoando a instituição divina da consagração do 
tempo, a tornou scient ificamente humana, artisticamente 
bella, mesmo para os pessoas estranhas á religião da Huma
nidade. Si em plena desorganisação do catholicismo, como nos 
seus m elhores tempos, foi o kalendario Juliano ace ito, e o é 
hoje a reforma ele Gregorio VII e em que os mezes sEio cogno
minados na sua maioria pelos deuses mythologicos Janus, as 
Furias, Marte, Maia ou Juno, etc., que escrupulo póde haver 
para ospovoschristãosele adoptar o novo kalenclario, em que 
esta substituição 6 feita por personagens hist~icos, entre 

elles o propr.i:o decretador do primeiro destes kalendarios . 
Astronomicamente é perfeito, a divisão em mezes, tendo 

por base a semana, é soberanamente muito mais racional, 
o seu ponto de inicio é universalmente. aceito como o 
começo da éra modernissima ; accresce que estú expurgado 
de todo polytheismo, e que só um preconceito social im
pede de ser espontaneamente aceito pelos governos, que 
receiam, pela sua adopção, ser suspeitados ele comparti
cipação religiosa com o Positivismo . Si havia effecLivamente 
urna reforma que se irnpuzesse aos espíritos emancipados, era 
esta, cujo defeito estú, ao que parece, em ter partido elo 
fundador da religião da Humanidade. 

Silva Jardim e.stava convencido de suas vantagens e 
invariavelmente o empregaya em sua correspondencia pu
blica ou particular. Assim pois datava suas cartas pela 
fórma da que se vai ler adiante . 

S. Paulo, sabbado, 3 ele Frederico, o Grande, de 97 
C Fellippe de Commines ), 7 de novembro de 1885, 9 horas 
da no ite C data do começo desta). 

Papai . 
A 1° do corrente escrevi-lhe accusnndo suas cartas de 

12 e 15 do mez passado, dizendo-lhe só responder a ellas, 

.. 
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quando Vm. m e dissesse ter lido e meditado minhas ultimas, 
declarando-lhe que meu modo ele pensar permanecia o 
mesmo e~1ue Vm. e minha mãi poderiam ter a certeza de 
ver-nos, a mim e a Mm·iquinhas no fim deste anuo, grato 
dever que realizarei. Eis que hoje chega-nos ás mãos a sua 
de 31 do passado e, portanto, é occasião de responder a 
ella, bem c.omo ás citada de 12 e 15 ele outubro, as 
quaes, si por um lado não exigem resposta, pois Vm. chega 
a um accordo, por outro, pedem-na, pois desejo motivar 
bem as razões ele minha conducta na questão que deu 
logar ás quatro cartas minhas, sinão levar, para sua tranqLül
liclade, convicção plena a seu espírito . 

Recapitulando, pois se faz mister, essa nossa corre
spondencia,,sem que eu receie torna1·-me incommodo, pnis 
a um pai cunante as palavras ele intere.-.;se ele um filho 
pelos seus,._ jámais podem tornar-se importunas,· reca
pitulando, digo, minha primeira carta, abordava directamente 
uma questão que desde muito tempo me preoccupava : 
a principio, quando ainda eLt era e:;tudante, corn interesse, 
mas sem soffreguidão, pois tratava-se ele um futuro 
pouco provavel, qual o de Mariquinhas abraçar o profes
sorado; depois, ao vir ella para S. Paulo, mais fortemente, 
até chegar ao ponto de, posta de lado essa complacencia 
da fraqueza, que nos faz adiar indefinidamente questões 
importantes de nossa vida, procurar di scutir o assumpto, 
franca e respeitosamente com Vm. E por que o fiz eu? 
Estou certo de que nenhun.1 movel menos respeitador actuou 
sobre mim e que só tive o fito do interesse de minha 
familia, de minha irmã, e a necessidade da paz ele 
consciencia. Uma convicção nilo se muda com facilidade, 
quando ella é scientifi.ca, demonstrada, quando ella.se apoia 
em sentimentos generosos ele dedicação : essa, sobre a 
carreira de Mariquinhas, me era ele tal modo familiar, 

. qbe perante a incoherencia para commigo mesmo e a 
certeza de que meu s ilencio já era covardia prejudicial 
a mim e aos outt·os, não hesitei, embora correndo os riscos 
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ele magoai-o, expandir-lhe francamente, com a autoridade 
de irmão um pouco dedicado, filho agradecido, a minha 
opiniuo . IM 

Presuppondo, o que esperorei sempre para meu justo 
orgulho filial, qL18 Vm. não é um honwm que deixe-se 
apenas governw· por interesse, por wn cego egoisnw, 
mas que a demonstração dos factos, o nppello aos princípios, 
ás convicções, podiam em muito motivar sua conducta, 
julguei de dever a delicadeza, em resposta D uma parte 
generica ele sua carta de 15 de setembro, expor-lh e as 
razões de duas ordens, que tlnha para não deixar que 
minha irma fosse prq_t essora ,· umas geraes, e outras 
particulares , sendo objecto dessa carta ( 1° de outubro) 
as razões historicas e sociaes, pelas quaes penso não dever 
a mulher deixar o lar, sendo sua missão cónsagrar á 
familia todas suas forcas, correndo ao homem a obrigação 

~ . 
de nutri-la. Promettia provar, quanto a Mariquinhas, que 
em primeiro logar, hama outl·os meios ele garantir-lhe a 
felicidade material ,· em segundo, que o meio projectado 
era inefficaz para garantir-lhe essa mesma felicidade. 

Na 2a carta ( 6 de outubro), em demonstraçüo de que 
havia outros meios a garantir o futuro material de Mariquinhas 
que não o professorado Gómente eu lembraYa a Vm. as 
boas condições de família por Vm. cons tituída, abundando 
em homens ; \ Tm . moço ainda, corajoso e dedicado; eu, 
sem falsa. modestja, nem vn idade vtí, 1 odendo até certo 
ponto considerar-me tal, em s ituaçuo materia.l regular e 
com elementos hons a lan ça.r n mão, em necessidade : 
mos trava-lhe não haver ele nenhuma parte impecilios 
quanto cís f amiiias ,· quanto (t minha, comprazia-me 
em citar a bondade ele minha mulher e cli:::ía não intervi7· 
a .família clella em tacs asswnptos ~· lembrava-lhe mais, 
que os meus irmãos e seus filhos são todos, salvo 
uma menina, homens. A drnittia a inda ern hypothese ct 
possibilidade ele casamento pca·a Jlfca·iquinhas, attentas 
suas boas qualidades. Pergunta v a a. V m. si uma preoc-
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cupação tão directa sobre o futuro clella, nessas condições, 
não era uma desconfiança dos esforços proprlos, elos m eus 
e dos flfturos de meus irmãos; dizia-lhe, como garantia 
ele dedicaçuo, que Mariquinhas podia ficar sempre commigo, 
sem me ser pesada, con1.o tenho-o dito de muito, e, 
accl'esentarei hoje, segundo un1 desejo de muito tempo 
formula do, desde solteit'o, de íflW czta t·esiclisse em rninha 
companhia, julgava eu, então, essencial, rue conserva::ssemos 
nossos lagares, salvo m elhora, e preparassemo:3 os meninos 
afim de nos auxiliarem, pura o que offerecia apolo, certo 
de que um dia tenda-me para centro, au,xiliariam a 
familia . 

Assim terminava eu o que podia dizer-lhe na minha 
citada. ~ 

Ponderei na 3a ( 11 de outubro) que, quando uma mu
lher emp7i'!ga-se abT'e mão implicitcunente elos recw·sos 
dos parentes ho.'71ens; entretanto si 6 solteira idosa ou 
viuva, a posiç&o social de me.::.trs. difficulta os encargos 
da manutenção, de modo a não bastar o ordenado para 
si e para algum parente annexo . 

Si morando corr~ o pai, além ela subordinaçao dos 
interesses ele uma das eluas jamilias â outra, considerando 
a mulher neste caso p'Jr si uma família e a do pai, 
conJo7'mc ex·ige a lei, ainda esta cohahitação difficulta-se 
perante os ordenados actuaes. Si casada, além de não 
pocler ecli(,car os filh'Js, corre o 7'isco de habitnar (o que 
é possiocl, mesnw r·o:n as nwlho1·es intenções) o marido 
a vioer á sua custa della. Ponderei ainda que o ter escola 
pouco cwxilia a educação elos filho ·, pois sú poclem ahi 
.ficw· as meninas e estas mesntas nüo podem evitar nuí.os 
contactos n,'wna escola publica . Applicanclo as consi
derações oeraes ao caso ele lVIariquinhas, perountava eu : 
.. sendo ella professora, não clesonera os irmaos de assistir 
á sua subsistencia? E assim sendo, tendo de ficar com 
Vm. (pois não é solteira idosa nem vi uva), poderá Vm. 
achar cadeira para ella ou para si no mesmo logar, com 
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a lei de cutegoelas dessa provincia '? Yrn . quereJ'la vivet' 
só com_ o (IUe ella pudesse ganllar "? Si casar-se, n[tC'.._expõe-se 
ao que eu disse jú, e nüo dú mú prova de si o homem 
que célsa contando com_ os recursos ela mulher pma r1nalquer 
fim? Accrescentei ainda, rruc a<JLLi Mar iq uinhas nüo poderia 
ser profe ·sora, po is eLl nílo cleYer ia consentil-o, jú porque 
seria incoherencla, jú p r de'='.necessldade; nessa provincla 
só com exame préúo na Escola Normal, exame que im~ 

porta preparsçilo anterior, clespews, etc., e que cleverú ser 
SlJbsequente ú posse do titulo, por mais tardo esquecerem 
certas ma teeias, etc . Ass im, concluin eu, não Yejo u tilidade 
em Mariqui11has tirar o titulo, e prom.eWa na seguinte ver 
a:3 ondições clR. s ituaç.J o em que devia ficar no presente . 

Nessa ( 20 ele outubro) eu mostravn. a l t'cilidade da 
c-dueaçuo, digo ele um.:~ .ins trucçuo soJ ida pura as senhorus, 
nuo só parn poderem em tempo pro';er ú edttcaçuo dos 
filhos, si 03 tiyessem, como para, e:n caso ultimo, pro
yerem ú sua subsistencia pelo ensino particular, ou, em 
ultimo analyse, m esmo publico . Sem procurar ser professora_, 
cocla senhora, e pois Mm'iquinlw.:s; de,- estudar como se 
fosse para tal. 

AccrescentaYa que a preparaçtio clella nilo estava com
pleta ; tem, é Yerdade, estudnd regularmente algumas ma
terias, rnas a Escola Normal; mesmo que frequente, póde 
fornccer-ll1e ainda m n is completo preparo, e fóra dcllo apren
deria ulg urmJ CO II S:J do mu., icn, como, por exen1plo, Locar um 
ins trt 1monto . Dizia eu, poróm, c lloje repito, embora seja 
questuo Ycncida , que nuo via nec:essidade em c1ue ella 
fizesse exame . Ella, por muito docil, subordina-se a qunlquer 
solL1Çilo ; JWefere, poróm; a que dou . . . . .. . ............. , .. . 

As minhas iclé1:1s suo, pa ís, 1 ara o presen te, e si olllo 
o fu turo, ó para prevenil-o. 

Daqui a 50 annos, mais a 100 ou 200 ou 500, ou mesm~ 
mais, extinguir-se-1m u escola primaria. 

Mas úquelles que veem claro o estado social presente 
e futuro corre o dever de pôr s ua conducta de m odo a 
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melhorar a humanidade. O mais é viver aborrecido com 
a conce1~ão elo seculo, con1 o vicio, a i ~·norancia, a miseeia, 
a molestia physica e moral, e vivet· · della , sem procumr 
remedial-a. A índole, a historia, as tradições, os princípios , 
pois, de nossa naçilo, estão com as idéas que defendo 
e pratico neste ponto, conservadoras e tradicionaes; jus 
tarnente não desejo as reforrnas que já começam para 
a mulher; reformas não : revolução e anarchia das bases 
da família, e repito sua phrnse, os princípios sãos, as 
verdades eternas, se hão de reali zé1 r, apezar ela vontade do 
trabalho elos sabios e inovadores. 

Para evitar revoluções, 0 que os homens de bem e 
patriotas , como nos prezamos de ser, devemos pelo exemplo 
pessoal, clo\nestico e civico, evitar a dissolução social. 

E' isto utopia'? Ah t s i ass.im fosse, a honra, a dignidade, 
valor, o ser~am, e o mundo estaria irr-emissivelmente perdido. 

A revolução franceza podia ser feita, diz Vm. muito 
bmn, sem sangue; podia ser evitada até, accrescento con1 
profundos historiadores . Evitemos pela moralldade e pela 
sã instrucção a revolução na nossa sociedade · hrazileira, 
revolução n1-esmo armada, 1 a que os demagogos querem 
leval-a e de que a medida que Vm. defende, com as 
melhores intenções, é um dos meios indirectos . 

A França não chegou ainda ao progeesso que se pócle 
esperar della, mas seu passado, ora imprevidente, ora 
fecundo, sempre generoso, é a melhor garantia de seu 
futuro: a hlstorict, nos:sn mestra, como diz Vieira, nol-o 
mostra como o centro e o pharol de nosso Planeta e ela 
Humanidade que o habita . 

Qual o progresso dos Estados Unidos? Progresso ma~ 
ter ial, de estradas ele ferro e telegraphos, semelhante 
á do ente que se julga feliz por ter boa roupa e boa mesa 1 

l"Togresso intellectual, onde a~ No paiz em. que mais vendem-se 
car·tas de doutores, sómente porque ha muita escola em que 

1 E' meu o gripho 
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s e aprende para gm1llat' dinheiro "? E qual o progresso mornl 
dessa nação ~ Politicnrnente, ainda rnaior cur ru11çüo .. _, eleitoral 
e governr-unental que no nosso : socialrne11te, sem familiu 
nem religião, como jú ürn occa::; iUo ele referi r em outro 
logar. Si a França nos tem dado o espcclnculo elas grrn1cles 
loucuras , s tio as loucuras generosas que inspirarn compaixão: 
nüo as ela agiots gern, do rnercantii ismo, que inspiram 
aversão. 

Si , tratei deste ponto, foi por delicadeza, para responder 
um dos to11icos de sua carta, Minal elle tem mais relação 
com o assumpto geral . 

Especialisen1os .. ... . ...... .. ......... .. ............... . 
Todas as tl1eori.as süo boas, desde que momes, quer os 

individuos sejam l'icos ou pobres : a mornl é umn,~em fundo, 
porque a natureza llumana é uma e os homens s&o irmãos. 

A theoria de qu e o r1ue serve a tim pniz não seA·e a outro, 
levaria a que - o que serve a um individuo ntio serve. a 
outro, o que serve a urna familia não serve a outra : s i h a 
ahi um fundo de verdade exagero.da, elln tira toda a respon
so.JJilidade ele regrascommuns de moralidade e sociabilidade . 

Ninguem póde ser completamente independente, como 
diz Vm., só ha uma independencia relat iva , muito relativa, 
digo eu : é a da moralido. cle e da instrucçtio . 

Tudo m ais pócle f'alhar de um momento para outro: 
mas n8.o o que se tenha adquir ido de coração, de espirita 
e de caracter : das cansas ins taYcis é a mais estAYel. >) i. 

Torno-se escusado reproduzíe todo esse debate, iniciado 
lm ternpos e contimwclo nes ta epis tole., começado a 3 ele 
novembro e terminado 8 22, ás 10 horas ela Hoite, da ta 
da conclusão. 

Nfio ba a menor duvida que taes doutrinas inspiravam-se 
no estudo do Pos itivismo e por isso mesmo e pelo muito 
que sõ.o taes idéas hoje propagadas em politica, reconhece-se -' 
que ha contradicções palpa veis entre esta conducta do edu-

1 Cada citada. 

.. _, 
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cndor o a do demagogo, que próga m:üs tarde abertamente a 
revoluçuo, que aqLli se condemna. 

As n'obres inspirações dessa peça foram-llle conforto 
para a alma de pai, de filho e le irmão, que, sabendo pesar 
as conveniencias do presente, encontrava nessas aspiraç:õcs 
um_ incentivo a seu amor pela famili~, corno mais tarde, 
um pouco em contradicç.üo com aqucllo.s, só se lembrava 
do bem da Patria, empregando sempre u mesma logica 
para convencer seus antagonistas. 

Em uma cousa empenhavam-se . invariavelmente os 
positivistas, ern em catechisar, na sua primeira plwse de 
aclhesuo1 aos seus parentes ma is proximos, aos seus amigos 
mais intimas e pessoas mais sympathicas, com o fim unico 
de fazer pl-oselytos . 

E' esse pensamento que domina todo o discipulo de 
A. Comte/ die;;no desse nome, o a razuo é rrue quem e.~tá 
convencido da supremacia de c1ualque1· doutrina, a primeirn 
cousn que faz é procurar divulgal-a. Ora, entre os que 
nos cercam estilo os que nós verdadeiramente mais amamos 
e por quem m ostramos mnis interesse. De posse da felicidade 
que resulta de umu doutrina completa que constituo a 
nossa harmonia vital, o primeira idéa que nos vem é fazer 
felizes todos esses desgrnçados, que, como nús, se debatem 
entre os horrores da anarchia moderna. 

Silva Jmclim estava com:encido destfJ Yerclade o nuo 
foi outro o proces.so crue empregou na sua campanlrn. 

O Positivismo o c01Trnncera e fortalecera de que a repu
blica era melhor fórma de governo que a monarchia, o, si, 
bem que elle nilo prégasse a cllctadura republicanaJ tal como 
a instituiu A. Comte, todavia convenceu-se e fortaleceu-se 
Jm idüu de que muitos inclividuos jaziam em erro, porque 
eram adversos daquella forma de governo, e procurou 
0catechiss-1~os com o seu ardor social nunca desmentido. 

Nuo aventurarei que Silva Jardim houvesse assimilado 
inteira e completamente as doutrinas do Positivismo, o 
que é privilegio dos espíritos de eleição; mas a1)anlmra 
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o aspecto geral cle3sas doutrinas e as propagava com a 
s incericlo.de de um disclpulo e de uni crente. 

·-~ 

Na sua c'.ln oira elo nrngistceio nüo fizeeo. outro. cousa, 
com inteit'él approvac;:fio do3 procêres deste systemo. pllilo
sopllico e relig ioso . . 

No resumo ela cor ferencla publicJ. realizada na Escola 
NormJ.l do S . Paulo em cumprimento elo regulamento, 
na n:Jite de 21 de 01Jti1 de 1834 e que intitulou a R€f/onna 
elo E nsino ela Língua nudernal :1. já fazia prevalecer estas 
doutrinas em face cb cotPreg::i.çüo, composto. ele lentes de todos 
03 credos relig iosos , ensinando que o. linguagem, cons truida 
solJ o Impulso do sentimento po.ra saUs t"azer a necessidade de 
commt.m icaçüo entro os homens, devia. tee seu destino cociaL 

e< Por clla 6 que 03 ente3 collecUYos, a Famllif1, a Patria 
se nos reveiam, influindo na nossa n:itureza : os esforços 
isolados dos sulJi03 serio.m incapazes de formar rnfrn ling-ua . 

E' ella fIUe nos s uborcUna continuadarn.ente no mundo 
exterior, o.ssim como a subjecti.vidade ú ohjectividade, 
m o.ntendo nosso equiliJJrio rnoro.l. Por ello. recebemos ele 
no.3sos antepassados DS grandes n ções scient ificas, abstrnctas 
e concreta3, soJ)re o mundo, o. socicclnde e o llomem. >) 2 

Nüs diversas exposiçue._:, que fez do. dout rinn, mostrou-se 
nu altnra dos assumptos e tratm1do, como o fazia cons
tantemente, ele m otivos patrios nas commemorações publi
cas procurava. fazer sempre uma appllcaçJo dellas ao 
caso de que se occupava . 

Em toda ü co.mpanlrn., como disse) nuo fizorn outra cousa, 
embora sem aquella uncçuo religiosa que dú aos sectarios 
Yerdadeiros dessD.s doutrinas um caracter ele apostolas ele 
uma nova divindade . 

Antes de it0 para Santos, em i 88G, estaYa elle verda
deiramente instruído desses ensinamentos na familia e como 
jú s'-' nlludilt nüo foram e:::;3as disposições antagonistas de 1 

lo lo es trunllas ú sua po.rticln. 

1 S. Patllo . Typogl'aphia a vapor dl! Jm·gc Eecltellcr & Comp. iSEJ> , 
~ Oht'i éitaila, pags . \)e iO 

8 . J .- l.O 
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Tendo em agosto do anno anterior subido ao poder os 
conser'<J.dores, adver3o.rios do conselheiro Martim Fi·u.ncisco, 
esperava Silva Jardim, já pelas idéas (rue francamente 
professava, jú pelo clamor publico contra a Escola Normal, 
onde o seu espirito superior, ao lado de outros positivistas, 
preponderava nas cousas do ensino, jú pelas relações do 
parentesco com a quelle illustre chefe liberal, que os novo3 
goverrnmte.3 nüo o poupariam, e depois ela morte deste 
entendeu núo dever continuar mais no m agis terio publico 
e fundou a escola primar ia José Bonil~1ci o . 

O programma des te estabelecimento ero. calcado nos 
moldes do anterior que com o Dr . João Kopke fllndara 
naque~la capital, j ú entuo melhorado e mais CO L1'.30ante aos 
seus prirYcipios . 

Tratando-se de fundar uma escolc:i_ qne honr..-t o_ memmoia 
do illustfo professor, outro não devera ser o progrnrnma 
nella aclmi ttido) nem dlfferentes os p i·oces~os el e ens ino dos 
naquello. ndopté1dos . 

Os tres ultlmo3 quartei:.;; de i38f:i e t elo :tnno de 1887 
gastoL1-os nesLa fa ina, como se cl iss0, bem a lheio ús ogi tações 
politic11s de então . 

Tendo SLW mulller nes te ;.i nllo adoecido 0 Tavcmente, e 
nclrnnclo-sc elle 8ccum1 1laào ele mistercs, jú com a cl irecçtio 
intellect uu.1 e moml, j ú com n materia l do c3té1 bclccimc11 to, 
concebeu a fel i ;~ ifü:o, i)ara a Republica.. ele traspassar a 
escola e viver de advogada, que a t~ enW.o t inha sido pElra 
elle umn pura cll-rnrsilo de seu es11irito . 

Tendo nll i esceiptorio ele advogado o seu c1mhado e 
amigo, o Dr . i\18-rtim Francisco Junior, com este se associou, 
segundo lim a rm:oaYcl comp~1rt i clpa çiio nos lucros . 

Si pernistisse nessa car reiro., bem clepres o. consegu iria 
see o que havia sido na anterior ~ um mc~·tre do3 mestres. 

O profundo conhecimento c1ue elos homen e das cousns 
do seu tempo tinha o Dr . Martim Francisco Filho, o aspecto 
de nossa his toria patria, por elle de'"'dobrado, as tradicões 
da familia naquella mesma cidade que guarda os restos 
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mortaes do fondador de nossa Independencia, as suggestões 
de taes grnnclezas, foram outros tantos estimLllos parn Silva 
Jardim pretender exalçar seus m eritos tanto de orador, que 
se reputava, como de político que se deixa dominar por 
um ideal patriotico. 

Até então, pela noção que tinha elos republicanos 
democraticos, cujo governo constituia uma tyrannia dema
gogica e fatal, como a monarchia, pela anarchia de suas 
concepções, não cogitava de fazer propaganda como elles, 
aceitando a soluçao positivista de uma transformação política, 
de que o Sr. D. Pedro ele Alcantara se constituiria , segundo 
as exhortações de seus confrades, em principal orgão. 

Dahl adYiria a clictadura scientinca, por elle ambicionada 
para felicidade da patrla brnzileira. ~ . 

A ausencia, porém, do~ mesmo.s confrades, ns sugge.stões 
lle seu cornps.nllciro de e3criptorio, naturalmente partlclurio 
do outras iclóas foram relaxando suas eonvicçõe:s orthoxas 
e fazendo-o 0. ceit~1r a:o soluçi3es clemocra.tica . 

Em todo esse tempo e e. ·c:eptuando os casos de aholiçtío 
e seus conflicto3, apena:::i se apresentou um ensejo de mostrae 
Silva fardirn. que cr~ republicano. Foi o banquete oflerecido 
ao Sr . Quint(noBocayuvun quelleanno . A sua presença nesta 
re~ ta motirnu a ruptum delle com o Apostolaclo Positioista 
elo Era:;il, como disse e deLt testemunllo em Circular 
e. ·plicat iva 

Este füclo o prcciptou defi11itl' a mente no terreno moYediço 
cl:J.s conternpo1'i:saçõ s o só Ih falto.va um logar, si 118.0 um 
pretexto, para de.itnr o verbo ús turbas . 

Sêcle rlc appla usos t inha elle, que vivera os mais hello · 
;:urnas de sua Yida enclau.:>urado nas malhas ela Positioisnw, 
como prégaria '1!11 revolucion rio. Nem se enganara a 
respeito ele seu temperamento o illustra presidente elo mesmo 
_!postolaclo, vindo em segLúda su:i conducta civica provar • 
que outros emm entJo os sentimentos que o estimulavam. 

Afinal, o pretexto foi descoberto, chegando o momento 
pyscologico do. explo:--·uo . 

• 

, 
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A canrnra de S. Borja, como so d isso, forJ. <1uem descobrira 
a fórmula precisa elo p:Jt' em e'ru::i.çilo o problema elo 3° 
r eino.do. 

Silva Jardim achou que et·a occasiUo ele apparccer e 
secundar os esforços claquelles vereadores, que sob a capa 
elas leis arremessa ·a m um projectil ele desconfiança ao 
olvidado Conde cl 'Eu. 

A es te r espeito diz o Sr. O.:;car ele Aro.ujo : e< A emoçuo 
produz.ida p'ela inicio.t iva aucbz da modesta camara muni
cipal da prov incia, que o telegro.pho se encarregara de 
transmittir aos quatro Ci11lto3 do Brazil, 6 enorme. 

O governo re3olve cast igal-a, os jornaes tomam_ a s i 
o incidente e discutem a legalicL de do acto. Silva Jardim 
nproveit~se da occasião e enceta a campanlm que r esolvera 
emprehender, realizando em Sa ntos o sou primeiro nieeting 
r epublicãno e reYebndo-se o qt te sempre foi,, oro.dor 
eloquente, cheio de fogo, ao 111e31110 tempo que polit ico lmlJil 
para conduzir e arrastar a 111ultidJ.o. 

O seu nicetirig, a que o governo não ousJ. oppor-se, é 
um triumpho. :1. >) 

A iniciatiYa do motim nuo pnrti L1 u bem dizer· de 
Silva faedirn, nasceu elas cit·cum3tunciu elo fucto mesmo. 

<e A notic!n do acto ele S . Borjo, te~mrm1lttida pelo 
telegrapho, produzio uma commoc.uo ele ·üegria intimo. 
entre os r epublicanos snntisLas ( Memorii..13 e Yiog0113 
pog . 16 ) . )) 

A princip~o uclw.ram e3pirituoso. o. idéa, mo.s logo 
depois Yeio u r eflexilo. Procedendo o governo como ero. 
de seu dever, cnstigrrnclo aquelie acto de r eb eldia, para 
logo tomou a imprensa pm·te interesso.ela nelle, discutindo 
sua legalidade . 

Essa discussão genero.lL,ou-::;e e_, corno se d is:;e, servü1 
de pretexto úquelle que anhelavu por mon-lento opportuno 
de entrar para o campo de hntalho.. 

i_ '.\íemorias e viagens, pag, 6. 
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Vendo as boas disposições do povo, escreve Silva J&.rdim, 
veiu-nic a icléa de cxp7'iniil-a e cmgrncntal-a . :1. ~ 

Santos é o escoadouro industrial de S . Paulo. Primeiro 
porto ele mar deste poderoso Estado, julga-se superior ú 
capital de0te na irnportancia e extenstio commerciaes, como 
centro de actividade mercantil, de transacções de toda especie 
para· outras capitaes brazileiras, para os paizes ela America 
e os mais distante::> do velho mundo . A sua população, 
como todos os habitantes do littoral, é alegre e enthusiasta, 
generosa e hospitaleira . 

Campinas, que disputa-llle a primazia e entre as 
demais cidades ele S. Paulo, nuo tem esse predicado. 

Pm·ece que a presença do mar actua henevolamente no 
animo das riopulações ribeirinhas. ~ 

O espectaculo vi' o ele suas revoluções cliar ias, o seu 
reboliço continuado, a sua ruidosa alegria, tradu~icla l?elos 
constantes nrnrulllos, assirn como suas coleras tempes
tuosas, os prantos intimos manifestados pelos seus soluços 
brancos, no c1ize1' elo poeta, transmittem ao espE}ctador a 
imagem viva do. natureza humana e fol-o possuir dos 
mesmos dotes, aglnclo ao seu modo, confraternisanclo 
com elle, e recebendo em seio amigo 03 hospedes ele 
todas as n acionaliclacles . 

Assim, ao lado ela bonllomia de coração se acha a 
exoltaçuo elas ic16as, e a perseverança no truballio para 
lovm' ao fim um )Jrojecto generoso . 

SilYa Jardim, como natural do interior, ni.lo desconhecia 
e~sesacciclentes . Bem outro, porém, era o seu temperamento . 

Um escriptor conten1poraneo resume em poucas palavras 
o seu physico . 

e< Pequenino, nervoso, entre gordo e magro, pés e 
mãos delicados, ele creança, cabeça redonda, proporcional 
á estatura, olhos ele extrema vivacidade, nariz aclunco, " 
de azas afflan tes e abertas, bocca energica, com um geito 

t Ob . cit. pag. 17. 
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de altivo desdém) queixo su.lienteJ indicativo ele pertinacia 
- quem observava com attenção reconhecia imrnediatamente 

o(. 

estar em face de um homem nuo vulg3.r, de umn orgnnisaçG.o 
singular , de linllas fortes, salientando-se do vulgo com um 
bello alto-relevo ele fo rça, energla e resolução. )) :1 

Com essa infibratura apresenta-se em publico l ma 
exprimir o sentimento patrlotico dos santistas e denunciar 
ao mundo os perigos da sociedade' brazileira . 

Era a primeira yez que se achava diante de um til.o 
grande auditoria . Referirei as suas impressões particulares 
e a satisfação em menciono.r os nomes das pessoas que por 
mais ele um t itulo lhe attrahiarn a especial affeição : 

« Quando cheguei á tribuna, e olhel a multicluo, senti 
esse inexf- licavel acanhamento que sente o homem deante 
da superioridade do povo, que representa a Patria; é essa 
invasão i_..,1sensivel da a lma popular na alma elo orador, 
que estabelece a sympathia entre este e os ouvintes. Fui 
r ecebido por uma chuva de applausos, sem nenhum protesto; 
e, emquanto cada um se preparava para ouvir e o silencio 
se fazia, senti-me s uavemente aquecer a.o calor ela a n imaçuo 
popular, sem perder a serenidade neces3aria para a sondagem 
continua ela impressão que as palavras produziam, e para 
não cahir em diva gações ou percler-rne, esquecendo a 
filiação· dos assumptos . )) 

O logar escolhido era o theatro Guarany, que uma 
enorme massa de todos os partidos, classes, pos ições, fortunas 
e nacionallclades occupava, tornando repleto o espaçoso 
salUo da plo.téa, camarotes, tor rinlms, etc. 

e< E eis-me agora só, deante ele todo o publico, timiclo 
ao principio, e pouco a pouco animando minha voz á 
proporção que sentia o olhar geml de o.pproyaçuo . Estava 
alli na platéa o Porchat, que era todo um gesto ele applauso; 

• Martim, que era todo cuidado; Souto, todo reflexuo; os moços, 
tantos, que seria difficil agora citar-lhes os nomes; o Carvalho, 
dono de uma loja; o Mesquito, o WonS\vit, um peeto que 

1 V. i\Iagall!i:tes. Paü: ele 1< de junho el e 1891. 
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fóra militar, muito intelligente, activo, honesto e sempre 
muito fallador contra as instituições ; creio que tum.bem o 
Augusto Bastos; um guarda-livros, que escrevia i5erfeita
mente, e muitos outros . Estava Moniz de Sol1za, que uma 
viagem de negocio trouxera a Santos, o antigo collega, 
de mer ito intellectual nüo vulgar, excellente jornalista, e 
Benedicto Carmo, que de um camarote acompanhava ancioso 
a ornçüo, e que no incidente produzido por um homem, que 
se erguera, resmungando qualqner cousa, no que o com
batera o publico com signaes ele reprovação, exigindo minha 
intervenção conciliadora, me enviara rapidas, mas firmes 
palavras de animação . Estavam alli chefes conservadores 
e liberaes que applaudiam silenciosamente, e outros que 
sentiam não poder protestRr sinão pelo mesm~ silencio . 

Pouco a pouco, o publico se anima, anima o orador, e 
dahi por deante segue-se o d iscurso, durante ch~s horas, 
ora movimentado pela satyra, oro. serenado pela demons
tração, ora exaltado pela upostrophe; segue coberto de 
interrupções, de applausos enthusiasticos, ele risos estre
pitosos_, c1ue cllfficultavam a m esma exposição . Levados 
pelo contag io, os ditos m onarchistas haviam rido á vontade, 

1 acompanhando o combate e ridículo ás mesmas insti
tuições que diziam sustentar . 

Os Braganças e os Orléans haviam sido largamente 
.analysados ; tinha-se passado em revista o estado de sande 
de Pedro II, o seu re inado, o ele seu pai , a clyno.stia dos Or
léans, o conde d'Eu) a evoluçuo das asp irações liberaes elo 
Occiclente e do Brazil, a indiviclualiclaclo ela Princeza regente, 
os perigos elo terceiro reinado; e, qLianclo senti o espírito 
popular assaz aquecido, mais por seu proprio entlrnsiasmo 

\ que pela minha palavra, terminei, erguendo-me o possível ao 
assumpto, propondo a moç8.o ele apoio ao acto dos veresdores 
de S . Borja, e de protesto contra o acto do governo imperial. 

Applauso prolongados tinham cobert~ a moção . "' 
A causa estava ganha, e o primeiro n'leeting republicano 

realizava-se, sem que o throno se an imasse á violencia. 
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Estava tirada a prova real. Os repnlJlicanos podiam 
animar-se a um combo.te mais activo . >) i 

<;_ 
A impressão geral do discurso foi excellente e grande 

o enthusiasmo. Expeclio-se telegrnmmas para os diversos 
centros m ais importantes do Tmperio em termos encomi
asticos e outros são recebidos, ahllnclando em applausos ú 
realização do feito . 

(_ 

Importante era o papel qLie neste época exercia o jornu
lismo affeiçoaclo ú Republica e o manifestamento decla
rado adverso ú monarchia. 

Na Capital Federal o Pai.::;, entL'egue ú direcção do Quin
tino Bocayuva) e a Ga::eta Nacional, o. cu.ia frente se achava 
Almeida Pernambuco; em S. Paulo, a Província, onde 
escrevia ~angel Pestana) e o Diario Popnlar de José 
:Maria Lisboa, em que o estylcte de aço de Americo de 
Campos E,«;.'a mais do que uma penna aparo.ela, era uma 
arma violenta, que vibrava. a morte em cada golpe; ambos 
na Capital, sem contar o denodo da Ga.;;eta ele Campinas, 
solidarios na conquista das liberdades patrias. 

No Rio· Grande a Federação de Porto Alegre, sob a dire
cção de Julio de Castilhos; no Parú, A Província elo Parâ, 
de uma democracia uli.rarepublicana> e áquem desses dous 
extremos, o Norte, redigido pelo talento prodigioso e dicLado 
pelo caracter immaculado e o bondadoso coração de Maciel 
Pinheiro) chefe do partido republicano de Pernambuco. · 

A principio passara despercebido ao governo o incidente 
do motim; mo.s, ligando-lhe os jornaes certo vulto, appare
ceram nos inedictoriaes do J onial elo Cornniercio a.rtigos 
assignados pelos pseudonyn1os offlciaes, procurando desfazer 
o effeito que poderia ter causado na opinião publica. 

Era a monarchia o regimen da ficção . Verdadeirn 
dictadura em systema, apresentava desvelo pela liberdade> 

t :Memorias e viagens pags . 40 e H. 
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e arrochando ao tronco o corpo e ás algemas os braços 
do cuptiveiro, declarava-se abolicionista em honra aos 

~ pr lnci p los de humanidade . 
No Ceará havia-se realizado não só a emancipação 

( 24 ele março ele 1885 ), corno a encorporação do proletariado 
restante á socied3-de regional. Esse phenorneno dera-se 
por excepção e segundo leis qüe não puderam ser previstas . 

Nlas, não obstante, esse füc to foi decisivo sobre o resto 
da sociedade . 

A secco. elo 1877-1878 fôra o principal füctor desse acon
tecimento. 

Acossados pela fome, os proprietarios ele escravos, 
vendendo-os, fosse por que preço fosse, resolviam o duplo 
problema da vida, eliminando uma bocca de nnis e rece
bendo uma certa quantia, que prolongava:..lhes o martyrio 
do soffrimento pela acqulsição elos meios ele :ii sustento . 
Verdade é que nem tocl03 os escravos foro.m vendidos, 
mas os que foram poupaclo.:i, quasi que se lhes não pócle 
dar este nome . 

Em_ regra geral só não se alienaram os individuas 
que se relacionavam com os senhores pelos laços elo sangue 
e parentescos ele fcunilia e esse facto, que constituía uma 
exeepção, assignalavü desde então que o lagar desses seria 
no seio da propria familia, mesmo sob a capa do capti
veiro, mas inteiramente encorporaclos a ella e com ella iden
tificados na vida social. Assim, desde então, ele facto, 
estava feita a abollçuo, sendo o trabalho recente dos 
nboliclon.lstas acolhido fraternalmente, porque ainda sobre 
esses residuos do captiveiro com_ as seguranças dos laços 
de amizade, vinha derramar capitaes benevolamente respei
tados . 

Por outro lado, foram os escravos nortistas, que mais 
tarde, ao saberem da libertação de sua terra natal, deter-"" 
minaram a fuga, arrastando comsigo os proprios crioulos . 

Esse phenomeno da encorporação do escravo ao resto 
da familia deu-se em toda zona assolada pela calamidade 
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cosmica e assim estendeu-se a outras províncias vizi
nhas, vindo esse contingente de todas ellas em tempo 
armazen"á.do no sul a engrossar o enorme exoclo que nos 
dous ultimos armos que jprececleu a Lei-Isabel assoberbou 
a lavoura . 

Quando Silva Jardim erguera o seu protesto, as fa
zendas estavam abandonadas, e os ex-senhores a braços 
com as maiores clifficulclades. 

Ao exodo dos negros seguio o dos brancos, dos arruinados 
da monaechia para as paragens indeô.nidas da republica . 

Eram duas ordens de captivos que se libertaram igual
mente ele seus senhores. E por que havemos de ter- commise
ração pelos primeiros e sómente desclens pelos ultimas? 

Assim~como a escravidão era o laço que prendia-os 
entre si, a conservação criminosa dessa execrando in
stituição lli'resuppunha o apoio dos escravocratas ao governo 
nefasto que mantinha esse estato qao. 

Dupla era então a corrente dos libertos, embora, entre 
si, fatalmente divergentes . Outra nuo era a aspiração de 
se declararem Un·es perante a lei de qm1lquer especie dos 
cuptiveiros alludidos. 

Assim) a emancipação dos ex-senhores, isto é, suL repulsa 
á causa da rnonarchia, que se . mostrava impotente parti 
manter a posse dos ex-captivos, precedeu a lei da decla
ração dos direitos da raça escrava e succedeu ás pri
meiras fugas em bando, que a noticia ela libertação das 
provincias nortistas ia determinando pelas senzalas d1:1s 
fazendas. 

Dessa deserção 115.0 se pócle queixar o imperialismo, 
pois ella é tão logica como a que em. tardas e mús horas 
havia ella motivado . 

Poe esse tempo agitara-se uma outra questão em 
S. Paulo, i)orventura ele caracter nnti-patrioti.co, a elo culto 
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separatista. Eram coripheus dessa cruzada os represen
tantes e adherentes da familia patriarchal dos Andradas . 

O npperecimento de Silva Jardim, pertencenre a esta 
familia pelos laços consanguineos, prégando a uniclacle da 
Patria Brnzileira, neutralisou essas vistas antipathicas. 

Silva .Tnrdim como filiado ás doutrinas positivistas em 
partidario enthusiasta do unitarismo em republica. 

Era em nome dessa idea, vendo por outro lado a Patría 
em, perigo, que elle se levantara para protestar contra esse 
estado ele cousas actuaes. 

e< E agora, ver-me-heis seriamente preoccupado com a 
ieléa ele que se continuasse a campanha encetada. Confesso 
que j ú me emm penosas as minhas duas horas de lição 
pela manh&, e que só o dever me fazia continu11r os meus 
estudos jurídicos. Porque eu os fazia) por esse tempo, e 
conscienciosamente) esses estudos, já por praze11 theorico, 
já pela necessidade de minha profissão de advogado. O pa
t~iotismo é na mocidade naturalmente impaciente, e eu 
Yia que em realidade perdia-se um tempo precioso. )) 

Imaginava entfto o seu plano escursional pelo interior 
das províncias, começando pela de S. Paulo, e tendo em vista 
a regifto encantada das teeras rôxas do oéste. Planeava 
novas conferencias) em que a propnganda politica seria 
auxili a.da pela historia e pela philosophia . 

Foi então que escreveu a Fmncisco Glicerio propondo
lhc s fizesse em Campinas reuniUo igual ú de Santos) 
offerecenclo-se n ir com a SLm presença_ arrostar a sorte 
elo3 companheiros . Ellc havia-o vlsto dlas antes, quando) 
de volta elo Hio-Gmnde elo sul e elas republicas elo Prata, 
clle passara pm' Sanl;os e haviam trocado um rapido abraço 
de nnimaçüo mutua. 

Os modos francos e decisivos ele Silva Jardim) orga
nisaçüo refractaria ás c01rrnniencias do momento, apezai~ 
ele sua anterior comparticipação na politica activa, es
tavam em contradicção com as maneiras fugiÚvas e cau
telosas deste chefe campineiro e os processos a empregar 7 

.) 
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sab ia :..o elle, destoa v m dos postos em o.c<) :io nté aquelle 
per iodo agudo da propaganda, difforiam completamente 
dos usaô:os nas ern.boscadas republicanas . 

O partido republi"at10 de S. Paulo tinha a mania dos 
congressos e manifestos desde os tempos de sua org-unisaçuo. 

Guiou-se este pela declaraçüo do Club Radiccl.l ela Capital, 
após o m o.nife,sto de 3 de de~~embro de 1870 e que foi 
seguido pelos de CGmpinas, Amparo, Ítú e Rio-Claro. 

Em 17 ele janeiro ele 1872 « assent ram-se as bases de 
organisação elo partido para ser dirigido por uma_ com
missão eleita pelos delegados dos nucleos locaes )) . 1 

No cliD. seguinte deitaram circular ao pulJlico, assentando 
na norma de proceder, tendo muito em vista conciliar a 
expanst'lo cl"ls liberdades, sem a comprometter com a alJoliçãc, 
confiando nn índole elo pooo para fuci l ita r a solu<_:"üo rnais 
justa clestG, delicado DSSurnpto. 

No anno seguinte realiza-se o p1·it1w o·o congre so, que 
toma a denominação ele Conoençao ele Itü, por ter tido 
logar nesta cidade a 18 ele o_bril de 1873 . Em Ylrtuclc 
das clelilJerações alü tomadas reune-se em 1° cl . julho do 
m esmo anno, m o.s jú entt'lo na capital, a prinicira as 
senibléa, em que se fizeram representar 29 dos mais 
importantes municipios . 

Essa fórma de representaçtio era cm materltl electiYa 
muito elementar e melhor lhe co l leria o nome ele clesiunaçüo . 

Na terceira sessüo do congresso fürn eleita a com
missao p erniqnente, que apresentou o primeiro manifesto, 
asslg nado por todos 03 me::-nbros cio congresso. 

Assim , em pouco tem po, ele nmn s imples reuniüo ( 17 
ele janeiro de 1871 ), passaram a l ima co1wenrao ( t8 de 
abril ele 1873 ), e cm seguida n urna assenibléa on con
f)resso ( julho do m esmo o.nno ), terminarnm por uma 
comniissão p er1nanen.tc, enc negada de redigir o niani-
~ 

fest a do partido . 

1 His t, Cons ~, da Pv0p ublica dos Estados Unidos dQ DrLizil. 
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Em 5 übril ele 187.1, r euniu-se de noYo o congresso 
e J ppro vou o projccto cl0 cons tit.ul ç,8.o, redigido nela com 
m issELo porrmmcnte pJ.ra serv ir de j Jsi.s e ú organisaçuo de 
S . Paulo, conw li's taclo F ederal elos Estados Unidos d o 
l3r a . .:il e autorizou mais a cre::içilo d0 um jornal, orgao 
elo pa.r tido . ~ 

A 4 de jaLic iro ele 1875 flppureceu a Prt1cincia d e S . P aulo, 
que sob a di recçuo ele R . Pestana e A. de Campos, fez carreira 
a trayez de todo o olJstn 1cionism.o i1nperialista e pres tou 
relevantes sorYiços ú propaganda, valendo por todas essas 
reLm iões1 convençôes, ussom])léos e congTe::s:.:>os anteriores . 

Em 1876 nprese1itou-:3e o primeirn canclicla to ú 
nsseml::léa lcgislati..-0 1 tendo logar por essa occasiUo o p r i
nwiro accor clo com im1 dos pnrtidos m mwrchictJ3. 

O imperador Anclnrn po, S. Paulo ( 1875) ·e notara a 
ng itaçCto dos espirilos1 que ncompnnl1ou nos ann& sé·guintes 
( 1876 e 1877 )1 em cujo blennio elegeram os r epublicanos tres 
cancliclo.tos provinclaes . 

Assim, julgoLt produzir a clehandadn nos arraiaes re
publicanos, chamando cm 5 ele janeiro de 1878 os l iberaes 
no poder, tira ndo daquelles n.rnliaes um illllstrn signatario 
do celebre mo.nires to. 

Efí'ect ivam ente esse al1;itre imperial levou o desanimo 
a rnu i tos1 e o facto ', que nas eleições seguintes nada 
conseguiram, o.inda nos municipios que haviam eleito 
ar1uelles tres cnncliclatos . 

Só a P rovin eia ele S . Paul o ficou de pé e na brecha. 
Eru 1831 apl'e:3entaram 1.1.ovos candidatos e ainda desta 

vez ladearam aqllcstuo elo. aholiçuo e bem o.ssim em 18831 cn1 
que aclheri r cun ao programma. anterior1 dando em r esultado 
n eleiçuo elos Srs . Dr.s . Prnclcnte ele Moraes e Campos Salles . 

Já Yimos ele que m odo SilYa Jardim enfrentava esses 
vroblenw.s1 segrn1C1o a.s normas elo Pos it iYismo1 e igua~ 

mente cham ou-se a a ttençüo paro. o oclio dos democratas , 

1 Esses chcl osfornm extr~.hid os do Sr . l?.Freit·e . e A . Dea.ziliense . IIis t. Cons t .• e 
Prog . dos partidos. 
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Embora divorciado com as principaes doutrinas que 
em boa mente elle prégara) iião se julgava que fosse menos 
suspeito. 

Não querendo agir por conta proprla fóra do n1un1cipio 
de sua sécle) mas sentindo necessidade de levar por diante 
a acçi:io de sua ef.Bcaz palavra) dirige-se naqllelles term os 
ao Sr. F. Glicerio) um dos coripheus da clemocmciu. fede
ralista e chefe prestigiado da local idade. Antes nüo o fizera, 
porque teve occasiUo de mostrar-se tal qunl era e poder 
o_ vir a tornar-se perigoso para o futuco, como effoctiva-
mente o f,vz, abrindo a clissidencia no seio do 
e oppondo-á inercia commoda dos evolucionistas 
terneraria ,elos revolucionarias. 

partido) 
a acção 

Healizara-se dest'arte o motim de Campinas, 
nisado a esforços elo mesmo Sr. Glicerio. 

ocgn-

e< Viern de Santos na ante-vespera, um tanto fatigado 
e hm ia-me repousado em S. Paulo, bnluarte rnonarchico, 
como eram então todas as capitaes brnzHel ras . No trem 
pensam no meu discurso) que não passaria d.e uma 
adaptação elo já proferido com alguns topicos a mais de 
indigrn1(1o que os ataques dos adversa rios autorisavmn .. . 

A mostarda começava a subir -mo ao nariz . :t )) 

Estava nas intenções ele Sil"va Jardim cercar aquellc 
baluarte por Santos e Campinas e tomal-o ele assalto n'um 
momento dado . 

Entretanto dizia elle e< uma agitaçuo i11tima apode
rara-se de mim ; o receio do insuccesso politico) qLmsi até 
o receio do insuccesso oratorio . Começava a sentir o peso da 
responsabilidade que ia attrohindo so·bre os meus fracos 
homhros . 
~ Uma órclem elo governo podia paralysar os nossos 
esforços. 

i Memorias e Viagem, pag. 53, 



159 

Consegui acalmar ossa agitaçúo fugitiva, mas que ficara 
frn1da ; entretanto, eu bemcligo esse anceio pq_,triotico ; 
possa ell morrer a1nanclo sempre niinha Patr·ia a ponto 
de sq[/rer pelo resultado elos nienores elias ele sua viela, 
â ponto ele ter a DÔR de suas DOHES e gosto de suas 
alegrias . i. 

Por que essas exclamações s.o recordar esse simples 
episoclio de s ua vida ele propagandista? 

Ntío fôra Campinas a unicn cidade por elle· percorrida. 
Seguramente a s uc:t iniagern) despertada POl' outros signaes, 
acordavnm.-lbe pensam.entos 
ictéa~ sinistras , que o acaso 
verdadeiras . 

acabrunhaclo1·es e geravan1 
se encarregava de tornar 

Morrendo por om or des ta Pa tria, elle, p,:Jrque para 
rnelhor servil-a exílou-se voluntariamente) sentiu essa clôr 
aguda que era a r eproducção das gmndes clàn,~ por que, 
por esse tempo) ello. passava. 

Po.ra aqu l transct'evemos as suo.s impressões pessottes : 
e< E foi, niio obstante o calor de fevereiro, que abrazava, 

dentro daquelle theat ro ele S . Carlo3, aliás bem soffhvel 
no CfLle toca á corn rn.odicl lde e ú arte. Podia ser calculado 
em 2.000 o numero de Ollvintes; nüo ficava) pois, inferior 
ao da re1miüo SCJ.n tista . Toda Campinas lú estava, e, si 
me 113s[stil'a o elemento liberto, él.C[Lli me applaudiam os 
opera.rios. Estava tambem presente o cliet"e de pol icia, 
compadre do conde d 'Eu. 

O Glicerio acclama presidente da reunião o Dr. ii.ntenor 
Guimarues, digno m edico Pepublicano, que me dá a palavra. 
A oração segue mais completa, m ais tribunic ia e emocionada 
que a de Santos, e o auditoria acompanha com applo.uso as 
m uis ardentes explosõe3 de indignação) como ciquella em 
qlle peço para o príncipe extrangeiro e expatriado a pena 
ultima, si elle resistisse ao movimento libertador no dia.; 
ele sua · retirada . E' verdade que ·um silencio glacial, 

t Ob. cit,, pags. 59 e 60. O g 1·ipho é meu. 

J 
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·verdadeiro med_o do. cot0 esponso.])[lidade de umo. tal ousadia, 
passou '-claro um segundo sobre todas as c;:tbeças ... ; 
n1omento d ifftcil, em que· o minimo protesto individual 
podia levantar um.a celeuma funesta e terrível. .. ; m as, 
além elos recursos oratorlos unteeiores, eu tinha podicfo 
levantar ainda mo.is a revolta contra o terceiro . reinado, 
pela revelo.çi:-to dos projecto3 guerreiros do futut'O imperador 
em relação ú H.epubl.ica Argent ina (Vide meus Discursos, 
Opusculos e 111an~festos, actualmcnte no prélo, em volumes, 
vol. 1°, notas o.o segundo discL1rso) . )) 1 

Os maiores appausos cobriram c:-:;sa oraç.Uo, tendo s ido 
por fim proposta a. moç.no contra o 3° reinado, hobilrnento 
r edigida e acceita pela o.ssembléa popul. r, entre palmas 
prolongadl..s . 

A_ noticia dessa co.mpanha sympathic.:i. e 110mogenca foi 
se espo.lha~'ido por todo o paiz e novos oradores apparcceram a 
contento ela população, mas nenhum delles e.stavJ. destinado o. 
fazer o ruido que Silva .TarclimleYar1tou em torno elo seu nome . 

Elle aproveitava com rara habilidade as forças irnpulfj ivss 
da irnprensa e dos telegroph03, captivo.ndo-1hcs a bene
volencia e redigindo por :si ou inspirando as communico.çõos 
relativas a seu modo ele propaganda. 

Onde chegava a todos procurava e e tava sempre 
apparelhado para o reclcune, pois bem sabia o effeito c1ue 
a magia du popularidade produz nas correntes de opiniões . 

Si por um la.do lisongeava a vaidade, por outro via 
surgir a autoridade de que precisava p:irn impôr-se em 
nome da Republica. 

Isso não impedia ele de3pertar serias entlrnsinsmos e 
ter em seu favor o j ulgamento desapaixonado dos con
temporaneos. 

« A' proporção que a abollçuo ganhou Lerreno, diz o 
(Sr. Dr . Felisbollo Freire, pelos cs rorc;os do0 proprio3 repu-

1 l\Iemo_rias e viagens. pag. fi2 .. 
Esta ed 1<; 1io frustrou •se, . 0111 caus!!. justilic::ul ::i. ; ao que me cons~a er::i. della encart·e-

gado o Sr. Serafi111 José Alves. · ' 
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hlicanos, a propaganda tendia a accentuar-se e a generalisar
se, chegando ú phase agL1da ele que fa llúmos, EAn 1888. 

Si a alJoliçilo vinha lançar na viela economica do 
pa iz 0 3 elementos revolucionar ias, o.s questões m ilitare3 já 
tinham_ alterado profllnelmnente as relações ela autoridade 
para com a força. Deste concurso ele factos originados em 
pontos ttío clifferentes, r esultava o enfraquecimento elas 
inst ituições e a generali&l.Ção democrntica . 

cc Sem_ o apoio de forças tuo conserYadoras, sem o sus
tcntaculo da classe agrícola, das classes armadas, a instituição 
monarchica ficaria ·em uma situaçüo accentuadamente 
instavel. Emm estas as suascondições em 1888 . .Já profundos 
resentimentos distancim-am o exeecito da auto1~idade e a 
lavouro. elo throno . No seio social, desfalcados estes con
t ingentes, o cwe ficava como apo io elas ins tit)Jições °? As 
classe3 libemes entregues á luta pela vida, indifferentes à 
sorte dellas, tinham em seL1 seio o germen da desaffeição 
e elo retralümento, pelas clifficuldades em que se debatiam 
em face do prngramma centralisador da pol ítica, que levou 
o Estado a alJsorver o individuo. 

<< Ass im tambem nas classes intellectuaes, as instituições 
nüo lançaram s Lrns ra ízes, porque jC:t so o.chsvam em um 
adia ntado processo ele emancipaçilo pela cllvulgaçilo das 
sciencias na turaes. Com n cultu"a veio a descrença e 
fortaleceram-se as tenclenci<i.s de rebeldia e ele revolta. 
No proprio cleeo, que a his toria registra como alliado 
secular do throno, sangrava a inda bem fundo o golpe 
de~ fecliado pelo príncipe na que~ tao elos bispos. F icavDm 
por conseguinte na massa popular como o leito elas 
instituições o f'Ltnccionalismo publico e os politicos . Com
prehende-se facilmente em qne situaçtio instavel chegam 
as instituições de um_ pa iz, quando da massa popular, 
que é o tert'erio onde ellas prolifernm-se, desenvolvem-se! 
e criam raizes, desfalca-se o contingente de umo. notavel 
ma ioria. Era esta a situaç&o em qL1e se achava a inst ituição 
monarchica em 1888. As causas de transformação, o~ 

s. J. - i l 

) 

.) 
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elementos r evolucionarios) os ü1dores elo procc""so h istorico) 
já vinhain ele longa elabm·açuo contrn cllas. Entüo a 
propaganda assumio im1 pcriodo J'cl rjJ, dcs lncauclo-se o 
vulto proemin cute de Silva .Turd Lm. r.-: llc rc11rosCi 1 La n m c:1 im' 
força mental do rnoYimento) o_ pêlr de um jornol, que d 
nlguns annos se tinl1n co11stituido como tm10. scntiu elln 
avançada - O Pai.:; . 

e< Passemos no detallle <..los ü.lcLos : 
« SilYa Ja rdim 6 a orgnnisaçilo moral m ais iutegrach-1) 

a dedicnçilo ma is sincern) a rdor m ais pronuncie elo peln 
vfctoria do. idéa que ele todo o clom iu o11, n m1f1 tl ctn m ais 
requintodo. em affro11ün· ns iras do iwcconceito, e o espirito 
mais nffeito ú 1 ro1 agnndll, de todos 111 1a1 ltos nelln tmmirom 
parte em s t~a segunch:t phase. Es1 irito rebelde, iutrrn1sigente) 
autoritnrlo e lnsuJiorcl inado, poz ú c:1LLSa elo. republica tocb 

'-
sua uctiY idacle, todo o seu concurso. Pouco affeito (is 
clif.ficulclades do. orgnnisaçüo, parn r111e nüo se sentia com 
as condições precisas, era entretanto nm homem fe ito e 
ta lhado para a propogancla . Po lemos m esmo dizer -
della é a figura mo.is proem inente . 

<' O Dr. Silva Jardim, diz ia H:rngclPe. 't1mo , comprehenclcu 
hem a dispos if'.üo elos espíritos no m ovimento rcpnlJlicirno 
e tomou o. r6tfl. r1ue lllc p:wecen melhor, convidando a 
acompanhal-o os rprn r eYelam n. corn°·rm ele n.ffeonts r os 
perigos . 

«A clicto.durn. elo Dr. Silva Jorclim é, portanto , pmclucLo 
natural do meio d'onde elln. lwotou. Fomos todos nós 
r1ue a leYantámos. 

e< Elle é o 1111 ico hom em que íl lA hoje nos apresentou 
o movimento r eYolu cio1 1nrio, porque S(> dio tem sabido 
caracteri sar os sent imentos nn.ciomws, dn.nclo-llles pela suo. 
energic , pelos eu· t1'abolhos_. 11Cln sua ncçJo intelligentc 
e bem definida, a r epresentaçuo na luta com a mon0rchio. . 
H.econllecer i~to G ter a fra il quezn. ele proclamar n. vordÀde . 

(e E' possivel que elle se enfraqueça por llaver comm ettlclo 
o er110 de exceder-se no .seu rigor de concentrar a direcção, 

/ 
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impondo um la nlo violentamente a s ua a utoridade e 
deixando clnramente posla a sua clictaclura . ~· 

e< O c1 1Uwsirismo e a fé do rno(;o tal vez tenJ tél m inuti.lisaclo 
em parlo o gmndo Lrrrbo.llJo ele preparos pma o ataque 
;'1.::> velhDS institu ições, sem garantia da organisaçuo ela 
H.epub lica. 

cc E' J:'óra ele duvida, porém, que só elle hoje reune 
as condições ele chefe do mo vimento rei olucionario, ainda 
qLw o não seja elo partido republicano. 

e< Atró.s delle deviam estar os homens da orga.nlsaçuo, 
os e:wlritos clirectores, capazes de medir friamente o effcito 
de sua ousadia ele agitéldor e de assegurar a victoria em 
um momento dado e ele assentm· em. bases for tes o 
cdilicio da Repulilica . u 

'< Mas... r1orece-me que elic; 6 a 111üca Yontade que 
J> 

ye1 ice tudo, que procura me los de n çu por toclê1 p::trte, 
e rpw r cnne em redoe ele si Jf\ ittclivldnnldncle sympnthias, 
cnthns iasmo aclrnie-1\üo o confJança, cs:;e coL1juncto ele 
factos r111 0 nn111111cin111 u elcYn<;i:ío pnliticn do nm homem 
ú cliofia ele uma roYoluçCto . 

<< Podeis eleger commissücs, tentar reunir hom.eus que 
se illmlam do boa fü_, r1uo osteril isam esforços commnns por 
cortezia, ([ll O se <J111m llmn pel;1s rcci proccts prova.sele urna. 
clcsneccssarin Gorclial iclnrlc_, que f"'.<: fü;ca lisnrn ollrnndo-' ·0 ele 
soslaio por 11m fü 1:-·o r espeito ú popularidade ; tudo isso 
complicnr1't ns f1 1Hc<,:i'ío0 partidnr·inc:; o u1wose11tarú n agitaçuo 
rovnlncionnria . E :;tn é ;1 minlla conl"lcçiio . 

l< () De. Silni. .Jn1·clim contlnunt'LL a ser o ltomem ela 
rcvoluçüo onde (ILler que clle ;_1pparcça. » 1 

Do facLo ora nssirn. 
O movimento rqmblic·:1.110, que lavrara cm todas af·> 

provincias no auno ela al>oliçilo, j;'t rcclamnYa duas ospccies 
de collabornçuo mental : clarllwlles c1uo ::;o deviam con::;titui·,:' 
sous organisadorc3 o elos que füssern no meio social 
plantar a nova iclóo. . 

.. 
1 F . Itangel P.ist:rnn.- Jiemol'ia PoWi~a <10 Cong;-esso R <'p1t'.•lirnno Pai<'ista . pn.g.15. 

J 

.J 

J 



164 

Daquelles, cuja acção se restringia á direcção intel
ligente chi movimento, entregando-o á acção das leis 
evolutivas, sem quererem. precipital-o na3 avenLL1ras de um. 
golpe de audacia e claquellcs que no ardor da luta 
appellavam para os m eio3 raclico.es , até mesmo para a 
revolução, convicto3 ele que só elles correspondiam á 
contingencia elas instituiçõe3 monarcllicas e ús e:::>peculaçnes 
com que jó. se prcp Li'aYa o aclrnnto elo terceiro reinado . 

Antes, poróm, ele estudo.rmo.J eJsa dupla correllte ele 
opiniões, que já se opera;-a. no se io do part ido republicano, 
precisamos ;-er as causas e os factos que a motiYaram . 

Si antes da abollção, a propngo.nda republicana, ainda 
que tiYesse assumido o corac~er de uma scnsi;-el actiY i
clade, obedecia, entretanto, ú il fluenci::i. elo de::;envolvimento 
natural da )e.léu democnat i a, depois ela prornulgaç&o da 

'-
lei que operou no paiz uma radical tro.nsformo.çCto, ella 
precipitou-se, principalmente pela inteeYençuo ele Siln1 
Jardim . Bo.sta d izer que até 13 de maio se tínlw.m organisaclo 
uns 60 clulr republicanos e desta data até dezembro 
de 1888 organiso.ram-se 8Cl. 

Sua entmcla na pro1)agancla liga-se ú consulta elos Yerea
dores ele S. :Corja ús outrns camaras em janeiro ele 1888, 
paro. que so consultasse o pniz sol)re a oriportuniclacle 
desde logo d::t. clestituiçuo ela monarchia pela morLe ele 
D . Peclrn, visto como o h et'dcirn elo L11rono era uma princezo. 
fanati.co, cu.sada com um PL'incipe estmnge;ro. Este lwaclo 
de revolta, que foi acompanho.do pelas camaras do Rio 
Grande elo Sul e S. Paulo, desperta as ira3 elo g-oYerno, que 
procura co.stignr 0 .3 ·rnreo.clores ele S . Borja, dando lognr 
a uma noto.-rnl polemica ela imprensa sobrn a legalidade 
da consulta. Entüo Sdva .Jardim annuncia seu primeiro 
meetirio e sua primeira conferencia em Santos, em 28 ele 
jcl.neiro de 188 .., - a Pcdria eni p erigo, poe conYite do 
i·adicul republicano J:i'rancisco Lobo. I 

1 Ved , pnginG. 119 desta obra. ( N. do A. j 
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Ahi abre elle sua campanha ele propágandista, devotando 
enLüo todo. sua o.ctivido.cle ó_ victoria da icl6a, no intuito 
de genera1isal-o. pelas camadas populareP. Diíhi segue 
a percorrer ci.dacles e Yillas ele S. Paulo) Rio de Janeiro e 
Minas, attralünclo as multidões, que o ouviam, prezas pela 
eloquencia, energia e convicções ele sua palavra. 

Ouvirarn.-n'o as populo.ç-ües do Rio Claro) Limeira, 
S. Carlos do Pinhal, Campina~,, Jacarehy, Pindamonhangaba) 
Taubaté, GuaratinguetCl, Lorona, Rezende, Barra Mansa, 
Pirnhy, Vassouro.s, Valeúço., Parahybo., Juiz de Fóro., Pe
tropolis , Friburgo, Cantagallo, S. Ficlelis, Co.mpos, Macahé, 
Barra elo S. Joüo, Caplvary, Rio Bonito, Itahorah::rn Nictheroy, 
em uma excursüo ele 30 dias . 

Por onde passou deixou o germen revolio~ionario . 

A agitaçuo cresciR e os clL1bs se organisavam em 
toda a parte . 

A nota Yibrndn pela palmTa de Silva JardÍin já echoaYa 
no norte, onde a imprensa republicana feria polemica com 
os orgõ.os dos partidos constituidos. Na cBp.ito.l do Imperio 
os esforços ele So.lclanha Marinho, Quintino Bo~ayuvo., 

Aristides Lobo, Es teves Junior, Silva Netto, Rodolpllo de 
Abreu, Henrique Deslancler_, Julio Dlniz, Annibal Falcão, 
~ú Vulle, Polycarpo, AJmeida Permm1buco, Julio do Canno, 
Mathias Carva lho, .Jeronymo Simões, Valentim Magalhães , 
Cyro ele Azevedo e Barata Ribeiro mantinham a mesmn 
efferYescencia que grassnvo no interior. As ins tituições 
monarchico.s e seus servidores acorclaYam elo sornno que 
ll1es tinho. trazido a Yictori3. abolicion i~ta e resoh-ermn dar 
n primeira proYa de resisteHcia . Ella ntLo Yeio cm começo 
por meio cb suspcnsüo de gars utias dos direitos con
stituicionacs, como a liherdscle elo. polavro. e ela impren~R, 

e sim. por rn.eio de umQ sociecls.de composta de hom ens 
de côr_, organisada para garantir a instituições em nome 
elo sentimento de gratidão da raça negra pela abolição. 
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Era a Guarda Neqra o orguo pelo, qua l o throno 
preparou-se para resistir contra as conrruistas da propa
ganda re1~ublicana . Nascida na cci.pitn l elo ITnperio, genera
lisou-se por todss as provincias, obedecendo em toda a 
pnrte ao · mesn1os princípios qLlC u tinlwm orgo.n ist1 clo n a 
capital do paiz, votando o mesmo odio ao3 repulJlicanos e 
promovendo as mcsnw.s desordens nos ·:i.uclilorios que ouviam 
a palavra convicta dos prnpngancl is tas. A s ua primeira 
façanha foi na conferencia que Silva .Ta rdirn fez a 30 de 
clezemlJro de 1888 no salão ela Sociedade Frs nceza de Gymnns
tica, á Tl'aves::>a ela Darreil'Ct . :l 

Em muitas dessas localiclacle:J dernm-se episodlos de 
maior monta, que attestnvam um plano combinado para fazer 
esbarrar a .::orrente ela propaganda, oincla nos roclieclos 
tenebrosos ela morte e elo assassinato . 

A 2 ele j 11ll10 ele 1888 estava cm Santos, qua nclo rece hen 
um telegra.mma J.o ruo Clnro, em (Jlle er·a conYidodo pfl ra 
ir <l t(~ ar1uella cidoclc fazer rnrw couferencia . 

Ho.via ])Osto seu negocio em ordem) regulnndo ns conL3s 
com seu cunhado e socio na aclYogncia. EsLe encnrregarn-.-·e 
ele certo 11 egocio, cm que recclJc t1 , por contn de rnfllor 
quantia, 'L:000$000. 

Embora as concliç.õos do ~~.ins te fossem outr~ts, Lornou 
ele 500~$ e l eu-o~· n Silva Jard im) lel"nndo ú co)]ta ele seu 
concurso . 

Esse jú estava supet'exc itado, e uo receber ar1uelle cobre 
só se lemlJraYa da Patrio. 

- Com este dinheiro, vou clerrulmr a monm'cltia ! 
exclamou. 

E foi. 
Havia-se traçado o seguinte plano, que mais ou me11os 

executo rn : 
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A 4 de j ulllo R io Claro, a 5 Linieim, a 6 S. Carlos 
elo Pinhal, a 7 Campinas e a 8 S. Paulo. 

No Rio Claro fora recebido pelo distincto .. cearense 
Lucas elo Pro.elo, peesielente elo Club local, o n1esmo que 
lhe tolegrnphcíra para Santos. 

« NingLrnm me convidou para esta ernpreza (campanha 
de propaganda) e vou pôr muita gente em elifficuldade : 
não importo , diz Silva Jardim, farei as conferencias por minha 
conto_ e r .isco; e si uJguern. 11ellas soffrer, estarei a seu 
lado : tamhem eu tenho mulher e filhos . 

O que é pl'cciso é consolidar a abolição, clesvianclo a 
indignação contra a prince.-:;a e contra o throno e ele 
um proj ecto ele inclcmnisação para a aspiração á Republica : 
é isto que é pr·eciso proclaniar e instituir. (.;vlemorias e 
Yiagens, paginas 09_ e 100. ) 

Feita a conferencia em Hio Claro, seguiu pQ.ra Llmeira 
e dahi para S. Carlos, onde encontra seu velho compn.nheiro 
de lides ocademicas, o Dr . Egas de Andrade. 

A colonia italiana secunda os seus esforços e as cousas 
se passam no maior enthus iasmo elo mundo . 

Desde o anno anterior instituira-se em Campinas, no 
snlão elo Rink, nma serie do con{erencias., ó. frente das quaes 
se Achava o moço academico Herculano de Freitas, já 
então muito chega.elo ao Sr. Francisco Glicerio, chefe 
politico elaquelle districto. 

Ahi se exhibirnm, além elos oradores indígenas, os 
Ses. Saldo.nha Mari nho, UJJaldino do Amaral, .José do 
Pa trocinio, Cyro ele l.zevcclo, o outros . 

Cabia ao pqssar por alli ao ins tituidor dessas conferencias 
a honra elo dia, a quul declinou en.1 favoe de Silva .Jurdirn 
e onde este enfrentara s. seu m odo a clesorganisaçõ.o m ilitar, 
que sob a fórma de clictaclura disfarçada governa.Ya então, 
motiYe.ndo protestos elo representante elo exercito, que alli 

" se achava para agarrar pretos fugidos. 
A 8; estava de volta em S. Paulo, onde ·conferenciou 

r,nrx! H 1 PeBtam:i.. o ontros e rel.igionari.cs dando contn lln~ 

• 

" 

" 

" 
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snccessos obtidos . O animo daqnelle se havia _ jó. melhor 
conformado com este modo ele fazer propaganda . 

Assir ... 1 é que no congresso paulista se expressara 
pela fórma que vimos a respeito do Silva Jardim, que 
considernru o 11omem ela revoluçao, o nele quer que appareça . 

Neste mesmo congresso concluiu Silva Jardim seu 
notavel discurso por estas palavras : 

e< O momento é o m a is opportuno parn a instituição da 
republica no Brazil, é o m a is adequado para a sua ins tituição 
sem grande abalo social ; a nação inteira está m esmo ú 
espera de um novo estado de cousas, sente-se nas vesperas 
de um,n reorganisação . O partido dito conservador invade 
o terreno das reformas liberaes, o par tido liberal arvora 
a bandeira~ da federação, que bandeira arvoraremos nós°? 
Certo que ..... a da republica immediata, o pois a da re
volução . 

'-
Estejamos, senhores, á altura do momento historico, 

sejamos politicos habeis, façamos a r evolução para fazer 
a republica, par:i fazer· a ordem. e o progresso da Patria. 
O perigo, em que ella se acha1 de perdeiº o r egímen de 
liberdade e de trabalho, pela oppressão clerical e pela 
guerra, eleve ani~11ar o no3so patriotismo para a luta 
victoriosa ou para o m artyrio. 

O periodo final1 que era um compromisso, fez-me 
lembrar a viagem do dia seguinte.' 

Quanto a mim) senhores, paro. juntar a palavra ú 
r esolução, vos direi que estou ao vosso clispôr, quer para 
morrer no combate, balbuciando ªº esperanças de futuro, 
quer para no dia elo triumpho entoar as acclamaçõe3 ela 
victoria. >) 

O Dr. Rangel Pestana, que abundara em semelhantes 
idéas) era ele opinião que fosse e proseguisse a campanha 
encetada; elle mesmo, mais tarde, reservara-se o direito de 
ja::;er wn rcconhecúnenio e organisar o partido para satis
fa.::;er os convites que tinha recebiclo. 1 

1 :Memorias e Viagens, pag. 110. 
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Assim, pois, tirada a prova da propaganda regional, 
o mais eminente orgão do partido republicano de S. Paulo 
não duvlduria em homologar o trabalho do illust1•e com-:
ferente, mos os restantes conservaram-se no ponto de vista 
evolucionista, achando que a :revolução era um perigo. 

Foram estes os que rnais se locupletaram do acto 
revolucionario que eliminou a monarchia. 

Tencionava Silva Jardirn a 9 de julho estar em Jacarehy, 
10, em Tauboté, 11 Plndamonhagaba, 12 Guaratinguetá, 13 
Lorena e entrar a 14 ( Festa da Bastilha ) na sua provincia 
natal, em Rezende. 

Este percurso foi apenas alteeado em. pontos in
slgn ifl cantes. 

Em Guaratinguetú, Oliveira Brnga, não ob~tante ser 
de política adversa, viern prestigiar o. sua chegada com a 
sympathia de que era alvo. .. 

Os telegrammas vão cm. todas 11s direcções inftanunanclo 
os pe itos, e o orador, apezm' de seus modos pacatos, appa
rece aos olhos do governo como um honieni perigoso. 

(< Um homem perigoso ! me chamavam muitos, sorrindo. 
Mais tarde a rivaliclacle fez com que algwns qui.;;esseni 
j a::;er crer isso a serio, rnas N'OUTRO SENTIDO. )) 1 

E' escusado dizer que entrn estes alguns não figura o 
illustre jornalis ta, cujos conceitos apontei. 

· Ahi, em Guaratinguetú, falla-se pela primeira vez em 
perturbação da ordem publica por um. grupo hostil aos 
republicanos . Mas o tom concilio.dor que Silvo. Jardim dera ao 
seu discurso, proYocando applausos tí. direita e á esquerda, 
sitiando o tal grupo, impediu-o ele füzei' qualquer motim . 

Comprehende-se que tantas conferencias sobre um mesmo 
Lhe ma não pocliom differenclar muito umas elas outras. 

cc Em Q;eml, diz Sllva. Jardim , ellas eram t0das m ais 
ou meno3 iclenticas, pois que os auditorias eram differentes, 
o assumpto. o mesmo, e n5o havia razão po.ro. que 115.0 

1 .i\fomorias e Viagens, pag. 120. O gripho é ?'n.en . 

• 
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repetisse os argumentos que havlam produzido impressi:io; 
soffris m, porém, a adaptaçuo aos logares e üs circum
stancias, sendo a fõrma sempre improvisado . Nunca esquecia 
as recordações locaes, o os referencias que mais pudessem 
agrndar, inclusive ss gnmclezss ela 1 ovosçuo. Um rio, um 
eclificio notavel, serviam-me tis vezes de base parn uma 
imagem . Em rogrs, porém, eu mostrava as forças e as 
tracliçõe:s do nosso partido, demonstra ·a o atraso e a 
inutilidade da fórmo monarchica, desenvolvia os vantagens 
elo regimen republicano, analysava a Constitulção Política, 
mostrando como o Podel' lVIodermlor absorvia todos os 
outros, descrevia o estado do paiz, em linhas geni.es, m as 
precisas, a política ela casa ele Bragança, os perigos elo 
tercelro r;:)inado, o estado de saucle elo Imperador, incapaz 
de gffvernar, a inaptidão da Princeza Regente, as pessirnns 
qualidadeb de seu m arido; citaYa os testemunhos dos esta
distas brazileiros contra o throno; emfim, demonstrava a 
incompatibilidade do regimen monarchico com o sentimento 
elo paiz, mnericano, e pols fo.daclo par::i. a republica. 

Não descia, porém, a detalhes quanto á organisação 
desta : era questão para mais tarde . Pedia, porém, a 
descentralisação, a separação ela Igreja e elo Estado, etc . 
Essas conferencias eram resumidas pelos joruaes ; e a que 
fiz no R io de Janeiro, A Republica no Bra.::;it, é, por assim 
dizer, a summa de tudo qLmnto nellas disse . >) i 

Pôde-se junto.r a tllclo isso uma forte dóse de positivismo 
ou ao menos uma pura intenção de applicar ao nosso 
caso as idéas ele Augusto Com te. 

Interpellado sobre este ponto, elle r efere ao seu ex
confrade e discípulo, o Sr . J. F. ele Paula Costa, que 
reserva-se o direito de applicar a doutrina á s ituação actun.l 
elo paiz, realizando-a quanto púde pessoalmente . Não tem 

~ preoccupações philosophicas nem religiosas, acceita, todavia, 
o. obra do mestre. 
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Segue, pois, a mesrn.a linha anterior, com_ uma ligeira 
attenuaçuo. l!./' preciso ser rnais tolerante . 1-

Nes te ponto elle nada tern de commum com a direcçCto 
do Apostolado Positivista elo Bra,;;il. 

Dehulcle se busca na obra do Sr. Teixeira Mendes, 
1° volume, uma referencia ao que em geral passa por 
ser um dos f'actores ela Republica ao lado de Benjamin 
Constant e elo m arechal Deodoro e outros . 

A iutolerancia, porém, chega ao ponto, por motivos 
bem faceis de prever, ele, en1 uma _,_Vota ele Annibal Falcão 
sobre a proclnmaçuo da r epublica, insertn. na3 Pe.,as Justi
ficativos do Esboço ele wna apreciação sintética da viela e 
oura elo Funclado1' da l?epnblica Bra::ileira (( dever·ipreveni1' 
ao leltor r1ue esse demagogo fo i apenas um dos orguos 
nYLis conclemnaveis de uma agitoçfio demolidora, totalmente 
clesnecessariano advento da republica no Braziln, (Benjamin 
Constant, 2° volume, pc_ig . 226. _Nota! ) 

SilYa Jiwdlm pertencera ao Centro Positivista do Rio 
do Jnneiro, como membro elo filial de S. Paulo e desligon-se, 
cofflO se disse, por lll11ü ques tilo que elle se tipressou em 
Lornnr publica om_ urna circul Cll', sob o titulo E:r.plicaçDes 
ncce.ssarias, th:itada cl 25 de Moysés de 'I 00 ( 25 de janeiro 
ele 1888 ), po11cos dias antes de encetar a campanha de um 
propago ndista. 

A este respelLo r efere o Sr . Valent im Magalhães : 
« Com o estudo e u prat ica das doutrinas positivistas 

gnnllou immenso o esplrito ele Sifra Jardim em vigor e 
methodo ele Ll'aball10, 1L1cidez elo a nalyse, calma ele in
vest ignção, log_lca de raclocinlo e firmeza de convencimento, 
além ele que ellas só concorrm~arn para n elle profllndamente .. 
se radicarem e solidifica rem as suas idéas politicDs e sociaes . 
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Subjugado ao codigo ele Lippe da igreja de que o 
Sr. Miguel Lemos é cardeal, acarneirado a esse regimen 
monastico de cilicios moraes e de jejuns intcllectuaes, Silva 
Jardim teria sido um grande sabio, talvez mesmo um 
santo ; mas não prestaria nunca ao seu pniz os enormes 
serviços de que lhe ó elle devedor confesso . 

Uma vez emancipado daquolla tntori:i. fernz_, elle, sem 
renegar suas icléas, sem maldizer seus chores e compo.nheiros, 
sem. dei:s:ur de ser um. discipulo elo Com te, entrou a ser 
aquillo de que ma is precisava n Pntria - um semeador 
ele idéas, um agitador de opiniões, um elemento poderoso 
da clymnnica politico-soctal . 

Cornprehencleu que n propaganda jó. m1o era para sec 
fei ta no r~colhimento elo gabinete, em conferencias doutrina
rias a que só os iniciado3 assistem, entre as quatro paredes 

"-de um Centro, ou em folhetinhos seccos, dogmaticos, redigidos 
em li nguagem cathedratica e orthographia hilariante- especie 
de frasquinhos de e< extracto de carne>> . . . mental, muito 
alimenticios sem. duvida, mas muito menos appeteciveis 
do que um bello roast-beef macio e sangrento. 

Compreheucleu que era preciso proselytar entre as classes 
médias e inferiores; que nas superiore.::i a propaganda era 
ociosa, porque não era. a falta de convicçfio que as esü:ignnva, 
mrris sim o interesse, e que paro. aquella. arriscada e patriotica 
emprern só de ~duas cousas se h aYia mister - convicção e 
coragem.>) 

O Se. Teixeira Mendes diz nn s un : « Nrto à dever 
mais a rduo elo que o ele ju.lgar os omens ~ TU.o srcluo é ele, 
que o Mestre sublime, o fündacl01' cle~sa Reliji5.o elo ct1ja 
vitoria finrrl Benjamim Constant estava tJ.o corto corno da in
concussibilidade elas concepções jeometricas, Augusto Comte, 
proclamou constituir tal dever a mo.is dlficil das fLm~ões 

~ sacerdotaes . 
« 0.3 nossos atos dependcn de nossas cualidadcs in

trinsecas, da educação que recebemo~ , das vantajens que 
encontramos no Mundo, das circunstancias sociaes en que 
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1103 dezenvolvemos, da oportLmiclade, que se nos depara, de 
mri.nirc~tar-no3 no correr ela vida ...... Contenplai a mais 

~ 

olJ3cura elas ezistencias ; pensai en touos es3es cocficentes; 
e quanta.::; voze3 uuo fic~1ro1~ perplexo intcrroganuo-vos 
soJ1re o Yalor real dos omens r 

« Dizei-nos o que n'lo seriUo tantos e tontos que alii 
Yemos, arrastarnlo umo. Yida i11g1oria, si porventura nos 
ro~se dado proporclonar-llles os ensejos crue tiverüo a fcli
ddade ele encontrae a r1uelcs que co;1sti tuen o objeto elo 
nosso justo r econhecimento ... 

cc Pois bcn r des3es elementos, ú un que sobrepuja 
a todos : ó a morto ; porrruo só ela ten a irrevocabilido.cle 
ela Fataliclndc, como o proclarna um.a das mais profundas 
sentenças de Clotilde elo Vau:s:, a ecelsa InspirL~clora da 
Helijiüo da Un1anidacle. Só a n1orte nos permite formar un 
juizo definitirn sobre cada ezis tencia umana; m<Js tanben 
quantas vezes uma morte prema tora nilo determina que as 
grandes cualiclacles ele uma alma passen despercebidas ! >) 

(Benjamim Constant. 1° vol. Biogrnplüa, pags. 467 e 468 . ) 
E foi in3piraclo em tão justos conceito3 que o vice

presidente do ~postolac1o PositiYista do Brazil julgou, depois 
ele urna rnorte preniatw ·a, o seu ex-confrade Antonio da 
Silva Jardim. 

O Se. Teixeira !\Tendes, apcwr de toclo zelo social ele que 
cstú possulclo o todo. ireoYoco.bllidade fatal de sou julg'Rlnento, 
1) releu umo. boa occas iüo, perante os seus contemporaneos, 
ele so conseern r calado e mostrar-se mais tolerante! 

Ah! o óclio rclijioso ! ! ! ... 
O sentimento que impulsionou tal pensamento justiflca 

plenamente a. anterior a.prccia~:uo do Sr . V. Magalhües 
sobre o Sr. MigLwl Lemos e sua igreja, comparando mal, 
jú se vê. 

Na tarde de 14-de julho saudava elle a provincia natal 
ao atravessar a divisa que separa _o Rio de Janeiro de 

• 
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S. Paulo. A primeira parte elo pmgro.ni_ma estm·a 1 ~um

pricla escrupLtlosamcntc. A seg ll11 cla capit,ulava eles t, a sor te : 
~· a 15 em Barra i\1In1 tso., a 16 na Barro. elo Piraliy, n 17 

em Vassouras a 18 Vale11ça, a iO Parahyhn. do S11 l, a 20 
Juiz de füra ( Mi nns ), n. 21 Pct,ropolis e a 22 I io ele Janeiro, 
onde pretendia descansar um pouco e seguir pelo norLe 
desta provincia . 

Na Bana do Pit'nhy, cm Vassouras , como em Valença 
e Parahyba elo Sul, deram-se conflicto3 e perLurJJa ,ões, que 
bem revelcwam u ~nte11ç.üo ele impedir pelos meios Yiole11tos 
u acção cln peopagauda. 

Silva JFlrdim lJcm o comprellencleu e reves tiu-se da maior 
calma pnra nffrontar os perigos. 

Fôra'- coadjuvado nessas localidades pelos Srs. coro
nel Lindolpho, commenclador J3enj11n1 in de 'alles Pinheiro, 
Drs. J oüb Barcellos, T01't(1mrto Villo.rcs e major Teixeira 
Leite, De . Seba3tiüo ele Lacercln, barão ele Pn.lmeirn.s, Mar
tinho CamJ)OS Filho e mnitos outros coreligionarios . 

Em VRlcnça , dous libertos maUntencinnados olJstararn-lho 
a passagem ao sahir elo theatro, reclamando a ii1terYcnçtio 
elo commendmlor Pinheiro. 

- Qt te é isto1 rapazes'? DCto lice11ça .. . 
E passaram adiante . Na Parnhyba passarGm da nmeaçn 

ê10 atarrne . FallaYaSi lvn Jardim e n1 um :~:üão de um solirado, 
quando foi interrompido fla rua; nüo den importnncin a cssns 
interrupções , continuou; atirarl'l.m a primeira pecl rn, qu 
bateu contra a Yidt°Rça ela janelln qne llrn ficaYa ús costas; 
abriu essa e a 011 tra m'l.is, entre as qu aes s tRYa collocacla 
a tribuna, e o seu Y1tlLo clestncou-se erecto e umcuç:Rdor 
Ftos olhos dos sitiantes, rrue o Yiam por detrús, proscguinclo 
clesr:.ssombra.do no. prédicn republico.no.. 

Recn1desceu o ataque; a casa foi 110rriYelme11Le apeclrejadn, 
~ e o conferente obrigado a ir terminar o discurso na 

residencia do Dr. Macario Figueira ele Mello, que dizia, 
referindo-se aos coreligionarios conservadores : 

- Canalhas ! mi ser a veis . .• 



175 

J~sLava LeiumphanLc no 11ocler o gabi11eLe 9 de rnarço1 
e jú passavo pelo. rne11Le do Sr . Joilo Al.l'redo n yaarcla 
11,r'u1 ·a, pr'irnogenita 1-Ulln ele sun dcclicaçuu no Ll1rn11 0 
imperial. 

AssoalhaYa-se entro os libcrt,os clo interior qnc a rcpuJ)lico. 
Ylnlw. recscravisnl-os e tIUe Silva .J ardim era pago pelos 
fal:'.cnclei.ros para derrubar a princezo. e quejn11dos. 

Era, pois, a moni:l.rchirt q t1em excitava ú re ,·olnçuo. 
<í Qrn111to á m inhn pessog, escreYia ellc no Dr . Pcssanha1 

n luta começa a tornar-se somb1'ia, rnnis proxirna elo 
aposto lodo possiYel elo mnrtyr.io, r1ne do trj L1mpho politico; 
mas isso nuo mo preoccupn. Que fazer "~ Toda a cxlsLenciél 
é cercada ele um certo co11j urüo ele fatalidnrles; e antes 
morrer assim, m esmo sct1clo lnpillnclo corno Santo•Et;tevam, 
corno parecem. preteuder estes i nfieis elo que lngloria e 
inclignmnente esticar a cn11n0ln na hurguezo. pr 'atez de 
um e tomago bem conserYatlo . >) 

Em Juiz ele Fórn o npporn.to ela resisten cin toma um 
caracter diverso e rlUiÇá hem ridículo. 

Esttrn.l reser.-acla á cicln.cle mineira c:t gloria desse espe
ctaculo1 c1ue nfü1s attes ta o n.rclor eloitorRl elos partidos 
1wr1t tclla lWOYincia, o ((llO niJJda hoje consti.tue um titulo 
ele ho11rn poplllar. 

(< A conrerencia foi i.nterrompicJG por armrtes calorosos 
entro Jiboraes e conservo dores, que já ameaçam eugalfinhar-se 
vi. itanclo-se respecti.-m11e1 ite os costados com as cadeiras 
ú muo . Vendo ser impossi.-el contel-os e C(ue muitos 
galga.-am o tablaclo1 cl'onde fall<::rra1 sentei-me sereno.me11te 
n'uma poltrona, em pleno l)ublico, e tomei a o.ttitucle da 
espera. Cobrem-me ollrnrcs de snrpreza : espero que os 
senhores acabem Lle brigar, para proseguir . >) (1lfcmorias e 
i iagens pags. i:Jü e 157. ) 

E continuou a follar por ospRço de tres longas horas, • 
tomando o. conferencia esse caracter parlrrmentar da discussão 
e apartes apropr·iado ela propaganda republicana aqui 
no Sul, e1 para hem dizer , aclm itticlo em pleno dia por 
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Lopes Trovüo, a quom podia fa l Lar o folego oro.torio, m as 
que anei~a rn. pelo momento para externar a i·éplica eloquente. 

Havia occasiões nas suas primeiras conferencias do Gym
nasio, ern 1878, a que .iú allL1di, em qL1e diYet'SOS oraucun, ta l 
era a extensão dos a-i)artes, e a todos dava e.lle resposta 
cabal . 

Negamlo SilYa Jardim que o conde d'EL1 merecesse o 
epiLheLo debrnso, e nm·ra.ndo, segundo inrorrnaçuo que tivera, 
a simplicidade do combate de P c1·1 ·rribebuhu, i11terrompe-o 
o delegado de policia : 

- Quanto a isso, nuo ~apoiado; lá estive e vi como 
Sua Alteza se por tou . 

- Onde estava, saa alte~a? 
t. 

- Como general, estaYa na retaguarda do acampamento, 
res1 onde a autoridade victoriosa . 

i, . 

- Olhe, cidadão, ponha-me na retaguarda de um acam-
pamento, replicou SilYa Jardim, e ·olloquc-se o senhor na 
frente a fo.zer braYuras, que eu lhe mostro como me porto 
valentemente no combate. )) (Obra ci tada . ) 

O resultado foi um. accesso de riso, difficil de dominar. 
Em Petrop lis fo i recebido pelo m ajor Cesar e o phar

maceutico Eugenia, trcrn:mclo em. seguida conhecimento 
com o Dr . Porciuucula. No dio. 24 realizava no Cassino 
uma conferencia, nesse mcsnw salão eni que a prince:;a 
real i.;:ava os seLlS concertos elas ·icos, assistindo um publico 
selecto de senhoras e eo.vo.llleieos de diversas nacionali
dades. 

Sob o mesmo ponto de vista tanto é ousadia seguir 
o conde em sua e:s:cursuo ê'.ts proYincias do norte, embarcando 
no mesmo vapor, como Yir conferenciar na resiclencia de 
Yeruo do Sr. D. Pedro ele Alcanto.rn. 

Petropolis era, porém, um paiz conquistado para a 
t Hepublica, e si no tempo do imperio tomava-se notavel 

pela preferencia cjue lhe clava o monarcha para sua 
residencia, hoje nuo d'escullio cómo séde do governo do 
Estadó e a prim'eira entre as cidades deste . 

• 
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Lá onde o Piabanha as terras banha 
E a noite do. montanha baixa cedo 
E o dia surge tarde da montanha, 

N'um solo de rochedo 
Jaz a cidade ele belleza estranha ! i 

Aqui havia o Dr. Porciuncula tirado a proYa ao eleitorado. 
Mandado ú assernbléa provincial com o concurso 

liberal e sendo obrigado a enfrentar as questões politicas, 
como republicano que era desde os bancos acadernicos, 
teve de renunciar ao mandato, pedindo a sua reeleição, 
em circular, o que conseguio com o applauso t"eral do 
partido e admjraçtí.o do3 rnonarchistas, rrue viam a cidade 
imperinl a. soberúacla pela avalanche republicanét. 2 

A sua Yaidade ganhava alentos e era-lhe grato, antes 
ele proseguir pelo norte do H.io de Janeiro, saber Silva 
Jardim. a impressão que a sua marclm triumphal ca1.1sava 
na corte. 

Pura alli se dirigiu a 25, indo hospedar-se com seu 
amigo Valentim Magalllães. • 

e< Eis aqui o caminho que í'oi da caso. paterna. Ha 
meia hora que nelle marcho. Sahi da vílla, onde passei 
]Ktrte ela info.ncia, e vim vis itar esta casa. Atrai:;essei os 
corregos e os JJanhaclos pantanosos, em que as anores 
suo pobres de seiva, e agora penetrei neste pedaço ele 
matta. E' manhiI, cedo, e o sol levanta no horisonte 
os seus raios de fim. de julho, doces, mas jú quentes . O 
cavo.llo, comprehenclenclo-me, marcha vagaroso, e ele tempo 
a tempo firmo-me no estribo e querelo, pendendo para elle 
o corpo, e abandonando o direito na altitude do descanso, 

f f'etr·opolis, Q-uâd1·os 1Yaturacs, por José Leuo 1 inédito . 
2 FeiislJello Freiee. 

s. J.- 12 
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a meditar . Estou só, e ni'í.o espero encontrar semblante 
conhec'fdo na c:asn que foi pnterna . 

Cheguei ante-hontem tl villa sarnlmn . Venho de muito 
longe; e, emborn tivesse descançnclo no. cnpital, a viagern 
seg uinte fatigou-m e aincln.. T. '"'go recor'dnç<Jes das difficuldades 
e dos tr iumpllos; em Friburgo, onde entrei só, sem nm 
rosto amigo a reconhecer-me, fui eu mesmo quem deu 
os pnssos para obter o local elo m eu discurso, quem 
obteve as cadeiras, quem tudo prepn.rou; physionomias 
indifferentes ou afastam-se, on limito m -se a indicações vagas; 
se bem que em Cantagallo, PacluR, S . Fi<leli s, Campos, 
Macahé e B11.rm o acolhimento fosse sempre festivo, com 
as ligeir(l.S alternativas de má Yontaclo elos adversnrios, 
compensada i1elo entlrns iasmo dos nrn igos . 

uo ._ me queixo, nem me orgnlho : s i o insuccesso é 
devido (lS Yezes Ú falta ue pa rtidl'lrÍOS, O 8UCCeSSO t~ quo.si 
só a estes devido . Com tudo, mesm 11 11. Yilln suissa, minha 
pal11.vra obteve adhesõcs , terminaram cm exp~nsõcs de 
s. ;mpathia, e em cRsa daf1ne1le alegre major Augusto ele 
Cast ro delineou-se o nosso gremio . Cn. 11tagRUo apresentou
m e Eaptista Lapór, honrado medico e ff!?:encleiro, Yelh e 
intransigente rcpublicnno, e Da masceno Vieira, nfh ogado 
liberal e jornalist<i, rnRs muito no:·so cn.rnnracla ; os apa rtes 
elo tal entoso Dr. MigneL CarvA lho1 e o sen discurso subse
quen te, pedindo no seu pR.rtido nu o se pronunciüsso antes ele 
ouYir a pnlaYra do seu chefe o conselheiro Paulino, nüo 
puderam destruir o effeito produzido . A P<iflltR fui ele _passeio, 
cnt.r c n. horn. ela cl1 egflt la elo 11111 trem e n Cle partida de 
n rn outro1 n 'um cntroncnrnento; mlls Ernm t.o Coelho, com
panheiro de infancin, GonH'3 de Srniza, nrc.1cnte co 1.·eli
gionar io, e outros , cont iverfll11-m c, ohriga nclo-me n l'rtllnr 
<10 lJOYO . 

Em S . Ficlells, Virgilio Pessoa orgau isa a rn1111ifestaçuo 
republica.nu, e, embora ameaçada, a conferencia corre 
avplanditla pelos mesmos lilJerto:::;, que m e d8.o rnzülJ contr a 
lim nDtigo aboEcionis tn; i1orque eu, pergun to-lhes com elo-

• 
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quencia, e respondendo-lhes presto, rIUe regimen é mais 
l iberal, si aquelle em que uma familia privllegiací1\ fecha 
o horizonte ao povo, ou aquelle em que o ultimo preto, 
homem escravo, póde sentar-se na cadeira presidencial, 
desde que E;eja honrado, intelligente e bom.? E no dia 
seguinte a festa do Club dos Aventureiros eleva-me nova
mente á doutrinação enthusiastica, applaudida pela multidão, 
depois de ter ouvido Laurinda Pitta, que fez nome em 
S. Paulo, q11e presid io a província. elo Espírito-Santo, e 
agora anima aqui o partido. 

Estou ainda cheio de recordações de Campo3, a cidade 
livre por excellencia, na minha terra. Cheguei a ella, tendo 
tornBclo o Parnhyba em S. Fidelis. Que belleza de :rpargens ! 
A agua, por vezes côr de barro, rola por ahi além, emquanto 
o vnpoe me conduz proximo ú rihanceira, cuja fic-i'escencia 
exuberante contemplo. E agora, como 6 formosa a cidade, 
qne l1R':'e1~e inclinar-se de uma eleYRÇÜO para o rio ! E depois, 
c111anclo, ao braço do Pedro Tavares, um caracter de ferro , 
um espir[ to intransigente, q:nns i intolerante, um -velho tra
l:>nlhador ele todas a~ llberdacle3, emhoru moço em idade, 
r{lmndo entro na cidade, e ..-ejo a-3 ruas modernas , os edificios 
regnlare~;, os thenLros, a illuminaçõ.o ú e1ectriciclnde, que 
clerrílnrn pelrts StF1s no ites nm clarão de luar, quando lhe 
vejo o commorcio activo, e, tomando 1mi. ramal, visito-lhe 
as plantnções d 0 c~nno, em rrue os engenhos se succedem 
n' urrni. cli \"isuo ele peque • 111 propriedarle, nilo me admiro 
ela r ecepçuo triumphal rprn ms foi feita, nem elas ovações 
das conf'erenci .s de duns noites seg uiclns, em que o r ecinto 
elo the~üro foi vequeno pP.ra conter os espectadores, e em que 
nc s rm:i s que levavnrn. no n1eu hotel colleava um no..-o 
Parahyho, ngora humnno, que viera ele 1011ge engrossando, 
e qu e aqui rebentava em vogas de applausos ú boa novo. 
ropuhlican n . 

Dalti sahirn, sentindo nüo ver Nilo Peçanha, ausente, 
e despedinclo~:rne ele Francisco Portolln, de Pedro Tavares, 
de Só. Freire; redactor ela Ga~:eta elo Pouo, e de muitos 

JI 
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ontros, e dirigira-me a Mucahé. Antes por<~rn conversara com 
Cnrlm .._de La corda, o trnllL lllador aJJolicionista, cp te me 
visitara. Diziam f[tlC o::; libet·tos iwetendiam mator-me, e 
~llo se me aprmentara, como no 1ncctirig, go.rarüindo todos 
os seus e"'forços no setltid d i. ordem . Naquelle mesmo 
theatro, pouco tempo rnües, o abolicionisrno Yirn. scenas 
elo sangue. 

Maêahé recebera-me com o prazer elo. presença ele Fran
cisco Peçr..nha, o m eu camarada ele colloglo, em Nictheroy, 
cruanclo, tendo partido desta casa de que me nppro:s.imo, 
cu enteei ps.ra a clirecç:tí.o do velho professor Honoro to ele Car
valho e ele seu filho Felisherio . Como, depois da conferencia, 
levemeiü.J intet-rom1)ida por um mouarchista, que confessou 
n5.o conhecer a constituiçilo elo imperio, e crue o publico 
declaro i1.nüo qnerot' ouvir, como nos r ecordúrn.os elos tempos 
da nossa jLrrnntude ! clarruelb Cél.Sl1. onde, longe elos meus, 
eu quasi morrera. de variolo., tratado com carinl10 pnterno 
pelo Yelho mestre, e dos nosso3 es tudos com. os professores 
Silva Pontos e Sampaio Correio, e depois, no mosteiro ele 
S. Bento, desde a aula de religi8.o de Frei Bento Cortez, 
o co.lmo secretario, até a de Frei So.nta Catllarina Furtodo, 
o latinista pachorrento, pa.ssa.ndo pela ele Frei Lourenço, feroz 
cleante de uma syllaba; ao longo elo claustro, atL1ranclo os 
hedeis, conYersanclo com Clovis BeYilaqua e Pedreira 1' rm tco, 
planeando o Lauarwn, e ateaYes.::.unclo, ele volta tL tarde, 
a bahia, na consciencia tranquilla da liçuo sabida e na 
anciedo.cle do estomngo ele rnpa7.es, desejosos do satisfazer-se 
na frugal t'efeição de estudantes ! 

Foi por aqui c1ue eu po.ssei para lú chegar, por este 
caminho da casu patenrn, que vo u visitai· . E' uma pere
grinação quasi religiosa esta. Vim da Barra de S. Joüo, onde 
tamhem orei, e depois mar geei a Lagôa ele Juturnahyba. 
HonLem vi a Yi lla, onde ainda discursei, com o a uxil io de 
Carlos Uaffeld e de Plnto ele Figueiredo, os vell1os an1igo3; 
a viila onde meu pal teve n segnncla escola; porque a pri
meira foi ulli, naquelle pedaço de terra que j ô. daqui diviso, 
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escura, na casa da fazenda primitiva, que foi destruída, e que 
só mostra os tristes allcerces nús . 

Pass i por ella, pela escola: como eram diiferentes 
os m eninos t e o professor era tiio outro t As ruas são 
sempre as n1esmas; mas ha agora estação de estrada de 
ferro . A igreja, porém, núo mudou ; ao vêl-a, no alto, 
]Jranca, as andorinhas a esvoaçarem-lhe em torno da cruz, 
com o seu pobre co.mpanm io o.o lado afignrou-se-me que 
o padre) jú follecido, o viga.rio Freitas, el e physionornia 
intelligente e respe it<rrnl, nobre e scve1·0 aspecto, entrava 
pela porto. ela sacristia, ves tia-se) e ia ao altar dizer missa, 
ajudado por mim t E ain<la aos meus ouvidos estavam as 
suas palaYras, quando, voltado ao poYo, nos dias de festa, 
coberto o altar ele incenso, dizia através elos seus oculos, que 
brilhavam : - Orate Frates ! ou Doniiniis Vobiscwn ! - Et 
cllln spiritu tua! respondia-lhe o côro ele musicos, q1~e vinl1ain 
de longe juntar-se ú hancla local nos dias de festa . 

O cemiterio é o mesmo ; lá no alto, repousa minha 
avó, müi de minha mãi, e minha müi outra) como a 
chamaYa. Não tenho iàéas que ben1 me lembrem todo o 
seu e o meu amor . Mas esta re ordaçüo elo cemiterio leva-me 
a hem longe ; ao olto ela Consolaçüo, em S. Paulo, onde 
o. minha Clotilde) olhar fanado, tez marmorea, corpo de 
anjinho, 1 enetrou uma tarde no seio da Terea, porque era 
muito J oa para os homens ... Ha mortos no meu coração ; 
mas ha vivos tambem; e a imagem elos dous rapazes, o 
Antonico, ele olhar brilhante e Yivo, moreno, sempre em 
moYimento, e do Danton, louro, roseo, gordo e trunquillo, 
fazem-me o sorriso no espirito, emquanto o cavallo segue 
a passo, inclinado o meu corpo ao lado esquerdo, nesta 
attitude de repouso e ele meditaçüo. 

- Oh ! ela casa ! gritei ú porta. 
- Entre. 
Nõ.o entrei, nüo tiYe animo. 
Com o olhar tirnido lancei Yis ta ligeim a tudo; aquelle 

c1narto, o das minhas férias, em qeu a imagem della, 
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da minha amada, apparecia-me como um doce tormento 
chamando-me á aspiracão ele um uorne para possuil-a, 
alli,. o ..,quarto ma.terno: de minha infü, a figura · alta) 
magra, morena) seu cal;>eilo negro como aza de nambú, 
dividido ao meio, seu aspecto bom, grave, cuidando de 
tudo, um sorriso descuidado de coragem, um olhar de 
observação e de emenda; noites perdidas na dôr dos filhos 
doentes ou moribundo3, momentos de alegria em unica 
paga que bem lhe bastavam. . . minha mãi ! Tudo aqui 
falla della: este re 0 ·ato, em que a vi dirigir e mesmo 
fu.zer o serviço da roupar.ia; este fogão, de que a vi tanto 
approxi.J.nar-se, e a voz severa de meu pai a dizer-nos a 
lição, e a voz infantil de minha irmã a esboçar o colloquio 
com a s Aa boneca . Não entrei. '~ão tive animo. 

-· Obrigado, até ma.is Yer, respondo ao habitante 
admiradct, que rne offerecia o descanso, e a sua chavena 
de café. E volto, lanç..ando o olhar a estes morros, que 
me circumdam, este, de floresta virgem, anele os animaes 
bravios roncavam com ameaça, este outro, de cafezal, 
que o corria baixo a · cima, como carap inha de preto, e 
r1ue pegou t'ogo; este outro, abandonado ... e alli, n'um 
canto, d'oncle se levanta ao céo pardacento uma nuvem. 
de fumo, a casa de sape do portnguez So.pucaia, que 
tirara o nome do si tio, onde a Yelha sapncaieira erguia-se 
magestosa, a casa do men compadre, para onde e u fllgia 
em. pe; rncnino, a descansar 110 regaço da:; inoças, e para 
onde mais taeclc me dirigia a ouvir-lhe historias c1ue lêra 
110 Lwiario P erpetuo . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .............. . 

Vai, peregrino! Segue teLt caminho através da vida! 
Segue teH destino, tflle todo3 o teem ! Olha : a trajectoria 
elas exi;:>tencias estú de antemuo idealmente traçada, por 

< leis eternas, naturaes, mas qne jómais o homem conhecerú 1 

Feliz d ti, peregriuo, si te gui.ares llem, de modo a 
tirar dessa linha as asperezas do mal, na curva elos teus 
esforços para atbingir feliz o ponto extremo, ou nas que)Jradas 
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que teus erros traçarem na dma lição da experiencia ! 
Vai, peregrino, segue t ua linha, embora de tempos a. 
tempo3 pare3 no caminho, como agora, só e contrict~ cleante 
ela natureza e do passado, a pensar no futuro, a ligar 
tua existencia á dos bons, e a procurar o meio melhor 
de suavisar a dureza da trajectoria do teu destino ! 

No dia seguinte estava no Rio Bonito. Ahi conferenciei, 
com o apoio de Alves Vianna . Como a terra era proxima 
da minha, e como ahi os meus haviam tambem vivido, 
foram-m u sensiveis as tentat ivas de perturbação do m eu 
discurso. O Dr. Dt1rval Mesquita, não ainda republicano, 

.ó) 

mas nomo ympathico, estava a meu lado, no incidente, 
nliús sem importancia. ,,, 

Depois cheguei a Nictheroy, onde fallei com exito. Com 
o auxilio de Limpo de Abreu, velho combatente, de Carr 
Ribeiro e de outros, Albeeto Torres organisara o nosso 
partido . Voltei em companhia deste a Itaborahy, que 
recebeu con1 festa a peopaganda republicana; Ribeiro de 
Mendonça, Fidelis Alves e outros foram ahi nossos auxi
liares . 

E agora'? perguntava-me Alberto Torres, no trem, 
depois de narrae-lhe resumidamente as impressões de toda 
a viagem. 

- Estou re:3olviclo a dar combate ao Rio de Janeiro . 
Pretendo voltar a Santos, trazer a familia, e assestar bateria 
diante ele S. Christovão ... 

Apertou-me a mão, eno~soso lhos luziramcle csper'ança. '1l 

Em outra paete jú referi-me a essa·~ p~ginas sentida~ 

e que aqui r eproduzo c.omo tributo á terra i.iativa e pro\·a 
de exuberancia darrnelle grande coraçüo de patriota . 
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Silva Jardim ela primeira vez que estivera no PJo de 
Janeiro procurara relacionar-se com os corelígíonarios e 
de voltti dessa 2ª excursão offerecerarn-lhe alguns destes 
um banquete no hotel do Globo, presidido pelo Dr. Saldanha 
Marinho. 

Por essa occasião cHscutio-se a ida ó. Parahyba do SÚl para 
realizar urna noYa conferencia, e julgou-se inutil o sacrificio 
da viela, visto como fallava-se em reacção e m esmo em morte . 

Até então todos estavam Rccordes m fazer a propaganda, 
mesmo segundo o tom que lhe imprimio Silrn Jardim. Por 
sua vez, o Sr. Quintino, Cyl'o ele Azevedo, Nilo Pes'3anha, 
Alberto Torres e outros haviam realizado conferencias 
republicanas pelo interior, com snccesso. 

Havia um.a grande excitação, principalmente oriunda 
das rehellfoes militares. 

Quem_ estivesse ao corrente dos factos, antevia a republica 
\ 

em poucos annos. Os mais dedicados servidores elo Sr. 
D. Pedro II appellavam para a morte deste para aceitarem 
a revolução . 

Moralmente sabia-se que o homem era um corpo niorto. 
Governava-se em seu nome e até suppunha-se haver quem 
assignasse os despachos, falsificando-se o garranho iniperial, 
tão facil de ser imitado ! 

O medico elo paço regulava as horas da aucliencia e 
decidia, em nome ela hygiene, dos casos politicos, si não das 
mais complicadas questões sociaes. Em torno dessa impu
tabilidade reinava a oligarchia mais deshragada dos ministros 
e senadores, das damas de honra e dos farnulos ele 
S. Chris tovão. 

O conde não se apresentava de frente, mus dizia-se 
amigo elos liberaes e tecia a intr iga para ser chamado este 
partido ao poder. O partido conservador, feita a abolição, 
já se sentia fraco, pela poeira que havia levantado e pela 
~;rita elos republicanos. 
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H.emovido pelo Sr. F. Belisario para a thesourario. de 
Fazenda elo Ceará, 11elo facto ele ser abolicionista, jú na 
interinidade da princew, e negando-se-me os m eios .ie trans
porte, nuo segui, sendo ohr~gaclo a cuidar ela subsistencia 
propria e da familia . 

Não podendo exercer nenlmrn.a industria ou profissão, 
para não dar logar a. ser clemitticlo, recorri ao ensino, r1ue 
para muitos é a melhor da.s indu3tria.s e para rnirn a mais 
nobre dt'IS profissões, isto depois ele lmrnr perante o Sr. João 
Alfredo ' recorrido do despacho que me rornoYeu e esse ter 
confirmado essa indigna sentença . Agora, jú 118.0 era por 
ser abollcionista, o sim republicano, que se mo perseguia, 
juntando-se a aggraYante, em face do 3° reinado, de ser 
reconhecidamente atheu ou positivista no sentido em que 

J) 

vulgarmente empregam este qualificativo. 
Institui um collegio em Santa There0a, na rury-\..praúrnl 

n. 13, onde Yeio me encontrar Silva Jardim, meu antigo 
companheiro de trabalhos, como referi . Morando alli perto, 
convidei-o a leccionar o. aula ele his toria patria, realizando 
algumas prelecções com ac1uellc ardor e proflciencin que 
eram caracteristicos ele seu brill1ante temperamento . 

O collegio era accentuaclamente republicano e em honra 
dos meus constituintes elevo dizer que nenhum recuou diante 
desta declaração, que precedio. ú mo.triculo., e portanto ao 
r ecebimento ele qualquer paga, declarando, ao contrario, que 
qLLando 0 3 fill1os f'ossem homens, oulro não era, com certeza, 
o systemn elo governo odoptaclo . 

Folgo ele referir entre parenlhesis que muitos desses 
alumuos tomarom armas na ultima revolta em favor da 
legalidade e para mnxima satisfaç.iio de seu ex-clirector . 
E' grato, entre outr03, cous ignar os nomes de Eduardo de 
Abreu, Celestino Quin tanilha e Carlos F. Croclmtt de Sá. 

A pedido de Silva Jardim recebi, no caracter de professor 
primario, o seu futuro secretario, Lui7. P ires, moço pobre <i 

e que lutava pela viela, sacrificando-a muitas vezes por 
amor da propaganda. 
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Resolvido mais a entregar-se á advogacia do que ao 
ensino, dirigia,, todavia, uma circular impressa aos amigos 
politico~, recommendanclo o meu estabelecimento e alli ia 
muitas vezes communicar-me os seus planos revolucionari.os 
e referir factos da propaganda. 

A redacção do Correio elo Pooo era um ponto obrigatorio 
de palestras, além do Escriptorio em commum com o 
Dr. Sá Valle. 

Pela convivencia ao lado do velho chefe, foi Silva Jardim 
se convencendo que a actuul s ituação requeria outra direcção 
m ais energica. 

A propaganda official faz ia-se pela columna republicana 
do Paiz, como mais tarde se fez pelas do Diario e Ga:;eta 
de Notici(i!s. 

Isto que se evidenciava aos olhos delle nfío passava 
desapercelddo aos elos outros e para logo, cada um por 
sua vez, entre os que mais tomavam a peito a prédica 
da republica, imaginou substituir-se ao chefe crue o tempo 
e outras circumstancias haviam consagrado como tal. 

Dessas pretenções desencontradas nasceu a convocação 
elo congresso em 1888. 

A commissão directora, onde foram contemplados alguns 
desses candidatos á chefia, nno foi lmstante e convocou-se 
uma segunda reuniilo em S. Paulo pura decidir essa questão 
ele hyssope . 

Esses con °Tessos republic~mos ele qunsi nada valiam, 
attentas as fórmas electivas sobre que se baseavam. Eram 
uma inoffensiva ostentaçüo ela í'orça, um simulacro artificial 
de organisaçüo, levados a effeito, sobretudo) para se fazer 
crer aos outros partidos que o republicano tmnbem tinha 
os seus niedalhDes . 

Por isso mesmo nenhuma infillencia exerciam sobre a pro
paganda; esta fazia-se pelo esforco individual, sem coordena-

€ • 

çao possível, em uma época de completa desorganisação social. 
A unica theoria em circulação era a regeneração, 

segundo os principias de A. Comte, já orthodoxa e systema-

.J 
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ticaniente propagada pelo Apostolado Positivista do Brazil 
na sua capella da Humanidade, já pelos adhwentes a 
esses principios, que em diversas épocas se haviam afastado 
systematlcam ente da religião ... 

Esse g rupo expandia-se no Grito elo Povo, onde, em 
fürma de pnmphleto, se fazia a autopsia das instituições . 

13 

Annibal Falcão era a cabeça directora. Collaboravam com 
o mesmo ardor os Drs . Teixeira de Souza e Julio Diniz . Essa 
trindade homogeneu Úlfüienciara definitivamente em Silva 
Jard im . 

As condições psj coiogicas em que se achava contribuíram 
em grande parte para esses resultados . 

Elle tamJJem era um desertor e folgava de encontrar 
homens de um talento superior e escudados nas mesmas doutri
nas, com quem se harmonisasse perfeitamente . Para logo 
deixou-se influenciar por esse grupo, que m antinlia intactos 
os odios democraticos e eis ahi o motivo principal da scisão 
contra a grei federalista, do quo era chefe o Sr. Quint ino 
BocayuYa . 

Accrescia que a doutrina propagada era mais organica 
elo que a es tcril democr8cia. 

A rivalidade proveniente da pretensa aspirnç:.üo ú chefia 
cli viclio, por sua vez, os mais co 11spicuo3 m embros elo ps rtido, 
má. grado a offensa que resalta nt de toda essa elaboração 
de projcctos conspiratorios contra a memoria veneranda elo 
illustrc democrata 1 

Silva Jard im não estava extreme de~sfl tentaç:uo . 
Procurava o ma is poss h el attrnh ir solire si a attençL'ío 

pul>lica e ousoLl fazer uma conferencia na chegada elo Sr. 
D. Pedro II ela ELtropa e em que arro.3 tou com a capangagem 
policial . 

Por outras vezes ace itou a iucumbencia de defender 
o descanso aos clominuos e tornou-se o orgõ.o elo.::; caixeiros~ 

que pleiteavam contra os patrões . 

t Discussii.o entre Quin tino e Aristides. 
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O seu discurJo, baseado sobre o principio fundamenta.l 
da ohediencia dos fro.cos para com_ os fortes e da protecç5.o 
dos forte~ pelos fracos, como doutrina nova entre empregados 
e patrões, estranhos ó. polit ica positiva, produziu uma be1la 
impressão na classe caixeiral, porque, em conclns8.o, pedia 
ó r epouso, consagrado em_ todas as religiões, de um só dia 
flO termino da semana de trabalho. 

Dahi por diante suas conferencias eram ass istidas por 
esse ramo commcrcia1, bas tante numeroso e convicto da 
supremacia de suas doutrinas . 

Outrotanto fez em relação o. uma questão de aguas, 
que escandeceu aos propi0 ietarios e capitalistas. Conseguia 
assim ter de seu lado patrões e caixeiros, senhores de 
predios e ~:iqu ilinos, toda população, cmfim, balda de pre
conceitos monarchicos . 

Entenci.: a que era preciso 1·oniper a onda, ou rnelhor, mover 
esta besta que chamavam de povo e c1ue só exis te como 
figura de rhetorica. 

Foi nesse intuito que 1 Ianejou a viagem ao Norte por 
todos nós aconselhada como a suprema prova . Não houve, 
como no geral se pensa, coincidencia nesta partida, ella 
devia ser tentada como o supremo esforço em prol da 
chefia, que corajosamente elle assumira depois ele con
sumn1.aclos certos factos. 

Um chefe revolucionario deve conhecer o momento 
opportuno de acção e tudo empregar para ganhar prestigio 
na opinião publica . 

Em preciso que nJo se puzesse em duvida a sua coragem, 
e elle previa o successo como se determina um phenomeno 
o.stronomico. Em quanto elle assim se sacrificava por uma 
idéa, o que faziam os seus rivaes, de posse da direcção 
official do partido~ Deitavam manifestos prenhes de promessas 
consoladoras no futuro da propaganda . .. 

Um acto ele tal ordem nada perde por ser premeditado; 
j ú o disse, em Silva Jardim, tudo ern medido e estudado 
nos seus mais remotos effeitos . 
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Não encontrando na urena com quem combater, porque 
compLmgia-lhe a almG ir deg'ludiar-se contra 03 i.~v;tbelistas 

crue oulr'ora forarn republicanos, tomou para thema de suas 
cllscussões os discursos proferidos na camo.ra dos deputados 
pelo Sr. Joaquim Nabuco e abrio uma série ele conferencias 
para responder úquella que elle julgava ser a unica força 
,;iva que se erguia cm favor da instituição agónisante da 
mono.rclüa. 

Por esse tempo j ú se tinha organisado a celeht'e guarcla 
negra, a quem o Sr. Jo5.o Alfredo, sem. o menor estatuto, 
confiou a mlss5.o de zelar pelas pessoas inviolo.veis ela 
familia imperial. 

e< A gaarda negra era, pois, a expressuo da reacçuo mo
m1rchica. 

;, 

O movimento repL1blicano já linha conquisto.do bastante 
~ 

terreno pmu o. rn.onarclüa nfto permanecer na inclifforença 
ela vaidade do Se. Joilo Alfredo, na pbrase atirada ao partido 
republicano - cresça e o.ppo.reça . Aos olho3 elos republicanos 
o. resistencia era urna realidade. Comprehenderam entüo 
que a luta no terreno mateeial ia. começar. A situação 
moral elas instituições e a indifferença de que ella era 
objecto 110 comçüo elo povo, elo qual jét se tinha desfalcado 
nrn.a nuo pequena somma ele concurso e de . o.paio que 
francamente jú cmwergia para a republico., 118.o deixavo. ele 
ser perigosa e fraco. em face elo recurso de uma guarda 
compos ta de libcetos e assalariados, que o.ffrontavam Q 

propaganda solJ a suggesLUo ele um sent imento ele gratiduo e 
reconhecimento. Sem offeeecer o.polo rnoral nem mental, 
niJo passB.ria ele um contingente transHorio, e que só servio 
po.ra salientar o plano de deco.dencia a que já tinham chegado 
o.s inst ituições. E esse signal ela reacção monarchica> que 
chegou ao extremo ele um edital ela policia prolübinclo vivas 
ú republica e reuniões r epublico.nus, plo.ntou nos a rraiaes (ji1 

propaganda uma dualidade de opinião ó.cerca do processo que 
devia ella seguir, - s i pelos meios radicaes, sem retrocede:r 
nem mesmo da luta material, si pelos processos brandos e 

) 
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convincentes . Um grupo e não pequeno do partido acceitou 
a primeira orientaçiío . )) ! 

O congres~o de 9 de outubro ele 1883 nuo resolver a. o 
caso para que effectivarnente fóra convocado . 
• Os Srs . Saldanha e Quint ino acouselharam a niaior 

pruclencia e cautela nos meios e processos a empregar. Era 
a conclemnação tacita da conducta seguida por Silva Jardim . 

Assim é que nRs ultimas conferencias em resposta a 
Joaquim Nalmco, estava como que entregue ús inspirações 
propriElS e realizou-as independeute do apoio dR cornmi3süo 
directom, si nüo contrn o expresso voto de sons pri11cipaes 
orgãos . 

« No momento em que discutia a questão dn immig1'üçuo 
cllineza, camkltenclo-3, Luiz Pires , sempre altento, grita : 

- Alü veem elles ! 
Real1rnmte sentia- ·e urn grande rumor nn rua. Os gritos 

chegantm até nós . 
Subito, ouvimos o rniclo do~ projectis o dos tiros qne 

lançavm11 contrn. a frente do ecllficio. Todos são preza de 
uma ogitaçõo enorm e. l'vTuitos correm para a entrada, e 
para o andar superior, Ftfi m ele rnpollirem os aggressores . 

Estabelece-se mTHl luta horrivel, que dura cêrc(~ de 
uma hora. 

Fechada a principal porta, um grur o clofendo-s elos 
esforços) que faziam os aggressores para pôl-a n baixo . 
Estes atiraYain pedrF1 s e di!;paravam tiros. Por duas pe
quenas janellas l::i.t.crac , a modo de settoirn. , os nos. os 
respondim11 nuo menos va1entemcnte. 

ConserYci-me de pé., nfl tribuna, protc2 tancl nuo me 
retirar clalli , mtto grado solicitações gcn1e~ cm contrario . 
Tirei o meu revólvec o cllsp117.-rn.e n derencler a Yicla com 
a liberclsde do pensümonto. Alli ftqnoi para l em symbolisrrr 
esse clirc[to; era alli que clcYia morrer, on continuar a 
fallar . De resto, ei·a um melhor ponto parn dirigir o 

.i. Hist. const. da nepublica d.is ~stado·s 'Unidos do BraziL pags . 273 e 27.J , 
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combate . As pedras vinham cahir-me aos pés, e o r uido dos 
t iros chegava-rn.e cnda vez m a is forte aos ouvjdos . ~>) i 

Esta scena violenta, por elle bem descripta no lhTo 
citado, abalou profundam en te o animo ele SilYa Jardim e 
desvendou-lhe todo um futuro ele am eaças ú sua- pessoa e 
o indifferentismo official de seus coreligionarios, partldarios 
do evolucionismo. Entüo Yio a conYenioncia e commoclidade 
dessa posição em que se collocavam os suppostos dir-ectores 
espir ituaes o revoltou-se incl igm1do contra semelhante processo 
de fazer avançar a re:r:mbliéa . O d ia 30 de clezem lwo ele 1888 
encerrara tragicamente todo um auno ele lutas pela 
liberdade, inscrevendo com as rubr as cores elo combate mais 
um triumpho assignalado para os partidarios da RevoluçCto. 

Enclausurou-se cinco dias em suH casa e ~esc1'eYeu a 
celebre carta politica ele 5 ele janeiro, em. que de3rnnda 
aos olhos -de todos a s ituação do pa iz . .) 

De11ois de expôr as peripecias do conflicto e attribuil-o 
de facto e de direito ao rninistee io de 10 ele m a rço, él r1ue 
coube a gloria de libertar os pretos para const ituir com 
elles a oarantia elas instituições e a defesa elo Sr. 
D. r ccl ro II e ela Sro . D . Isa!Jel ( cl iscurso elo Sr . João 
Alfredo na r ecepção ela Guarda Jegra no dia ele seu anni
versario, em que esta o foi cornprimentar )) raciocina Si!sa 

Jardim pelo modo seguinte : 
({ Si nuo fo i feri elo o propagai idistR da r epulJlicn, s i nuo 

fo i a ind :i. rnoe to o rrue r i ele despo tis mo monarchico, col
locaclo, de facto, füra ela ki, entre,;·ue ao oclio dos s icarios, 
sem confümça 110 poder publico, e sem um exercito por 
s i, sin&o o esparso na enorme floresla dn icll'a r epublicana, 
comtudo Yio feridos a <:nnigos P. irmiios de f'é e rnancbaram 
lhe a face as gotta. elo sangue delles . A luta estó, pois, 
travada; e [oi a monarchia quem, iltacrida pelo pensamento 
e pela palavra, rompeu com a arma e com a revoluçã0.:i 
Nós iamas fa llar , nós íamos nos reun ir; fomos.atacados pelos 

i i\íen1or iaS e viagens; pahs . 2i29 e 230) . 

J 
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que queriam combater, pelos que queriam matar. Com
batemos tambem; provavelmente tambem matá.mos para 
viver; viver pela nossa Patria ! >) 1 

Nessçi. importan te peça política passa em revista os 
serviços prestados à idéa republicana de accordo com o que 
aqui hei innumerado e a que accrescento o nieeting de 5 de 
maio) de aclhesilo ao exercito e ú armada; a conferencia 
paulista - a Salvaçtw ela Patr ia ~· o discurso no congresso 
de S. Paulo, qlle clell causa ao manifesto ele 24, de rnaio, 
publicado sol o titulo Revoluçâo; sua excursuo por 9 
cidades paulistanos, 21 fluminenses e 10 mineiras; o seu 
Jl!Iovi1nento republicano, e o E xercito e Naçtio, tudo realizado 
naquelle mino; e depois elo qlle concluio propheticamente : 

e< E a Revoluçúo Brazileira eleve es talar pujante e victo
riosa em to"n.O dos paços ministeriaes e do palacio ele S. Chris
to-rúo no anno ele i8S0. Não além ! Si muito além, quem sabe 
s i não seremos perdidos ~ ! O castello flllminense deve callir 
no anno excepcional em que cahio no pó elos tempos a 
fortaleza de Pariz ! 

Não além! Para nós, como para toda a humanidade, 
este mmo solemne 6 ele bon1 agouro pura a liberdade. Não 
sei que espirilo tal de ligação existe entre o grande povo 
central e o nosso povo extraorclinario, a minha patria amada, 
que estou certo serú a presidente ela America e em l reve 
o refug io elos sedentos de justiça, s i nú.o o bet'ÇO, a residencia 
augusta ela liberdade no mundo l Ao i 789 francez mostrúmos 
que eram .iú nossos tambem os resultados do progresso 
occidental, e apresentúmos a Republica que aueoreava a 
cabeça ele Tiradentes em bemdito bolocausto; ao 1830 na 
revolução de julho, offcrecemos o banimento do despola e 
elo devasso, e o b::irruear ela tyrannia; ao 1848, com Luiz 
Fellippe 1 o avô do expatriado! o corpo de Nunes Macbaclo 
)~unhado em sangue perante os muros da Veneza Co
lnmJ:íic:ma; ao 1870, ascensão da republica e quéda do 

i Leia-se Ca ;·ta Política ao Paiz e ao Partido R epirbl'icaiio, d o mesmo autor. 
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mesquinho descendente do despota maldito, o reerguer-se 
elo partido republicano; oh ~ povo francez, r1ue ú ~xplosi'io 

ela luz elo centenar io de tlla Revolnçuo adorada, instituas 
a tua paz inabalavel na Europa; oh naçtí.o bru.z ileiro. ! que a 
essa paz hemdita respondas com a ultlma de tuas guerras : 
a guerra aos teus assassinos, a guerra ao teu throno, rebente 
a tua revoluçtí.o, e instituas e proclames a Republica ! )) "-

Jú tlve occasiCto ele r efeeir-me a este parallelo, entre 
a França artica e a França antartica, que prova a nossa 
filiaçuo intellectual ao povo central e que por mais de 
uma vez Silva Jardim puzera em evidencia . E present inclo 
um fu turo proximo, accrescentava adiante o vutlcinio proprio, 
que 118.ü teve coragem para executar, ú vista de seu grande 
o.mor pela republica. '~ 

E' doloroso traçrrr a norma de uma conduct_r, quando 
não sabemos s[ teremos força bastante para ex~cutal-a. 

e< ••• emquanto nüo for destruida a monarcll ia , que é a 
infelicidade elo Brazil e a cleshmmonia ela America, e n&o 
parar mesmo diante ela instituição da nova patria, porque 
serâ preciso taloe::; ser enttlo iun elos qae fallem, ao povo 
a ver clacle itdeira, para admoestação na ohediencia ao 
novo regimen, OLl para a aclverteacia aos erros ele que 
el le jof' capa::; na contingencia da fraqueza humano.. )) 2 

N8.o o fez, m as nuo se lhe queira mal por isso . A 
republico, o sonho ele toda sua vida, nüo passava entuo 
de unw a. piraçuo. 

Nessa. memoravel carta nssume elle a autonomia de 
que precísnva para agir com independencia, implorando 
todo concurso, quer moro.l, intellectua l ou m nterial de parte 
de seus cotellgionarios para levar avante a obra da 
revolução. 

Esse appello não fol inutil. Ellequer a republlca, conf'or-rne 
o · manifesto do Partido Hepublicano de Pernambuco, com • 
o. mais cçm1pleta descentralisaçuo administrativa, ple11a 

1 C:ll'la c i tada, pug. 25. 
2 C. P ., pagl5. 15 e 16. O gripho é nosso. Loc. oit,, pag . 28. 

s. J.-13 
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liberdade espiritual e do ensino, separaçtí.o ela Igreja do 
Estado, b era para a propaganda republicana que preparava 
a revolução JJraz.ileira e solicitava o triplice apoio de que 
fallei . 

Esta carta politica encerrava em seu seio a futura 
clissiclencia. Com a eleiçüo elo Sr. Quintino, como chefe, 
extremaram-se as icléas . 

Muito confiava este nos p:'ocessos empregados elo uso 
ela maior cautela e prudencia nos meios, para a dilatação 
da influencia dos principias republicanos por urna 'üasta 
.~ona ela opiniâo naciorwl. (Manifesto de 22 de maio de 
1888 . ) 

De toda parte vieram-llie adllesões ú causa da revolução. 
<i: 

A 25 ele maio des te anno publicava o seu klatiifesto 
ao pai::, ~ nüo em janeiro, como diz o Sr. F . Freire 
( pag. 226, obra citada), de volta de S. Paulo, onde fôra 
tomar parte no congresso rewiiclo nos fundos ele wna casa 
ela rua ele S. Bento e em que fez ver, ntí.o obstante a 
extranheza que ll1e causava aquella violação de praxe anterior 
em deliberar ús claras, a grnviclacle da situação, o arriscado 
do passo e a importo.ncia da r espousalJillclncle ela escolha 
por tal modo e com taes poderes, Yisto como nem todas 
as provincias se achavam representadas . 

Em resposta ameaçararn.-lhe com cortal'-lhe as a.~as 
e um elos m eios era eleger ainda it~regularmente um outl'o 
chq/'c para o partido. 

Incontestavelmente no ponto em qne se achava a agitaçüo 
republicnna, si o congresso da rua de S. Bento fosse m a is 
bem inspirado, outro devera ter sido o seL1 eleito. 

O Sr . Quint.ino com todo o seu talento de polem ista, 
sua correcção p.'overbial, sua amabilidade gentil, sua requ in
tada polidez, nuo era seguramente, depois elos füctos elo 
'tlia 30 de dezemJJro, o homem indicado para a clirecçiio 
revolucionaria, nüo porque lhe faltasse coragem clvica o 
cledicaçuo patriotica à causa commum, mas por necessidade 
de mocidade e vigor para guio.r os combatentes aos perigos, 
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pois a luta travava-se já entre a monarchia e a republica 
.J no terreno ela força bruta. 

A sua longa e proficua propaganda no terreno das idéas 
estava por natureza indicando-lhe o posto de conselho, bem 
como os antecedentes revolucionarios de Silva Jardim, a 
situação aguda a que chegava a propaganda exigiam para 
o commando um homem da sua tempera. 

Podia ter-se assim poupado o espectaculo de uma 
divergencia no seio do partido, si bem que este facto 
indicava fortaleza e não enfraquecimento deste; e mais 
ainda do que isso, os actos de reacção provenientes desta 
discordia. 

Mas alguns politicos de S. Paulo estavam empenhados 
em cortar as azas ao destemido republicano, que pretendia 
nrrehatar-lhes a chefia das mãos e queriam a talo transe 
clar-lhc para bairro. 

Silva Jardim o comprehendeu e nem_ siquer assislio 
(t agraçüo do noYo chefe, obra desse grupo que, presentinclo, 
como todos, n approximaçuo ela republica, pretendia mo
nopolisar o poder. 

E nessas condições conv inha-lhes o Sr. QLlintino, que 
era de sua inteira confiança. 

Além dis"'o, estava nos moldes dar homens por si, 
ficar sempre de fóra , emquanto não cl1egaya a occasião 
ele metter-se Jà dentro de mna vez . 

Nada mais facil , Yisto que havia a rivalidade entre os 
chefes fluminenses, que seguiam correntes oppostas, elo que 
eleger-se para director supreino da política republicana o 
Se . Glicerio ou o Sr . Cflmpos Salles, que bem estavam no 
caso de receber os suffragios do mesmo congresso que 
elegeu o Sr. Quintino Bocayuva. 

A vantagem, porém, dessa eleição saltava aos olhos 
lXWa o grupo paulista; elle contava com o chefe para tudo, 
visto com elle achar-se identiflcaclo desde longa dsta. 

Accresce que, elegendo um ele fóru, mostrava-se mais 
desprendimento e isenção ele animo. 

JI 
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Em. face da sua cnrtn- manifesto e da sltuaçtío que 
lmvia cr"dnclo, tonrnndo-se o chefe nctivo do movimento 
revolLtçionnrio cpw i·ecobert.i. o baptis mo ele sai gue na resis
tet1cia het'oic~1 ele 30 elo dezcmlJt'O nltlrno, Silva Jardim 
contava. com o. adllesu ele todo o pa rtido para leva r por 
diante asLm obra do prnpag-:1 ncb e comparecendo no C•)ngresso 
expeeimentou urna fo1·te decepçuo cm. presença elo fmor e 
ameaça elos proprios corcligionarios em cortar-füe as azas, 
pois que es tava-se tornando um homem perigoso l 

Perigoso a quem "? ú sot'te ela m ono.rchia on da republica ? 
E ' que o partido republicano paulista., em tudo semellmnte 

o.os prrr tidos conservador e libero.l, era tambem governado 
por rnno. 9lyga rchia e como tal inimigo da liberdade elo 

'"' pensamento e independencia de acçüo . 
Allega~1do molestia r eal on ficticin. em pessoa de sua 

familia, retirou-se precipitadamente para o Rio e ahi chegando 
consultou os amigos e ficou resolvido pelo exposto que c.evera 
abrir a dissidencia no partido para melhor agir, independente 
da inercia evolutiva. 

Então a viagem ao Norte, esboçada na promessa de 5 
de janeiro, tornou-se urna necessidade pu. rn o reforçamento 
elo seu partido, pois o grupo que mais fortemente o 
proclamava em oriundo, na m aior parte, daquellas peo
vincias . 

O Brazil nuo era só o R io de Janeirn e qLliçú S. Pmllo 
e, ass im como elle havia descoberto os minc7'ios republicanos 
do Sul, qual outro bandeirante, atirava-se ús plagas nortistas, 
onde as tradições de 1817, 1824 e 181:8 ainda estavam v:i,vas 
nos corações patrioticos . 

Na Bahia, em Sergipe, Pernambuco e H. io Grande do 
Norte o partlclo republicano estava organisado. 

Em Alagôas com Joúo Gomes e nu Parahyba do Norte 
" com o Dr. Eugenio Toscano de Brito, estava em via de 

organisaç5.o. No Cearà, depois ela abolição, tendiam para 
ahi os espíritos emancipadosj e no M;ara~1h8,o com o Dr. Belfort 
Duar te tinha-se certeza da vida elo }Jarticlo. 
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No Pará e Amazonas a corrente de op1111oes facilmente, 
se dirigia em_ favor dos nascentes votos pam n republica, 
visto como a politica republicana, sendo ele paz e pl'eclominio 
da industria, toda a reg-ião do rio monstro tendia para 
esse futuro proximo. 

O proprio Piauhy, apezar do seu retrahimento marítimo 
e ~ua vida pas Loril e ínfensa ó. política, despertava á voz 
dos moço3, a c1ntrastar com a incur ia dos feucla\a •-·ios. 

Tudo levava a estabelecer a unidade ela acç&o em face 
de taes elementos, e Silva Jardim era o 11omem apropriado 
para essa empreza. 

O m anifesto pernambucano inspirado por Annihal Fs.lclfo 
havia sido homologado por elle e perfiHrndo em sua cat'ta 
politica ele 5 ele janeiro, e, levantado esse estandarte de 
guerra, só faltava leval-o ó_s partes mais remotas do paiz. 

Antes, porém, devera estabe ecer os motbos de s ua 
divergencia com os chefes evolucionistas e foi o que elle 
fez no seu manifesto ele 25 ele niaio, depois ele haver o 
Sr. Quintino, nas vesperas, publicado o seu. 

Esperava-se anciosamente por estu peça politica, porque 
nutria-se a esperança que, investido do poder, elevasse-se 
elle ú altura das necessidodes elo momento . 

Mas, em vista dos mesmos po3tulados conhecidos e 
graçns aos inesmos processos, pretendia-se em um perioclo 
relatioamente cw'to clilatar a influencia elos nossosprincipios 
por uma vasta ;:;ona ela opinião nacional. 

A propaganda havia-se deslocado dos velllos moldes 
democraticos ao impulso vigoroso da palavra de Silva Jardim, 
e a attenção publica tinha ganhado em agudez. 

O scenario era diverso e a aspiração republicana irrompia 
indomavel para a reivindlcação de todas as liberdades. 

A republica poderia vir, como veio, entre flores e 
appluusos, semelhante á abolição, mas depois do pronun-

(f 

ciamento de todu a Nação; e o que convinha era levantar 
hem alto o espírito brazileiro, a que não lmnha mais peias 
o regimen ela escmvidão. 
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Em um paiz na sua maioria compos to de analphabetos, 
onde pouco se lia tornava-se precisa R propaganda oral 
]evada a todos. os cantos, afim ele influir nas massas . ... 

Era essa parte da populaçüo que mais precisava im-
pressionar e ass im a habilidade elo politico consistia em 
aproveitar o momento psychico para actuar. 

No prime.iro m ani festo ele 5 de janeiro, de que destaquei 
alguns periodosJ teve Silva Jardim a origem da malquerença 
do grupo paulista, que veio a preponderar no Governo Pro
visorio alliaclo ao fluminense, que nüo o acompanhou, e a 
ameaça no Congresso de lhe cortar as a .. ~as, corno a ntes o 
fizernm na Estaçtlo Ina le .~n, no começo ele sua propaganda, 
de dar-1 hc para baixo ; no segundo, de 25 de maio, caYou 
m a is Íündo essa adversidade, gerando o odio entre os 
coreligional"'ios, que nunca lhe perdoaram essa temeridade, 
e, como elles foram os escol11ido0 elos Yalentes, vingaram-se 
como advetsarios crueis . 

Hoje poder-se-lia achar razuo nesse proceder, em Yista 
dos termos do manifesto ; mas quem diria que, feita a reYo
luçilo, que era o iclcol por amor elo qual se batia aquelle 
patriota, fosse elle poslo ele lado pelo princi11rll factor ela 
insurreií:i:ío militRr de -15 de noYembro? 

Si bem que, ' !lYn .J:wclirn rossc o cll efe Rpoiaclo e ostensivo) 
n cn.J ,eçn pe11sm 1te c1"a Ann ibnl 1'a lcrto e porqne m enos em 
oYiclcnciu ou pnr nrn is Jw JJtl ::::erYia tí vezer.; de lo ço entre os 
diYe1·gc ntes, mo s nem por isc:.o crn me nos s uspeito. 

A' H de novembro ele -1889 esci·evin elle em nota nara uso 
do Sr . Teixeira \Iencles: cc foinos preYenidos por um enviado 
de Benjamin ConsLtrnt ele qne estaYa elle resolvido a tentar 
apoiado na força armada, nm movim ento rm-oluciona r lo, 
afim de ser instituído no Brazil o regirnen republicano . 

Já nós o descontiavamos, ó. vista elo que tinhamas 
obser-i;-acfo em algumas reuniões havidas no escr ip torio do 
9_01Teio elo Pouo, onde apparecera reiter adas vezes, nos 
:.iltimos dias, o Sr. Francisco Glicerio, delegado dos r epu
blicanos paulistas . 
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Os nossos companheiros encarregados da direcção da
quelle jornal guardavam, entretanto, comnosco maximas 
reservas . 

Fôra-lhes determinado.. ao que me constou, por des
confianças do Sr. Quintino Bocayuva para com Silva 
Jardim, a quem attribuia intenções anti-pa.trioticas, desde 
que o mallogrado republicano alludio a declarações feitas 
reservadamente no congresso repul~licano, recentemente 
reunido em S. Paulo . 

Benjamin Constant, p Jr ém, não hesitou em r eclamar o 
concurso de Silva Jardim e o nosso. 

Na mesma noite de 11 reurümo-nos varias republicanos 
e decidimos prestar-lh'o, desde que se definisse accentuada
mente republicano o objectivo da re,olução. >) 1 

A pessoa qL1e na no ite de 14 para 15 de '"novembro 
foi incumbida, segundo o testemunho do Sr. Benjamin 
Constant Filho, de avisar o Sr . Quintino Bocayuvcr e outros, 
inclusive Silva Jardirn, ou não encontrou-o, o que não é 
plausivel, ou foi desnorteado, por acreditar nas intenções 
anti-patrioticas que lhe attribuiam . 

. O facto é que Silva Jardim, avisado como estava, pois 
se h av ia reclamado seu concur30, não esteve presente ao 
acto da proclamação da r epL1blica e ahi brilhou pela 
ausencia, segundo a phrase secular. 

Essas cle;:,confianças ainda na vespera ela proclamação 
da republica e que se continuaram atravez do Governo 
Provisorio até a morte {le SilYa Jardim, fbram cleYidas aos 
termos positiYos cm que rom peu a dissiclencia. 

Esse documento, que foi a base ela acintosa exclusao ao 
mallogrado republicano, jú nCto digo do goYerno, mas do 
Congresso Const ituinte, a que t inha incontestaveis direitos, 
deve see conhecido elo maior numero e ficar preso a seu 
nome, como attestRclo de seu grande e:~p irito revolucionario . 

Nüo parou ahi; na columna r·epublicana da Ga.:eta cleJ 
1Voticias, commentanclo o acto, desceu a factos e particula-

1 Benjamin Cons tant . , Peça~justificativas, pags. 225 e 226. 
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risou casos, o que a inda mais exacerbou os partidarios do 
evolucionismo polít ico. i 

lj, 

« Permanecendo de accordo com a attitude philosophica 
e politica de minha carreira, e de um modo especial) com 
a assumida no meu manifesto político de 6 de janeiro do 
corrente anno 2 completa pelJ elo discurso profer ido no ban
quete que me foi ultimamente offerecido em S. Paulo -- cumpro 
um dever de cohe1~encia) de respeito á opinião publica e 
á ele meus coreligionarios, de amor ú causa da Republica e ela 
minha Patria) vindo declarar que não reconheço a cbefia do Por 
ti elo Republicano Brazileiro ultimamente supposta conferida ao 
Sr. Quintin~ Bocayuva) jornalista) redactor do Pai::) e membro 
desse partido) vice-presidente do deposto Conselho Federal, 

i. 
reeleito ha tempos para a direcçílo da polüica republicana 
nacional. 

As razões que determinaram este meu acto suo de ordem 
tal) que obrigam.-me mesm.o, mais que a independer da 
acçuo · qualquer do pretenso chefe,- a negar-lhe radical e 
completamente o meu concurso ú sua obra politica . 

Primeiro, não o julgo legitimamente investido ela au
toridade suprema do partido, jú pela constituição do supposto 
Congresso, oncle p1'ovincias houve que não foram represen
tadas, onde a representação das que compareceram foi 
diminutissima no todo e em riarte e no qual, direi de 
passagem, aJ)stive-me de votar), já pelo seu acto principal 
de reforma da lei organica elo nosso agrupamento político, 
sem poderes especiaes para tal, já pela sua reunião, effectuacla 
illegalmente em S. Paulo, jú pela reserva inutil que guardou 
- falseado o regimen republlcano ele fiscalie.ação ele discussão 
puhlica, falseado o regimen representativo,- para que se 
~désse a dictadura ele um pequeno grupo paulista, não 

1 A situaç;ão republicana (ques tão da chefia do partido), R io de Janeiro, 1889. 

2 Carta Poliliw, datada de 5 e sabida a Gele janeiro no Paiz. 
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concorde com o mesmo partido, como o futuro o demonstrará 
e 03 protestos oriundos de S. Paulo o r evelam. 

" Segundo, descubro na sua eleição, o que eu sentia ele 
longos mezes :-uma conspiração de alguns velhos elem entos 
do Parlido Republicano gast03 pam a o.cção patrlotica, e 
sómente capazes da intriga para a cobiça do poder,- alliacla 
ú falta de compeehenst'to da s ituação h istorica actual, com 
o 1Wete11cio30 fito ele pai' aly:3at' a agitação republicana; 
- por m ed J dos perigo3 que ella continuasse a trazer; 
- pela in certeza do gozo do poder, e pela aspiraçuo 
m esquinha das pos ições que possa dar um eleitorado 
republicano dentro do r egimen monarcllico; - e ainda, 
o que tem mais importancia do que pudera parecer, attentn 
a utilisação dos homens para o serviço politico, 1ipelo r eceio 
elo predominio m oral dos novos elementos republicanos 
em acção, - o que estú na consciencia publiet? - e que 
obrigou m esmo a certa resena a antigos e eminentes 
batalhadores, e especialmente ao de mais m erito que os 
guiava, porque uns e outro::; tinham a franqL1eza de. fallar o. 
verdade ao seu partido e aos s uppostos chefes elo seu po.rticlo. 

Terceiro, penso que o Partido Republicano, sob pena 
de covardia, deve, ao m eno3, nuo recuar ela actual plmse 
de agitação politica, em que por vezes não cedeu, mesmo 
cliantt:'. das armas, repetindo solemnemente e realizando com 
coragem os cornpromissos dos seus manifestos anteriores, 
principalmente os elo manifesto paulis ta c1 e 24 de maio elo 
anno passado, - comprometteu-se a combater o terceiro 
r einado em todos os terrenos; - e o Sr . Quintino Boco.yuva 
não tem , nem desejo_ elo m enos ter, um tal projecto, como 
se vê do seu discurso em S. Paulo, ern que erruclarn.ente 
se acastellou no terreno elo. tlleorio. ela evolução, que jtmmis 
foi ensinada para justificar a fraqueza; - nem possue no 
terreno material os habitas ele bravura pesso::tl no arrostar~ 
o poder, affeito 6. submissão ú força r egular ou irregul11r
m ente armada, e ú submiss&o <'.t força elo co.pital, pelo modo 
fatalmente dependente por que exerce a sua profissão . 
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Quarto, entendo que, para honra do Partido Republicano 
Brazileiro, e para que forme seus creditas ele capacidade 
política directora, tno ab9.laclos pela incompetencia e impericia 
de muitos dos seus chefes, elle tem o dever de formular 
o programma a realizar no governo r epublicano, quando 
este lhe seja commettido; - e o Sr . Quintino Bocayuva 
não r eune as condições de habilitação para tal, já por 
ausencia de eclucaçúo intellectual apropriada, o que o seu 
m anifesto evidencía, já por uma ducação cívica inteiramente 
feita dentro do regim en monarchi.co . 

Quinto, e principalmente, porque, conser vando o solido 
principio fündamental elo Partido Republicano, e as suas 
gloriosas tradições guerreiras e pacificas, já é tempo de 
dar-lhe uma melhor direcção política, mais scientifica e 
mais patrfotica, quanto a doutrinação e processos; direcção 
não vasad._a unicamente nos moldes democraticos, que o 
confundiram. no passado com o partido liberal e no presente 
revelam o perigo de fazei-o absorvido por este partido, o 
que obriga aos republicanos a nüo aceitar em o modo por 
que, por falta de estudo COIT\ eniente o Sr . Quintino Bocayuva 
concebe a republ ica; modo vago, esteril, anarchico, atrasado 
e utopico, segundo a cerebração j à r etrograda ele 1870, e 
pois perigoso na sua applic::tção ao nosso paiz, quando 
nas nações onde tal reg ímen se r aliwu, partidos ern m assa 
pedem rr sua reforma . 

Torno-me, portanto, solidaria com todos arruelles que 
- e não seruo poucos, máo grado os manejos da conveniencia 
politica levada nté o sacrificio elas opiniões - ta.cita ou 
explici tament r epellirem, por um motivo ele desejo ele 
acção ou por uma questão ele principias, a chefia do 
Sr . Qnintino Bocayl.1va; e pois, com o orgão do Partido 
Republicano de Pernambuco procL1ranclo corresponder aos 
votos que em nome daquelle a 0 ·remiameuto faz quanto 
ti minl1a obrn politica, no que toca ú organisação de um 
partido republicnno constructor, preliminarmente revolu-
cionaria, em que realmente se deseje para a Patria uma 

• 
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presidencia poderosa, instituido. pelo. vontade popular, a 
pr incipio por acclamação, su,ielta em seguida ao suffragio 
universa l, - capaz de ser autoridade, na quo.l se r!eposite 
uma cautelosa confiança, inteiramente flscolisacla pela 
Assembléa Nacionrtl, camüra finünceira, e pela opinião 
publica, por meio de todos os seus orgãos, - tornada assim 
o delegado representativo da Po.tria, synthese da liberdade; 
- e pois GoYerno, na combinação feliz dos dous elementos 
r1ue estn. palavra resume: - Poder e Povo; - programma 
verclacleiro e pratico do Partido Hepublico.no, que prometto 
cm breve desenvolver, com a autor idade c1ue m e dão meus 
serviços, o applauso publico largo.mente manifesto.do, e com 
o ·auxilio das luzes de eminentes companheiros . 

Nestas condições, convicto de que cumpro um deYer, evi
tando ao partido os perigos ele uma direcção que jn'tgo má, e 
não querendo, pelA. solidariedade, ser responsavel pelos actos 

J 

.clella, nüo reconheço a chefia elo Sr. Quintino Bocayuva, a 
r1uem, ele resto, respeito pelos seus serviços intermittentemen
t prestados á propagA.nda republicana « revolucionaria no 
terreno moral )), desde 3 de dezembro de 1870 até 13 ele maio 
ele 1888, a qLtem est imo como a um republicano mais velho, 
máo grado nossa di...-ergencia, e a quem agradeço o cant
lheiroso tratn.mento pessoal que commigo tem commerciaclo . 

E tendo _moduramente refl.ectido no conjunto ela nossa 
s i L1 iação politica, na grande obra que é dado fazer ó. nossa 
geração, e nos impecilhos que o 3 fructos pecos da arvore 
rnonarchica querem oppor ú Yanguarda rermblicana, 
- termino e. te ma11ife3to preliminar, denunciando sole
rnnemente e sob minlrn. r esponsabilidade a todos os r epu
blicanos o plano_, cons lente ou não, ele po.ra1ysar a nossa 
acção, cobrindo-a com. principios ú primeira vista attractivos, 
e - o que (' peior - o ele, na hypothese ela luta, aceitar 
o. vlctirnaç.ão elos mais ousados, nuo em prol elo bem 
p11blico, sim dos inteeess s da arnbiçuo pessoal ele -~ 

governo, - expondo largamente ao publico, si necessari0 
for, as razões da minha profunda convicção. 

; 
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Sei que assim crio mnnigo3 implacaveis, sei que 
arriscoQ;me a perder a popularidade, sei que junto elementos 
de combate ao odio dynastico, que para mim realmente 
se volta, e que abro mão das migalhas de poder, que 
em nome do povo me teem s ido offerecidas . Sou, porém, 
s imples e unicam ente collerente com o m eu passado e 
com as minhas affirmações publicas, lamentando o egois mo, 
a fraqueza e a incompetencia ele muitos, que não querem 
ser fortes, para seeem irresponsaveis . Nem faz mais com 
is to que cumprir um dever para com sua Patria quem 
tem sacridcaclo a commocliclacle de sua pessoa, de sua familia, 
gozos e socego elo lar, pequenos elem entos ele fortuna , - ci uc 
tem posto em risco sua m esma vida e liberdade, em bem 
da liberd~tde e ela vida da Patria, - e que nua r ecebeu apoio 
das multidões, a niniaçã o elos homens serios ele seu partido, 
nem torAou compromissos solem nes, para clepol-os fraco 
e r es ignado peran te quaesquer influencias a lheias á m archa 
ela politica r epublicana, ou abatido e vencido, diante das 
ameaças barbaras do poder publico. Ainda quando sua 
voz fosse a unica - que não é - ella seria patriotica, e 
pois seria honrada pela Posteridade, corno um digno pro
testo na historia elo Partido Hepublicano. E, s i não for 
patriotica, que o publico a julgue e a Posteridade a cas
tigue . O certo é que jama is essa voz scrú cumplice do 
que suppõe um a taque, consciente ou nGo, aos sagmdos 
interesses da Patria, - e olllanclo o futuro brazilei.ro, no 
alto posto em que o publico a collocou, ella continuarú 
a ser, - espera-o - a voz ela conscicncia n 11cional, cada 
vez mais revoltada contra uma monarchia infame, que, 
quando não corrompe pelo dinheiro e pelas pos ições, 
corrompe pelo cansaço e pelo terrot' . >) 

Os partidarios da monarchia decadente deveram_ ter 
batido palmas a esse rompimento. O que parecia um 
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symptoma de fraqueza) era evidentemente um signal de 
pujança. 

{; 

His toricamente nada hm ia que es tranhar. Em 1871 o 
po.t'tido conscn.-ador se scindiea por occas iuo da emancipaçuo 
elo ventre escravo) ficando radicalmente cllvidido e cnminllanclo 
um gr upo ao lado do outro, e se rcvesando no poder; 
sem ü:lllar ela scisão em 1868 entre raclicaes que opinaram 
pela r epublica (manifes to ele 3 üc dezembro ) e liberaes 
que) espoliados de seus direitos, levantaram_ a bandeica da 
- Flcforma ou hevolução. 

Nas Ycspems ela prnclamaçüo, o partido liberal) re
unido en1 congresso) disciplinado pela opposiç8-o, assentava 
o programma com um_ -voto em_ separado. 

O Sr. QLlintino Bocayuva appellou correctam~nte para 
o tribunal ela opinião elo Partido ltepubl icano, não levando 
mesmo em conta a cleclaraçuo ele apoio elo ele Pe1~iambuco, 
a que alluclira Sil-va Jardim. 

O delegado desse na côrte, o Sr. Annibal Falcão, 
veio em apoio da cllcfla de Sil"nt .Tnrclim e accentuou 
melhor a situaçEto política elo chefe eleito no congresso de 
S. Paulo. 

Como delegado e fundador m esmo elo partido repu
blicano elo Hio Grancle elo Norte, collerente sempre e solidaria 
com os n1ovimcntos ele Pernambuco) vim e t, por n1inhn 
Yez, a pul lico, pcrDllrnr o protesto elo Dr. AnnilJal Fa1cão, 
feito cm nome ele sua provi 11cia, julgando assim bem 
intcrpretctr os generosos sentimentos dos meus consti
tuintes. 

Seguio-. ·e o Sr. Sú Vallc, ex-membro ela commissüo 
cl irectora e representante de um pequeno grupo flumi
nense . 

A cssns manifestações collectivas pelos arguos regulares 
elo partido em diversas pro -Incias elo imperio juntavam-se~ 
outras pessoaes e ele clubs por onde elle havia passado, 
o que mais consolidou o sell proposito de proseguir na 
propaganda revolucionaria. 

fl 



Por sua vez o Sr. Quíntino Bocayuva r ecebeu grande 
apoio por parte elos coreligionarios de cllversas provincias, 
o que poz em evidencia a vasta agremiação de republicanos 
cli:::-seminaclos por toclo o ex-imperio . 

Entre esses, achav~-se o Sr. Alberto Torres e X. da Sil
' eira, nomeacb mais tarde gm·ernaclor de uma das provincias 
rebeldes, como acinte naturalmente aos dissidentes, pois 
o oclio partidario ol)rangeu a todos e a tudo. 

Silva Jardim sentio fundamente o desprendimento 
destes ultimas, pois em seu escriptorio, ú rua elo Hosario, 
esquina elo hecco elas Cancella:;, í'azla elle constantes 
paradas e não tinha segredo para com_ elles e com o 
Sr. Dr. Magalhiles Castro, companheiro dos mesmos, e 
por esses motivos talvez negou-se este a assignar mn tcl -
gramma de responsabilidade em s i 1.a defesa, quando cm 
PernamlJuco. 

Mais chocou-se ainda Silva Jardim, porque o pri-
meiro desses havia adherido ú sua attitucle em 6 ele ja
neiro e mantido essa adhcsão mesmo depois ela eleição do 
Sr . Bocayuva, mas que pretendia justificar-se, em vista do 
protesto do Dr. Annibal Falcão, que crcaYa uma for te rnu
ralha clioisoria no terreno dos principias . 

Isso era motivado segurameute pelos votos que fazia 
aquelle para que se « organisasse um partido Yerdaclei
ramente republicano, que r ealmente queira a instituição de 
uma dictadlira. pratica e ela mais plena liberdade espiritual. >) 

Emquanto se exerceu dieectamonte n infiuencia de 
Benjamin Constant e do Sr. Dern etrio HilJoiro, no Governo 
pro isorio, púcle-se dizer que roalirnn este os Yotos elo 
purtiLlo pernambucano, que eram plenamente proclamados 
pela dissiclencla, o que nüo impcclio de fazerem_ parte 
do conselho elos ministros os Srs. Bocayuya e Campos 
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Salles e serem_ os aclhesos da chefia desse nomeados para 
os postos de confiança) de preferencia. ,, 

Perdurava viva a irnpressüo desse a.cto ele relJeldia o 
nüo houve para o seu promotor clemencia possível. 

De posse das posições que o exercjto e a armada) em 
n.ome ela Nação, lhes confiaram, os acl versarias ele Silva 
Jardim aceitavam_ a sua adhesão á obra commum, mas 
tratavam_-no sempre corno inimigo, a quem continuaram, 
porventura, a attribuir intenções anti-pat rioticas ! 

Desta especie cleYera111 ser as wrn o levaram a acompa
nlmr o canele c1 'Eu, no rncsmo vapor·, em sua viagem ao Norte! 

Não perde ele valoe este neto pelo facto ele sua pre
meditada enscenação. 

Hesolvida clefiniti \·atnente a partida, tomou Si l--rn Jardim 
as cautelas peecisas, para que e;:;sa nuo abortasse . 

Hazões tinha para is o, embora InuclançQ pr-ôfuncla se 
operasse na política imperial com a subida elo partido 
liberal a 7 ele juuho desse anno . 

ContinuaYa antes contra clle o oclio elos fautores ela 
Guarda negra, ele quem n'um_ momento ele e:xaltaçuo, pero
ra ·a a 30 de clezei'nbro, depois elos tristes successos que 
extremaram a propaganda repllblicana neste cli·:i., do modo 
seguinte : 

« Um homem só eleve viver quando seja util á Familia, 
6- Patfin, ú 1-IurnanidL cl ! Pn_ra elle, cidadão, toda a 
punição, t?clo o desprezo ! Eliminai-o ele vosso conceito ! 
Cidadão, eliminai-o ! O miserD.Yel traidor é o unico re~ 

À 

sponsavel pelos tristes factos ele que fostes testemunJjtzy~ ! , ~ )'!4,, .,,, 

Só ell ~ Nilo ! TarnJ)em esse indigno presidente elo conse · io; "' - ~111-, 
que se arvorou em chefe de uma corporaçtLo pen1"'~S~ 
armada, ill gal, destruidora, fratricida. Sobre o usurha<;Jo -"~. 
elas glorias abolicionistas eleve tambem o povo lançar 't9du/ "'·\.- __ :O 
o estignw ele seu forUssimo desprezo [ )) · · L • ..;-_. 

No 1° anniversario da lei aurea, que, por uma graça 
especial, o presidente do conselho ele então logrou corn-
memorar, pois já estava resolvida a sua demissão) dizia·se, 

il 
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á boca miuclc1J que Silva Jardim seria violentado corn outros 
coreligionarios. 

Acl1~1iravam-se m esmo, depois ele se melhante offensa 
ao pres[clente do conselho, o. quern classificava de indigno, 
que elle ainda estivesse vivo. Mlütos foram as emboscadas 
a que escapara depois disso, ern sua excursão pelas cidade? 
mineiras . 

Tendo apertado o calor, com o seu cortejo ele molestias, 
r esol"rnra Silva Jardim levar a familia para S. Paulo, onde 
devia permanecer, emqmmto elle fa ria aquella excursão. 

Alli encontrara a braços com o. morte seu concunhado 
e o.ntigo in imigo, com quem, depois llo. morte do conse
llleiro Martim, havia cleso.paixonaclamente se r econciliado. 

Em v~rtucle ele sernelhante esforço, ...-iagens ele ida e 
volta, noites mal dormidas, etc. , ao recolher-se uma noite, 
elepois d& urna importante conferencio. com o tenente
coronel Madureira sobre a melhor fórnm ele fazer a 
revoluçilo, sentio-se incommoclaclo por tal modo que inspirou 
fortes cuidados ao seu JJom amigo Dr. R . ele Sú Valle, 
que logo propoz levo1-o para Paineiras, onde tempo
rarimnente se achava. 

Julio Dlniz, a quem fizera cliamar, acudira, e com elle 
Barata Ribeiro. Felicio elos Santos) que havia subido para 
tirar ele si uma ligeira, mas importuna febre intcrmittente, 
e í'óra o primeiro a medicar-me. 

En1 seguida, os Drs .. Julio Branclilo, Teixeira de Souza, 
Stockler e Romagueira Correia se haviam collocado ú 
minha cabeceira, a combater energicamente o 
meus estimados csculapios discutiam entre si 
sustentando alguns que er11 ele febre amo.rena, 
que ele febre perniciosa. 

mal. Os 
o caso, 

e outros 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • .. • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • 1 • • • • • 

.:. Uma tarde li nos oUiares peznrosos elos meus amigos 
que o meu mal parecia não ter r em edio. Era uma 
dessas enfermidades graves e agudas que nos minam 
a vida em. poucos dias. Apezar ele um subdelirio con-
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sciente, guardava intacta a razão, de modo a sentir o 
» 

reconhecimento ao ver-me numerosamente visitado, com 
um carinho fraterno, e ao saber, pelo pouco que me 
liam dos jornaes, o inter esse geral que despertava no 
publico a minha doença. 

Nesse dia chamei Luiz Pires, e declarei-lhe que me 
sentia mal, mas que queria morrer como tinha vivido. 

Não precisava ele soccorros theologicos ; julgava-me 
bem com minha alma, e morreria satisfeito com ter 
trabalhado pelo m eu paiz, embora deixasse esposa e filhos, 
que estavam ausentes, e que eu impedira de virem ver-me, 
no estado de epidemia em que se achava a cidade. )) 1 

Pelo verão reunia-se alli a melhor sociedade e, em
bora os matizes políticos diversos, deram todos os pre
sentes as mais demonstrativas provas ele sympathia ao 
illustre enfermo. 

A rnolestta fora-lhe um novo estimulo, julgou pelo 
car inho e interesse que despertara em roda e fóra que 
a sua vida merecia mais elo que lhe parecia. Foi como 
uma antevisão da eternidade, isto é, ela immortalidade 
posthuma. Os presentes são algumas vezes a represen
tação dos posteros. O seu juizo é o prenuncio da poste
ridade e é agradavel ver-se a gente prejulgada em vida ! 

Depois de restabelecido, seguira em companhia do 
Dr. Nominato Lima, com destino ó. Fazenda do commen
daclor Domingos Theocloro de Azevedo, em Santa The-
reza de Valença. 

Recomeçava a faina da propaganda, na província de 
Minas. 

l Memorias e Viagens, pags . 281 e 262. 
S:. J.- 14 

• 
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Depois do repouso de alguns dias, seguiu para Jl!Iar 
ele He:o.panha, onde conferenciou sentaclo, pelo debil estado 
em que ai.nela se achava, sendo ahi recebido pelos Dr$. 
Gonçalves Ramos, Costa Reis, J . Caldas e Nccesio Tavares . 

As suas conferencias desta serie, em l 01nba, Rio 
JYovo, Rio Branco e Ponre 1Vova, Leopoldina, Ubâ e Ca
taoua:;es correram sem alteraçuo ele ordem publica . 

Os nossos cor ligionarios de Leopoldina, a principio 
negarcun-se a aux ilia-lo, em Yirtude de nuo trazer elle 
recon11nenclação official, m as persistindo Stlva Jardim 
em fallar, visto que para fazer propaganda não precisava 
ele licença elo partido, elles pllzerarn-se, por fim, a seu 
lado, coq:endo a conferencia muito applauclicla . 

Orou -tambem em T onibos e Santa Lu:;ia elo Carangola, 
onde tev~ logar a conferencia no Paço da Cam ara, por 
impossibilidade absoluta ele realizar-se no theatro . 

A superexcitaçtí.o politica propagava-se . A massa elos 
pretos era posta em campo. 

Em_ Santa Luzia houve grande amotinaçuo de gente em 
frente ao hotel onde hospedou-se Silva Jardim. Dahi 
seguira para Patrocínio, onde foi-lhe offerecido um ban
quete. 

A 13 ele março acha-..-a-se de volta em S . Luiz, em 
caso. do Dr. Monteiro Manso . 

Destinava-se ú A ngustura (antiga Madre ele Deus do 
Angú ), onde o esperava um temeroso conflicto . 

Apezar ele prevenido, para alli se dirigiu escoltado 
por um grupo abnegado de coreligionarios a cavallo . 

O -carro que lhe em. destinado 6 atacado . Entram a 
galope na villa . Os pretos cercam o hotel. SilYa Jardim 
procura parlamentear . 

:tvianda chamar o capataz : 
- Rapaz, o que quer você ºÇ 

- Nada, senhor. Mas dizem que este discurso é 
para nos escravisar outra vez, e que Vm . quer matar a 
Princeza. 
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- Deixe-se disso. . . O melhor é socegarem e irem 
depois ao seu trabalho . IJ 

- Vm. póde fazer a conferencia.1 mas não ha de 
fincar a bandeira. ela Republica aqui no largo . 

- Rapaz, ninguem costumo. fincar bandeira e nem 
matar a sua princeza. A Republica é para bem ele todos. 
Póde ir embora . ! 

« A conferencia realizara-se em um salão. Um grande 
numero de senhoras estava pr sente. Admirei nesse dia o 
heeolsmo elas mulheres mineiras. Os pretos estavam do lado 
ele fóra, deitados na relva, recostados1 a ouvir. Eu fallava 
n'L1ma tribuna alta1 proximo o. uma janellCt, de modo a 
acompanhal-os com o olhar. 

- Veja. diz-me um amigo1 puxando-me o paletot ... 
Olho : um preto dispunha-se a armar a sua eSJ>ingarda. 
Si o tiro viesse, apanhaYa-rne directamente o tronco . 
Voltei-m e rapidamente . 
- Si vir que elle desarmo., tome-me pelo paletot e 

atire-m e o.o chão, disse. 
D facto, elle preparava-se a apontar-me o. arma . 
Con tínnei a fallor . . . d izenclo phmses decoradas, quasi 

inconscicntes1 para não alarmar todo o auditorio e pro
duzir um confücto horrível ... ; mas fitei com toda a força 
possível ele meu olhar o assassino . . . Naquelle momento 
fallava só para elle . Tinha-o bem em face . O infeliz, 
subjugado, rtava-m tambem; não consegu ia despregar o 
seu olhar do m eu 1 e a armo. tremia-lhe na mão. Um 
co:npanheiro, atró.s clelle, estimLllava-o; mas a certeza de 
que era visto dominava-o . . . E alli ficou, meia hora ainda1 

com a a rma ao lado, estupidificado, te mendo já talvez o 
castigo. Assim era, porque no dia seguinte, pela manhã, 
veiu pedir-me perdão . >) -z 

Em S . José cl' .Al ém Parahyba, para. onde viera, r ea- ,. 
lizára a conferencia sem incidente algum, mas á noite, 

1 Esse dialogo é mais ou menos reproduzido elas Memorias e Viagens. 
o Memorias e Viagens, pag • .298 e )!99. 
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quando se achava com os corelig ionarios em festa) viera 
~ 

o delegado ele policia prevenil-os que os pretos iam invadir-
lhes a cn.sa, si não retirassem a illuminação exterior. 

Havia uma indignação geral. 
Alguns sahiram disfarçadamente para fóni., e infeliz

mente voltaram convencidos que a lguma cousa se tramava 
nas trevas. 

Agora era a entrega dos niusicos, que elles queriam. 
A banda era composta de pretos. Silva Jardim oppoz-se . 
Fallou ao chefe abolicionista do logar, um antigo signatario 
do manifesto de 3 dedezembro, e esse mostro i-se impotente 
para conter os assaltantes. 

Os n'bgros chegavam de todos os pontos e queriam 
effectivamente matar Silva Jardim. Este tinha que em
barcar na estação elo Porto Nouo nesta manhã. Era impos- . 
sivel. A cidade estava gLmrdacla e não queriam deixal-o 
sahir. 

Conseguiram illudir a vigilancia e sahiram pela ma
drugada. Embarcara não sem perigo, pois soubera que alli 
nm capanga armado esperava-o para assassinal-o, tendo-o 
disto persuadido alguns adversarias . 

Estava, porém, de maré o nosso hcróe. 
Chegara ú tarde em Valença com estmnclosa recepçuo. 

Estavam persuadidos que nado haverja, quando de marcha 
para o theatro, começarani de ser apupados por grupos 
d e pretos. 

e< A conferencia não havia. ainda começado e Jél o thea
tro era atacado. Em breve, trocavam-se t iros ele parte a 
parte. 

Faço um homem correr ao hotel e trazer o meu 
revólver. Era preciso defender-me. Nesse interim, comecei 

~ a dirigir a repulsa contra os que nos atacavam. 
N' mn inomento H.S portas começ:aram_ a ceder . 

• • • • • • • . • • • • . • • • . • '.i . ................ . . .. ..... .. . .......... . 
Emf:im reanima-se o combate, e conseguimos rechaçar 

os assaltantes. Estavamas alli, entre outros, João Barcellos, 
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o Dr. Urbano Marcondes, o Dr. Jacintho Dutra, o Dr. Paula 
Fonseca e mais alguns valentes companheiros. >) i 

De volta á côrte, donde fora chamado por teleg~amma 
para produzir uma defesa em jury de um seu cliente, faz 
um notavel discurso de 3 horas, no fim de uma - sessão 
nocturna, conseguindo com o concurso de outro advogado, 
o Dr. Busch Varella, livrar o réo, o que lhe valeu um grande 
triumpho. Até então pensava-se que o homem era sómente 
um agitador e precisou mostrar-se e impor-se como advo
gado, e mais do que isto, como jurisconsulto consummado. 

Além desta causa de falsificação de um testamento 
teve uma importante de divorcio, e mais tarde aceitou a 
da defesa elo Sr. Capanema, todas importantes, além de 
outras ele menor circumstancia, chegando mesmo a ganhar 
alguns contos de réis nesses dous annos de advo~aCia, em 
que trabalhou em companhia do Dr. Sá Vall), genro 
daquelle outro seu collega de officio. 

Silva Jardim, depois ele installado, dirigira uma circular 
impressa aos seus amigos elo interior, em que punha á dispo
sição os serviços políticos e de advogado na capital do 
imperio. 

Nova digressão fizera, em seguida, a Caxanibíi e dahi 
a S. João d'Elrey, chegando até Ouro Preto, depois de 
haver feito conferencia em Prados. 

Minas recebia-o em festa. A esse tempo já tinha elle 
conseguido impor-se, bem que ainda não rompesse de todo 
com_ o grosso elo partido. Fallava-se de sua candidadura 
pela Bahia, de cuja occasião se aproveitara, como fez em 
relação ao 8° districto daquella provincia, para expor suas 
idéas sobre o parlamentarismo, que combatia. 

Em S. João d'Elrey, novo confiicto aguardava a pro
paganda republicana. 

A conferencia teve logar - no hotel. 
«Quando terminava, rompeu na rua nova assuada . Des- .• 

prezámol-a. Continuou, não obstante. 

1 Memorias e Viagens, pags. 304 e 305. _ 
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Estavamas no banquete, quando a casa c01neçou a ser 
apedrejada . Um dos nossos, que chega á j:melia, vê um 
padre 'h ajuntar pedras na batina e entregal-as a alguns 
homens . Santo destino da veste sacerdotal! Tinham con
vencido a alguns italianos que deviam voltar-se contra 
nós, porque a imperatriz era sua patricia, e esses homens 
atiravam os projectis, que chegs.vam ás vidraças ele um 
quarto andar de uma casa de grande altura . 

Era um ruido medonho. Fecham-seRs portas . Trocam-se 
tiros. Acalmo as senhoras . 

- Aqui só ha esperar, digo eu . 
- Fogo! fogo! gritam. Estavam incendiando a casa . 
- Façam fogo ! digo eu . E afastámos · o misera vel 

incenclia~)o a tiros, que lhe cahem do alto da janella e que 
por milagre erram o alvo. 

A's tl:res da madrugada, velo.vo.mos, quando batem á 
porta. 

- Quem é~ 
- Amigo . Previnam o Dr. Jo.rdim de que vão impôr-lhe 

a r etirada da cidade jó. . Acho prudente que saio.; do con
trario, matam-n'o . 

- Diga que venham buscar-me, grito indignado, que 
os receberei no alto da escada . Ainda temos balas nos 
revól vers. Armemo-nos todos, s enhores . 

Que! haviam de impedir-me até o direito ele locomoção ! 
Nesse momento chamam-nos elos fundos da casa. 
- O que é "? 
- Armas ! gritam. 
Eram senhoras que nos forneciam revólvers. 
Sublime! Foi em Minas e em Pernambuco que encontr ei 

as mulheres brazileiras mais corajosas . 

A' tarde, estava em Queluz, depois de uma viagem 
e fatigantíssima, succedendo a uma noite pessima ·-nente 

dormida, e toda cheia de emoções·. Ia cobel'to ele pó, a 
face Yermelha e entumecida, olhar abatido1 o ar fatigado ; 
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Consegui orar á noite. Arthur Nascimento e Camillo 
Baeta prepararam-rn_e ahi a conferencia . 
• • • • • • • • • • • 1 . . . . .. ... ........ . .. . 1 •• •• • ••• ••••• • • • • • ~ .. ... .. . 

No di.a seguinte fomos visitar uma. fazenda, onde conta 
a t radiçuo que Tiradentes fizera r eunião de conj tJrados. 

Entrei em O mo-Preto, a capital, ao calor do enthusiasmo 
da mocidade das escolas . 

Realizo ú tarde uma conferencta muito applaudida . 
Quando, prosando, combatia os erros elo imperio com 

a vehemencia que a approvaçãn geral incitava, o trovão 
troou terrivel sobre os contraforteü em que assenta a 
antiga Villa. RicD. . Coincidencia terrivel : eu fallava elo 
martyrio de Tiradentes 1 A' nolte, houve passeiata popular ; 

~ 

o Dr . João Pinheiro, que redigia. o J.ltloviniento e que 
dirigia por eleição do congresso o partido em tod0., o Estado, 
fizera um bom cliscueso. 

No outro dia visitel a cidade, quasi sempre coberta 
de nevoeiro, de aspecto tristonho, m as de um encanto tradi
cional, a lembrar todo o nosso passado de colonia; o 
palacio1 que é quasi um_ castello fortificado, onde vejo 
um quadro r epresentando o Tiradentes; i alli, a casa onde 
morou Gonzaga; aqui_. na prisão, o calabouço onde foi 
assassinado, ou onde se suicidou Claudio Manoel ela Costa; 
além, a cusa onde morrêru Marillia de Dirceu, e ainda a 
goiabeira silvestre, onde, reza a tradição, era o logar em 
que ella e Gonzaga fruiam doces amores! que de lendas 
e tradições historicas ! 

Nessa. m esma tarde cheguei a Barbacena . O Dr . Antonio 
Carlos, velho advogado liberal, irmão de Martim Francisco, 
entuo chefe r epublicano, r ecebeu-me carinhoso, bem como 
os outros coreligionarios. A conferencio. correu entreD 

! •rrabllho do notavelartista Ltlopoldino de Faria . (Nota do ttuior,j 
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applausos . Martim Francisco, filho de Antonio Carlos, pronun
ciou um discurso promettedor na passeiata que se realizou . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ 

Foi assim que percorri a terra em que havia um scculo 
o sangue de Tiradentes regara o solo, adubando-o para 
bem produzir a arvore da liberdade no Brazil. )) ( Mem. e 
Viag., pags. 309 a 317). 

Em maio estava já de novo com a familia em Santa 
Thereza, rua Augusta, pelo anniversario da abolição. 

Quando fôra ás compras, a criada ouvira estar fallo.ndo 
que naquelle dia queriam_ dar cabo do patrão . 

Voltou assustada e communicou seus receios ú dona 
da casa. Falla-va-se de um assalto . 

A D. 
8
Margarida Jardim, sempr e corajosa, não deixou 

de impressionar-se neste dia. 
Os recentes e repetidos conftictos nessa viagem por 

Minas faziam-na pensar que havia um plano assentado de 
assassinar o m arido. i. 

Mandou a rapariga á minha casa chamar Luiz Pires. 
Este morava em uma dependencia do Collegio, no pendor 

da montanha, e era seu companheiro Heinaldo Machado, 
nqmittido no estabelecimento em condições identicas. 

O digno secretario de Silva Jardim estava neste dia 
de cama com uma tremenda erysip la, de que soffria 
frequentemente, e não pôde acudir ao chamado, apezar dos 
rogos e lagrimas da portadora. 

Ao passar, de volta, pela frente do estabelecimento, 
vi que ia desolada e soluçando . 

Indagu~i do que era, e ella referio-me em poucas 
palavras o que ouvira na venda, e do chamado ao Luiz 
Pires, de sua recusa, por impossibilidade de manter-se de pé. 

Tive apenas tempo de trocar de roupas e segui para lá . 

i Os j 01·naes o denunciaram por esse tempo. 



217 

:Encontrei a D. Margarida um pouco mais acalmada 
e em preparos para sahir com os pequenos. 

O Jardim mostrava-se socegado, mas bem se via que 
uõo ignorava o perigo de que o diziam ameaçado. 

- Leão, peço-lhe para acompanhar Guida ate á cidade, 
onde ella vai passar o dia, em casa elo nosso coreligionario 
José Silverio Barbosa. 

- E você~! 
- Eu desço sósinho, a pé, conforme costumo. Não quero 

que pensem que recúo de medo . 
E desceu a encosta por 1Vlonte-A legre abaixo, passando 

pela frente da venda onde ouvira a criada fallar que elle 
·seria atacado naquelle dia, despedindo-se de nós no éntrarmos 
no hond, a familia e eu, que seguíamos pelo P lanoinclinado. 

~ 

A' vista de tal temeridade, creio desistiram os atacantes 
ele investi-lo, si é que não foi apenas um susto qui quizeram 
pregar á rapar iga. 

Esse dia, passara-o no escriptorio, á rua Nova do 
Ouvidor n. 15, em companhia de alguns amigos, resolvido a 
vender caro a vida, si acaso fose atacado. 

Não fôra, porém, o governo do Sr. João Alfredo com 
a sua bella. guarda negra além do terreno ela ameaça . 

Seguia-se a viagem a S. Paulo para tomar parte no 
congresso. 

Nessa cidade, fora-lhe offerecido um banquete, em adhe
são á sua attitude. 

De volta, já vimos a posição que assumira sobre a 
questão de chefia. 

O congresso de S. Paulo apenas reconhecera de util 
a necessidade de concentrar em mão de um só a direcção 
suprema do partido, si hem que por interesses ele qualquer 
ordem e zelos ele glorias passadas, confiasse a chefia ao 
velho coreligionario, tão cheio de serviços á propaganda, 
como entendiam dever ser feita os evolucionistas . 
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~ Com a subida dos libemes julgou-se Silva Jardim mais 
t a coberto de semelhantes ataques. Era presidente elo conselho 

de mini~tr03 o Visconde ele Ouro Preto, casado com uma 
tia de sua mulher. 

Ess::t circumstancia n&o deixou de influir em seu animo 
no tocanto a 1'ea1izar sua viagern ao norte . 

O governo, porém, havia assumido a responsabilidade de 
paralysar o movimento r epublic:ino, e depois de suggerir a 
viagem do conde d'Eu, como um expediente salutar, cumpria
lhe desembaraçar a partida desses importunas . 

As relações de parentesco com o gabi.nete 7 de junho 
de nada valeram, pois, a Silva Jardim. Este tomara o 
mesmo vapor que o conde e ao saltar na Bahia fôra 
victima outra vez da guarcla negra, que outro não era o 
nome que ~e arrogava a policia cliEJj'arçacla) que em todos 
os tempos enver gonhava a farda de mantenedores da ordem. 

Ao fu~dear o vapor, fôra Silva Jardim r ecebido em 
festa e desembarcou em meio de acclamações, ao passo que 
o nrnsmo conde seguira p o_rn o pala.cio da presidencia 
acompanhado apenas de um pequeno -grupo official. 

Ao saber-se no Rio de Janeiro da partida de Silva 
Jardim em companhia do conde d'Eu, a cidade fôra preza 
de grande commoção. Todos à uma impressionaram-se por 
este golpe de auclacia 1 

Era o cumulo! 
A resoluçfi.o friamente levada a effeito produzia os r e

sultados previstos . O p ooo agora inter ..,sso.va-se pelo pro
pagandista e achava que elle era o honiem da situação. 

Para se o.rrogar a direcção do partido, marchar á 
frente, era mister ter bastante coragem e não r ecuar ante 
perigo de especie alguma. 

Estava, pois, na opinião popular sagrado chefe ela 
revolução. 

Dahi essa estupefacçUo publica, qua.ndo o viram des
alojado do governo da H.epublica e quiçá desgostoso e 
perseguido. , . 
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Na ladeira do Taboão, um grupo ele capaclocios ba
hianos, uma verdadeira malta de capoeiras, com.posta de 
policiaes e libertos, de soldados e membros da guarjla negra, 
atacara os populares inermes, os estudantes desarrnados, os 
representantes do comm_crcio e outras classes, travando-se 
um conflicto medonho, d'onde resultou mortes e ferimentos. 

As autoridades por si ou por seus patronos queriam des
embaraçar o conde desse impertinente adversaria, que se 
obstinava em seguil-o per terra niarique, como segue 
a sombra o corpo. 

(( De todos esses deploraveis acontecimentos resaltam, 
digamol-o com frànquezo., duas tr istes verdades: que a 
nossa policia descurou-se inteiramente ele prevenir os dis
turbios e de reprimil-os para garantia da ordem publica, 
e alguem houve, pelos bastidores, que prepardu as vergo
nhosas scenas. >) 1 

~ 

Seguia-se um ataque á Escola de Medicina, onde se 
abrigaram os estudantes, e os proprios lentes tomaram 
pn.rte na repulsa ao inimigo. 

Depois dos conflictos, em que a Yicla de Silva Jardim 
esteve em iinminente risco 2 , teve logar um banquete na 
r esidencia do Dr. Virgilio Damasio, em que foram presentes 
muitas senhoras e onde ao clessert í"allaram os mais 
destemidos carn_peões dn democracia. (( Em brilhantes e 
eloqueutissimas palavras agradeceu o Dr. Silva Jardim, sa
lientando a coragem dos coreligionarios bahianos e espe
cialmente c1 abnegação civicn elo Dr . Virgílio. )) " 

Regressara a bordo, em companhia do chefe de policia, 
que paro. isso se offercce ll, no_turalmente admirado de ainda 
o encontrar vivo e para resalvar juízos temerarios ... 

! Dicid:i de ~Yoticicis, da Bahia. 

2 Onde est(t e ste Si!''ª Ja1·di m, <1ue eu quero rnatal- o ~gritava, diriginrlo - me n 
perg unta, um e LJFVlocio, h ol!le l!.1 gr~tn<le e ret'o?:Ç'\do, c õr de u.1ulato, n'1rinas dilatadas, 
o lh os grandes injecta.dos de sangue, pLysion om ia desco1uposta. ca.bellos enca.rapinhados, 
trajano•' ape:ctas calça e cctndsa, e lJr:ind m do u ·11a grande fac:i, csoecie de punhal.J . . 

Ol hei- o sereno. Dizer ~l he que n5.n s :i. bia. '? Seria negar -me a 1nim mesmo . Dizer-lhe 
que e ra eu~ Fura-'' "' estupido S<-1.cl'iricio . Fiz silenct._, , Si a sua penetraçii-o fo:>s·e- m:üor, 
estava eu n1orto . ( ?\íern . e viag .. , pag . .4G.) 

a Lulz Pirt!S, Cartas aosjol'Il:tés flum i oensl.!S, 
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O desembarque em Pernambuco foi um novo triumpho. 
, A sua estada nesta provincia deu logar a um pro-

nunciamento manifesto do povo pernambucano em favor ,, 
da propaganda r epublicana. · 

O pensamento de Silva Jardim não era realmente 
seguir o principe impertinentemente até o Amazonas, em
bora issofosse mais espectaculoso, e sim, o que era de mais 
resultados, sitiar-lhe a propaganda no centro do Norte, 
em Pernambuco, de modo que ao voltar encontrasse ahi 
já vibrante a massa popular. 

Vieram telegrammas annunciando a attitude aggressiva 
ele José Mariano e o saber-se que dispunha elle de grandes 
elementos perturbadores poz em sobresaltos os coreli
gionarios da corte. 

A prop&ganda seguia a ·sua marcha; Silva Jardim havia 
fallado por diversas vezes, e de volta de sua excursão 
pelo interio~ da província já encontrou Annibal Falcão, que 
voou em seu auxilio. 

Elle conhecia melhor que ninguem o caracter daquelle 
seu contraparente, e agora, qlle estava investido do poder, 
de quanto não seria capaz ! 

Uma noite .. em vista do que s e espalhara pela cidade 
e dias antes de sua partida, passara elle um telegramma 
ao Sr. José Mariano r esponsabilisando a sua pela vida 
de Silva Jardim e firmado pelos coreligionarios presentes, 
com excepção, como disse, elo Sr. M. Castro, que para 
escusar-se allegou ser lente da Escola Naval, etc. 

Não será jactancia dlzer que depois disso as cousas 
serenaram um pouco ... e Silva Jardim pôde agir com mais 
liberdade. 

A vida, os costumes, a natureza nortistas influenciaram 
profundamente no animo de Silva Jardim. 

Assim, a visita ás cidades do interior de Pernambuco 
fpram fontes de profundas cogitações philosophicas. 

Passara por Pau d' Alho, Nazareth e Timbaúba, fanan
do nestas duas ultimas. Um matuto, que o ouvira, dissera: 
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- Nunca vi m issionario prégar tão bem! -9 

Na verdade. que outra cousa não era, diz Silva Jardim, 
que achava-lhe talvez razão, o que eu parecia orando em 
estylo apropriado a este povo ingenuo, simples e bom, 
que quasi derramava lagrimas, quando eu lhe promettia 
com a republica uma terra de promissão, ao menos uma 
patria melhor. Assim seja : se bem que na intimidade digo 
que me darei por contente, si os primeiros clias do novo 
reginien não inspirareni saudades dos ultimas da mo
narchia, ruins niesmo como elles são. i. 

Outra nuo é a origem das prophecias. As palavras por 
mim griphadas soEtram muitas vezes como um dobre 
lugubrc aos ouvidos dos republicanos sincero~, mas não 
convenceram nunca da pretensa verdade que eqcerravam . 

Por mais desastrados que correram esses primeiros 
dias, nunca poderiam despertar saudades pelos ultimos ela 
monarchia. 

Em materia de governo rnlo se pôde imaginar cousa 
mais abominavel que a decomposição moral do regímen 
clecahido. Era o esvoEJ.çar dos corvos em derredor da carniça. 

A podridão era a nota rriornl desse malsinaclo termo 
da Yida. 

Os prophcto.s eram contemporaneos dos acontecimentos, 
m as escreviam-nos com antedata, de modo u parecer que 
os prognosticavam . 

Silva Jardim, que presenciara os primeiros dias da 
Republica.> lia com antecedencia o destino da instltuiçuo. 

A entrada em Goyana fôra trimnphal, as ruas estavam 
embandeiradas, os habitantes chegavam ás portas, alegres, 
tumultuosam.ente, olhando com sympathia o illustre hos
pede. 

A conlerencia te e logar no salão de uma sociedade; 
ao som de musica, en tre vivas e flores e o estrngir de 
innumeros fogctetes . 

1 Memorias . e v iagens, p<1f;S. 373 e 374. 
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De Goyana dirigira-se a Iguarassú, onde fallara com . . 
exito . Desta cidade e seus u~redores nos falla cheio de 
saudosas recordações e por um modo inteiramente estranho 
á política> o que n:ie leva t'c reproduzir essa admiravel 
impres~ão que a vida nortista produzira em seu organismo 
de politico e homem. de lettras . 

« Era á tardinha, o sol punha-se no occaso, e a naturezn 
nortísta tomaYa um aspecto de estranha melancolia naquella 
solidão. Que o era . Parecíamos marchar por uma cidade 
deserta . Realmente, Iguarassú> a p1·üneira povoação da 
província) testemunha de assaltos contínuos ele índ ios 
durante o período colonial) é muito pouco habitada. 

Cantic~3 suavíssimos chegam aos nossos ouvidos. 
Partiam do côro de um convento proximo> collocado 
naquella a'1.tura para dominar o horisonte) onde ao longe 
se destacava a ilha de ItamaracÉi> a segunda parte ela 
capitania ele Santo Amaro, e celebre pela e:xcellencia das 
suas f'ructas., especialmente elas ela arvore da mangueira . 

Era uma musica religiosa) lll11 hymno da igreja 
entoado naquella solidão por umcts pobres freiras> que se 
viam· ás vezes a braços com a fome. Naquell:::: hora eram 
alguma cousa de divinal aquelles accordes) canto.dos com 
voz plangente e ungida, especte de lamento de virgens 
retidas no seu amor pelo mundo, Yoltados sómente os 
seus affectos para um deus frio, morto, crucificado, in
capaz de realmente estender-lhes os J raços n 'um o.mplexo 
puro e fecundante de esposo. A harmonia do orgão, 
esse adrnirnvel inst rumento creado l ela Idade-Méclia, 
augmentava o encanto daquelle espectaculo antigo, tõ.o 
estranho e inesperado nesse rn.orn.ento pura o meu espirito, 
preza da agitação mundann) e convidava-o a uma 1·eve1·ie, 
,sem fim, n'uma meditação tranquilla, pelos seculos atora, 
transportado do mundo da acção para o do ideal. .. 

Silenciosos, alli ficámos muito tempo> eu e o meu com
panheiro... Já o luar cahia em cheio sobre o campa
nario. 
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Seguimos : agora era uma ruina que se nos apresentava 
ú vista . Uma antiga igreja, que a falta de it e de 
recursos fizera abandona.r . Era a primeira vez que eu 
via ruin·· s em meu patz . Tres paredes sustentavam-se 
ergLlidas, tendo cahido quasi todo. a ela frente, que servia 
de entrada, conserva ndo ainda, entretanto, o portal, de um 
raro lavor . O tecto era o céo, azul e estrellado, sobre as 
nossas cabeças . 

Havia somlJras mo vecliças, especie de phantasmas, 
creados pela osc[llação da folhagem recortando-se aos cla
rões da lua, e alguns inse ctos rastejavam pelas f'olhas sêccas. 

Um como que ar de mortos bondosos se espalhava 
em tôrno, não sem acordar na alma o pav<)r natural 
que inspira todo o passado lugubre. )) .1 

A 2 de julho regressava ao Recií'e, voltando p~r Olincla, 
partindo a 6 para Palrnares. Naquelle dia commemoravo. 
o. grande data btthiana e fôra alvo de uma ruidosa mani
festaç8.o dos acadernicos de direito, filhos do. invicta cidade, 
que assim achavam meio ele protestar contra o ataque, á 
mão armada, elos co.padocios na ladeira do Tahoão . 

Em Palmares füru-lhe offerecido um banquete ele cem 
talheres, após a cout'erencia na praça publica, a que 
assistira numeroso o.udltorio, que o cobril'R de prolongados 
applausos. 

Tres dias depois realizava sua. ultima conferencia em 
excursão pelo interior ela provincia, na cidade ela V ictoria, 
onde lhe foram prodlgalisadas novas manifestações de 
apreço. 

A 14 confraternis<:rva com a colonia franceza, por 
occasiuo de encerrar a reuni<Jo do partido, presidida por 
Martins Junior. 

Era preciso tornar patentes as . vistas do conde antes 
de voltar este do extremo Norte, e lavrar em 1neetinç/ 
publico um protesto em norne elo povo pernambucano. 

1 Memorias e viagens , pags , 380 e 3S1. 

) 
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« Estava-se em plena guerra civil e achavamo-nos sob a 
espada •do Poço da Panella, onde morava o caudillio; 
poderiamos ser victimas da nossa generosidade; mas o 
Iniperio do Norte não se formaria para submetter a R epublica 
do Sul sem protesto desse mesmo Norte. O príncipe seria 
afinal vencido, bem como os seus sequazes. 

( ' 

Não nos enganámos. Esse meeting, embora não realizado, 
oi a demonstração da maior força moral para o nosso 
partido; e, de torna viagem, o Sr. Gastão de Orléans fazia 
um discurso aos estudantes, na Academia, garantindo que a 
monarchia seria a liberdade, e que cederia no dia e1n que 
as urnas exigissem, a Republica. >> 1 . 

O mottvo por que não realizara-se o meeting annunciado 
foi de todos sabido. A' ultima hora, o delegado de polici.a, 
receioso di.')S successos, procurara Silva Jardim e o dissuadira. 
de fa.llar, assignando um documento escripto, em que se 
declarava impotente para manter a ordem . 

Em vista dessa fraqueza da autoridade, salva assim a d i
gnidade do partido, terminou a crise aguda ela propaganda na 
capital de Pernambuco com a presença nella de Silva Jardim. 

«-Então não vai até o nosso Ceará, perguntava-me 
João Cordeiro no banquete que ll1e of.ferecemos em Per
nambuco, na sua volta ao Sul. 

- Não posso, e sinto muito. Queria ver a terra da 
luz, disse-lhe sorrindo, conhecer Barbosa Lima e outros, 
e moços da Escola Militar, que Candido 'Iariano, desterrado 
do Rio, me informa ser nossa partidaria. Nem poderei 
mesmo ir ao Rio Grande do Norte, onde Pedro Velho me 
espera, e onde Luiz Souto, o irmão do nosso coreligionario 
José Leão, pretende hospedar-me. O m esmo acontece quanto 
ao Maranhão, Parà e Amazonas, onde tudo estava prompto 
para receber-me. 

- Sabe que se falla na sua candidatura pelo 8° districto 
de Minas "? 

1Memorias e Viagens, pa.g. 399. 
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- Sei, e já qüe assim é, devo estar mais proximo do 
theatro dos acontecimentos . 

- Aconselho-lhe que nuo toque na Bahia . Seria j)sujeitar 
os nossos corelig ionarios dalll a um novo confiicto, e 
expor-se a uma morte certa. Os bateleiros estilo todos 
colligaclos para afogal ·O no mar, na t ravessia. 

- Não serão ameaças vãs~ 
- Não, não süo. 
- Nesse caso, irei d.irectamente. 1 )) 

« Emquanto o ministerio Ouro Preto se organisava, eu 
tivera a idéa de enfraquecel-o no berço, c01wocanclo um 
nieeting, em que o povo do Rio protestasse contra a chamada 
ao poder ele um homem que o opprimira com ui11 imposto 
que o levara á revolta. Era um recurso ele guerra muito 
justificavel, e que por ia O governo, ainda nao C'.ilnStituido, 
sem m esmo ter chefe ele policia definitivo, na contingencia, 
ou de reagir desde logo contra o direito de reunião, 
impopularisando-se, ou de consentir no exercicio delle, 
deixando, pois, que a torrente republicana seguisse victoriosa. 
Porém, apezar dos esforços conciliadores de qu e nesse 
momento foi orgão Annibal Falcão, nada se pôde conseguir 
do elemento do partido, que o chefe r ecem-eleito di rigia, 
eximindo-se mesmo esses coreliglonarios de um modo publico, 
ele toda a responsabilidade dos acontecimentos. Em taes 
condições preferi, como sempre, a inacção a qualquer attitude 
que revelasse sérias divergencias, somente prejudiciaes ao 
nosso triumpho politico . 

Forte, pelo nosso silencio, o m inis tro apresentava-se 
dias depois ás carnaras, erguendo o grito de e< Viva a 
Republica >), que o padre João Manoel levantara, e elevando 
o outro de «Viva a Monarchia . >) ( Obra citada. pag. 413) 
..... ... .. ... .. .............. ................. ................ 

« Entre os bons auxilias que nesse momento me não• 
falharam, elevo citar a pessoa de Ferreira de Araujo. Com-

1 Memorias e Viagens; trn.g. -103 e 4.09 . 
s, J,-i5 

, 



226 

quanto a Ga,;;eta ele No ticias se reservasse nma. liberdade 
de apreciação dos actos p;overnamentaes, como jornal 
neutro'- que era, comtudo a minba colurnna de franca 
propaganda ahi funccionava continuadamente, sem_ que a 
folha tivesse out1?a recompensa além ela minha colla
boração. "- Já alludi ao papel político da Ga:.cta na obra 
republicana ; mas devo consignar aqui especialmente -esse 
apoio excepcional, que jó_mais falto u, vindo de uma perso
nalidade ele politico modero.elo, alma tranquilla, ele artista, 
amigo da vida no que ella tem ele são e de forte, e 
sobretudo cornçao aberto ao impulso generoso de todos 
os bons tentamens. )) (Obra. ciLida . pag. 416 . ) 
••••••••• t ••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

« O ministerio empr egava esforços extraordinJ.rios, no 
sentido d~ desenvolver o jogo Jnncario, afim de que a 
orgia ·financeira fingisse riquezo., e o paiz se suppuzesse. 
feliz qua\1to aos recursos materiaes. Politicamente, a 
maior oppressilo e concepção pareciam triumphar da 
propaganda r epublicGnR. As eleições ele 31 ele agosto tinham 
sido por toda a parte umt, serie ele escandn.los e de 
vlolencias. >) (Obra citada. pag. 419 .) 

A victorill elo governo ffm1 ele facto geral, porque a 
liberdade de voto tinha sido ele todo sophismada. Por 
outro lado, o governo irritava o elemento militar, sendo 
o incidente acontecido ao tenente Pedro Carolino o pri
m eiro signo.l de alarma, a qu devia responder Benjamin 
Constant com o celebre clisc!1rso ela Escola Militar, e a 
que cleYia seguir-se dias depois ::i. prnclamaçuo do. Hepublica . 

Nüo hrt escur ecer que o ffeito de todo esse trabalho de 
propg_gandFl f0ra de urna influencja capital no animo elo 
governo. 

Rememorando esse trabalho, diz o Sr. Felisbello Freire na 
sua Historia Constitacionai : e< Eis ahi os serviços que 

~· prestou Silva Jardim na phase mais aguda e perigosa 
ela propaganda. 

i O Pai:; cobrara 200.$ pela publicaçiio cb carta de 5 de janeiro, 
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-' 
Foi elle rruem lhe deu esta activiclade e quem imprimiu- _, 

lhe a celeridade q:ie se accent ll':m ele 1888 a novembro 
de 1889 . E' uma das suas mais imponentes figura~ Podem9s 
m esmo dizel-o - nesta phase foi elle quem m elhores ser_ 
viços prestou. Occupou o pl::mo superior ela collaboração 
rncntal da propaganda) ela qual dccahiu, logo que a as-
piraçuo clemocratica foi uma realidade eom a r evolução.- 1 

As causas dessa decadencia nüo suo outras além 
elas qLrn foram apontadas. 

De modo algum podem ser levadas ú conta ele suas 
theoria. ) porque, sendo estas de procedencia r epublicana, 
ou m elhor, insp irJ.clas rm politica positiva de Augusto 
Comte, nilo deveriam ser motivo de exclusão em uma 
republica fundada ao que se diz por Benjam!J.1 C::mstant ! 

Só o oclio 1 es ·oal ou collcct ivo gera dessas mons-
truosiclaclcs. 

Pela logica do::; ractos, onde cleYera dcsenvol ver-se a 
act h-idaclc de SUva Jardim slnüo na sua provincia natal "? 
e C'S ta havia sido e!ltreguc no Sr. Dr. Francisco Portclla, 
naturalmente por inclic::i.çüo do ,'r . Quintino Bocay1JYu, 
ministro elo Exterior e inter ino eh Ag eicultura. 

Dnplnmcn te minis trn ( por unm f alsa 7noclestia elo 
Sr. Francisco Gliccrio_, qnc :i.prcsentou um nome laureado 
por si_, rüncla nesse u l tinw nwniento, sem cl n;;ida, por nJo 
estar clefinit1vam nte assentada a r epublica ), o 1nesmo 
Sr. QLüntino Bocayuva, talvez sem pensal-o, começou 
obstruindo o acccsso de Silva Jardim na direcçJ.o da 
politic:t ele seu Es taclo, de modo a q11e nem para r epre
sen tante ÜC'llc fosse: <1.pro..-citn. lo na fut.ura Constituin te ~ Por 
outro IR.elo, o Sr . Cn.mpos Sa ltes, pertencente ao grupo pau
lista, a que Silva .Tu.rdim allucllra cm seu mauifesto, empos
sara-se depois ela p'.ls ta ela Justiça e o Sr. Francisco Glicerio, 
omborn não fosse minis tro ele facto, era-o r.le direito, 
ncocorn.ndo-se por clet.rús ele todas as pastas e ccdenclo li_ 
que primeiro vagasse, visto como jú não havia neces-

1 P~g. 24i. 
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sidacle de dar honiens p:Jr si, porquanto a rnonarchia 
havia efü~ctivamcn te bn_crucaclo. Accrescente-sc a isso que 
o Sr. Aristides Lobo, oulrn adver.:;ario, ns~::.mrtirn o cargo 
ele ministro do Interior. 

O que resb1.va a lém das pastas technicas ~ Um trausf'uga 
da vespera, um monarcl1i ta p:ir temperamento e por 
educação . 

H.estava o Se. H. uy Barbosa, a quem Silva Jardim, é 
o caso ele dizer , nunca vira mais gordo . 

A aceítação elo Sr. Demetrlo Hibeiro, partidario das 
doutrinas positivistas, cuja ultima appliçação funesta foi a 
ele indicar em cJ.rta o sea successor, a aceitaçilo do 
Sr. Demetrio H.ibeiro, dizia, é mais uma prova de que 
as idéas p1~gadas por Silva Jarclirn, que eram as mesmas 
que elle devera adoptar em communhtio com Benjamin 
Constant, ifao podiam ser a causa de sua cxclusuo, pois 
como é sabido e o proprio Sr. José do Patrocínio o pro
clamara bem alto e< a republica, o. que Silva Jardim sa
crificara sua vida, nEto teve um cargo de confiança para 
dar-lhe)), 

Mas ahi está a distancia que vai ele um homem, ele 
coração a pol!ticos sem, entranhas 1 

Aquelle soube perdoar os maiores excessos de lin
guagem do tribuno indignadamente uni_eaçado em sua 
vida pelos atnq ues constantes da guarda negra, cuja orga
nisação lhe attr·lbuia (conferencia de 30 de janeiro, in-flne ), 
e fez-lhe justiça reconhecendo que, á vista do trabalho 
de Silva J ardin-1, a republica estava feita nas consciencias . 

Si se quizcsse compor um tribunal Iara julgar do 
autor da dissiclencia, qLlC se insurgiu contra a eleição 
do congresso ela rua ele S. Bento, de certo que n&o 
encontrariam j :..lizes nem mais suspeitos nem tão intima
mente mais itderessados cm punir o réo de lesa-politi
cagem. 

1 O Sr. Laffay ete _R. Pere ira disse que a Politica niio t em entranhas . 
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Depois, outros elementos ele natureza diversa vieram 
se juntar a estes. ·,p 

Offerecia-se um enorme campo de explor~ção positiva, 
na accepção que o vulgo dó. a este vocalmlo. Surgiram 
de toda parte os rabulas ele alcleia. 

O governo do Marechal Deodoro f'ôra tomado de assalto 
pelos aclvogaclos ela nascente dynastia. 

O Sr. Portella, que muito boas propinas possuia em 
mãos, teve de se ver entre a cruz e a caldeira. Era mister 
afastar a todo transe os homens serias, os patriotas, 
porque o momento era unico para se fazl::'r particlo ·com 
a sorte do partido. A divisa - vencer· ou niorrer - dos revo
luciona.rios transformou-se nesta outra - enriquecer pa1Yt 
viver. ~ 

A campanha do odio autorisou o conluio da clepre-
~ 

dação em que, devo fazer justiça, o chefe da primeira 
não tomou parte, mas tambem não soube impedir o 
consorcio. O Sr. Portella, por mais bem int1~ncionado que 
pareça, foi o instrumento inconsciente de ambas, mostrando
sc por fim inconciliavel com Silva Jardim, em materia 
ele o.clministração e representaçao estacloaes. 

No dia. 15 de novembro, Silva Jardim esquecera os 
llomens só para ver o. Hepublica. Depois da passeiata 
patriotica apparecera na run. do Ouvidor, attraJliclo pelo ruido 
da proclamação. 

Para logo com Annibal, José do Patrodnio e ·outros 
com11anheit·os ele luta encaminhon-se para a Gamara Municipal 
naquella celebre jornada civica, que conscientemente se 
dirigia aquella corporação para, na fórma da lei, o seu 
vereador mais moço e all i presente proclamar o. republica. 

Fóro. e3ü1 a ultim a mo.nifestaçuo propaga:iclista ele Silva 
Jardim; dahi por diante consagrou-se todo ao applauso elo 
Governo Provisorio, que tão mal o acolhia. i 

A direcção que tomaram os negocios · pnblicos nn meu 
EsLado e em geral, me afastava. eles e louva-deus continuo, 
o CJLle pern.nte os olhos ele Silva Jardim não tinha qualificação. 
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Essa divergencia ele idéas nos separava politicamente, 
e, como ~uccedera com o Pos itivismo, só mais tarde 
reconhecera que m1 tinha razuo e por sua vez retirava 
seu apoio moral a esse simulaceo do governo repuN icano, 
que até os ult imos dlas do militarismo enchovalhou este 
miserando paiz com os seus conscientes desrrtanclos e 
condemnaveis pronunciamentos . 

Foi depois ela proclamação da Republica que Silva Jnrclim 
teve consciencla de sua personalidade politica pelo uppello 
universal que fizeram aos seus relevantes serviços para 
intervir na política em favor dos opprimidos. 

A sua correspondencia durante o primeiro anno tomou tal 
extensão que foi preciso ter a seu seryiç.o mais de um auxiliar . 

Entre out,,os, o Sr. Tiberio Mineiro prestou-lhe inolvidaveis 
obsequios com. o desprendimento característico que lhe é • proprio. Porém, em geral, nada podia fazer, porque tinha 
contra si a maior ia do niinisterio, que se acastellara por detrús 
do Generalissimo e só cuidava do que lhe dizia respeito 
ou a seus amigos. 

Em tôrno ele cada membro do governo gyrava um 
erichame de pretendentes a todos os lagares e emprezas, 
e djfficil fóra tomar chegada junto a qm1lquer delles . 

Nessas condições escrevia e as suas cartas, como a 
cor responclencia em geral, eram sonegadas por essa cornman
dita de interessados na sorte ela Plepublica e o. cada lnstonte 
achava-se em falta com. os seus am igos . 

Perdera mesmo aquella auclacia nnturn.1 , qu e ta.ilto o 
distinguia do commum elos republicanos e sujeitOLL-se ao 
papel secundaria de membro clu. comrnissüo eleitoral, a 
tantos por mez, pam tiJZer o r egulamento que ele futuro 
o havia de excluir elas u rnas, resalvando assim o re
sponsabilidade ministerial, aco.stellada no proloquio popular 
de~ que - quem parte -; reparte ~ não fica corn a nielhm· 
parte nem para si Lrn arte. 

Tarnbem a Histor ia difficilrn ente regis trará uma ingrn~ 
ti <:lã.o taman.Jrn 8 não h a de ser· com demonstrações posthumas 
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que os factores dessa medonha perversidade se justificarão 
perante a posteridade da falta ele civismo com que t["éltaram 
o maior vulgarisador elas doutrinas republicanas~ 

Nesta segunda parte procurei esboçar o seu trabalho 
de propagandista, como na prinieira me esforcei em de
monstrar o que fôra como honicni. H_esta-me agora ex
aminar ligeiramente a sua intervenção nos negocios publicas 
dos Estados da União, como politico, e quaes as causas 
de seu afastarnento do scenario brazileiro. E' o que farei 
na terceira e ultima parte, que terminarú pelo seu exilio 
e morte. 

"" 

íl 
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TERCEIRA PARTE 

•) 

O FOLITIOO 

. A Republica fizera-se de sopetão. Quasi que não deu 
tempo a se chamar o. postos os mais em. penha elos nella. 

Cada qual quiz ílgurar como seu fundador . Dahi certa 
exclusão do elemento popular . 

Além do exerclto presente na capital, e ela eli te do 
partido republicano clemocratico, assistiram ú sJ.lva elos 21 
tiros alguns transeuntes boquiabertos. Si houve um plano 
ele revolução foi ele .natureza egoístico. Qual a razão '? A 
divergencia entl'e os grupos politicos que desputavam a 
gloria de fundar a Republica ? Os partidarios da dictadura 
prégada por Silva Jardim, não se entendiam bem com 
os positivistas militares, eivados de orthodoxio., que optavam 
por outra solução politica, e ambos esses grupos eram 
adversarias intrnnsigentes da democracia do Sr. Quintino 
Bocayuva, em quem é preciso reconhecer o chefe uni
versalmente aceito pelo evolucionismo republicano . 

il 

O que se chama povo ::u3sistia. inclifferente ao disputar 
dos deuses nesse olympo da propaganda. 

Não cornprehendia o fim de taes divergencias. Amava 
.seu socego ~ 
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Si o fundador de uma republica é aquelle que a 
procls.m'I'• na praça publica, este com certeza nao foi entre 
nós o finado Benjamin Constant ; mas, si é o que, no nosso 
caso, primeiro ergue o grito ele revolta entre urna certa 
classe de opprimidos, seja povo ou exercito, a excita e 
sahe com ella pam o campo da peleja, com ú1uito mais 
razão não foi este o m areclEtl Deodoro ela Fonseca . 

Então quem foi? Attribue-se a um certo offlcial o boato 
espalhado, na vespera, da prisão dos dous ultimos, o que 
foi a causa determinante da revolta nos quarteis . No mo
mento psichico, aproveitado com talento e rnaxima saga
cidade, o mesmo offlcial talvez, ou outro que igual nome 
tenha, de~ o alanna e as tropas sahiran1 para a rua. 

Notou-se que à frente dellas estava então, aureolado 
pelo gran~e sol da immortalidacle, um martyr ela pre
potencia monarchica, o major Solon ! 

Chamou-se ó.s armas o resto das forças . Diz a chronica 
que foram. procurados em suas casas o tenente-coronel 
Benjamin e o marechal Deodoro, que, por necessidade desse 
golpe de m&o armada, deviam estar flgu raclmnente presos 
no quartel general . 

Si :foi o levante elo dia 15 que produziu a mu
dança do governo, quem fez esse levante ? 

A respo3ta é :3lmples e v -ridica : o nono regimento 
ele artilheria ! 

Mas nt'to se trota ele mna collectivichde . E' preciso con
cretisar o n1ovimento revolucionario n 'urna cabeço dirir"ente. 

Então quern foi.? O t enent -coronel Benjamin º? O ma
rechal Deodoro ? An1JJos estes? 

Não tomo a responsabilidade de dizel-o. A verdade 
pertence á Historia. 

Entretanto, pócle-se affirnmr, sem medo de conles
taçilo positiva, que a abnegaçâo huniarw occupou sempre 
um logar secundario n os factos politlcos. 

Segundo uma Nota do Se. Annibal Falciío, constante 
d.o ~º volume da obra do Sr. Teixe ira Mendes , .iú ate:is 
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citada, ao apertar o.quelle a mão a Benjamin Constant, 
ele volta ela po.sseiato. patriotico., no. rua elo Ouvidor, cl;-:Ssera 
este : «Agitem o povo, a Republica não estú proclamada . >) 

e< Não devo aqui clo.r conta de minhas impressões 
pessoaes, I rosegue o Sr. Annibal Falcão, mas sim referir 
os factos a que assisti naquelle dia memoravel ; é-me, 
porém., difficil deixar de alludir ao sentimento de angustia 
que naquelle momento m e opprimiu o coração . 

Das janellas ela Cicla cle elo Rio dirigiram-nos sauda
ções . Penetrei no edificio claquellc jornal, e, em lJreves pa
lavras, expuz a situação . Era necessario um movimento 
popular, audaz e ro.piclamente organisado, afim de que, 
untes de qualquer deliberação do governo que se ia i__nstituir 
fosse proclamada n H.epublico.. Onde ~ 

Na Camara Municipal. ·:i 

Convidei o Sr . José do Patrocinio, que era entào 
membro da Edilidade, a annuncinr das janellas do predlo 
ele seu jornal o que ia.mos fazer e, em pouco, seguidos 
ele não pequena massa popular, di rigiamo-nos para a casa 
da CamC1ra . 

Emquanto o Sr . Patrocinio fallava ao povo, eu redigia 
duas moções, que foram publicadas nos jornaes do d ia 
seguinte, a segu nela das qua.es era da proclamação da 
H.epublico. por nós outros , org;uos expon ta.neos da Nação 
Bro.z il eirn. 

Chegados ú Cammo. Mnnicipal, cujas clmYes hn.vio.mos 
Lido o cuida.elo de o])Ler, hasteúrnos nas jo.nellas e.lo paço 
urna bandeira r ep1 thlica.na perteHcentc a um dos clubs 
entuo existentes nessa. capita l. Consta-m e que horas depois 
essa banclelm foi dalli retira.da por ordem elo general Deodoro . 

Depois ele alguns cliscuesos pronunciados por entre 
app lausos unanimes, fomm approvaclas ns moções e< e o 
Sr. José do Patrocín io, como vereador mais moço, a quem, 
na fót·ma ela Constituição ainda vigente, incumbia acclamac 
o novo soberano, tendo decahido D. Pedro II, proclan1ou 
H Republica. )) ( Pags, 230 e 23J elas Peças ,justificativas. ) 
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De minha parte dou testemunho desses factos, menos 
no t~cante ao dialogo travado entre o Sr. Annibal Falcã.o 
e Benjamin Constant, a que não assisti, mas que tenho 
como vericlico e de que decorreram taes circumstancias. 

A' vista, pois, de tudo isso, onde foi a Republica pro
clamada definitivcunerde, na porta do quartel general ou 
no ambito da Gamara Mnnicipal ? Quem legalnierde fez 
a proclamação ? 

Não é m eu desejo despir um santo para vestir outro, 
mas convém apurar essas qLrnstões. 

A revolução social, que emergiu da propaganda republi
cana, quem na fez foi o grande anonymo, a que por escarneo 
chamav,.am o povo brazileiro. 

Esse teve os seus heróes e os seus martyres, desde 1710 
a 1792,11 .. de 1817 a 1824, ele 1831 a 1835, 1848, de 1870 a 
1-889, e de 1891 aos dias de hoje. 

Em todas essas épocas houve quem se sacrificasse pela 
liberdade, sahinclo do anonymato para morrer no esqueci
mento . 

Nem por isso são menos gloriosos esses illustres e 
desconheciclos precursores ele nossa indepenclencla clemo
cratica . 

A esses obscuros heróes ele todos os tempos, que arros
taram privações ou se abysmaram no sanctuario da His toria, 
devemos as nossas homenagens. Um preito ele coração 
aos defensores da nossa pa.tria. 

No dia 'L 7 ele novembro de 1889 foi Silva Jardim apre
sentado a Benjamin Constant pelo Dr. Teixeira de Souza, 
que tinho. com es te antigas relações ele amizade. Antes 
elo. revolução o organiso.dor do movimento patriolico que 

· explodiu a 15, ó. frente elo qual prirn_ciro tomou logar, corno 
vimos, o distincto major Solon, encontrara-se com o mesmo 
doutor e lhe fallara rapidamente da intenção, em que estava, 
de fazer um levante geral, accrescentando não poder adiantar 
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m ais alo'uma cousa naquella occasião, por estai· sendo 
espiado. Deea-se is to na rua do Ouvidor, e havendo com
municado essas confidencias n alguns rapazes ela ~scola 
:rviil itar, entee estes nomeadamente o Se. Tasso Fragoso, 
exultararn ele enth1 tsü1smo, por ver que o seu illus tre mestre 
estava resolvido a levar por diante uma resoluçi1o deBnitiva 
e aconsellmram ao Dr. Teixeira. de Souza a procurar aquelle 
em sua propeia residencia. A 11 procurara-o o mesn10 
doutor em cornpc.mhia de Annibal Falcüo, que relatou em 
Nota, jú ci tada, o r1ue de mais importante occorrera nesta 
conferencia. 

Ao scr-lllc apresentado Silva Jardim, dissera-lhe Ben
jamin Constant conhecei-o ele nome e aprecial-o muito 
pelos seus serviços, e si n~io procmara entender-se clire
ctamente com elle, era por lhe haverem dit:::> que era um 
republicano sangui1w1·io e elles quererem fazer rn-:;1a revo
lução toda paci fica ... 

O Sr . Dr. Teixeira de Souza poderá dar tes temunho 
dessa entrevista, cujo transumpLo, si não me falha a memoria, 
é o que acima r eferi e que aqui consigno para r eforçar a 
these principal da exclusao politicado biographado do seio do 
Governo Provisorio . 

E' verdade que em Campinns, no mais acenado do seu 
discurso, Silva Jardim p eclira para o principe estrangeiro 
e expatriaclo a pena ultinia, si el le resistisse ao mooi1nento 
liber taclor no clia ela sua reti1·acla . ( Vid. pag. 159 in fine 
destes Apontamentos.) 

Assim, em toda trica politlca ou mentira social ha 
um fundo de verdade. Mas era isso razuo para os pacificas 
conspiradores elo levante revolucionaria de 15 de novembro 
intrigarem-no com o chefe m ilitar? N ao se vê nessa 
delação· o antigo odio mal supitado e a vingança premedi
tada contra a a ltivez do m oço revolucionarlo? 

Silva Jardim tragara calado esse desgosto, como outros "' 
muitos, pois elle bem sabia d'onde partiám. Pois não 
est iveram presentes á conferencia em. casa do marechal 
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D odoro testemunhas oculares do meeting de Campinas "? 
Para qne occulto.r cBsas c iecnrns tancio.s e levor-se á conta 
de ini'i':'atiduo e menospreço o múo pugo que n Republica deu 
a urn ele seus rm1 is eminentes orgõ.os °? 

Que os inirn.igos desta inst.ituiçuo façam desse olvido 
um capitulo de o.ccusação, comprellencle- :::;e logicmnente, mas 
aquelles que acornpanliaram de perto a Yida do illus tre propo.
gandistn nüo leem direito ele attribuir ü collectiY ido ele gover-
11amental o que rol obra de alguns iuvojosos perigosos . 

Tudo mai3 que occorreu a Silvíl. Jard im deriYou desse 
afastamento premeditado; sendo certo que uma neorose 
aguda de mando apoclerou-se c1el1e, quiçú com vis ta de 
relmlJi litar-se no couceito de seus coroligiono.rios . 

Se1'ia preciso 1' char os olhos ti verdade, para não 
recon ht:-~...:er que o organisaclor da revoluçuo elos quarteis 
fura Benjamin Cons tF.lnt, e c.ssim p11ra nuo attestar que 
o siistel-itaclor dn_s instituições preexistentes. foi o marechal 
Deodoro da Fonsew . Essas cllms incfo-idualiclacles se cmnpletan1 
uma ú outra . Ambos possuiam um grande coraçuo e 
differiam apenas em que o saber e a inteU igencia de um 
eram só compn.ravois ao cm·acter e ao bom senso do outro. 

Os dous se completavam no tocante em que ambos, 
arrastados ou itnpulsíonaclos pelo niesmo sentimento, 
como diria um positivis ta em gyr in orthodoxa, era e.·
clarecielo o caracter ele wn p ela intelligcncia elo outro . 

E' muito commum esse dualismo en1 nossas cousas 
publicas. 

Cada indlvicluo husc::i. em outro as qualidades que não 
possue . Deste consorcio de faculdades inherentes ao ser 
humano nascen talvez em. hora propicia a Republica, assis
tida além disso pelos espiritos crentes qL1e, tendo se com
promettido no movimento elos quarteis, recciavam pela 
desforra governamental . 

E, si o m edo no principio das sociedades foi o geradoe 
dos deuses, muito é que no fim do seculo XIX procreasse 
a Republica, essa diva de nova especie. 
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Eslú no consenso ele todos que os principoes com
panheiros da jornada de 15 de novembro concorreram 
patrioticamente para a ins tallaçüo definitiva do 9overno 
Provlsorio naquelle dia rnernoravel. 

Ntio aclmir·a, pois, que a lguem_ se lembre de avocar 
ao Sr . Quint.ino Bocayuva, por exemplo, alli presente, a 
gloria deste feito, que sem a sua logica intcrven çilo e 
pelas razões adcluzidas não se teria fe ito. 

Tlldo isso prova c1ue a obra da fundaçuo da Repu
blica ó collectiYa e, embora alli não estivesse presente, 
Silva Jardim teve nella um forte quinhJo . E' corno se 
tivesse disposto o espirita publico para receber, mesmo 
subitamente, a noYa da_ peoclamaçüo. Ló. o facto ele o 
alheiarem, por Inedo ele se tornar sanguinario, nüo exclue 
sua cornparticipaçüo na g rande olJra. 

Eu sempre desejaria setber qual teria sido o proce
dimento dos paci ficas deinocratas, si o Conde êl'Eu e< re
sistisse ao movim ento libertador no dln da 1'etirada )) ; e 
si effectivaráente nuo pedirian) para cc o principe es tran-
geiro e espatriaclo n pena ultima º? 1 )) 

Desde o n1on-iento em que os sentimentos elo Ma
rechal Deodoro deixarnm ele ser patrioticamente esclare
cidos pelo genio de Benjam in Constant; a clictadura r e
publicana descambou em tyrann ia . 

9 Governo Provisorio enfraqueceu-se na opmrno pu
hlica, mas o caracter de ferro do honicni elo facao, como 
o clrnmavo.m os seus a feminados compa nheiros da junta 
governativa, 111anteYe n instttnlçüo, que sem aquelln von
tade unica teria naúfragado nos rochedos da restauraçuo, 
que, pA.ssada o_ hm·a da estupichficaç.uo ela tormenta revo
lucionaria, SUJ'giram das aguas turYas, corno urna ameaça 
tremenda ao baixel da Hepnlfüca . 

Pócle-se dizer que, seja quern for o fllndador desta, 
Benjamin Constant pelo seu esp:rito organico, ou outro _ 
qualquer pela sua intervençuo opportuna no movimento 
libertador, o sus tentaculo della nos primeiros tempos, o 

.) 
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seu salvador> foi o Marechal Deodoro da Fonseca> a quem 
todo republicano bem inten~ionado deve fazer j ustiça 
inteiraf apezar dos erros> que por suggcstões de oLltros füra 
obrigado a commeUer. De tudo isso no omtanto füra absol
vido, pela sua grande abnegação ao poder no dia das 
reivindicações tumultuarias . 

A Republica fo i> pois, sobretudo> obra dos brazileiros. 
Quando assim me pronuncio, é em attenção á differen
ciação etlrnica elo povo . A obra ela Republica é tanto 
mais meritoria> quanto procede de typos verdadeiramente 

( • 

nacionaes . 
Real~.-.;ara-se êl maxima do Marquez de Maricá por 

quem de d~re ito se arrogara como tal. 
Dizia> ha 60 annos> o velho marquez : 
e< O primeiro imperador foi deposto> porque não era 

nato, e o segu.nclo ha ele sel-o, porque não é niulato . J) 

Peço permissão êlO illustre Dr. Silvio Romero> onde 
se lê essa passagem, com tanta propriedade applicada á 
situação da Republica no presente, para transcrever aqui, 
como demonstração a outro princípio, os trechos que 
precedem a esta notavel excavaçüo : 

e< No Brazil> escreve o benenierito sergipano, onde as 
duas forças, a natural e a social, teem estado constantemente 
em acção ; onde a formação elo povo foi, por um lado, 
um resultado da burguezia, ela plebe, elo terceiro e elo 
quarto estado, e onde, por outro lado, o caldeamento 
das tres raças fundamentaes tem sido immenso, a democra
tisaç8.o é fatal e a rnonarchin é uma clümera. 

Em um povo dest'arte argamassado, os mestiços 
( de todas as gradações e matizes estilo em maioria, e 

nos governos democraticos a maioria dieta a lei. Todos 
os grandes factos de nossa his toria são outras tantas 
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victorias elas populações brazilelras, novas, mestiçadas de 
sangue e ele sentimentos e de intuições . 

l> 
A primeira raça, cujo concurso directo foi dispe 11saclo, 

foi a el o incola prirn itivo, o c11boclo . Cedo se llrn deu 
liberdade, carta de alfoer ia; porque cedo foi conhecida 
a irnpmficuidc: cle ele seu auxilio . O inclio extreme ou 
morreu ou retirnu-se aos reces::.os elo i1aiz . Foi isto logo 
no clecorret' elo segundo seculo ela conquista, at6 meados 
do terceiro . 

O segl.llido concurrente, cujo poder clirecto, cuja d irecção 
imn-;ediata Leve de cl ispensot'-se, fo i o colonisacloe port11guez. 

A Inclepenclcncia nilo tem outro signifi cado. 
O terceiro e uHirno, que pôde ser dispensado em sua 

contribuição immcdials, que era o traball10, fc~ o negro. 
A aboliçilo da · e.sci'etvicltw niio tem outro senti<lo . 

.!) 
Sobre estes tres . füctores de nosso 1 ovo, de nossns 

riquezas , de nossa cultura, e com o proprlo auxilio delles, 
6 que se formuram as populações genuinamente brnzileiras, 
resultado das tros corrente -rue confluiram, da8 tres 
ulmss que se fus ionaram. 

A Repui>lica foi uma victor ia. clessns populações novas, 
representadas por seus homens mais eminentes, e por isso 
tem o apoio e reclama os applausos do nosso povo . « (Dou 
trin.,a contra cloutl'iria . Introclucçtio, pag . XXJII e XXIV). 

O Marechal Deodoro era a integraçuo de todas essas 
populações, o logaritllmo das tt'e.3 raças em fusionamento . 

Como .tal devera ser acolltida a Repu lJlica entre nós e 
por isso me.srno acato.ela e respeitado. M3S assim não 
se deu. 

Os representantes elo partido republicano de S. Paulo, 
fieis ús tradições elo seu passado, abriram as portas ao 
aclhesisnw, e a 11ova organisaçJo partic ipou do vicio capital 
que prnclt1z ia a antiga carcorna no t•egimen decahiclo . 

11 

E aquelles adeptos, cons tantes elo qLw haviu ele peioe 
nos velhos partidos, . e que, Deis por sua vez ás tradições 
de seu passado indecoroso, erigiram o velho cacique em chefe 

s. J.- 16 
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de uma dynastia porventura mais ruinosa à Pat-ria que 
a lis ta ,civil elos principes expLLlsos . 

Nuo houve bastante patriotismo para assentar a Re
publica nos grandes moldes democraticos qlle a aspiraç.80 
uaclonal havia clellneo.clo . 

Já em agosto ele 1888 escl'evla cousa que se pci.recesse 
concitando meus patricios a entrar na cruzada contra a in
stituição condemnada : 

« Estamos convlcto3 de CI Lte em Jweve essa indifferen~:a 

opparente se converterá em real euthusiasmo pelas icléas 
dernocraticas; e o Rio Grande do Norte ( Potyguaránia ), 
que se mostrou ü1capo.í': de supportnr por mais tempo o 
opprolJrio da escraviduo ela raça negra, 118-0 quererú ser 
curnplice '-na escravidão do Brazil inteiro. 

A eliminacão da escraviduo fo.l o prodomo real ela nossa L , 

verdadeira emancipaçúo politica, porcJl:Le antes a communhuo 
brazileira r esentia-se da differenciaçtio de castas e privl
legios sanccionados pela monarchia, a quem cumpre extirpar, 
como a mais pern iciosa das instituições eu ropéas ! · 

O m esmo direito que tinha o senhor sohreoescrm o possue 
o monarcha sobre os suhcliLos, e já que annulúmos o primeiro, 
acabemos de vez com o segundo destes funes tos princípios. 

Instituamos para sempre um regímen de paz e lilJer
dacle, . de que só a Hep ublica nos offerece exemplos . 

O nosso momento social r ecla ma com todas as f'orças 
esta reí'orma, e as classes industriaes devem comprehender 
melhor que nenhuma outra a maxinL. moderna do tra
balho livre no paiz livre . 

A reorganisaç.ão não se farú sem a extincçilo da mo
narcllia, depois da lei que igualou todas as condições 
sociaes e lançou fundo a desigualdade entre o regímen 
clynustico e a libercbde repu)JlJcana. 

~· Sem a remoção desse iwsado e caríssimo artefacto não 
poderemos nunca entrar na senda do ptogresso e caminhar 
ao lado das prosperas nações americanas. )) ( Potigua1·ánia 
n. 2, pags . 27 e 28 ). 



243 

Or a, o que o: a.dhesismo pr imeiro instituio, contra o 
voto talvez daquellt:s r1ue o impla ntaram sem peias nem 
medidas, foi essa cíe::si()Ltal claclc entre o regirncn clyn~stico 
e a liberctactc republicatia . 

Emergia-se de um duplo captiveiro para immergir-se 
11outro, porven tura m ais to rpe e injust ificado . 

Foi essa í1 obra elo eleme11to pm1lista, tão difücil ele 
extirpar ainda hoje pela forte 11omogeneiclade que apresenta . 

Facil seria então governar com os republicanos e admi
nistrar com os monarcllistas probos, como os havia, mas 
nuo arredar ele seus postos cidadüos dedicados ao serviço 
pulJlico e substitui-los pela vasa de todos os partidos . 

Comprehencle-se que a parte sã elos monarchistas ficou 
por um pudor innato nos homens ele lJrio cle~toclos os 
tempos e que o convite a adherlr só aproveitou aos 
fundibulnrios ele todas as classes, c1ue tinham as-'crenças 
clacruelles, mas nuo possuíam as virtudes cívicas . 

Esse proceder desgos to u aos bons republie<:l.nos e aos 
patriotas elos partidos clecalllclos e afastou-os elo Itamaraty, 
cuja ncquisiçuo, como todos sabem, j"'l reveJm·a os tristes 
acontecimentos c1ue se seguiram . 

Foi essa s ituaçüo que Silva Jardim não vio no prin
cipio desse governo, que coli1eça por excluil-o, chamando em 
seu apolo tudo qne se poderia tornar cnmpllce ela grande 
empreitada pol ítica . 

A historia demons tra que a toc!a reYolução ú muo 
armada segue-se o saque ou confisco dos bens elo paciente . 

O '15 ele NornmlJro, feito entre flores e o.cclamações, 
parecia tc~r-se s ubtt·ahido Ct<1uelle fatalismo his torico . 

O saque velo mais Lo.rele ... 

Sob esse ponto ele vis ta, onde melllor se descrevem , 
os primeiros tempos do Gornrno Provisorio é no MANIFESTO 

PoLITrco o.o Estac1o elo Rio Grande elo Sul, na ap1·eciaçao 

JI 
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ela situação pol-itica até 15 ele novernuro ele 1890, de pags. 5 
a 15 desse aclm irnvel opusculo, em CILW a lucidez ela 

l-' 

argumentação excede ·ü3 raias eh evidencia rn.ntl1en1atica, 
e escripto por urna comrnlssuo ele moços r io-g;rnnde11ses e 
q•1e traz a data ele 19 de iJ.bril de 1891 . 

E' cm face dessa crl1zndn. unica ua Yirla elo um povo 
que o Se . Valentim iVIugalhues, inteiramente inJenso ú 
política, lastlmaYa a atti tude de Si lvo. Jard im depois de 
15 de novembro. 

Essa parte ela hiograplüa do mustre propélgnndista estú 
feita po1' mão de mestee e testemunha ocular, sinuo verda
deiro ·confidente ele ta.o imprevistos successos. 

Registro gostosmnente esse depoimento, do quem foi
sempre '- amigo s incero e admiro.dor do caracter e elos 
talentos de Silva Jardim e que, estudando a vida do infeliz 
moço, il ias tristes condições em que finou-se, expoz com 
toda verdade as suas mulUplas impressões. 

« Elle pareceu-me diminuir e amesquinhar-se uo meio 
daquellE· fen::et opus ele politicagem em. que o vi rn.ergulhaclc, 
lutando para não ser esmo.gado pelos elementos contrnrios 
ú sua justa v ictoria . 

Qua.. ito.s transigencias e transacções, quantas prornessas, 
ameaça~., c;:olicitações, nppellos e estr atagemas para arredar 
adversa.rios, arrebanhar adeptos, illudir inimigos e preparar, 
omfim, o almejado triumpho 1 

Ben:: sei que tudo isso é licito, natural, aclrnittido e 
irreprehensivel e que em todo. parte a politica é corno 
aqui . 

M&s eu, companheiro, camarada, amigo e admirador 
de Jardim, nuo podia Yer sem rnagua o illnstre moço, 
tão nobilitado ao3 01J103 elo mundo pela coragem heroica 
com que fizera a propaganda da republica, mas da ver-

l' dadeira republica, tão engeandecido pelo puro e intrepido 
patriotismo com que prégara os princípios ela ig ualdade 
perante a le i, elo governo do povo pelo povo, da abolição 
ele todas as tyrannlas, privilegias e excepções, do. liberdade 
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eri1 todas as suas manifestações sociaes, - eu não podia 
ver esse grande vulto ele reformador e de apos tolo dia
riamente envolvido nas mallms estreitas da politica p rdtica, 
das quaes é preciso ser pequeno para sahir grancle, sem 
que se me confrangesse dolorosamente o coração. 

A mim me parecia que a attitude de Silva · Jardim, 
paTa não desmerecer de seu po.ssado irnmaculaclo1 devi.a 
ser ou urna abstençt'to_, um afr,stamento digno e severo, ou 
a opposição calma, clesopaixonacla , i_nabalavel . 

QLrn applaudisse e acompanhasse o grande golpe de 
15 de novembro, Lem era; afinal, feito ele um n1odo ou 
ele outro, com ou sem vicio de origem, aquillo era o que 
elle, em fun clo, propagandeaYa e queria - era a r epublica . 

:Mas approvar e sustenta r todos os erros e at';entados 
que se lhe seguiram em torrente irresistiYel e enven ::lnaram 
o nascente regímen nos seus primeiros passos1 is'3o não. 

Isso, porém, que considero erro polltico, jus tif cava-se 
ern Jardim, como se justificou ern Benjamin Ccmstant, 
pela necess idade de harmonia o uniuo da famlli ri_ repu
blicana, para que as ins tituições novas ;:,e conso1idass• 'ffi . Em 
preciso calcar 0 3 protes tos o os assomos de ind'gnação 
no fundo elo peito, am ordaçar a conscioncia, pôr na voz 
a doçura elas loas e na face o franco sorriso elo con
tentam~nto ; ero. preciso approvo.r toclo3 os de'.mtinos, 
applauclir t x las as fraquezas, apo lar todo3 os ata.ques d. 
Liberdade em nome ela Liberdade, para -não perturbar a 
ol >l'a ela Revolução na s ua phase, tão melindrosa e tão 
grave, elo formaçíio, para enganm' o mnnclo1 que nos 
observava ele lJocca aberta, fazendo-o cm r que elle nunca 
vira tüo miraculosa transformação política . 

Essa doutrino. - qu e sempre repudiei, exactamente pela 
razão por que a maioria a abraçava, escmlaYa-se na « razão 
das razões D - o patriotismo. 

Era an í: i-pa triotico disco rdar do qLrn se estnva fazenclG 
- fosse embora a suspensão das garantias inelividuaes, o 
desrespeito completo ás solemnes promessas feitas no dia 

.~ 
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da Revoluçuo no famoso man.ifesto, o repudio e o esque
cimento dos a ntigos e puros elementos repuJ)licanos para 
acolhêr com fest as e propinas o adhosionismo elos mais 
antigos e f'errenho.3 tnimigo.3 da idéu republicana, insti
tuindo assim um.a disfarçada recompensa ao perjurio, ú 
apostas ia e ao m edo; era anti-patriotlco não bater palmas 
aos desbara tamentos elos dinheiros publicos, á larga dis
tribu içuo ele . recompensas nos co-religionarios e de iscas 
aos udhesistus; era anti-patriotico nüo .iusti l1car a sub
stituiç8.o ela clynasU.a deposta pela dynastia eleYada no dia 
historico; era anti-pntriotico erguer o mais leve protesto 
contra o amordaçamento da i1 1prensa, a co nelernnaçüo 
sun1n1ar ia, secreta e sem sornhro. ele processo, o regirnen 
ela espic;:_nagem e da su.;;pciçuo ; a multiplicacuo dos em
pregos publicos, erL1parelhnd~1 corn o nccrescimo insensatü 
elos vet}~ imentos; ern anti-patriotico, em uma palavra, nua 
applaucl.ir , louvar e sustentai' a Dictc,dura em todos os 
seus actos, fossem quaes fossem . 

Jardim foi, como o saudoso patriarclw. da Republica, 
victima e martyr desse geral pensamento, e levou, como 
elle, aquelle patriotisrno - falso a meu ' er, rnas nelles 

·heroico, porcrue era s incero - até ao derrade iro SA.cri
fido . 

IrnmolaYam-se ú Republica na mes ma l\ra em que, 
em norne clella, se ünrnolaYa a liberdade. 

A um e a outro fl Histor ia lm de razer a rnerecidn 
just iça . 

Entre os grnnde:> serv iços prestnclo3 por Si lva Jard im 
a H.epuhlica avantaja-se e ng:iganta-se es:; e ele neto exigir 
o lagar que lhe competi,, - (L frente della , de ·alar os 
vallosissimo3 fe ito3 da mn fü ele officio repulJlicana, e 
ele, chefe incontes tüdo e g lorio3o, mo:stro.r-se sa tisfe ito 
com a subalternielo.de ingrnta e injurioJa a que parecia 
condemnado. 

Elle teve a dig nidade ela su.R derrota e, vendo que 
atf< um lop:R.r dP- represen ta.11t@ do pov0 se lhe r.ecu~aY"l; 
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tomou altiva e dignamente o caminho do exilio, sem 
umél_ queixa, sem um protesto~ sem urna ameaça. )) 

Houve um tempo em que Silva Jardifn acreditou que 
se1·in ministro. 

Esposnndo antigos odios, os jangotes .da situação, 
accenaram-lhe com essn niiragem, quando pretenderam 
firmar a clictaclara elo Marechal Deodoro, confundindo a 
doutrina positivistn por aquelle prégada com a tyrannia 
despotica que haviam engendrado. Afagado por aquella illusão, 
o ingenuo moço acreditou que seria substituto elo Sr. Quintino 
Bocayuva, contra quem se tramava abertamente no Itamaraty, 
e teve a simplicidade de o dizer a diversos am ig'os. Chegou 
m esmo a persuadir-se de ter de conferenciar conl o mesmo 
MnrechRl e impor as suas condições a tal respeito! 

O desejo do mando cegava-o a ponto de não ver que 
abertamente se conspiravn contra a Patrin e que já surgia 
inteira a manobra do golpe ele estaclo para fazer voltar 
a cUctadura ao perioclo fnnesto dos esbanjamentos, sem 
lembrarem que o cyclo das concessões estava fechado, que 
os clist.rihuidores dos terrenos a tantos por quadra, e de 
immigrantes a tantos por cabeça e de estrada::; de ferro 
a tnntos por kilometro, estavam repletos e 03 fhutores 
de brmcos regionaes e p3rtiduríos da pluralidade da emissão 
já se haviam nababalísaclo com as pingues offertas dos 
felizes concessionarios ! 

E nem se veja nisso motivos ele improbidade. Pois, 
si umo. simples pennacla podia da noite para o din tornar 
um ciclaclão de pretendente a qualquer cargo publico um 
rico banqueiro OLl pro1wietmio, que multo era que este 
repartisse, o que era seu, honraclamerde com quem lhe 
havia arrancado o ventre ela rniseria? O GoYerno Provisori9 
era composto de uns pobretões, verdade é que todos 
hnnA~tissin:ws, e })resentefldos ern rRcompün (;;n d.e tanto 
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desp1·endimento não era razão para que fossem_ considerados 
menos dignos. A idéJ. prepoclerante entre estes illustres 
homens'\Ie estado era que precisRva-se lançar o paiz na senda 
do progrnsso, introduzindo gente estranha nelle e abrindo 
os diques 6- ond~ do popel-nwecla. 

Pensava-se então f(J ra do circulo ministerial que esse 
engôdo de clictacluNt era agradavel a Silva Jardim e 
então tinham com elle conferencias, creio que no proprio 
nome do Marechal. 

Era simplesmente um engôdo indigno, pela razão de 
que esses proprios janr;;otes estavam convencidos de sua 
honestidade e que não poderiam em tempo algum contar 
com sua acquiescencia a tão criminosos manejas . 

• E erm'B todas essas cousas que entenebreciam a alma 
dos patriotas e que traziam tão fortes apprehensões aos 
amigos de:: Silva Jardim. 

Não havia illusão possível. Esses primeiros mezes 
da Rep ublica assignalavam-se principalrnente pelas delapidn
ções ao Estado, considerando-se felizes os que não se 
chafllrdarm-11 nesse mare rnagnwn das concessões co111 ga
rantia á custa dos cofres elo mesmo Estnclo. E foi essa a maior 
ventura alcançada poe Silva Jardim : o seu nome sulJsis t.io 
puro e immaculaclo a té o momento em que, desilludido, 
afundo1_1-se no seio ela mõi·-commum, o urcmde fetiche, 
como outr' ora repetia com verdadeiro. uncção religiosa . 

D'entee os elifferentes Estados ela União, o Rio de Janeiro, 
por mais proximo á Capital Federal, fo i um dos que 
mais resentio-se dessa política nefasta. 

Da continuação ela fruição desses gozos muteriaes 
nasceu a icléa da candidatura do Marechal Deodoro da 
}'onseca á primeira magistraturn da Nação. 

Interes:sacla a camarilha do Itnrnuraty nessa eterna 
exploração elos privileglos governamentaes? te ve ele intervir 
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' ·sobre a escolha elos homens que teriam ele elevar o 
Marechal ao logar ele presidente da Republica. 

Silva Jardim, que havia se esforçado para p-Jroduzie 
um Regulamento eleitoral capaz de garantir a verdade 
do voto, acreditava que seria eleito consti t uinte quem 
maior sornma ele suff'ragios r eunisse. Acreditou mais, que 
n'um reg imen democratico, o ca;1didato devera se limitar 
ao papel de acceitar o pesado encargo ele representar o JJOVO 

e não intervir na escolha, e) ao passo que via com 
satisfaçfio o seu nome insi nuado aqui na Capital Federal, 
em Minas, na Bahia e no Hio de Janeiro, julgava como 
certa SLm eleiçuo por todas essas circumscripções, e não 
procurava segurar-se por nenhuma clellas, fazendo convergir 
para al1 i 03 seus esforços . E' sabido que sobre si!a eleição 
pelo Es tado do Rio de Janeiro elle entendeu-se com o 

\~ Sr. Dr. Portella, que, ao que constff, o recebera sempre 
muito amavelmente, apezar ele não trazer-lhe recommen
daçtio do Itarnaraty . 

Accrescenta-se mesmo) que o illustre governador lhe 
dissera que o seu l agar e::;tava gu.rnntido na chapa offlcial. 
Um outro) que niio fôra Silva Jard im) contentar-se-hia com 
essa demonstração ele sympathia e iria descansado aguarelar 
o dia do triumpllo eleitoral. i\1fas os se L1s serviços im
punham esta declaraçfio explicito, e elle não a Unha como 
favor, e a sua qualidade de cll_efe requeria mais algmna cousa. 
Tinha compromissos com os seus amigos, e a lealdade 
politica impunha-lhe o dever de velar pela sorte delles . 

Sem cogitar da política de emboscada que se estava 
preparando para continuar as tracliçDc> s do Governo P ro
visorio e em que se tinha poe muita conta 11 questão 
de voto3 na Assemblóa Constituinte, fez press5.o no animo 
do governacloe para CJLW com elle incluisse taes e taes 
nomes de republicanos historicos . 

O Sr . Fcancisco Portella, que bem sabia· o papel que 
estava desernpc:1ha ndo e tinha consciencia do que valem 
neste paiz os nomes prestigiados) não foi facil em acceder 
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ás exigencias de Silva Jardim, com preterição de seus 
prohomens e elos muitos recommendados do Itarnaraty. 

O i~esultado é que esses dous illustres coreligionarios 
não se entenderam, não cansando um de afiirmar a certeza 
da eleição do outro e este de rejeitar este offerecimento 
por amor de estranhos que porventura não possuíam os 
mesmos direitos . 

· O procedimento de Silva Jardim_ a esse respeito pôde 
ter sido m uito correcto e eu o tenho como tal, mas 
evi.dentemente não foi p olltico, na accepção em que esse 
termo é usado enf.re nós . Elle julgava cousa de somenos 
u sua eleição, que a tinha por infallivel, não só no seu 
Estado natal, como em outros por onde levou o teste
munho d~ suas crenças republicanas . · 

Queria tambem ser chrife de bancada, influir na 
resoluçEí.o · elas questões constitucionaes, pesar na balança 
do Estado e decidir por ultimo da propria eleição presi
dencial. 

Mal sabia elle que estava destinado a debater-se no 
vacuo e que por sua inexperiencia das cousas políticas 
estava condemnado a nada conseguir. Bem se sabia que 
a offerta de um logar de representante ela Nação a elle 
era o r equinte ela zombaria, porque devera-se contar com 
sua irritabilidade propria, sua vaidade offendida, seu anior 
proprio ultrajado, ele acceitar do governo republicano, como 
um favor, ü.quillo que era um direito seu, que ninguem 
em boa fé poderia pôr em duvida, pois havia-o conquistado 
a custo da propria vida, em justas ternerarias cmn 
inimigos poderosos e implacaveis . 

Decorreu dahi o qLrn de antemão se previa, que não 
acceitasse esse favor, o que por outro lado eximia o go
verno elo Estado de semelhante compromisso. 

Não tendo o Sr . Dr. Francisco Portella convindo em 
' · alterar a sua chapa, foi levado Silva Jardim a organisar outra 

para seu nso e do e lei. torado vRrda.deiramente republi
P,B.no ~ 
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T:inha dessas utopias em governo, o que bem revelava 
suas betlas qualidades de espirito e coração, mas que 
estava muito long·e do ser um honieni pratr:co~ 

Ao passo que elle se deixa_va lograr tão facilmente.; 
pois estou certo que s.i fallasse a Benjamin Constant ou 
mesmo a Deodo:-o e pedisse_ a sua candidatura, m áo 
grado a intriga dos jangotes, seria eleito por esse ou 
qualquer outro Estado . Os seus implacaveis aclversarios, 
percebendo os rnanejos ela camarilha do Hamaraty, que 
visava o m aior numero ele adeptos para a eleição do 
Presidente, abram os braços ao aclhesismo, recompensando 
a mãos cheias 1os novos adeptos, com que contavam para 
contrapor ao nu11ero dos designados pelos que sustentavam 
a candidatura io Marechal . 

Accusou-se Silva .Jardim de fazer liga com os conser-
' vadores do Es.ado, e ne3se sentido consta-n!e que foi, 

enviado um eni~sario ao conselhei·ro Paulino de Souza 
em sua Fazenla no Val ele Palmas e que esse franca
mente dissuacira disso ao m ensageiro, a quem aconse
lhara abertarrente, si tinha interesse em ser eleito, não 
romper comi governador, por ser o pleito seguinte uma 
farça e a clicaclLira o.ctual eleger quem bem lhe parecesse . 

Esse en...-ado mostrou ter bem se compenetrado desses 
conceitos, pds consegu ia obter um lagar na chapa officia, 
sém todavio retirar o seu apo io moral ú direcção de 
Silva Jard·in . 

Por ocüsiilo da leiçã.o geral, é convicç5.o elo maior 
numero, qLe triLlmpllou a chapa historica ; mas, como 
se havia prrvisto, empregon o governo a fraude e arredou 
da ConstitL~nte os verdadeiro3 representnntes do Estado 
suhstituiclo~ pelos phosphoros elegidos a bieco de penría 
entre as q1atro paredes elas saL:-::s do palacto de São 
Domingos . 

Pôde-si cornprehender qual a dor qll.e sentira Sil\~a . 

Jardim oo ver que se mallograra. s ua candidatura por 
t.mlas os ~irm~los por onda ffira npr~f!en t,a,dn, i;io pt1ssci 

Jl 

, 

J 
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que via serem eleitos verdadeiras nullidades, si não atten
tados contra o pudor e o decoro nacionaes, homens que 
deveram estar expiando no exilio o tjial que fizeram 
á · Patria, tudo para o fim inglorio de dar ú Repu
blica um presidente que devesse satisfa:i'er a voracidade 
da matilha elos famintos patoteiros ! 

Tentou nesse interim crear um jorn 1, de que espa
' lhou prospectos impressos entre os amigos, mas não cllegou 

a resultado satisfactorio . \ 
O que iria dizet'? combater a Republ\.ca, que fàra o 

sonho de sua viela no ultimo biermio? apoia esse governo, 
que se mostrara indifferente aos seus granded serviços? fazer 
côro com os desgostosos? 

1 
E que p1t>gramma daria ó. luz? a estafo.da aspiração posi

tivista? Longe estava elle da concepção moclena em politica . 
Todos 63 povos tendem para a clm ocracia ou o 

governo do povo, do maior numero, de igualdaie em rnatel'ia 
de liberdade, elo nivelamento entre as rnçls existentes, 
pela completa ausencia de privilegias . \ 

A Republica está. feita, mas a prop0ganda ce sua efficacia 
ainda está poe fazer. E' mister fazer surgie 1or todos os 
rnetlloclos scient ifl.cos n. natureza da instituiç~o . 

O período de nossa histol'la referente a .nalquee dos 
reinados permanece obscuro ó. comprehensão do povo e, 
emquanto este n8.o se conYencer de sua clu1ia tyrannia 
não se manisfestu.rá por esta Republica, qL1e se \llle afigura 
obra da mais conclernnavel autocracia . \ 

Silva Jardim vio-se completam ente nban~naclo pelo 
Poder, de quem procurou pela experiencia apppximar-sc, 
a ver se conseguia ser governo e foi victim< de peior 
especie de intrigantes do que aquella que captulavn. em 
seu ultimo manifesto . Era o jangotismo victoriao e farto, 
a .,rir-se da penuria r epublicana, c1ue se deixava; matar de 
fome para ntío cleshonrar as tradições ele seu ]lartido . 

Triumpharam contra elle todos os seus n "ersario3, 
os proprios monarchis tas, que sob a capa de a)Jiesistas, 
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mesa dos novos orçamentos da Repu-

·~ 
E acima ele tudo imperava o luxo e n prosperidade 

elos Hougons do Itamaraty cm plena florescencia dynasUca. 
Acordara tarde desse llorri'rnl pesadello . Só tinha um 

caminho a seguir - o cxillio Yoluntario l 
(t Vai, peregrino! Segue tell caniinho atrave:; ela 

viela! Segue o eles tino, que toclos o teem ! ( Pag. 18 2 
eles ta oura ) . 

A versão ela proposta de um conchai;o no ·val ele 
Palnias, soht.'C ser escusada, necessita de confirmaçüo . Mais 
de uma pessoa hem inforrnaüa me tem fü.llado nella . Só 
o aponta.elo m ensageiro poderia em verdade ·elucidar este 
ponto. 

Desnecess9.rio, porém, é ir Wo longe, CJ)lando factos 
positivos pussararn-se em clereclor de nós. 

na a respeito ela juncçu.o elo partido republicano his
torico com os consenaclores, filiados ao grupo do conse- . 
ll1eiro Puuli110, eliverws maúifeslações de fusionísrno. 

Depois elo gabinete Cotegipe jú se fullavn que o Sr. Be
lisario de Souzo., ex-rninistro1 se republicanisara e que u 
este r espeito chegou o. conferenciar com Silva Jai'dim ... 

Nomeado por decreto elo Governo Provisorio em 15 ele 
novembro de '1889, o Dr. Fruncisco Portella, ao assumir o 
exercício violento do cargo ele governador do Estado do 
Hio de Janeiro, cogitou logo clo3 meios de attrahir as sym
pathias da Assembléa ProYincial, d'oncle solüra por indicação 
llo Sr . Quintino Bocnyuvo, naturalmente por ser o decano 
elos republicanos, si nilo pelos motivos jú indicados. Orn, 
esta assembléo. era em s ua maioria conservadora e affei
çoada ú politic::l do conselheiro Paulino ele Souza, como é 
sabido. 

No dia 18 elo dito mez, por intermedio ele seu secretar~D, 
o Sr. Dr. Haymunclo Corrêa dirigia a essa corporaçilo um 
officio, em que se dizia (< que o mesmo governador, assu
mindo o goYerno do referido Estado1 o fez cheio de con-
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fiança no auxilio das luzes e patriotismo da mesma assembléa, 
e que cle::;_eja va só inspirar-se no hem publico, para o qual 
só poderú efficazmeuto contribuir· com o apoio daquella 
corporação, ú qual o prnndem tnntos laços de e tima e 
gratidão . )) 

Por essa occas lüo, ele pois elo . ·r . Cyrillo ele Lemos, que 
entendia que o governador, peclindo esse concurso, dava 
p rova ele querer clioiclir com, a Assembl<Ja a 1·csponsabilidade 
que lhe cabe, o Sr- . Bento Carneiro, recoulleciclo leaclcr 
da maioria coaservndora, formulara ele accordo com esta 
uma moção, que julgava exprimir o modo ele ver de seus 
coreligionarios íl. respeito da nova s iLuaçuo . 

Approvada n rnoç&o da compo.rticipaç&o ela respon
sabilidade, gxternou o Sr . Almeida Pereira a confiança no 
futuro da 1mtria fl uminense, cuj11 orga11isação SLlperior iu
depeudla logicamente do Sr . conselheiro Paulino de Souza . 

E em Yerdade, dio.s depois, a 27 d noven1bro, escrevia 
este illustre fluminense ao Dr. Almeida Nogueira, reclactor 
do Correio Paulistano, em resposta a algumas perguntas 
que esse preclaro aclheso se apressou a í'azer aos chefes 
elos partidos monarchicos, estas memor[1.ve is palavras : cc Nuo 
ha quem poss:=i contesto.r que esttt de vez firmada no Bruzil 
a f'órrna do governo republicano; a transi'ormaçüo fez-se 
sem regress) possivel. E pois, o que importa hoje é a 
reorganisação política da Naçào como a es ta aprouver em 
sua soberania.. Com as instituições aniquiladas a 15 elo 
corrente rnez tiveram de desapparecer os antigos partidos 
monarchicos que dellas tiravam sua razuo ele ser . Persistem, 
porém, para entrar em novo,::; quadros, e diversamente 
affeiçoaclos, o:::; elementos que as convicções individuaes e 
os interesses socio.es pocleruo talvez pôr logo em movi
mento na constitnição definitiva ela fórma elo governo . Por 
minha parte obedeci logo, como declarei pela imprensa, e 
reconheço a autoridade effectiva do governo existente, 
responsavel pela ordem publica e pelos direitos elo cidadão; 
não tenho outra intenção política sinão que a Nação se 
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pronuncie no mais breve prazo sobre n sun reconstituição 
e crue se í'nncle um governo estavel no seio de um.J. socie
dade verdaclcirarn.ente llvre . O meu purtido é o da,quclles 
que desejam entrar sem demon. no regimett da legali
dade e que entendem ser a r eorganisaçiio feclera-1 dos 
ant ig.:i.s provincias cond ição primordial da união dos 
norns Estados elo Brazil. >) -t 

Em vista ele tão categoricas declarações, o que cum
pria ao Sr. Dr . Francisco Portella º? Alheiar tão sinceros 
adeptos~ Onde o paeti clo conservador pelo se Ll orgão mais 
legitimo mauirestou-se üSSim em qualquer outro Estado º? 
E onde tambem esse mesmo part ido era mais d!sciplinado 
e coheso~ 

Não o entendeu ass im_ o Sr. Dr. Portella, l_Jorque sua 
mira era des truir o collosso desse mesmo pa rtido e soure 

JI 
os seus destroços leva ntar o pyrwnidal imperio ele sua 

' incli vi dualidade. 
Era preciso orga niSfü' um Estado ú s ua feiçiio) que se 

es treasse no. vida publico. pela abdicaçlío ele seus mais 
legítimos direitos, concentrados nas mtí.os ele seu primeiro 
e unico governador . 

E foi o que mais tarde s uccedeu, contra o voto ele todos 
os patriotas fl.umineuses . 

Não parou ahi, porém, a expansuo franca ele sympathia 
pela nova ordem de cou;:,as . Em reunião política na Bióliotheca 
Fliiminense, presidida pelo conselheiro Paulino de Souza, 
foram declarados extinctos os dous partidos conservado1' e 
liberal. 

O Sr . Portella aproveitou-se, talvez, dessas boas dispo
s ições ele espirita do3 velhos partidos) que se clis3olvio.m ex
pontaneamente e attrs.llio com promessas indignas os contin
gentes menos resolutos e mais faceis de urna aggremiação 
indecisa . 

Outra ntí.o foi a razuo de sei· do celebre· ojJlcio dirigido 
pelo Sr . Alberto Brandão ao Dr. governador do Estado do 

J Citado da Patr·ía Flwninensc pelo Dt· . Oscat· de l\Iacedo Soares . Pngs . 3G e 37. 

.1 
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Rio de Jnneiro) em que se allucl ia a uma pol it i ca larg a 
e [JC!W(OSCl e n.:t appllcnçúo S8V8!'él ela lei e art. 293 do Codigo 
Cr imina l )) de m odo crnc os llbet'C0.3 de 13 de m o.io voltem 
aos estabeleclmento.::i ulJanclonaclo3 e ass im sejam to.mbem 
contidos_ todos nqLrnlles) qua lquer cg1e seja sua origem , qne 
não concorram para u riqueza nacional ! >> 1 · 

Junte-se a essas promessas ele volta ao captiveir o, 
pela appl icsção elas penas das leis escravocratas, n' um re
gim en igunlltario ela. ma is pura democracia) a icléa elos bancos 
1·cgionaes sob 1'esponsabiliclaclc elas aclminis t raçr7es locrr.es, 
e tereis bello3 engodos para nttruh ir os inimigos da liberdade, 
por conseguinte ela Republica . 

O deé'eeto n . 7 ele 20 de novemlJro elo i8::s0 veio em 
breve favorecer o Sr. Por tella por via de declarar dissol~ 

vidas e Gtxtinctas as as:::;embléas legislativas prnvinciaes. 
Desembaraçado clcsso. compart icipação, que por ofü cio 

solicitara) vira-se só no campo da luta e rojuhilou-so 
com o reflexo elo governo pessoal, qL1e todo oncentrava-se 
em suas mil os . 

Já o :Lvinreclrn.l Deodoro ou alguem pot elle cogitava ele 
fazer uma cons tituinte ú sua imagem, e assim procurou 
imital-o, elegendo tambem um cor gTesso de compm'sss, 
d 'onde snltissc tri umpha nte . 

Em contraposição a essa politica ele campo.na rio) queria 
SllYa Ja rdim que se organisasse um pmticlo for te, constnl 
ctor , com os elementos h is torico o elos clous outros partidosJ 
so])re a clenominoção entõ.o ele niocleraclo) segundo a ·füsão 
realizada na Bibliotheca Ftwninense, na noite de 3i ele 
agosto . 

Fôra Sllvo. Jardim um polltico tr ivial e sem conscien
~ eia elo ps pel que assumii'a antes e depois ela revolução) 

que teria acce itodo o Jogar na chapa portellis ta . 

i A lavoura e o gotcrno, por A. P . de LG ce rda \Ve.- ncck- 'fyp . Cent.-a l ele E va 1·isto 
Cost n, Traves~a do Ouvido r n. 7, ltio de Janeiro , ·1890. - O a r tig o cit ado :2 \J5 correspo n de 
ao 390 <lo Co<lig o Penal modern o. 
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Esse offerecimento, porém, no pé em que estavam os 
negocios do Estado, constituia um i.nsulto aos coreligio
nario" e adeptos sincero3 da Republica, pela exclusão de 
suas principaes personalidades politicas. '' 

O partido republicano no Rio de Janeiro tinha tradi
ções proprias, que seguramente não eram as que se prendiam 
ao nome do Dr. Portella. 

Nenhuma outra provincia apresentava uma lis ta mais 
arta em cidadãos proeminentes desde n publicação do 
manifesto de 3 de dezembro de 1870 até o advento da 
Republica em 15 de novembro de 1889. Assignararn. aquelle 
Rangel Pestana, Quintlno Bocnyuva, Mauríc io de Abreu, 
Salvador de Mendonça, Lopes Trovilo e Miranda Azevedo. 

A esses nomes illustres póde-se juntar o.s de Silva 
Jardim e Benjamin Constant, que occuparn. a cJtlminancia, 
atravezdodos Srs. A. L. dos Santos 'Werneck, J. Thomaz da 
Porciuncula, Pedro Tavares, Martins Torres ( pli. e filho), 
João Barcellos, Torquato Villares e muitos outros. ' 

Redificando ns inforn1ações parciBes elo Sr. Getulio elas 
Neves sobre o movimento republicano do Rio de Janeiro 
no decennio de 1870 n 1880, em ffUe, no dizer homologante 
do Dr . Felisbello Ft·eire na Historia Constitucionlll, o 
movimento de propaganda limitou-se á creaçao do Nacional 
em Nitheroy com José Marta elo Amaral e á publicação 
da _Republica em Campos com o auxilio elo Dr. Francisco 
Portella, affirma o illustre Sr. Dr, Oscar de Macedo Soares 
no seu importa nte trabalho a Patria ;;'luminense, paginas 
27 e 28 : « Ila aqui urna omissão, nao duvido seja invo
luntai'ia, mas provando que o autor ignorava a existenc ia 
do C l lib De-:;eseis ele A.gosto, creado em S. Fidelis a 16 de 
agosto de 1876, cuja acta de fündação f'oi tmnscripta no 
hebdornQdario O Povo, orgão do mesmo club, n. 1, anno 
1º, sob a direcção elo Dr. Erico Coelho, João José Soares 
Junior, Dr. Caetano Moreira de Carvalho Goytacaz e Theo_ 

a 
philo Tavares Paes. Esse gremio de propaganda mantfwe-se 
activo até á proclamação da Republica, collocando-se sempre 

S . J. ·- 17 
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na primeira linha os Drs . Erico Coelho e Francisco Vieira 
de Almeida e Virgilio de Andrade Pes0oa, 0 3 dous primeiros 
fiuminenses e naturae3 de CalJo-Frio e o ultimo cearense 

~ ) 

filho de Sobral . -
cc Lançados á luta, nilo faltararn perseguições nen1 

seducções ele toda a especie. 0.3 dous flllminenses eram 
intransigentes, recusaram cadeiras de deputados, offorecidas 
pelos contrarias . Virgilio Pessoa acceitou, sendo eleito, com 
o concurso dos liberaes de Cantagallo, deputado ú Assembléa 
Provincial. 

A propaganda repL1bllcana não se limitava sómente a 
S. Fidelis nem tt cidade ele Campos, o nele o abolicionismo 
triumphara: a icléa republicamJ era prégada por Nilo Peça
nha, Pedro ~ Ta Yares e outros flrnninenses, que trabalhavam 
com todo '-' ardor e entlrnsiasmo da mocidade. 

Em Padua formava-se outro centro propagandista, tendo 
á frente o '

1
Dr . Ferreira ela Luz ; em Itaperuna, Costa Aze

vedo; em Sapucaia, Mauricio de Abreu; em Monte Verde, 
Agostinho Viclal ; na Parahyba, Leopoldo Teixeir.:i. LeHe; 
em Itaborahy, Ficlelis Alves; em Saquarema, José Bueno 
fle Macedo; em Maricá, Alberto Castro; em quasi todas 
as localiclncles, emfim, haYiam nucleos de propaganda de
mocratica, mns ele republicanos intransigentes, que batiam-se 
por amor aos princípios e ntí.o pela amlJição de galgar 
posições nas assembléas políticas, ou na administração . 

Ern_quanto no interior assignalavarn-se estes centros 
de propaganda , os republicanos fiuminenses foram plantar 
as suas principaes officinas de trabalho em Nictheroy, 
capital da provincia, a dons passos ela capital elo Imperio; 
em Petropolis~ a cidade imperial, onde o Chefe da Nação 
e a sua corte iam todos os annos passar o verão . 

Os republicanos de Petropolis tinham n sua frente o 
Dr. José Thomaz ela Porciuncula, com auxiliares da ordem 
qe Barros Franco, Hermogenes e outros. Os ele Nictlloroy 
eram dirigidos ultiman1ente por Alberto Torres, que fez 
prnpagancla em Maricá, _ Itaborahy, Saquarema e Araru-
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ama, encontra.ndo em cada localidade um nucleo republi
cano . 

Jú não follemos no extraordinario trabalho cl~ Silva 
.Ta.rcl im, que levou por toda a parte, em rasgos de a.udacia 
e eloquencla, a palavra inflammada ele tribuno propagan
dista. >) 

Silva Jardim conhecia JJem os homens do seu partido 
e queria cllviclir com e lles e com os novos vdherentes a 
responsabilidade da organisação elo seu Estado natal . Foi 
esle o maior obstaculo que encontrou no governo encom
menclado elo Sr. Dr. Portella . 

O mesmo illustre paladino autor da Patria Flwninense 
encarregou-se, melhor do que eu posso fazer, ele resumir 
este ponto da politica do seu Estado após a re~olução de 
15 ele novembro. 

« A proclamação da Republica encontrou na ·}provincia 
do Rio tres partidos organisados - conservador, lil eral e 
republicano. 

A s ituação era liberal e pres idente da provincia o 
Sr . Carlos Affonso, irmão do chefe do gabinete 7 de .Junho. 
Faziam opposição os conservadores e os republicanos ; m as, 
apeados do poder, os liberaes esqueceram as lutas antigas, 
comprehenclendo que a republica estava feito. e o patrio
tism1) impunha-lhes o deYer ele snJvt r a Patria pela sus
tentação das novas instituições; uniram-se aos antigos adver
SLtrios, correspondei·am no appello do governc1 dor, decidiram 
apoiar a novo ordem de cousas . 

O Dr . Portella soube aproveitar-se das boas disposi ções 
leaes e sinceras dos antigos p2rtidos, procurou fundil-os 
em um só, que tivesse por objectivo sustento.r o seu governo. 

Com esta palavra de ordem enviou emissarios de sua 
confiança para os diversos municípios, os quaes formn do 
mesmo modo r ecebidos com a maior cordura o lealdade, 
sem o menor reluctancia dos chefes locoes. Conservadores, » 

liberaes e lüs toricos reuniram-se todos no pensarnento com
mum de consolidar a íórma republicana . 
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Vendo-se só, sem assembléa legislativa, armado de po
deres, que nunca exercitou, o Dr. Portella revelou-se logo 
politicoQ.· sem orientação, administrador desastrado . Ao passo 
que solicitava. e obtinha o congra.çamento dos partidos, 
cercava-se de gente estranha ao Estado, trahia aquelles a 
quem pedia apoio, rojava-se submisso aos pés . do Marechal 
Deodoro, introduzia no. politica est.adoal elementos estranhos, 
·que ninguern sabia cl'onde vinham. Pergun tava-se quem er a 
um Sr . Fonsee<.l. Hermes, CJLie apparecia iníiuindo decisi
vamente no Estado; r espondio.-se : é secretario do l\llarechal, 
e isto basto.va . Por occaslUo do organisae n chapn dos 
deputados á Constituinte, o Dr . Portello. fel-ti. com tal de
sastre, que os llistoricos protest<tram, porém cleJJnlde, porque 
o govern~clor permanecia no animo deliberado de r eagir 
contra os fluminenses, fazendo o pa1 el dnquelle hospede 
inLrujao, ".::1ue, tomo.ndo conta dos m elhoré3 commodos, ter
m inou por expuls::i.r os donos da ca.su, que lmviam -n 'o 
acolhido e cumulado de favo res e honras. A chapa of.ficial 
era umo. affronta atira.da aos brios fluminenses . 

Os historicos romperam desde logo as r lações politicas, 
porque o g vernador trahia o partido e os interesses do 
Estado na republica . 

No md.n if'esto npresontando os c1111dida t03 ú eleiç8.o do 
primeiro Congresso da Uniuo, o dircctorio do p:;.rtido re
publicano fl uminense, composto de Silva Jardim, Santos 
\~Terneck, 03mr Vnrndy e Francisco So.ntiogo, publicado 
em 2 de setembro de 1890 no. Ga:;eta de .L\oticias, vem 
n explicação do rompimento, do qual n'lo poclenios furtar-nos 
ao desejo de extrahir os seguintes topicos : 

« O Estado do Rio e o pa iz sabem hoje, pelas noticias o 
pela polemic.a da imprensa, pela agitação que, desde os paços 
do Governo Provisorio até ás praças, a todos tem occupado, 
que o partido republicano fluminense está em completa diver-

• genciü com o governador do seu Es tado, para elle enviado a 
15 de novembro do anno findo a dirig ir-lhe os destinos. 
Emquanto o poder era clictatorial com a responsabilidade 
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Lrnica do governador local e do governo central, procurou 
o directorio elo partido republicuno conter as queiJuS elos 
seus companheiro3 e evitar quaesquer prote3tos, mesmo 
o da dignidade pessoal offendida . Chamados, porém, á ta
refa de legalisar a obra reYolucionaria, sente a direcção 
do partido r epublicano fluminense que a sua collaboração 
só poderá ser valiosa e digna, autonomica e indepen
dente, e que desse momento em diante toda a responsa
b ilidade llie viria dos erros do sdministrador, desde que, 
por umJ. combinação politica, com elle um pacto de combate 
fosse firmado pero.nte as urnas. O cidadão que governa o 
Estado do Rio inaugurara uma politica mental, moral e prati
camente, mo.goa é dizel-o, inferior á elas situaçõoo monar
chicas. Os republicanos foram tratados com tan\a descon
sideração como nos dias do regímen passado, em 11ue theo
ricamente elles ernm considerados criminosos politicos. 
Os fturn.inenses foram considerados intrusos na sua terra 
e sua preoccupação de que fossem tambem aproveitados 
para o serviço delln pareceu-lhe uma parva e infantil exclusão 
inspirada pelo bairrismo . A noção da antiga e tradicional 
provincia desappareceu, sem que lhe substituísse a noção 
do Estado: os municipios creados pelos nossos pais foram 
inopportunamente cortados, d ivididos, mutilados, cidades, 
foram antecipada e illegalmente creadas, os impos tos foram 
augrnentados; a instrucção, já de s i má, desorganis.ada; 
o ni·rnl dos costume;::. abatido; a moralidade da adminis
tração deprinlida. Repartições inutei foram creadas, re
roemas precipitadas foram realizadas; 03 dinheiros publicos 
foram m albaratados; aproveitado soffregamente um. regimen 
todo 1n"ooisorio pa.ra a imposição de compromissos effectivos 
que gravam por muitos lustros a sorte de nossa infeliz 
terra . Politicamente, elo m esnio modo que o republicano, 
nenhwn dos antigos partidos foi, na porção séria do seu• 
pessoal, aproveitado para a olJrs :fluminense; e assim apenas 
convidada a collaborar, no triste trabalho anarchisaclor, 
essa leoa inconsciente e egoística daquelles que em todos 
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os tempos desconheceram o suave sentimento do bem 
publico-, em detrimento do bem pessoal . Tudo isto com 
o fito da formação do ridículo poder individual de wn 
gooernador incapaz, indi.Jfaente á terra elo Rio, e sómente 
zeloso das glorias faceis do poder, que dEio a subser
viencia dos m áos e a complacencia dos timidôs. Sobretudo 
o sornbrio do quadro fluminense destacou-se pela vassal
lageni da direcção do nosso Estado âs forças do poder 
central, com gravanie do principio fcclcratioo e ela auto
nomia elos Estados . 

Desde a intriga política relativa ús pessoas (chamo 
a attenção para esse traço caracteristico da politica por tel.,. 
lista) at t! .. a exploração da boa fé dos que dirigem neste 
difficil m~mento a sorte da Patria, principalmente da do 
glor ioso militar a quem a Historia do Brazil esperu tributar 

~ 

paginas de premio, tudo posto em jogo para fazer da terra 
do Rio de Janeiro uma triste nação de polacos . 

Este directorio, jámais considerado pelo governador do 
Estado do Rio como a autoridade legal do partido, a que 
elle ( Portella ) pertencera, embora como m embro até certo 
ponto muito tibio e obscuro (chamo tarnbem a attenção para 
esta phrase, que demonstra que o Dr. Portella nunca foi 
tido em conta de chefe do partido ) - e como represen
tante da terea onde não nasceea e 11 que nfLo servira, sem 
que a wn serviço inclirecto a ella nao se ligasse wna 
vantagem â .sua p essoa - foi convidado por elle a homo
logar a comedia da organisação de uma chapa eleitoral. 
Essa estava de an temào combinada nos secretarias, o e1.'a 
assentado que se compuzesse de funccionarios da admi
n istraçlio do gover1 ador, colorida com ü presença de nomes 
republicanos, e o directorio do partido era charnsdo a con
firmal -a . 

Não . Nós sab iamas que a autoridade a nós delegada 
n&o nos fõra entregue para um tal mister; e nós sabiamas 
de quanta vergonha podia o nosso nome ser coberto, si 
deixaramos de cumprir o nosso dever . Recusámos o con-
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vite a combinaçõe~ pouco dignas e apresentúmos ao Gover
nador elo Rio a nossa indicação eleitoral. Esquec~do trio 
cedo das douteinas que, ao que parece, pouco sentira, o 
governador julgou bom, qual autocrata, desprezar o nosso 
accordo, ou subn.1 isst'to á opinião elo seu Estado e do seu par
tido, e procurou impôr ao eleitorado fluminense uma lis tn 
eleitoral que repr sentasse o poder. Fêl-a ass im e com ella 
nada tem.os, como nada tinhamas com os planos eleitoraes do 
ultimo proconsul mono.rchico. Fêl-a composta do secretario 
elo seu governo, elo seu dlrector ele fazenda, do seu com
mando da força, do seu collega de governança, dos diaristas 
que o sustentam, e procurou prender, por uma falsa solida
riedade partidarin, algLrns dignos companhelros:aos quaes 
lealmente propuzemos a v irem trabalhar comnosco pela 
autonomia fluminense nas fileiras republicanas E',11 que pre
feriram ficai· nas linhas officlaes. )) E assim continúa o 
m an ifesto, que é um verdadeiro libello politico, que recom
menclo á leitura do Dr. Felisbello, chamando a sua attenção 
principalmente para o final do documento, afim de que 
S . Ex. se oriente si é verdade o que por ahi se murmura, 
isto é_, qL1e o Dr. Felisbello quer intervir na rioliUca elo 
Es tado a favor do D1· . Portella, parecendo qne S. Ex. 
esquece-se de que faz parte ele um governo que o Sr. 
Custodio de Mello quiz pôe 8 baixo ... 

Na parLe finn_l do m anifesto, attencln bem, dizia o cli
rP.ctorio : e< Nó3 queeem_os u_ aLüonomia · do Estado elo Rio 
de Janeieo, isto 6, a federaçuo nesse Estado, a interoenção 
elo poder central súrnentc> tanto quanto para os outros 
Estados ela União, confornie a lei, )) 

A '.l.G de r1gosto já o Dt'. Porciuncula havin publicado 
um manifes to na Ga_:;eta, declarando que não era candi
dato elo governador, ao qual rompia em opposiçuo, o.ccre
scentanclo que o Sr. Quintino Bacayuva, assentindo no .. 
pedido de demissão do chefe ele policia ·e Dr . Goclo!redo 
Cunha_, genro do illustre che[e republicano), implicitamente 
declarou aos republicanos fluminenses que o Dr. Francisco 
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Portella fa~ o que quer e eximio-se da. « responsabilidade 
da chafla do governador, que é a sancção da doutrina 
do autoritarismo do poder intervindo na vida intima do 
partidarismo politico >) . No mesmo manifesto ha o seguinte 
topico expressivo : << O Sr. Dr. Francisco Portella, a quem 
o chefe republicano (o Sr . Quintino) confiou a direcção 
da politica e da administração fluminense (já se vê, pois, 
que não foi o seu prestigio de chefe republicano que ao 
Dr. Portella deu o honroso posto), forte do poder elei
toral que lhe deu o decreto de 23 de julho ( é o celebre 
decreto eleitoral Cesario Alvim), proclamou-se independente 
das indicações do seu antigo partido e do seu chefe, e, 
offendendo.._tiireitos que os tempos da adversidade partida.ria 
impunham, assume a attitude de dictador diante da con
sciencia e.k-"3itoral. )) 

A 27 do mesmo mez, Santos Werneck publicou o seu 
manifesto na Gazeta, rompendo tambem em formal oppo- · 
sição ao governador, devolvendo o diploma de deputado, 
que lhe fôra offerecido. Nesse manifesto ha os seguintes 
to picos, para os quaes chamo a attenção do Dr. Felisbelb, 
porque veem confirmar proposições por mim emittidas em 
artigos anteriores sobre a passada conducta politica do 
Dr. Francisco Portella : 

« Fosse elle (o governador), ingenitamente dedicado 
aos interesses fluminenses, que não seria candidato pelo 
Pia.uhy, e duvido que alguem tenha a. coragem de affirmar 
que si elle não occupasse a posição de governador do 
Estado do Rio apresentaria outro titulo p'ara ser candi
dato por sua terra natal. O seu a. mor ás posições fel-o 
abandonar o Estado do Rio pelo Piauhy, como abando
nam o Piauhy pelo Estado do Rio . Está ahi uma orien
tação verdadeiramente republicana, OLl um adherente, um 
~'epublicano dos taes d e todos os tempos, com todo~ os 
vicios do antigo regímen . E' de admirar que queira affron
tar o Estado do Rio com candidatos creados artificial
mente quem não póde deixar de valer-se dos elementos 
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ofiiciaes para se fazer eleger no Piauhy ~ Como póde o 
Sr. Dr. Portella representar a soberania fluminense, si 
elle precisa de ser governador do H.io para se dar valor 
no seu Estado ? >) 

Antes destes to1)icos ha o seguinte : e< Emquanto era 
esse o nosso procedimento, o Dr. Portella, que se dizia 
republicano de todos os tern,pos, não havia meio de des
ligal-o elo partido liberal monarchico. Só depois de 13 de 
maio, quando qualqller cartomante adivinharia a republica, 
é que lembrou-se o original correligionario de mudar de 
freguezia. )) 

Santos Werneck; aquella tempera rija do caracter flu
minense, não podia fazer parte de semelhante cf1apa, que, 

~ 

além de irrisoria, excllüa os nomes de Silva Jardim, Por-
ciuncula, Alberto Torres e outros companheiros~de lutas 
nos tempos difiiceis da propaganda, e terminou declarando: 

« Em todo o caso, ahi fica sobre a mesa dos Srs. 
Dr. Portella e Alberto Brandão o diploma de deputado á 
Constituinte, que magestatica e ofiicialmente me offere
ceram. >) 

Eis o primeiro erro politico do Dr. Portella : provocar 
o rompimento do partido republicano historico, divor
ciando-se dos seus antigos companheiros, sem motivo plau
sível, sem necessidade de especie alguma. H.etiraram-se 
os historicos e foram constituir um grupo á parte, tendo 
á frente os seus melhores e mais prestigiosos chefes. 

Rompiam os republicanos h lstoricos as relações po
liticas com o Dr. Francisco Portella, levando para a oppo
sição a grande força do partido e os seus melhores chefes, 
ao mesmo tempo os dous antigos partidos congregavam-se 
em torno elo conselheiro Paulino ele Souza e formavam 
o republicano modef'aclo, na reunião havida em 31 de agosto 
de 1890, no salão da Bibliotheca Fluniinense, cuja acta ·11 

foi publicada no Jornal do Conimercio. 
Nessa acta vem transcripto o cliscurso-programma, 

proferido pelo conselheiro Paulino ele Souza, para o qual 
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chamo a attenção do Dr. Felisbello, afim de ver s i assim 
rnodifioo. os arroubos effervescentes ele sua animosidade contra 
os fiumineuses . Nesse documento verú o autor a explicação 
da conclucta poli tica do illustre chef'e conservadoe em face 
dos acontecirnentos de 15 ele novembro, por elle proprio 
dada com a maior franqueza e lealdade . 

Não pod iam os antigos partidos polit icos continuar a 
apoiar o Dr . Francisco Portella, quando justa causa clava 
lagar ao rompimento dos historicos, e, conforme dizia o 
conselheiro Paulino : - «Era primeiro embaraço a especta 
culosa e desastrada administração do I:Uo de Janeiro, cujos 
graves desacertos e ruinosas puerilidades, no dizer ele um 
ftuminenst':i illustre e insuspeito, enchera de sombras o f'uturo 
do novo~ Estado.; era o segundo a imposição official de 
candiclatt~'as estranhas aos interesses politicos elo Rio de 
Janeiro . >) 

E adiante continúa o conselheiro Paulino: « A maior 
das prepotencias politicas na organisação social, sob a fórrna 
administratiYa, é sem. duvida a chapa official, humilhante 
da dignidade dos cidadãos, ele vgentes do pensamento 
nacional reduzidos a instrumentos ela vontade governativo, 
perYersora da essencia dos governos livres . Por ella se 
envenena, dirá melhor, se enxm o. 1110. a liberdade na majs 
fecunda das suas fontes . Vio nlg L1mes vezes nos comicios 
popnlares, a intervençào elo governo, n1as disfarçado. e enco
berta ú sombra dos parUdos ; elo que se estú passnndo 
no Estado do Rio de Janeiro é que nuo ha exemplo, nem 
precedente 11 a s1~~ ri e his torica dos escanclalos politlcos . 
Na presença de um partido, como este aqui, brilhante-
1i1ente eepresentado pela maioria elos melhores homens do 
Estado; na presença elo ant igo partido repulJlicano pos tado 
na liça para manter os princípios e legitimar os netos ela 

• Revolução, o Governador elo J:Uo de Janeiro arrosta o decoro 
imblico com ü apresentação de lnna lista de fünccionarios 
e, salvas algumas excepç.ões, ele illustres elesconheciclos, 
trazidos agora ó tona neste primeit·o revol Yer elas aguas . 
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Exclüisse elle os homens, a inda os mais eminentes e 
sinceros dos antigo::; part idos, nada teria que dizet'; m as, 
por que r ecusa a collaboração e combate ele frente pelos meios 
de todos sabidos, repugnantes ele enumerar, os republi
canos tradicionaes elo Rio de Janeiro, homens s inceros e 
de valor moral, que pela causa se sacrificaram e a quem, 
si mais adiantados na idncle, chamaria patriarchas ela 
Republico.? Postos ele parte 0 3 republicanos antigos, não 
s i contando os liberaes e conservadores que formam hoje 
o partido moderado, o que fica no Hio de Janeiro r1ue se 
possa ter como forças nctivas na orden1 politica? O elemento 
officinl, dirCl o governador. _Mas o que é o elemen to official 
nesta quadra fórn ela lei e em que se assanhm-'tlm tantos 
appet ites? São os dependentes e os pretendentes a_jo cofre do 
Estado e a força publica . O Estado do Hio ele JQ1.rniro está 
em um torvelinho que enche de pasmo os seus pacificos 
habitantes . São chamados a palacio os homens influentes 
elas localidades, sem se indagar o que são e o que pensam, 
parn recelJerern a lis ta official ; ouve-se aqui, alli e acolá 
o estrepito ela clet'rL1bar.1a elas primeiras intendencias republi
canas em Vassouras, Petropoli c: , Mangaratiha, Pirahy, Re
zeneleJ Parahyba do Sul, etc . ; o_s autoridades policiaes ele 
primeira invest idura republican o_ são mudadas; altos funccio
narios elo Estado incluídos na lista officia l percoerem as 
localidades acom panl lélelos por ordenan ças de policia, encon
trados por pessoas tnrn l>ern oqui presentes á conferencia; 
promettern-se garanlius de juros <t quem as cruer; annuncia-se 
o rel'orço dos cles toL:ornentos ele polic ia _; o_prestam-se os 
alistamentos claneles Linos, e ni11da ho,i e, em folha de grande 
irc.ulaçüo nesta cnpitnl dous illus t1'eS cicladüos, altamente 

qualificaclo3 por todos os preclicnclos ela clis tincç.üo social, 
declararam publicam ente ter, pelo facto ele conversarem 
sob1'e eleições com amigos seus, recebido ela parte do .. 
governador ameaça de, s i -continuassem, serem recolhidos 
ü uma fol'taleza, para o que ell e, governador, j á estava 
directam ente autoriso.do pelo Chet'e do Governo Provisorio ! 
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Nunca se avistou até hoje com o illustre Marechal e · não 
póde, pQ,rtanto, follar de observação pessoal por approxi
mação; mas, vendo pelos actos que no fundo do seu caracter 
sobresahem a sisudez e a modeeação, assegura a todos que 
a asserção do governndor é um. excesso de alarde com que 
a leviandade não lhe deixa ver quanto comprometteria, si 
pudesse ser acreditado, a primeira autoridade ela Nação. )) 

(Chamo attenção para este traço caracteristico da 
pDlitlca do Dr. Francisco Portella, porque a elle me referirei 
quando tiver de fü.llar sobre os manejas postos em pratica 
actualmente para o proximo pleito eleitoral. Desta vez 
servem-se do nome de outro illustre Marechal. ) « Assim, 
pois, sem '!Sarantias dos direitos indivicluaes, porque está 
nesta parie suspensa a execução da nova Constituição, 
em um rf.gimen marcial, que importa a excepção, com 
os moldes da nova legislação eleitoral, diante de uma 
chapa official adrede organisada e sustentada para excluir 
a collaboração de todos os partidos no Congresso, limitando-se 
a representação aos designados da autoridade, na presença 
dos meios já usados como amostra do que na urgencia 
se fará, na imminencia do emprego annunciado da força 
publica, sente humilhada a sua dignidade política e por 
sua parte não intervirá no proximo pleito eleitoral. 

« Sente ter de proceder assim, porque em toda a 
sua vida publica é esta a vez primeira que se vê forçado 
a não comparecer nos coni.icios populares, onde foi sempre 
bem acceito; sente tambem não poder dar o seu insignificante 
c0ncurso aos moços de talento, republicanos de sempre, 
que fazem hoje mais um sacriflcio á sua fé e á honra 
politica e dos quaes a patria o.inda espera valiosos serviços. n 

Lê em seguida as conclusões que propõe á approvação : 
<e Os· cidadãos presentes declornm extinctos no Estado 

(de Rio ele Janeiro os antigos partidos politicos e affirmam 
a existencia do partido moderado, que tem por intuitos, 
resistindo a todos os excessos, fündar um governo estavel 
no seio de uma sociedade verdadeiramente livre, sobre as 
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base.:. seguras da uniao republicana federativa do Brazil. 
Compromettem-se a concorrer dentro dos limites da le
galidade, até onde puderem chegar os seus esforç~s, para 
que se realize a vontade dos fiuminensses, a Constituição 
polít ica e a organisação administrativa do novo Estado 
do Rio de Janeiro . Sentem-se com pezar obrigados a 
deixar de collaborar na Constituição Federal, pela abstenção 
do exercicio do direito de voto nas eleições de 15 de 
novembro proximo vindouro, eYitando assim a respon
sabilidade de quaesqL1er superveniencias na luta a que os 
arrastaria a interYenção offlcial. >) 

Postas em discu ão, foram approvadas as conclusões, 
votando contra a abstenção os rs. Hcmeterio Martins, 
por parte dos l'epublicanos de Campos, que alli o deputaram, 

,j 

conselheiro Pereira da Si!Ya, Drs . Ratisbona e Pedro Luiz. 
Divorciados dos histori ·os e dos moderacloc- 'io-se o 

Dr . Portella inteiramente isolado da opinião politica do 
Estado . Tratou, portanto, de constituir partido seu; na 
falta ele pessoal fluminense, mandou vir gente de fóra 
e lançou o anzol dos interesses individuaes . Como sempre 
acontece nesta occas1oes aos homens que dispoem da 
mesa do OI'ÇRmento, aos que pretendem e assentar nessa 
m a, não faltaram I eixes nEw só ele fóra, como de dentro, 
que pegassem na isca . E 1 or isso vimos acompanhar 
o Dr . Portella alguns antigo::; co nservadores e liberaes 
que compareceram Oll fizeram se representar na reunião 
do partido moderado. Alguns historicos n&o puderam resistir 
ú fascinação, abondonuram os companheiros . De sorte 
que ficou o partido organisado pelo Dr. Portella composto 
de fracções de desertores do partidos his torico e moderado, 
sendo mais avultado. a fracçüo liberal: porque aos desertores 
do partido moderado, de origem liberal, vieram juntar-se 
os liberaes que iutran igentemente sustentaYam na proYincia 
a poli ticn. reaccionaria do gabinete de 7 ele junho, representada .. 
pelo Sr. Carlos Affonso. Estes antigos liberaes, que ainda 
hoje constituem a força principal dos portellistas: eram, 

JI 
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entre outros, que agora não me occorre, os Srs . Rufino 
Furtado, Ladisláo Acrisio, João Piragiba, Getulio das Neves, 
Dermev~l da Fonseca, Pedro Gordilho, Alberto Brandão, 
Portugal, Constantino Gonçalves, etc . 

Leia o Dr. Felisbello os Annaes da Assenibléa L egis
lativa do anno de 1889, veja um discurso do Sr . Oliveira 
Pinto á pag. 113 e me diga s i fallo OLl não a verdade. 

Deu-se en tão um phenomeno curioso : dos inimigos mais 
encarniçados que a republica po~su ia a té o dia 15 de no
vembro, o Dr. Portella lançou m ão para constitLlir com 
os elementos versateis, e, portanto, máos, dos outros, o 
seu partido. E com estes elementos assim photographados 
e com os estranhos que mandou vir, montou a sua politica, 
organisou Qa_ chapa dos seus representantes federaes e esta-

i. doaes. E, na verdade, esses representantes fizeram honra 
ao seu c~fe e ao sell partido, conforme demonstrarei. 

Resolvida a abstenção, pelo partido n10derado, os his
toricos entenderam que, fosse qual fosse a sorte do pleito, 
não deveriam ter igual procedimento . Heferindo-se a essa 
m edida, dizia o director no manifesto: 

« O que para os outros patriotas póde ser uma reserva 
prudente, para nós ser ia um ereo e um crime. Elles não 
nos prometteram a liberdade na republica; a nós, que nos 
compromettemos a garantil- a, é que colJe conquistal-a e 
convidal-os a gozar comnosco dos seus frL1ctos . )) Apresen
taram os seus candidatos, Inas a derrota estava de ante-mão 
preparada . O Dr. Portella, renegando o passado e os com
promissos do presente, inflingio aos seus antigos compa
nheiros de lutas as m a is duras das provações no pri
meiro pleito republicano que ' feria-se no paiz ~ )) ( Pags . 39 
a 49.) 

Passado este vergonhoso pleito de 15 de setembro, re
tirou-se Silva Jardim da política,, publicando o directorio, 
.de que elle era presidente, um manifesto a 2 de outubro 
de 1890 declarando r etirar-se acruelle patriota á viela privada 
e sendo substituído pelo Dr . Francisco Pinto Hibeiro . 

• 
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Nesse periodo, em que dirigio com tanto brilho o. po
litica do Estado, tornou-se effectivamente o eixo de toda 
politica extra-official e desenvolveu uma actividade S'~ com
paravel ~ ú de um membro de gabinete. Sonhara com um 
log r de ministro, porque tinha convicção que o de deputado 
á Cons tituinte nin;;uem lh'o poderia disputar no regimen 
republica no em! face elos seus immortaes esforços para a 
proclamação da H.epublica . 

A id ·a ele pretender occupar o logar de ministro não 
lhe pertencia exclus ivamente . 

Muitos coreligionarios e amigos a suggeriram, e houve 
um des tes que de Baltilnore lhe escrevera comprimen
tando pelo advento ela Republica e pedindo-lhe o retrato, 
para a hypothese ele que, se viesse a ser nünisfro,-:;estar elle 
apparelhaclo para dal-o á publicidade no grande m~o norte
americano, no que füra satisfeito. 

Nada mais natural. 
O proprio Valentim Magalhães era desta opinião, en

tendendo que Silva Jardim se entregara incondicional
mente 110 novo regimen. 

<e Elle poz ao serviço do Governo Peovisorio o seu grande 
nome, glori6cado por serviços incomparaveis, simulando 
não ver que o esqucciniento clelle para a coniposição do 
fJrinieiro ministerio republicano impunha-lhe: ou a altiva 
reprovaçüo ele um exillo voluntario ou a violenta desforra 
de um. rompimento, e sujeitou-se a ser um mero auxiliar 
clelle, aceitando uma commissão secundaria e estipencliada. )) 

Presumira-se com as qualidades requeridas para ser um 
estadista e não qulz se confundir entre os politicos vulgares .• 

Urri homem que se sente forte pelas idéas que tem 
a realizar no poder não se retira da luta confessando-se impo_ 
tente para o meio social em que viveu e se fez respeitar . 

Só quando se tem o cerebro vasio, recorre-se a taes 
expediente~ . Silvn Jardim, porém, r eunia a uma preparação -~ 

n8.o vulgar, ambições insupperaveis elo mando. Fez o c1ue 
se chama uma retirada falsa para cahir de sorpresa sobre 
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o munigo . Iria refazer as forças para voltar ao scenario 
politico. Por seu espírito, n'um futuro pouco longe, passou a 
visão vresidencial da Republica. Só assim. se explica o seu 
afastamento. 

Como hornen?, viveu para a Familia e pela Familia 
' corno propagandista para a Patria e pela Patria e foi 

inexcedível; como politico, porém, feita a Republica, não 
se elevou á concepção de viver para a Humanidade e 
pela Humanidade, procurando realizar as medidas indis
pensaveis ao advento de um governo estavel, que é a con
dição de ser do estadista. 

Não fôra elle o unico despre;;ado da Republica; em 
Pernambuco, Bahia, etc., por onde andara, outros comparti·· 
lharani-lj:he a sorte e outros apenas conseguiram sobre
nadar á ~ tyrannia militar, por milagre. 

O Mr.rechal Deodoro, ou alguem por elle, em toda 
parte lançava a postergação dos republicanos em proveito 
dos adhesos da peior· especle ou dos militares guindados 
á politica. Si no Rio 'de Janeiro o· sobrinho daT.Ja as carlas, 
na Bahia o irnião jogaaa d e só ta e basto. 

e< As cousas políticas daqui, escrevia o Dr. Virgílio 
Damasio, estão cada vez m ais embrulhadas . A proxima 
eleição va i fazer-se sob a pressão da mais desbragada po
liticagem: na maioria dos collegios far-se-lm a bico d e 
penna. 

Em taes termos, é probabilissimo que nem um repu
blicano ser á eleito deputado. Tinham-me contemplado em 
uma chapa senatorial, mas comprehendo que, desde que 
me negara m a inclusão de 3 OLl 4 republicanos antigos, 
eu tive de declarar C{Lle não em isso feito mediante com
binação commigo e, por este desaforo meu, vou sendo 
cortado impiedosam ente, sobretudo por uns tantos poli_ 
tiqueiros incluidos de accordo com o Sr. Marcolino de 

f ' Moura e chefe de policia da Bahia) na chapa o,.fficial~ po
litiqueiros qu13 fo ram amigos dedicados da situação Ouro-
Preto. >) ( Carta de 8 de agosto de 1890. ) 

• 
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Um desses repnblical1')S excluídos i escrever!l antes a 
'> 

Silvo. Jnrclim lembrando o expediente unico qne poderia 
salvar a sitmtÇtLO. Vinha, porém, em um tempo que o 
illustre propa;-a.ucllsta e:;tava ameaçado de igual sorte . 
Entretanto procmou por meio::; inclit·cctos) vis to que nuo 
S'.) entendia com os ministro..,, clar satisfação ao pedido . iVão 
estava, porém, na alçada elo Sr . Fonseca Flerm.es, a quem 
se dirig ira em 23 de julho a ntet•ior, garctnti r a nomeaçao 
elo D r. Vi1'gilio Dcunasio para 1° vice-governador da 
Bahia, nias ia ve1· o que era possivcl fazer! 

No Governo Provisorio via-se disto : homens rJa estatu ra 
moral ele Silva Jar dim solicitando fo.vo ros politico~ de in
clividuos con1pletame:1~e desconhecido~ e que su:~iram ú 
tona por virtude mesmo da situação quc OJ seus pro-ho-

) 

mens crearam ! Entretan to prova o meu asserto ele que 
por fim era Silva Ja rdim victima de um1 facinaçüo hyp
notica, acreditando em promessas que o levariam ao crime 
ele se tornar solidaria com o golpe ele Estralo ele 3 ele 
novembro, s i antes não optasse por uma viagem á Europa ! 
Essa só t_eve o deti ito, corno opina o Sr. Valentim Mug:i.
lhã.e3, ele ser tentada muito tarde . 

Em Pernambuco, a confusão foi tamanha, que os re
publicanos s incer os, cpmpanheieos ele Silva Jardim nas lutas 
contm Jo3é Ma t'iano, ·vendo r1ue es3e illus tre liberalengo 
era. chamado a palacio, t rnmeeam pela sorte ela Repu
blica . E comparando as hos tes que no dia 22 de julho de 
1839, nu praça Salelanha Jll[arinlw, acamparam) com aquelles 'º 
soldados de Pho.ra(), que a~ ondas elo Mar Vei'melho repre
sadas tragaram no seu bôjo, o.chavo.m que só um homem sal
vou-se illeso - foi Silva Jardim. Este por certo nuo de:;;

mentio o bom co '.1ceito que os bons r·epubllco.nos faziam 
clelle . 

e< Esct•evo-llie na o.nti-Ve3pern da batallrn) ele OLlViclo Ll.O 

chão, como outr'ora os meus avós) escutando o rum.or 

i Dr . Peclre'irll. Franco. 
s. J.- 18 

• 
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longlniquo produzido pelos pés dos barharos que nos invadem 
a Patria ! E quanto cynismo, quanta covardia, quanta fome 
traz esse ex'ercito ele invasores! )) 1 

Nessa correspondencia particular faz -se allustío á chapa 
do Sr. -Lucena, compara-se-a á arvore maldita, que asphyxia 
a quantos se obrigam á sua sombra: ou semelhante ao 
navio que leva a peste no por[to ! 

Uma importante referencia é tambem esta : · e< Aqui 
esteve o Nabuco, de passagem, e disse a alguns amigos 
que V. lhe havia dito que si elle acceitas.se os factos con~ 
swnniaclos, proclanial-o-hia chefe do partido republicano 
elo Rià. E' certo~ )) (Carta citada. ) 

cmJo disse, Silva Jardim tinlia secrntar ios , a quem encar
regava tle responder ás cartas que lhe ern.rn. dirigidas, e 
estas contavmn-se por miHmres. Q1mndo muito extensas, 
escrevia ú margem resum.a; qua11do nuo, lin-as todas, 
annotando o., pontos a resporider. Nesta a que me refiro 
escreveu por baixo da assignatura elo autor: A respeito 
ele !.Yabuco, o que clissc é que desejava 1nuito que ellc 
viesse a nós . 

Por m ais que se conformasse com a politico. do aclhe~ 

sismo, instituida pelos paulistas do Provisorio, cornprehencle-se 
que sobre o homem que elle combatera vehementemente 
no dia . 30 de janeiro, onde sua vida correu imminente pe
rigo, não podia proferir uma aspiraç[to semelhante . 

E' bom levantar este protesto, porque pócle mais tarde 
., essa reí'ercncia servir ele argumento contra o caracter ili

bado de Silva Jardim. 
Este Sr. Joaquim Nabuco ser(t sempre em. politica o 

que foi em litteratura, e no abolicion ismo, um bonito exem
plar das civilisações anglo-americanas e que _todos reco~ 

~- nhecem por - Quincas, o Bello. 
A applicação da Política Positivo. de Augus to Comte á 

H.epublica Brazileira dera rnáos fructos em dous importantes 

i A. ll:L Vêras, carta de 13 de setewbro eh i S:JO • 
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Estados. Em Pernambuco sob as inspirações a pr!_pc1p10 
de Annibal Falcão, creando a dictadura lucenísta e por 
ultimo com Barbosa Lima, gerando o terror despotico que 
tem abatido o animo dos mais fortes republicanos. 

No sul, a tentativa de uma tal applicação foi de effeito 
mais deploravel ainda. A innovação constitucional da indi
cação do successor no cargo de presidente do Estado, com 
approvação das camaras municipaes, deu causa, além de 
outros pretextos geraes, corno a suppressão do parlamen
tarismo, á crise revolucionaria que convulsiona o Rio 
Grande do Sul e irradiou-se por outros· pontos, ameaçando 
o Brazil inteiro com o pensamento ela restauraj;ão mo~ 

narchica. j 

Na Capital Federal, ao tempo de Benjamin Constant, 
.) 

a tentativa limitou-se a certas fórmulas dogmatlcas na 
correspondencia official e na bandeira nacional. A intro
clucçao da constellação do Cra::;eiro elo Sul, em substituição 
da esphel'Cl arniílar que constitue a me1llor inspiração sym
holica daquellq, nõo foi 0Jm1 elo apostolado. Em 11 de 
abril de 1889, por occasião de publicar o Partido Repu
blicano elo H. io-Grancle do Norte, procurando adaptar ü ban
deira imperial as necessidades republicanas, sem me af'astar 
da tracliç[to 11istorica e allegorias que alli se veem, esta
beleci corno e< Soluç[LO geral do problema)) : As mesmas côrcs 
e f órma da actual bandeirn ; sobre losango centro.l um escudo 
portuç;uez, cercado pelos emhlemns do ca/'é e fwno e enci
mado, no lagar do. corôa, pelo barrete phrygío; no pequeno_, 
espelho onde esW.o as chogas, e em vez destas, a Constel lação 
elo Cru::;eiro elo Sul, como syrnbolo dn. Hepublica Brazi
leíra. 

Soluçilo particulor: Subtituiçtí.o do Cruzeiro na bandeira 
acima descripta pelas A1·nias de cada provincia, sejam de ..J 

procedencia republicana ou colonial ; onde nã.o existem taes ·. 
armas, assim. ileni~se as hollandezas, constantes da tra
dição historíca, como succede em relação ao Rio-Grande elo 
Norte ou Potyguaranía. n 

• 
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Em relaçt'to ú m inha provínc ia naf.al, cbeguei a estam par 
no fr~ntespicio cl'aquclle livro de propaganda a modificaçuo 
precisa, substitulndo o Cru~eiro pelos no~sns urmas Jtol
landezas, tão felizmente lembradas - uma ema e que ainda 
ho je, segundo o costume, devem, sobro nm .Lfl boleiro onde 
ao fundo se olev[l_ss~ o serro do Caúur;u, co.ractorism' a pa i
sagem elos nossos sellos estadoaes . Teríamos assim cara
cterisaclo his torica e g:cographicamente o nosso sólo norte 
rio-granclensg . 

Ao ler a s~Jluçüo qLrn propunha, Silva Jardim me 
fallára muitas vezes que cogitou de uma transformaçilo 
jguaJ, e de facto encontrei nas suas J11crnot'ias e viagens, 
escripta ~~10 seu exilio voluntario, cousa approximada, que 
elle intencionalmente publica, arrogando-se a precedencia 
na forrrfação da bandeira republicana a adoptar . 

~ 

- Veja isto, d izia eu ao cidadEio Veríss imo, t mostran
do-lhe alguma cousn. d'entre os meus papeis_, quando 
descansava, a trabalhar de gabinete . E' um projecto de ban
deira republicana . 

- Ah ! é necessario estar tudo preparado para o dia, 
responde com enthusiasmo . 

- E um esboço ainda. A bancleim que Jullo Hibeiro 
idealisou e que o Club de S. Paulo e o Club Tiradentes 
adoptararn .. é simples, mas muito monotona; uma succes
stio de listrv.s, que fü.tiga o olhar. A iclóu elas vinte e uma 
estrellas, para signiflcor as vinte e uma provincio.s, não 
m e parece boa, porque, naturalmente, com o tempo, n6s 
modificaremos a divisão político., e será. preciso estar a 
rnodif1car i1 bandeira, que ele sua natureza eleve ser uma 
cousa fixa. Melllor icléa vi em Co.mpos, em casa de Pedrn Ta
vares; sobre o escudo uctual, levemente alterado, elle puzera 
o barrete phrygio . No meu projecto, que obedece á evolução 

._ h istorica da Humanidade e elo Brazil, o púo da bandeira, 
como vê, termina por um condor - é a tradição romana 

1 Verissimo Lage, Pharru:.éeuLico, 
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modifico.da na America ; o i)anno da bandeira contém no 
fündo, em tinta pouco viva, as côres correspondentes ás 
trcs raças - a preta, a vermelha e a branca, que CO!Jílpoem 
ethenographicamente nossa nacionalidade . Sobre este fundo, 
o escudo brazileiro, tal como na bandeira actual, signi
fica o espirito de defesa,e é rodeado da cannn e do café, 
nossas CLllturas do norte e do sul ; tem no centro o globo, 
e, atravessando-o, uma ancora, que i·epresenta a força m ari
tima, e ao mesmo tempo o comrnercio, como o escudo signi
fica espec[almentc a força publica ele terra. Püdo-se ainda 
collocar de mn lado do escudo o cavallo) e do outro o 
boi, representando a industria pastoril do sul e norte . Todos 
estes symbolos suo das forças conservadoras e estatícas da 
Nação . Sobre o escudo e para significar a forca ..J_progres-• o 
siva de movimento popular o barrete phrygio, caraeteristico 
proletario. ) 

- Muito hem ! muito hem ! 
- Ve por alü que as tres raças) a classe militar de 

terra e mar, a classe ngricola e pastoril, o commercio, 
são representados ao ludo do passado latino e americano da 
mesma arte que o mundo inteiro, pela idéa que o globo 
inspiro. . Rostu renliznr o desenho que lhe mostro e ver o 
effeito que prodL1zirü em geande . >) ( Pag. 280 n 283 . ) 

A co nsLHúiçüo do Espirita Santo tsmbem. é inffoen
ciada pelo Pos[t ivismo o a existencio. olll de um partido 
constnictor r evela cue o seu actual presidente o factor 
principal U.acruella lei hasica se mostrava iniciado na Politica 
Posltiva . 

Como elemento do dislincçtlo elos preconceitos monar-" 
chicos, em fuce do. o.narchia propria de um poYo em 
formuçü , n. doutrino. positivista aflgurava-se organica, 
como ropresento.ndo um Lod philmoplücaniente concate
nado . .Yioldaclo, porém sobre os velhos tl1emas do conserva-
ti mo europeu, con ·tiLue um erro palmar . sua adaptação_ .,, 
ús noYas republicas americanas. A sua applicaçõ.o em parte j 
torna-se illop-ica o falseada e in totwn seria uma fonte 

• 
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inesgotavel de perturbações por motivo de reivindicações 
continuadas em favor da consciencia livre. 

Silva Jardim bem sentira essa vacuidade no cerebro 
' e pôssuio-se da necessidade de estudar as sociedades cultas 

para ver o que dahi poderia resultar de bom e applicavel 
ao nosso caso . 

O seu papel politico depois da Republica consiste na 
resistencia aos desmandos politicos do Dr. Francisco Por
tella, secundado nisto pelas vistas geraes do conselheiro 
Paulino de Souza, como tenho mostrado, e seguido seu 
exemplo pelos historicos de maior valor intellectual que 
possuia o Estado e a quem coube depois da revolução de 
23 de novembro, sob a cl1efia do De. Porciuncula reorganisar 
bem ou.i.mal o Estado do Rio de Janei ro. 

Si f~sse eleito constituinte, teria de, para ser log ico, 
defender o seu manifesto ele 25 ele maio e reorganisar 

f , 
este paiz, segundo as doutrinas alli esboçadas. 

Na ausencia da tribuna congressional, quiz abrir a 
da imprensa e pretendeu fundar um jornal - a Politica, 
como já allu~i, publicado sob a gerencia de André Verneck 
e outros coreligionarios . Essa idéa, apezar de acceita pelo 
seus enthusiastas, não foi por diante.. naturalmente pelas 
ausencia de um plano seguro para guiar as aspirações 
do momento. 

A verdade é esta : a sua época havia passado. Outros 
homens mais amestrados na chicana politica haviam-lhe 
tomado a dianteira. Só tinha a appellar pura o futuro. 

A Republica constituira-se um bani negocio, e no balcfio 
'- para onde entraram os commerciantes, indus~riaes e ban

queiros, não havia espaço para os sonhadores utopicos. 
Si lá houvera entrado ou pretendesse entra r, seria re

pudiado como foi, ou teria perecido sem honra. 
A sua previsão, a inda que tardia, foi recuar afim de 

que passasse a onda da exploraçilo e ver o que se podia 
: fazer de util á Patria e á Humanidade, s i um dia a Famili.a 

praziletra voltass~ a.os seus Iwbitqs nor:rnaes. 
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Aquella · fórmula. que se encontra ·em José Bonifacio, 
o patrio.rcha de nossa independencia, e tantas vezes invocada 
por Silva Jardim em seus discursos, de que a verdadeira 
politica é filha ela moral, perdera a razão de ~er na 
inst ituição da RepuMica, passados os primeiros dias da 
r evolução incruenta . 

Que estandarte podia Silva Jardim arvorar junto aos 
arraiaes dos bancos ern.issores por circumscripções regionaes, 
da retalho.ção do solo e da immigraçEí.o a tantos por kilometro 
ou cabeça, da concessão ele pri.vilegios cada qual mais 
deprimente do nosso decoro, dos juros sobre estradas de 
ferro ou em prezas de qunlquér genero ~ 

Em politica vio posto em evidencia os meios mais 
ignobeis, e depois de se prestar á confecçlí.o de um regula
mento soit clisant liberal, em que se procurava",dila.ta.r e 

s 
· assegurar o direito do voto, vio sua obra subst ituída pelo 

celebre Decreto Alvim sobre ma teria eleitoral . ~ 

cc Ferio-se o pleito : a fro.ucle foi a nota dominante. For
jaram-se as actas no palacio elo governador, em, Nitheroy ! 

e ele tal arte houve-se a impudenciu, que o resultado da 
votação sahiu o inverso, isto é, publicou-se no resultado 
official os nomes dos candidatos ela chapa governamental 
com as votações dos contrarios . A muitos sorprehendeu 
o resulto.do, a outros nilo - mas afinal todos se convencero.m 
da . realidade : o governador opprimia a consciencia. do 
el.e itorado com o peso brutal da tyrannia, mas semeava 
as primeiras provocações da futura reivindicaçEí.o dos brios 
fluminenses. >; ( Patria Flwninense, pags . 52 e 53 . ) 

Em vista disto, que programma iria Silva Jardim elaborar 
para sua Politica? A pureza nas eleições? Pedlr a e1na1~~ 

cipação elo niunicipio no Estado e elo Estado na União? 
Esta tarefa deixou-a elle aos seus successores do Dire

ctorlo, pois seu espírito, attido a questões theoricas de outra 
ordem, repugnava nutrir-se dessas velharias clemocraticas . 

1 Es~e phenoineno gene ra.lisou-se a. t odos os Esta.dos; o cla.m o1· publico denu ·1ciou!Q ~ 
ç~ e norte a ~t~l, de ~ês t~ a. oeste ~ como um ca1·açtenstico ela l1vcrd,wle do voto. • 
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Entretanto foi esta a armo. com que venceram e con
quistaram o poder os seus ex-companheiros de luta, quando 
a reacçã.o contra o golpe ele Estado produzia seus inevitaveis 
effeito~. 

A sua partida para a Europa era mais que justificada . 
Faltava-lhe o termo de compamção entre as nossas e 

as instituições européas . Do confronto do~ dous continentes, 
o velho e o novo, podia. resaltar o remedio a tantos 
males. 

Iria ser um aprendi.:; de estaclista e da riu· á sua 
patria o melhor de seu coração e pensamento, mostrando 
que ' foi sempre homem do caracter. 

Durante esse periodo de res istencia Silva Jardim ucceitou 
por differentes Estados a sua candidatura, e a sua vasta. 

• corresp01-:.iencia dá disto evidente testemunho, mas sem se 
decidie por qLialquer delles. 

A scth. Yaidade só ficaria completamente satisfeita si 
visse triumphar aquella por todos os grandes Estados : 
S. Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, 
inclusive o Districto Federal, como político algum hnvia 
conseguido no Brazil ~ 

Era justa sua amlJiçtio ~ Desacertado eru sern duvida 
dispersar forças, desde que effectivamente rrueria ser eleito . 

Os de S. Paulo nüo s e esforçariam em incluil-o na 
chapa ojfl,cial, contando que os de Mim1s o fizessem. 

Os am igos dalli, depois ele havel-o incluído por um dis 
tricto qualquer, nilo tratariam decis ivamente, contando que 
fosse eleito pela CapiL 1 Federal; e os corollgionarios destt1, 
tendo por certa s 1111 eleiçt"to no Estado do P~io, depuravam-no 
"' sem r em orsos, etc . 

Além disso, levantara diversas candidaturas, cujo exito 
enfraquecia o seu prestigio junto no Governo, s1 porven
tura o tivesse pura dispor delle ú vontade. Pelo Ama
zonas empenhava-se pela eleição do seu bom nmigo o Dr. 

• I-:íerculano Marcos Inglez de Souza, e pelo Maranhão pela 
do seu companheiro ele escriptorio Dr. Ftaymundo ele Sú 
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Valle, occupando nesse ü.fü.n governadores e candidatos a 
esse cargo . « O seu am igo De. Sá Valle sabe que está 
bem collocada aqui a candidatura delle; é precis6, porem, 
accrescentava o Dr . Porciuncula, que incumba os parentes 
e Dmigos que aqui tem de propagal-rr e de trsb11lhar. )) (Carta 
do 18 de junho de 1890. ) 

Depois de criticar n administração do enti}o governador 
do Amazonas como tendo dado as provas m ais robusta3 
de insufficiencia e incapacidade, escreve 11 Silva Jardim um 
coreligionario, residente no Maranhão, em 16 de julho 
de 1890 : <e A eleição do nosso amigo Dr . Herculano de 
Souza estará perdicla, si eu não for para o A!llazonas, e 
só irei no cargo de governa.dor . 

Assim, peço-vos que intercedais, com a vos~a poderosa 
influencia, perante o Goyerno Provisorio, no sentfdo de con
seguii- a m inha nomeação, pois os nossos amig~s do Ame. .. 
zonas querem que eu volte parn lá . )) 

Esse pedido, a que Silva Jardim annotnra á margem : 
Inipossivel, dá uma idéa da facilid ade com que se faziam 
as cousas entuo. Ignoro si o illustre hom em de lettrns, 
que tão criteriosamente afastou-se dos negocios publicas, 
nutorisava esses niancjos, mas esse facto prova a natu
reza das solicitações feitas a Silva Jardim. 

Individuas de todos os pontos escreviam-lhe pedindo 
empregos .. embora o não conhecessem e por todos ell~ in
tercedia . Orn, esse constante solicitar enfeaquecia-o, si é 
que não levasse ú mente dos homens do governo que elle 
pretendia tornar-se excessivamenle populnr, e a idéa que 
assaltava a todos é que estava ahi se preparando um P1'e
síclente da Republica! 

Mc~itos esforços despendeu igualmente pela canclldatura, 
alió.s jus ta, como a elos dous referidos, dos Drs . Josephino 
dos Santos por 11Iinas e Pereira Frunco pela Bahia, e quiçú 
de MarLim Francisco por S. Paulo, Estados estes por orde 
se fallava rrue seria eleito, além da chapa do Directmio, qt10 
em seu nome recommendava ao eleitorado do Rio ele Janeiro r 
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Está claro que a entrar para o Congresso queria ver-se 
cercado de companheiros de luta e amigos de todos OE'i 

tempos, .pois assim poderia influir directamente na politica . 
Falhou-lhe, porém, a tactica, descobrindo-se antes ele 

tempo. Os seus üiimigos, porque, invejosos de seu prestigio, 
deram-lhe para baixo, e o real propagandista e prestimoso 
coreligionario nem siquer obteve um logar para si no 
Congresso Constituinte . 

Silva Jardim enganava-se a respeito dos homens de 
seu paiz e fôra victima dessn visão interior, que manda 
julgar., o nosso proximo segundo n opinião que de nós 
fazemos . 

E elle éra fac il nesses juizos; veja-se o que affirmava por 
paizes estr~ngeiros, conBante nos SBLlS patricios: « L'esprit 
organique' qui a présidé ú l'installation de notre répu- · 

blique par .ia preponderance de Benjamin Constant est le 
secret de son événement paciBque . Grúce 6. cette impulsion 
premiére, JE CROIS POUVOIR vous ASSURER QUE JAMAIS 

DANS MON PA YS, QUOI QU'IL ARHIVE, LES COMPÉTITIO 1S 

POLITIQUES N'ABOUTIRONT Á DES LUTTES FRATRICIDES .. Les 
vivants sont gouvernés pa7' les nwrts ! E T LA MÉMOrRE 

nú GRANO PATRIOTE, Qur inspiré par l'amour de son pays 
et éclairé parles lumieres supérieures de la philosophie posi
tive, A FONDÉ LA RÉPUBLIQUE, NOUS PRÉSERVERA TOUJOURS 

DE TOUT ÉGAREMENT. >) ( Discurso pronunciado em 19 de 
abrii ele 1891, em Bourg-la-Reine ( França), por occasião 
do 4° anno de Condorcet, respondendo a um toast elo 
Dr. Robinet ú Republica Brazileira .) 

" A 1'evolta ele 6 ele setembro, a tenta tiva de restauração 
e a guen·a civil do Rio Grande do Sul, que respondam 
aos votos de paz externados pelo illustre exilado ! 

A verdade é que o povo brazileiro não interveio nesses 
casos, e a politica é obra dos governos e estes de um grupo 

JIUe, 1uando muito, representa uma minoria insignificante . 
Esse anno de 1890 trouxera a Silva Jardim amargas 

decepções; no terr~~10 ~)OJitico a ç\errota foi compensada 
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pela convicção de que o seu Estado natal, no ponto mesmo 
em que collocara a questúo, havia-se podado galharda
mente cliante da pressão do governador, e C'.J Capital 
Federal deu-lhe wna votação de estirna niuito grande 
além ela que devera ter tido em Jl!linas. 

cc O effeito de tudo isto, escrevia elle ao pai, me está 
sendo muito favoravel . >) (Carta de 20 de setembro. ) 

Em começo da situação republicana escrevera ao pai 
prevenindo-o de que era tempo de reivindico.r seus direitos, 
e nesse sentido fallara ao Dr. Pot·telln, que promettera 
tornar na devida consideração o caso. 

Só, porém, mais tarde, a muito custo, conseguia pnra 
elle um lagar ele inspector de clistricto, após a reforma 
da Instrucção Publica, feita por aqLwlle gov&rnador . 

Depois de feita a Republica, o seL1 primeiro ;pensamento 
foi para o seu bom pai, victima outr'ora ele rnultipbs injustiças. 

Amante extremoso da familia, veio no meio de tantas 
aspirações f'eril-o a morte na pessoa de um seu int'eliz 
irmão, o Pedrinho, o primeiro ela segunda serie . 

Mandara-o vir da casa paterna e empregara-o eTn a casa 
cornrnercial do Sr . Sucena & Comp., apanhando na capital o 
germen ela terrivel molestia que tern sido o fiagello da 
grande cidade sul-americana . 

Pobre, no ni_eio de tanta riqueza, a custo pôde comprar 
urna pequena casa na Tijuca, que mobiliou com os seus 
trastes antigos, alugando-a, como estava, quando teve de 
seguir viagem para a Europa. · 

Si houvesse nessa terra o culto dos grandes homens, 
o Governo trataria já de tel-a adquirido, tal e qual,;, elle 
deixou-a, para servir de incentivo ao povo, que por aquella 
morada singela póde bem füzer idéa ·da simplicidade e 
da modestia, como da honradez e probidade daquelle que 
se sacrificara tanto pela Patria. Seria uma especie ele 
Ville d'Avray e para alli todo o anno, no dia de _. aia 
morte, affiuiria o povo em romaria, como acontece., em 
l?ariz GOm a casa onde morreu o ~alvador da, FrE\n9a, 

) 

) 
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~ <e Este culto do passado, diz o Sr . Dr. Campos Sales, . 
exerce poderosa e beneflca influencia na edL1caçã:o da alma 
popular . ~'ive a prova disto nas reflexões intimas que me 

( suggerio a vis ita t1 casa ele Gambeta . Aquella pequena e 
modesta habitação constitue a urn tempo um monumento 
á honra elo estadista e um proveitoso exemplo para servir 
de guia ao3 homens puhlicos na sua conducta . >) i 

A partida . de Silvo. Jardim parn. Europa é em grnnde 
parte devida ao interesse que por elle tomavam alguns 
amigos, entre elles o dist incto Dr. Matta Machado, seu 
vizinho ela Tij uca. 

A Ga.zeta de rvoticias de 4 de julho de 1891, noti
ciando sun inorte) junta pormenores a este respeito. « Não 
é uma offet.sa, nem é um desrespeito ó. sua memorin 
dizer que ~m Pariz elle vivia graças á pensS.o de 1000 
francos, que~ um espirito superior e seu admirnclm· e amigo 

~ alli lhe fornecia . .. >) 2 

Sahira daqui n 2 de outubro e chegara n Lisboa 
em novembro, d'onde partira para Pariz a 14 do dito m ez, 
desembs.rcanclo a 23 nesta cidade, depois de esto.cionar 
alguns dias em Bordeaux . 

Em 1° ele janeiro ele 1891 esceevia elle de Pariz, clatanelo 
ela Avenue Vellier s, n. 68 : 

« Meu pai . 
Esta não tem outeo fim s inuo sauclal-o e a toda familia 

no dia de hoje, JJem como pedir-lhe noticias dahi . 
De mim, o que lhe posso lizer no momento, é que 

vou.__ vivendo hem, realizando o programma, que n1o trace i, 
de estllclar e viajar, esperando o momento opportuno de 
intervir mais ou m enos clirectamenle nos negocios políticos 
do meu paiz. 

Acc.i.lJo de percorrer a I-Iollnnclo. e a Belg ica, vou conti
nu ar os meus cursos ele finanços e ele es tudos polLticos 

"' L 

~ Co..rta5 da. Europa, pags . 76 e 77 . 

2 Memorias e Viagens, [Jag. li 63 . 

L 
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na Escola L ivre ele Sciencias Pol iticas ; a correcção de J 

meus dlscl1rsos e elo meu livm de Jl!femorias e ele Viagens, 
,) 

e os meus trabalhos sobre a pol itica brnzileira, ao lado 
elo qne se refere a minha profissCto . 

Espero que sua sit tmçuo :=tlli seja a mesma, e que 
urna attitucle moderada o manteuha no seu cargo. 

Va i uma lembrança, etc .. . Um abrnço em minha rnfü, 
u quem beijo u. mão, outro em Marjc1uinhas e nos n1eninos. 

Seu filho e amigo. - ·Silva Jarclirn . >) 

Esta carta, escripta na maior intiJ:nidacle, revela o 
J 

programma de uma carreim bem comprehencl icla . Dern uma 
outra oriontnçJo ao seL1 espirita e enriquecia"'º de novos 
conhectrnentos. e< Em maio estivera em Lory:lres, conti
nuava. estudando . >) (Carta ele 5 deste n tez. ):'.J 

«Afastado momentaneamente clo~BraziJ , cli~ o Sr. Oscar 
de Araujo, pelo3 acasos da politica, Silva JQ.rclim procurava 
na sociedade dos republicanos francezes e na recapitulação 
intima da sua vicb. publica dar ao seu animo a nova 
tempera. que as novas circumstancias da Patria exigiam. 
Revigorava o esp irita com o. experiencia alheia e servia 
o seu paiz e a sua causa no estrangeiro . Despreznndo a 
erucliçtio banal elos visitadores elos museus e elos tou ristes 
do boulevnrd, colh io. na convi ven.ciél elos homens ern.inentes 
de França o. liçüo pratica cl::t vida l)Olitico. e intellectuul 
deste gnrnde povo, iniciador da icléa republicana no mundo. 
E, emquanto ia rememorando dia a dia, no livro que deixou 
escripto, a historia das suas lutas, elos seus dissabores e 
das suas esperanças, Silva Jardim não conheceu a descre1Jça, 
que só accommette os fraco :::;, como nao conheceu o 
desanimo, que é privilegio dos pusillanimes. Ao contrario 
disto, a sua fé ia até á illusüo e a sua coragem até á 
temeridade, e urna temeridade r oubou-o á Patria · e aos 
seus. >) ( Introdut:-çúo ás Memor ias e viagens_. pags. VIJI 

.J 

e IX.) 
O seu cunhado Martim Francisco, que muito prezava, 

oppuzera-se a esta viagem; m ais de uma vez convidou-o 

J 
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a voltar a Santos1 e que ao menos deixasse com elle1 repar
tidarnen~ com sua müi1 os dous sobrinhos mais moços, 
netos destn, o Danton e a Beatriz . 

Assim aconteceu; acompanhara-o apenas o Antonico, 
o mais velho . Depois da morte, dera a mulller á 1L1z um 
outro filho, a quem chamou Franklin . Quatro ao todo . 

A causa de sua morte assim tão tragica pócle see levada 
á conta de seus escassos conhecimentos geologicos, pelo 
que não se podia tornal-o responsavel. No tempo em que 
matr i0ulou-se em direito ainda não faziam parte elos exames 
ele admissão os estudos sobre sciencias naturaes . 

4 

A pessoa tomada para guia não o era de certo. 
Encmriif1hara-se p_ela subida mais rapida, sem attender 

ú direcção áos ventos, que arremessam as escorias em certos 
e cletermin<tdos pontos, sem haver tempo ele solidificarem-se, 
n.o passo que, em sentido opposto, pócle-se perfeitamente, 
mesrno em caso de erupção acti va, approximar a gente ela 
cratéru, pela resis tencia que offerece a cros ta elo monte, re
frescada pel8. constante viraçfto . Dera-se alli a fo scinaçfio do 
desconhecido : abyssus abysswn evocat . Tal homem tal 
sepulchro. 

Não fo i um suicidio, como se ouve dizer a cada passo . 
Silva Jardim não conheceu a clescrença, que só acconi

mette os f racos, nem enveredou júmais pela loucurü, que 
occosiona a morte aos sem ventura . 

Fóra da patria , procurou retemperar o animo e illustrar 
o espirito e fo i a sêde de ohservação1 corno fonte dos 
corÍl1ecimentos scientiflcos, que o mergulhoLL em fumo. e 
lavas . 

- O Diario OJ]lcial publicou o seguinte officio do 
nosso ministro na Italia e o do ministro italiano das 
relações exteriores : 

0 l e< Secção central - N. 1- Legação do Brazil - Roma, 4 
de e. julho de 1891.- Senhor Ministeo - E' sob a emoção 
de profundo sentimento de pezar que me apresso em 
communicar -vos que o Dr . . Silva Jardim foi Vict ima de um 
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desastre inesperado, vis itando ns proximidades do cratéra 
do Vesuvio, ús 7 horas da tarde do dia 1 do corrente mez. 

e< A's 7 horas da to.rele do dio. seguinte tive a primeira 
noticio. desta lamentavel desgraço. por um telegramma do 
nosso consul geral em Napoles, Dr. Americo de Campos, 
nos seguintes termos : 

e< Silva Jardim_ hontem de tarde excursão Vesuvio des
appareceu perto cratéra . Mendonça partio agora, chegará 
Roma nove horas noite - Aniel'ico. >) 

e< A' hora da chegada do trem ele Napoles, encontrei 
o Sr . J oaquirn_ Carneiro ele Mendonça na Estaç<~P de Roma, 
onde füi expressamente esperal-o . Trazia um_ dos braços 
no peito, em consequencia ele ferimentos qu~.lecebeu, e 
mostrava-se muito agitado, tenào elle proprio corrido im
minente perigo de ter a m esma sorte de seu -amigo . 

« Heferio-me então que, tendo passado o dia todo a 
visitar Pompéa, flzeram á tarde uma ligeira refeiçílo em 
um elos boteis claquella localidade . 

« Logo depois, Silva Jardim man.ifestou desejo de que 
aproveitassem as horas do clla qLrn aincln res tavam parn 
realizar a projectacla excursfio ao Vesuvio . 

« Carneirn se oppoz1 nt'to só por ser tarde, como pelo 
excessivo calor, como tarnbem por achar-se indisposto e 
com dores de cabeço. . 

« A' vista, porém, da ins istencia ele Silva Jardim, 
decidio-se a ncompanhal-o, e para o effeito tomaram um 
guia e seguiram a ca vallo . 

e< A pouca dis tnncia elo cone principal ela montmflm, 
apenram-se e continuaram a avizinl1ar-se da cratérn . 

e< Silva Jardim mos trava-se enthusiasmado pelo gran
dioso espectaculo da orupçt'lo e expandia-se com o seu 
amigo em palavras an imadas, tendo-lhe occorrido citar o 
caso de Plinio, o no.turalista, que alli -perdera a viela vcrr 
amor á sciencia, asphyxiado pelas emanações do vulcão. 

e< Pouco depois, Carneiro, que se achava uns doze passos 
atrás de Silva Jardim, o qual tinha o guia ao seu lado, 

• 
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bradou-lhe que o perigo alli era immlnente e que deviam 
retroced€..r . 

e< Neste n1on1cnto, Ca.rneit·o sente-se cahir en1 umo. 
fenda aberLn soh seu~ pés e com cerca ele dous metrns 
de profundidade . 

« Com esforço ingente conscguio. apoiando-:::;e na:.:> 
paeedes lateraes voltar á superfLcie elo solo, onde o guia, 
que a lU passava, deu-lhe a muo e o Gj lldou a so.hir. 

e< Carneirn, ferido e uttonito, perglln ta ao gllla por Silva 
Jardin:l : a resposta que teve foi : - Morto ! - Silva Jardim 
havia ·desopparecido cm uma elas fendas vizinhas ú craléra. 

e< Na m esma noite do dia 2, deixando Carneiro nn. estaçüo 
ela estrada Ode ferro de Roma, d'o nde segLüo para Pariz, 
dirigi-me ~em demora ao telegrnpho, e communiquei n noti
cia do tri$Je acontecimento ao nosso ministro em Pariz, 
visto achar-se em França a familia do Dr. Silva Jardim . 

e< Em acto continuo, procurei o Conde d' Arco, sub-se
cretario de Estado dos Negocios Est1°fü1geiro3, narrei-lhe o 
occoreiclo e pedi-lhe com instancia pa ra que mandasse proce
der a diligencia no intuito de descobrir o cada ver, si por acaso 
estivesse sobre u superficie do solo, bem como de mandar 
proceder a indagações a respeito elo facto, afim ele averi
guar-se qual a parte ele responsabilidade que pudesse caber 
ao guia, que trro imprudentemente conclltzio os dous v ia~ 

jantes . 
e< Recebo ne3te m omento a resposta elo Conde d' Arco, 

ela qual junLo uma cópia . 
'- e< Terminando, nüo posso exim ir-me de manifes tar-vos 

o meu profundo e dolor030 sent imento de pezar pela perda 
sensivel que soffreu a no.ssa Patria com_ o desapparecimento 
ele um dos seus mais illustres e dignos filhos . 

e< Reitero-vos os prntestos da minlm u.ltu est ima e per-
1l.2ita consideração .- F . XaDier ela Cunlla. - Ao Sr. Dr. 
Justo Chermont, Ministro das H.elações Exteriores.>) 

« Ministero degli Affari Esteri - Il sotto secretario di 
Stato - Rome; le 4 f uillet 1891. 
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«Monsieur le Mi_nistre- Le Préfet de Naples, á qui j'ai 
demandé des renseignements au sujet du malheureux acci
dent touchê à Mr . le Docteur. Jardim, vient de me com
muniquer ce que suit : 

« Le sujet Brésilien Mr . le Docteur Silva Jardim, vers 
7 heures du premier de ce mois courant, . accompagné par 
un de ses amis, Mr. Joaquim Carneiro, tous les deux escortês 
par un guide, grimpérent le Ves.uve . Tou-à-coup, en proxi
mitê du nouveau cratere une crevasse s'ouvrit sous les 
pieds du Docteur Jardim, et une colomne de fumée s'ele
vant aussitôt, le malheureux fut englouti disparaissant à-)'ins
tant . Son ami s'étant lancé vers lui aurait cour:J le même 
sort si le guide n'etait prêt à le rattraper. I .e consulat 

J 

du Brésil à Naples a êté aussitôt informé de F..ar r ivé. De 
ce qui procede il faut deduire qui le malheureux fait est 
conséquence d'une pure accidentalité . .) 

« Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de _; 
ma trés haute considération. - Arco.-Monsieur da Cunha, 
Ministre du Brésil, Rome . >) 

No dia 2 de julho de 1891, anniversario do nasctm ento 
de seu Pai, espalhou-se a infa.usta noticia na Capital da 
União e irradiou por todos os Estados com a celeridade 
do raio . 

A commoção foi nunca sentida . Julgou-se até o proprio 
Governo responsavel pelo desastre. Fôra prodigo em hom e
nagens o nosso Congresso. 

A imprensa foi unanime em externar o sentimento 
de que se possuíam todos, em vista de tamanha catastro~he, 
aproveitando o ensejo para exaltar as virtudes e referir 
os grandes dotes de coração do illustre cidadão. Os seus ser
viços foram pela primeira vez apreciados sem paixão parti
daria e o seu nome apontado entre os benemeritos da Patria . 

Aos seus adversarias, os que assim concorreram para 
seu exílio voluntario e morte subita, si bem que imi>re
vista, ficou para sempre desimpedido o caminho dos en
traves que as pessoas honestas oppõem aos desmandos 

s. J.- 19 
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politicos e, envolta com essas vantagens na fruição dos 
gozos p~1blicos, o remorso eterno das consciencias traiçoeiras 
eJ ambiciosas. 

Si ·é verdadeira a maxima, como elle acreditava, de 
que - os vivos são cada vez mais governados pelos mortos 
- o seu imperio; ao em vez dos que lhe sobrexistiram, 
começou effectivamente na hora de seu triste passamento 
e _será perpetuo . no coração dos que amarem a Republica. 

\. 
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