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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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EÇA DE QUEIRÓS E A PUREZA DA LÍNGUA 
 
Os puristas, que prejudicialmente exageram a boa tendência do 
amor à correção idiomática, acusam Eça de Queirós de galiciparla e 
solecista. Acontece que o romancista do século XIX escreveu 
algumas das mais belas páginas da literatura portuguesa. Quer isso 
dizer que, para escrever bem como fez o Eca, basta despreocupar-se 
do tom vernáculo e desprezar as normas gramaticais. Tal a 
conclusão a que se apegaram e ainda se apegam muitos 
desprecavidos, embora sem a formularem. É tão falsa como a 
premissa que a impõe.  
 
Só aparentemente isto, é exercício de lógica. Uma leviandade 
incrível de Graça Aranha serve de boa documentação: "(Eca de 
Queirós) foi um artista que, ignorando a língua, escreveu de um 
modo encantador, numa língua espontânea e corrompida, com certa 
liberdade, por lhe serem estranhos os moldes clássicos. E assim os 
principais defeitos do escritor que é Eça de Queirós, contribuíram 
para a vivacidade e magia dos seus livros". ("A Estética da Vida")  
 
Ninguém é capaz de saber como pode o artista da palavra ignorar a 
própria língua. A verdade, por si mesma evidente, está na crítica de 
José Veríssimo: "Ele tinha  – ou possuiu como talvez ninguém 
depois de Garrett  – o dom da língua, mesmo quando ainda não a 
sabia perfeitamente nem a empregava com a mestria com que 
acabou por manejá-la" (Homens e Coisas Estrangeiras). E um pouco 
acima explica: "Faltava aos seguidores do naturalismo aqui o que 
em Eça sobejava, a personalidade pala  transformar em seu, aquilo 
que acaso lhe não pertencia de próprio e a grande capacidade de 
transposição para os tons mais originais e mais variados dos temas 
que lhes ofereciam a literatura e a vida".  
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Como de costume, o que pegou foram os defeitos, a camada 
superficial de alcance fácil. No caso dos brasileiros, ressalta a 
sedução dos elementos desportuguesantes, muito ao sabor da reação 
jacobina, condição da ainda incerta autonomia literária. A cópia 
transparece no abuso da adjetivação, particularmente infeliz no 
próprio "clássico do adjetivo". Monteiro Lobato deu com ela na 
prosa aguada de pequenos jornais do interior, e poderia rastrear-se 
facilmente até na escrita de alto coturno. O resto veio de França, 
"certos quindins da prose artiste dos naturalistas", como diz 
Agostinho de Campos, além de inegáveis galicismos léxicos e 
sintéticos.  
 
É de notar sem demora que o influxo de Eça de Queirós ultrapassou 
a transmissão de salientes particularidades formais. O ar de coisa 
postiça que assume nos epígonos vem-lhe do caráter de simples 
atualidade. A prosa queirosiana, porém, é muito mais que vitrina de 
bibelôs literários que passaram de moda. Sem dar na vista, a parte 
profunda de sua influência é muito mais importante. Limitar-se-á ao 
francesismo?  
 
Estava na ordem natural das coisas o absorvente da influência 
francesa, na linguagem como nas atitudes literárias. No fim do 
século XIX tudo, mas tudo mesmo, vinha de França para Portugal. 
Em conhecida página, Eça de Queirós reconhece e lamenta essa 
macaqueação do francês. Desde a escola e pela vida fora só se 
aprendiam coisas francesas no original ou em traduções 
aproximadas. "Não quero escrever uma página de memórias, 
declara. Apenas mostrar, tipicamente, como eu, toda a minha 
geração (excetuando espíritos superiores, como Antero do Quental 
ou Oliveira Martins, benévola exceção) nos tínhamos formado 
fatalmente franceses no meio duma sociedade que se afrancesava e 
que, por toda a parte, desde as criações do Estado até o gosto dos 
indivíduos, rompera com a tradição nacional, escrevendo, 
ensinando, vivendo, cozinhando — de trapos vindos de França!" 
(Ultimas Páginas). E um pouco adiante acrescenta: "Mas é sobretudo 
na minha especialidade, na literatura, que esta cópia do francês é 
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desoladora. Como aqueles patos que Zola tão comicamente descreve 
na Terre, aí vamos todos, em fila, lentos e vagos, através do caminho 
da poesia e da prosa, atrás do ganso francês." 
  
Ora, Agostinho de Campos, paladino da reabilitação gramatical do 
grande prosador, mostra que o mais dos galicismos que lhe assacam 
já eram empregados quando começou a escrever. Mais: o exame dos 
incontestavelmente seus revela quase sempre enriquecimento da 
língua, por meio do empréstimo tomado ao francês.  
 
Típico é o caso da ordem gramatical. A preferência pela direta não 
redunda necessariamente em escravização ao desenho frásico 
francês. É certo que a lição de Castilho insinua o seu abandono em 
benefício da ordem inversa. É demais. Da privilegiada liberdade que 
a opulência flexional nos assegura, faz parte o recurso à ordem 
direta, mais adequado ao enunciado explicativo e que, se na maioria 
dos casos convém à linguagem de índole intelectual, também pode 
marcar aspectos efetivos, pois uma e outra maneira de arranjar os 
termos podem espelhar particularidades estilísticas. Curiosa 
liberdade essa, que vem a descambar em nova proibição. A maior 
frequência da ordem direta esta na lógica de nossa evolução 
linguística. Ressalta a partir de Eça de Queirós como sinal de sua 
influência.  
 
O modelo francês fez mais do que sugerir vocábulos e torneios a Eça 
de Queirós. Norteou-lhe o ideal literário. Na citada página de 
confissão, que é também injusto arrependimento, indica as razões 
pelas quais a imitação francesa lhe parece injustificável, pela 
ausência de finalidade. Traça então este paralelo: "A França é um 
país de inteligência; nos somos um país d'imaginação. A literatura 
da França e essencialmente crítica. Nós, por temperamento, amamos 
sobretudo a eloquência e a imagem. A literatura da França e, desde 
Rabelais até Hugo, social, ativa, militante. A nossa, por tradição e 
instinto, é idílica e contemplativa". Pela mão do criador de Fradique 
Mendes, a literatura de língua portuguesa foi buscar à sua irmã 
neolatina precisamente o que lhe faltava, num esforço por corrigir 
tradicionais defeitos, exageração de ingênuas qualidades.  
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"Com raras exceções, a prosa portuguesa é enfática, artificiosa e 
gongórica, sobrecarregada de ornamentos como o mais anticlássico 
dos estilos arquitetônicos, se estilo se pode chamar ao manuelino. A 
nossa alma barroca compraz-se no arabesco literário puramente 
formal, ignorando ou desprezando a clareza, a sobriedade, o 
aticismo e o equilíbrio das proporções". Pondo de parte certo 
exagero desse desabafo de Osório de Oliveira (Psicologia de Portugal), 
o qual negligencia a sobriedade de um Bernardes em pleno 
seiscentismo, fica patente que o papel de Eça de Queirós consistia 
em reagir contra esse barroquismo literário. Para tanto, seguiu o 
exemplo de escritores franceses, em condições de comunicar à prosa 
que nos legou o que falta à generalidade dos escritores portugueses, 
e pode ser incorporado à nossa língua literária. Inegavelmente 
muitos fugiram à frase bonita, para caírem na frase bonitinha. A 
culpa não é de Eça de Queirós. Não é para qualquer a 
"personalidade para transformar em seu aquilo que acaso não lhe 
pertencia".  
 

*** 
 

A crítica de Eça à sociedade sua contemporânea reflete ideias e 
reivindicações em moda. Era também um modo indireto de ser 
nacionalista. O patriotismo inteligente, apanágio de escritores não 
burocratizados é pessimista por índole. Os mais amargos motejos 
revêm a esperança. Este modo crítico de querer bem, muito mais 
construtor do que parece aos nacionalistas ovantes, refletiu em Eça 
de Queirós, a princípio inconscientemente, o verdadeiro patriotismo 
e reverência na mocidade, veneração livre na madurez. Não há, 
pois, contradição nas duas fases do escritor. De outra parte, óbvio 
que não foi nem podia ser uma voz isolada que destoasse, na 
evolução histórica da prosa portuguesa.  
 
A frequentação dos clássicos não podia traí-lo. A ideia de vernáculo 
lembrava-lhe "pedantismo, caturrice, a Academia das Ciências, o 
pingo de rape, outras coisas antipáticas", (Últimas Páginas). Tinha 
mesmo de ser assim. Na prática literária correspondia à linguagem 
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de Castilho, o árcade retardatário que os realistas combatiam e à 
escrita camiliana, nos antípodas da sua maneira, pelo regionalismo e 
pelo gosto de ostentar riqueza, através da opulência vocabular. Eça 
de Queirós consagrou à prosa leve e ágil, o máximo de resultado 
expressional com o mínimo de meios lexicográficos. Cultivou a 
graça e a sutileza, na fluência semelhante ao discurso oral. Com isso 
não lhe falta ascendente na literatura portuguesa. Liga-se à tradição 
através de Garrett.  
 
Assim pensavam os próprios companheiros de geração. É o que se 
vê da impressiva síntese de Ramalho Ortigão, citado por Agostinho 
de Campos: "Desde os nossos grandes escritores seiscentistas, até 
Garrett, nunca mais houve na literatura portuguesa senão estilos 
derivados, secundários, imitativos, ostentando pomposamente a 
inexpressibilidade mais indigentemente acadêmica, e mais inânime. 
Garrett foi o primeiro que, opondo-se à corrente do 
convencionalismo, meteu debaixo do joelho o monstro da ênfase 
atávica, da hereditária retórica, que por mais de dois séculos 
resfolegara apopleticamente no fundo de toda a nossa produção 
artística. Queirós foi para a segunda metade do século XIX o que 
Almeida Garrett havia sido para a mesma metade da mesma 
centúria: "O escritor de seu tempo, desprendido de todas as 
superstições técnicas, exercendo livremente sobre a palpitante 
realidade do mundo vivo as suas pessoais faculdades de analisar e 
de sentir" (Eça de Queirós). Idêntica a verificação de José Veríssimo: 
"O que foi Garrett para a língua portuguesa na primeira metade do 
século, foi Eça de Queirós na segunda". (Homens e Coisas 
Estrangeiras). Posteriormente veio a reconhecer Fidelino de 
Figueiredo: "A forma verbal, estilo linguístico, o abandono da 
solenidade campanuda, o seu aligeiramento com bom humor, em 
tom de palestra versátil, com o leitor, sobre muitas coisas que não 
sejam as fatalidades da paixão, a coragem de alargar o âmbito das 
curiosidades e das emoções, tudo isso tinha um antecedente glorioso 
no Garrett das Viagens na Minha Terra" (Últimas Aventuras). Curioso é 
que os dois prosadores novecentistas, intensos à velha ênfase luso-
brasileira, Eça de Queirós e Machado de Assis, derivam de Garrett, 
deixando à margem a fronde camiliana.  
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Pela "completa transformação" que operou no estilo português, 
Fidelino de Figueiredo pôde extremar a história da língua literária 
portuguesa em dois períodos muito opostos: "antes e depois de Eça 
de Queirós" (História da Literatura Realista). "Depois de Eça de 
Queirós" intitula-se um livro seu.  
 
"A ação de Eça de Queirós na nossa história literária", escreveu mais 
tarde o mestre da crítica portuguesa, "é principalmente a reforma da 
língua portuguesa como instrumento de expressão e o haver 
erguido uma sólida obra sobre essa fundamental concepção estética: 
a arte é a luta pela expressão". (Últimas Aventuras).  
 
Na mesma ordem de ideias, conceitua-lhe o ideal de estilo pela 
seguinte forma: "Eça desenhava e caricaturava pela palavra. 
Sabendo ver o traço dominante, o gesto ou a atitude típica, também 
sabia fazer vê-la pelo dom de expressão, em que se acurou toda a 
vida: cada palavra um valor pictórico, com o seu lugar próprio. 
Nem empastamento de tinta, nem avareza dela. Tudo tinha a 
aparência de espontâneo pela fácil visão que transmitia ou pela 
pronta emoção que despertava. Máxima simplicidade em resultado, 
em laborioso resultado, com a máxima expressão" (Últimas 
Aventuras).  
 
No constante "duelo do espírito com a linguagem", para usarmos da 
fórmula de Valery, cara a Fidelino de Figueiredo, Eça de Queirós 
tinha em conta o respeito à gramática. A propósito da limpeza que 
teve de fazer nos artigos das Farpas, antes de os enfeixar em livro, 
confessa em carta a Ramalho Ortigão: "... Eu tive de fazer o meu 
estilo à custa de esforços e de tatonnements".  
 
Não era possível, decentemente, deixar aparecer a público páginas 
assim desalinhadas e por vezes "despidas da própria gramática".  
 
Francamente condenável em Eça de Queirós é a "mania de fazer 
estilo", vício muito português e brasileiro como ele só. E o nosso 
prosador fez pior. No pecado flaubertiano, refinou. "O próprio Eça, 
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no fim da vida, deixou-se seduzir pelo culto da forma e escreveu as 
"Lendas de Santos", em que o estilo, em contraste com a obra 
anterior do romancista, deixa de ser um meio para se tornar um fim" 
(José Osório de Oliveira: Psicologia de Portugal).  
 
Já não serve ao nosso tempo o superficialismo pictórico da prosa 
queirosiana. O senso estético no trato da língua constitui-lhe o mais 
fecundo ensinamento.  
 
Com parte de evitar o malsinado alheamento da vida política e 
social, vamo-nos entregando ao gostoso desmazelo. O medo de 
repetir aquela inversão de valores leva ao descuido com a forma. 
Convém reparar em que Eça de Queirós tomou parte muito ativa 
nas lutas de seu tempo. Como escritor, porém, nunca menoscabou 
os valores tipicamente literários. Deu-se ao obscuro trabalho 
necessário ao cultivo da expressão eficaz. Conhecia-lhe o dinamismo 
que o aprimoramento só vem intensificar. Se não cabe repetir-lhe o 
estilo, muito seu e de época ultrapassada, a sua atitude artística, sem 
o mencionado exagero, permanece modelar e deve ser adaptada às 
condições de nosso tempo.  
 
Originariamente, será francesa a novidade queirosiana. 
Perfeitamente normal essa influência. E como a elaboração do artista 
a transformou? Imprimindo-lhe caráter português.  
 
Dandismo e nada mais são os pecadilhos de moço e as faceirices de 
velho seguidor da moda. Hoje, ninguém vai empregar galicismo por 
sistema, nem inverter os valores estéticos. Prendas individuais de 
estilo próprio é o gosto da frase cristalina, a leveza da amena 
conversa, a sintaxe limpa de toda a fealdade. Eça de Queirós 
repudiou a mania do purismo e consagrou o ideal de pureza 
idiomática. 
 

--- 
AIRES DA MATA MACHADO FILHO 

Revista Brasileira, dezembro de 1945. 
Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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BILHETES DE PARIS 

 
 
 

REVOLTA DE ESTUDANTES 
 
Paris está em revolta — quase se podia dizer em revolução. Tem 
havido com efeito todas as cenas clássicas das revoluções 
parisienses: assalto à Prefeitura de polícia: barricadas feitas com 
ônibus derrubados: incêndios de quiosques; destruição de cafés; 
comitê sem permanência; corte de canos de gás, lançando em treva 
ruas e bulevares; polícias arremessados ao Sena; e clamores de "viva 
a anarquia!" Nada falta. 
 
Dizem (talvez exageradamente) que os mortos são quase trinta e que 
os feridos excedem dois mil! 
 
Porquê esta revolta assim sangrenta? Por causa de uma mulher nua 
e de um senador pudibundo! Não é decerto a primeira vez, desde 
Helena de Troia, que os homens se entretrucidam por causa da 
nudez de uma mulher. Mas é certamente a vez primeira que uma 
cidade levanta barricadas por causa da pudicícia de um senador. A 
história é grotesca e lamentável. Os estudantes da Escola de Belas-
Artes de Paris organizam todos os anos um baile, que não é público, 
e que pelos elementos que o constituem se intitula o "Baile das 
Quatro Artes". É sempre uma festa extremamente fantasista. E onde 
se poderá produzir mais naturalmente a fantasia do que num baile 
de artistas, moços e livres, que nos domínios da imaginação têm 
mesmo o direito nato de serem fantásticos? Ora este ano os 
escultores do atelier de Falguière resolveram aparecer no baile 
levando em triunfo sobre um andor, como uma deusa de beleza, e 
na atitude de Diana armando o arco, uma certa Sara Brown, que é 
dos mais lindos e perfeitos modelos de Paris. Escuso acrescentar que 
essa Sara, na sua qualidade de Diana, ia pouco vestida. Na verdade, 
para cobrir o esplendor do seu corpo, que tem sido reproduzido 
largamente no mármore e na tela, ela levava apenas (anacronismo 
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deplorável) meias de seda preta e sapatos. Seria de mais, na Grécia, 
e no tempo de Diana. Em Paris, em 1893, é talvez pouco — e uma 
leve túnica, um véu, um cendal, teriam poupado os desastres e o 
sangue. No entanto, da parte dos estudantes não havia, nesta 
exibição triunfal da bela Sara, nenhuma intenção. 
 
Eram artistas que em sua casa, numa festa particular onde só se 
podia penetrar por convite, celebravam com honras pagãs um tipo 
perfeito de beleza feminina. Penso mesmo que eles mostraram 
pouca fantasia e invenção — porque repetiram numa noite de festa 
as ocupações habituais dos dias de escola. A sua profissão, como 
artistas e escultores, é contemplar, compreender, reproduzir a forma 
humana. E levando consigo para o baile o modelo nu numa atitude 
de estátua, estes rapazes transformavam a festa em atelier e não 
estavam fazendo uma pândega — mas estudando uma lição. 
 
Não pensou, porém, assim o senador Berenger. E aqui aparece este 
terrível homem. 
 
O senador Berenger é o presidente da Liga contra a Indecência nas 
Ruas. Os fins desta associação, para quem conhece Paris, e 
sobretudo a linha dos bulevares da Madalena à Bastilha, não 
necessitam de ser explicados — nem justificados. É uma útil 
associação, quase providencial. E quem tenha filhas, e por vezes 
necessite atravessar com elas os bulevares, deve concorrer, com a 
sua quota mensal, para a força, eficácia e desenvolvimento da Liga. 
O seu único defeito é o seu presidente — porque este homem 
excessivo, que tem setenta anos e uma pudibundice maníaca, não só 
investe, em nome da Liga, contra todas as indecências incontestáveis 
e patentes das ruas — mas contra todo o ato humano que 
vagamente se lhe afigure revelar uma tendência impudica. E para 
este ancião, catônico e caturra, tudo no universo é impudicícia. Uma 
senhora, para atravessar a lama, levanta um pouco a saia — 
imediatamente Berenger chama um polícia. Na vidraça de um 
livreiro, sobre a capa ilustrada de um romance, há uma imagem um 
pouco decotada — logo Berenger, com os cabelos eriçados de 
horror, querela do livreiro e do livro. Por trás de uma porta soa o 
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rumor de um beijo — sem demora Berenger pretende arrombar a 
porta e autuar o cupido. Ultimamente chamou aos tribunais o autor 
de um livro científico, de medicina, por indecente! É ele que conspira 
para que se cubram com grossas camisas de lona todas as estátuas 
antigas do Museu do Louvre — e se Berenger triunfasse veríamos 
nas igrejas São Sebastião metido castamente dentro de uma longa 
sobrecasaca de pano preto. Até a nudez dos animais o indigna — e 
afirmam os seus amigos que ele se prepara a apresentar um projeto 
de lei para que todos os cães e cavalos de Paris andem de tanga! O 
seu horror, que lhe amargura a velhice, é que haja dois sexos. 
Berenger queria que houvesse um só — o neutro. E não podendo 
realizar esta reforma na humanidade — trabalha para a realizar na 
gramática. Assim ele evitará o afrontoso escândalo de haver 
substantivos masculinos e femininos, vivendo promiscuamente, 
fechados no mesmo dicionário, e fazendo talvez lá dentro poucas-
vergonhas! Tal é Berenger. 
 

*** 
 

Imaginem, pois, o furor deste varão castíssimo ao saber do Baile das 
Quatro Artes, e da bela Sara nua! Trêmulo, pulou à tribuna do 
Senado, e trovejou! Dali correu aos tribunais e querelou! E eis a 
pobre Sara, a gentil Diana, e os estudantes requintadamente 
estéticos que a tinham conduzido em triunfo — citados perante o 
correcional como promotores de indecências públicas. 
 
O furor pudico de Berenger fora grande — mas como dizer o furor 
artístico dos estudantes? Havia neles muitos sentimentos ofendidos 
— sentimentos de arte, sentimentos de classe, sentimentos de 
liberdade, sentimentos de tradição escolar e de tradição estética. E a 
ideia de que este velho caturra arrastava aos tribunais, como 
obscenos, artistas de vinte anos, que, à maneira dos seus antigos 
confrades da Grécia e da Itália, celebravam, numa festa particular, 
toda sua e somente escolar, a beleza de um modelo, que eles todos 
os dias copiam na escola, e que o seu mestre Falguière já reproduziu 
em mármores ilustres — pareceu intolerável. Daí ódio imenso a 
Berenger. E, portanto, troça imensa organizada contra Berenger. 
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Não sei como procedem os estudantes de São Paulo ou do Rio, para 
celebrar as suas grandes troças oficiais. Em Coimbra é uma enorme 
multidão armada de tambores, panelas, latas, ferragens, apitos 
estridentes, buzinas horrendas, que, alta noite, se acerca da casa do 
"troçado" e rompe bruscamente num charivari descomunal, que não 
cessa, vai mesmo crescendo demoniacamente, até que o "troçado" 
fuja pelos telhados, ou morra de terror, ou se humilhe e implore 
absolvição. Em Paris a grande troça escolar é feita por meio do 
monômio, que é uma longa bicha de mil ou dois mil estudantes, 
serpenteando pelas ruas, berrando o nome do "troçado" e intimando 
as populações a que o "vilipendiem". E há alguma coisa de 
imponente e de dramático nesta imensa fila escura, semelhante de 
longe a uma cobra infindável, que se estende, coleia pelas vielas 
estreitas do Bairro Latino, e clama, como ultimamente, no mesmo 
compasso lento e sinistro: "Vilipendiai Berenger! Vilipendiai 
Berenger!" Ora, quando um destes monômios, domingo passado, ia 
vilipendiando Berenger, teve um conflito com a polícia. Ou antes, ao 
que parece, o monômio findara, os estudantes tinham-se 
estabelecido no Café d’Harcourt, para descansar e refrescar, quando 
a polícia, despropositadamente, invadiu o café, fez um rolo 
medonho e brutal. E por grande desgraça, na balbúrdia foi morto 
um pobre rapaz, que tomava pacificamente o seu bock, que não era 
estudante, e apenas amigo e camarada de estudantes. 
 
Daqui imediatamente se seguiram todos os incidentes tradicionais 
de uma revolta acadêmica: imensa excitação; formação de um 
comitê de resistência; intimação ao Governo para que demitisse o 
prefeito da polícia, responsável pela injustificada brutalidade dos 
seus agentes; e perante a recusa do Governo, a desordem nas ruas, o 
assalto à Prefeitura, os recontros sangrentos com as forças policiais, 
o Bairro Latino em estado de sítio e metade de Paris cheio de 
baionetas. 
 
Os estudantes, geralmente, têm a revolta muito fácil, mas muito 
curta. E desde que os barulhos são feitos unicamente por estudantes, 
a ordem renasce de repente, quando uma madrugada eles se sentem 
esfalfados de tanto berro e de tanto encontrão, e recolhem-se a casa 
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para mudar de roupa e de entusiasmo. Mas em Paris, 
desgraçadamente, mais que em nenhuma outra cidade, há uma 
verdadeira classe revolucionária, que é composta das derradeiras, 
das mais baixas, mais viciosas e mais violentas camadas do 
proletariado. São os selvagens da civilização (a frase é conhecida). E 
são eles que tornam qualquer motim em Paris excessivamente 
perigoso, porque acodem logo a agravá-lo, introduzindo nele a 
violência bestial, o furor de destruição e a desordem por amor da 
desordem. Que o motivo do tumulto seja uma justa teoria política, 
ou uma indignação humanitária, ou um entusiasmo patriótico, o 
"selvagem", que nada sabe de pátria, nem de humanidade, nem de 
justiça, corre logo com o seu cacete, a sua faca e a sua lata de 
petróleo, ávido de desancar, de queimar, demolir. 
 
E foi justamente o que sucedeu nesta simpática arruaça dos 
estudantes, onde a legítima cólera não excluía uma alegre 
moderação. O selvagem apareceu e logo tudo tomou um caráter 
feroz e sangrento. Desde esse momento, o Governo exerceu uma 
repressão especial — não prudente e adequada a estudantes, mas 
implacável e adequada a bandidos. E daí se seguiram todos esses 
incidentes, de que os jornais contam a crônica lamentável, e que pela 
audácia dos tumultuosos e pela imensa brutalidade da polícia 
deram por triste resultado, ao que se diz, trinta mortos e dois mil 
feridos. 
 
E por quê? Por causa do bailarico das Quatro Artes! Por causa 
também deste calor temeroso que excita os temperamentos. É hoje 
um fato cientificamente explicado que as revoltas populares só se 
dão, sobretudo nos países do Norte, durante os meses quentes do 
ano. O termômetro com quarenta graus à sombra, uma atmosfera 
pesada e elétrica, leva as multidões a enfurecer-se por coisas que, 
durante o inverno e com as ruas cheias de neve, as deixaria 
indiferentes. E não compreendo como se não tentou ainda, de um 
modo metódico (porque casual e irregularmente já se tem feito), 
sufocar as arruaças por meio de água fria. O sistema já o possuímos, 
admiravelmente organizado, no serviço de incêndios. Uma revolta é 
sempre comparada em literatura a um grande incêndio. E não há 
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motivo para que se não apague, na realidade, por meio de bombas. 
Três ou quatro bombas a vapor, esguichando sobre uma multidão 
formidáveis e irresistíveis jatos de água fria, seriam, a meu ver, mais 
eficazes do que cargas da cavalaria. Uma carga irrita sempre aqueles 
contra quem ela se dá — e o instinto da coragem, o desespero da 
desforra, o fundo de heroísmo que têm em si todas as multidões, 
impele à resistência e à luta. Mas o desforço, a resistência são 
impossíveis contra uma bomba de incêndio a esguichar. O homem 
acutilado pela polícia quer acutilar também, porque tem uma arma 
igual e se sente bravo. O homem alagado, encharcado, perde todo o 
valor — porque se sente grotesco. Não vê ante si outro homem sobre 
quem se vingue — vê apenas um longo esguicho de água que o 
ensopa e o constipa. É uma humilhação acabrunhadora. Não se 
pode apedrejar um esguicho, nem esfaquear um esguicho. 
 
Diante de um esguicho — só resta fugir para secar. Além disso, as 
plebes têm um horror imenso à água fria — e tal que afrontaria uma 
bala, larga a correr diante de um duche. Acresce ainda que não há 
ninguém que não receie a água, desde que está vestido. Nu, o 
homem marcha ainda para o elemento líquido. Mas de casaco e de 
chapéu — não o acomete. 
 
A bomba de incêndio, adotado este método, não só operaria como 
afugentadora, mas como sedativa. Calmaria e exaltação e com ela a 
revolução. E depois seria uma repressão perfeitamente doce, 
humanitária. Não mais feridos, nem mortos. Apenas molhados. 
Quando muito, endefluxados. Findo o motim, os vencidos iriam 
tomar um grande suadouro e a ordem ficaria satisfeita. Ao século 
XIX competia, dado o seu espírito humanitário, fazer esta reforma 
considerável na supressão das revoluções. 
 

 
 

FESTAS RUSSAS — AS DECORAÇÕES 
 
A França, nação ditosa, durante três dias caminhou, como Ruy Blas, 
toute vivante dans son rêve étoilé, ruidosamente desperta e vivendo o 
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sonho radiante que nestes três anos andara sonhando, entre tanta 
esperança, tanta ansiedade e tanto remoque irônico das velhas 
monarquias que a cercam. Durante três dias o czar esteve em Paris. 
O czar em Paris! Dois milhões de parisienses, a que se juntou um 
milhão de provinciais, contemplaram enfim o senhor de todas as 
Rússias, real, não pintado, numa caleche que tinha na portinhola o 
brasão de Paris, com os joelhos a tocar nos joelhos do presidente da 
República, entre as escoltas da Guarda Republicana, circulando nas 
ruas e na poeira de Paris, visitando o presidente do Senado e o 
presidente da Câmara, penetrando em Notre-Dame para se inclinar 
ante a Virgem a que rezou Joana d’Arc, descendo às criptas do 
Panteão para depor uns ramos de orquídeas sobre a tumba de 
Camot, assistindo a uma sessão da Academia Francesa em que os 
imortais disseram versos e discutiram o dicionário (que nesse dia, 
simbolicamente, chegara ao substantivo amizade), cimentando a 
pedra inicial da Exposição de 1900, folheando nos arquivos da 
Sainte-Chapelle o vetusto pergaminho esclavônico sobre que 
juraram os primeiros reis de França, bebendo champanhe Montebelo 
no hôtel de ville com a municipalidade radical e socialista, 
percorrendo os Inválidos por entre as bandeiras tomadas na 
Crimeia, até ao túmulo de Napoleão, passando revista, no 
acampamento histórico de Châlons, a oitenta mil homens do 
exército reconstituído, rindo na Comédie Française com a mais 
clássica das comédias de Molière, e rindo também na galerias de 
Versalhes com a mais garota das farsas de Meilhac, prestando um 
preito igual à velha França e à França nova, e sobretudo, mais que 
tudo, espalhando por sobre a multidão encantada um olhar que os 
jornais mais cometidos classificam de doce e carinhoso. Durante três 
dias a França condensada em Paris gozou, deslumbrada, esta 
realização triunfal do seu sonho de três anos. Ah! Se, depois dos 
abraços de Cronstadt e das efusões de Toulon, e do almirante 
Avelance acolhido nos bulevares como outrora a pomba foi acolhida 
na arca, o czar viesse a Paris!... 
 
O czar veio a Paris. Veio a Paris trazendo a Rússia, porque a Rússia 
toda se resume nele, e trazendo a imperatriz e a sua filhinha Olga, e 
até o seu cão Lofki. 
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Para receber este bem-desejado a França alvoroçadamente 
prodigalizou o seu dinheiro, o seu gênio decorativo e o seu 
entusiasmo. E o resultado, meus queridos, não se me afigurou 
sumptuoso. O francês, por isso mesmo que é eminentemente 
intelectual, não tem o engenho decorativo, nem o plástico dom de 
criar o pitoresco. Quando as suas glórias o levam a enfeitar as suas 
cidades, nunca a sua invenção vai, além de mastros, colunas de lona 
pintada e molhos de bandeiras que emergem de escudos de papelão 
cinzento formando uma panóplia triste. E depois deste esforço os 
decoradores municipais ficam exaustos. Desta vez, como o 
patriotismo os exaltava, tiveram um arranque de imaginação e 
cobriram os ramos desfolhados dos castanheiros dos Campos Elísios 
com florinhas de papel escarlates e brancas. Paris inteiro se 
maravilhou com esta ornamentação, que é usual em todas as aldeias 
da China, e que os bons burgueses alemães de Vurtemberga tinham 
já inventado em 1805, para festejar Napoleão. Qualquer vila da 
Itália, da Espanha ou de Portugal desenvolve realmente mais cor e 
brilho, no adorno das suas ruas, para solenizar o seu santo 
padroeiro (com quem todavia é familiar, e de quem já nada espera, 
nem mesmo chuva em tempo de seca) do que este rico e genial Paris 
para festejar o grande soberano que lhe trazia a segurança e a paz. 
Para todo o francês, de resto, é mais fácil compor uma lúcida, fina e 
bem coordenada tese histórica do que guarnecer a sua janela com 
elegância aceitável. 
 
Pelo mesmo motivo, pelo admirável equilíbrio da sua razão, o 
francês não tem a vistosa e sonora arte do entusiasmo. Os espanhóis 
dizem que quem em certas ocasiões não perde a cabeça é porque 
não tem cabeça para perder. Os franceses (pelo menos do Ródano 
para cima) desmentem completamente este rifão da terra 
privilegiada dos belos gestos e dos belos gritos. Têm cabeça, e muito 
bem construída, muito sólida, funcionando com superior pressão e 
eficácia — e nunca absolutamente a perdem. A sua razão está 
sempre fazendo a polícia das suas paixões. Amando ou odiando, as 
emoções do francês invariavelmente se movem entre alas vigilantes 
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de raciocínios, que, à maneira de gendarmes no meio de uma turba, 
as alinham e as contêm. 
 
Este discreto temperamento, apurado ainda pela cultura e disciplina 
social, tem gradualmente tirado ao gesto do francês toda a 
vivacidade arrebatada e à sua voz, mesmo em dias de vitória, toda a 
sonoridade ovante. Onde o espanhol, num rasgo imenso, atira ao ar, 
caramba! a alma e o sombrero, e onde o inglês, puxando todo o 
sangue à face, lança hurras que abalam as chaminés e fazem 
redemoinhar as nuvens — o francês esboça um aceno risonho e 
murmura um viva! com a amabilidade muito quieta com que nós, 
nas terras trigueiras da oliveira e de milho, dizemos a um velho 
amigo: "Seja muito bem aparecido!" 
 
Este povo equilibrado nunca desenfreia. E, tão naturalmente alegre, 
mesmo quando mais se alegra, está sempre vigiando que a sua 
alegria não flameje e não atroe. Alguém observou já que a França 
por dentro e por fora é cinzenta. Pelo menos é toda em tons neutros. 
O seu céu, mesmo no julho mais ardente, nunca é rasgadamente 
azul, mas discretamente azulado. A sua vegetação nunca brota 
vivamente verde, mas de uma cor sóbria e moderada de reseda. As 
mesmas flores silvestres, e por isso mal-educadas, como a papoila, o 
botão-de-ouro, que em toda a parte rutilam com descarada 
magnificência, não ousam, nas campinas desta terra comedida, 
vestir o seu escarlate e o seu ouro. São assim, em tons neutros e 
pardos, as suas cidades, os trajes do seu povo. São assim, em tons 
neutros e finos, a sua literatura e os seus sentimentos. 
 
Até o gás e a eletricidade, mesmo em noites de gala, se coíbem, 
retêm o seu fulgor. A Natureza aqui, como a sociedade, tem horror 
ao excessivo. Por isso a França sobretudo se reconhece e se ama na 
sua bela Touraine ou no país angevino, tão decentemente francês, 
com as suas imensas planícies calmas e os seus choupos muito finos, 
em renques muito regulares, ao longo de rios muito direitos e de 
uma água muito clara. Por isso em literatura o seu grande homem 
será eternamente Boileau (a não ser que um dia seja Sarcey). Por isso 
em política ela procurará sempre ressuscitar Luís Filipe. Esbater, 
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mondar, alisar, polir, eis a missão da França. Este é o país que, se 
tivesse leões, os caçaria para lhes pentear a juba, lhes limar as garras 
e lhes ensinar a rugir pelos métodos do Conservatório. De uma tal 
raça não haveria a esperar, mesmo que o Filho de Deus de novo 
encarnasse e viesse passar alguns dias ao Grand Hotel, festejos e 
aclamações que condignamente celebrassem tão prodigiosa visita. E 
assim foi que, apesar de se terem gasto, ao que parece, sete milhões 
de francos (que são aí, no Rio, com este horrendo câmbio, mais de 
sete mil contos) e de andarem por essas ruas de Paris durante três 
dias quatro milhões de povo contente, as festas não foram mais 
pitorescamente originais ou mais genialmente festivas do que as que 
nós em Portugal fazemos todos os anos ao nosso velho Santo 
Antônio ou ao nosso amado S. João — e o imperador da Rússia 
nunca viu em torno de si o entusiasmo ardente que vê o toureiro 
Mazantini, em Madrid, na Plaza Real, quando mata o touro, em 
sorte larga com uma estocada fina e limpa, e as palmas retumbam, e 
os lenços palpitam, e as flores juncam a arena. Mesmo os poetas, 
encarregados pelo Estado de celebrar o hóspede adorado, entoaram 
cantos singularmente franzinos e moles. Coppée, a quem couber 
saudar o czar em nome da Academia Francesa, foi tão banal como o 
banal tapete que se estendia por sob a poltrona imperial. Incumbido 
de cantar os soberanos quando eles lançavam os alicerces de uma 
ponte de Paris, Herédia, o sonoro Herédia, que é um cinzelador em 
ouro, nesta ocasião tão rara cinzelou em chumbo umas estrofes 
delgadas que tinham a cor, a moleza, o som morto do chumbo. E 
Sully-Prudhomme, a quem o protocolo pedira que na festa de 
Versalhes cumprimentasse o czar em nome do Grande Século, foi 
incomodar uma ninfa e depois acordar a sombra de Luís XIV, para 
lhes fazer gemer, através dos lábios plangentes de Madame Sara 
Bernhardt, concertos filandrosos que adormeceram o próprio 
protocolo... Por que fraquejaram assim estes três poetas que 
representam na poesia francesa o pensar grave, a forma rutilante e a 
graça familiar? Por acaso as musas de França (sempre tão destras em 
celebrar o poder que chegaram a inspirar essa obra-prima do 
cortesanismo poético — a Ode a Namur) perderam, nestes vinte anos 
de república, a arte de incensar os reis do mundo? Ou foi que os 
poetas, amantes da simetria, não quiseram desmanchar a tonalidade 
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neutra destas festas e de propósito rasparam o relevo dos seus 
pensamentos e apagaram o fulgor das suas imagens? Não sei — mas 
foram baços, muito baços. E assim foi Paris, e até o próprio céu 
sobre Paris, que se manteve sempre entre cor de pérola e cor de 
cinza, retraído e reservado, sem enegrecer e sem verter chuveiros 
descorteses, mas também sem francamente se vestir de luxuoso azul 
e espargir os seus raios de festa, como o faria o céu de Espanha. 
 

 
 

BILHETES DE AQUÉM-MAR:  
AINDA AS FESTAS RUSSAS — OS JORNAIS 

 
Notava eu ontem a recatada sobriedade destas festas. E no entanto 
todos os jornais de Paris vos afirmaram em colunas sólidas que as 
festas realizaram as maravilhas sempre irrealizáveis das Mil e Uma 
Noites, e que o entusiasmo abalou o firmamento atônito, e que uma 
inspiração nova e rara arfou na lira dos poetas! Não há aqui todavia 
exageração. Os Parisienses (ainda que pela maior parte nascidos em 
Marselha) não são exagerados. 
 
Há aqui apenas um excelente sistema, desde longos anos adotado 
pela imprensa de Paris, que nós deveríamos sofregamente seguir no 
Brasil e Portugal, e que consiste em afirmar, com afoita certeza, sem 
escrúpulos, sem pudores, que tudo quanto se diz ou se faz em Paris 
é perfeito, do mais nobre gosto, de um esplendor soberbo, e 
desmedidamente superior ao que se faz e se diz nas outras nações 
subalternas. Excelente e fecundo sistema! Ele termina por plantar 
fortemente, no espírito dos outros, como um dogma, a ideia da 
supremacia total da França — e sobretudo convence a França da sua 
supremacia, e absolutamente a penetra daquela confiança própria 
que é sempre a inspiradora dos grandes feitos e das grandes obras. 
 
Meus amigos, louvor bem entendido deve começar por nós, porque 
nesse caso ele se torna uma verdadeira forma da caridade. Mal 
daqueles que, por humor sombrio ou por desalento muito 
expansivo, se cobrem de cinza diante do mundo porque o mundo 
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imediatamente, por cima da cinza, os cobre de lama. A humildade 
só foi possível na Tebaida — e os próprios santos nunca se mostram 
aos homens sem a sua pomposa auréola. 
 
A ovelha, enquanto balava timoratamente e baixava o focinho, foi 
sempre tosquiada pelo tosquiador e comida pelo lobo; até que um 
dia (segundo nos ensina uma venerável fábula oriental), tendo 
envergado uma pele de pantera para substituir o seu pobre pelo 
rapado, viu o lobo tremer diante dela e recuar, o tosquiador fugir 
com as suas luzidias tesouras, e findou por se instalar e pastar 
tranquilamente no relvoso vale onde o lobo reinava. Esse desde a 
Antiguidade se adotou o pavão como a ave mais ornamental e a 
mais bela, é porque desde os primeiros dias da história o pavão se 
empavonou, e desdobrou a cauda, e reluziu magnificamente ao sol, 
e impôs a sua plumagem à admiração dos povos e dos reis. "Tem a 
confiança em ti, proclama o teu valor, e logo possuirás a perfeita arte 
de viver." Assim prega o Mefistófeles de Goethe. Mas o bom 
Mefisto, tão astuto psicólogo, devia acrescentar que a proclamação 
do nosso mérito é um exercício excelente para aumentar e mesmo 
para adquirir efetivamente esse mérito. Um outro apólogo oriental 
conta que a negra gralha tanto e tão estridulamente afirmou que era 
branca que terminou por embranquecer. 
 
É este um fenômeno que o fabulista antigo não conhecia, mas que 
anda hoje em todos os compêndios de fisiologia e que se chama a 
autossugestão.Com efeito, quem sem descanso apregoe a sua virtude, 
a si próprio se sugestiona virtuosamente e acaba por ser às vezes 
virtuoso. A exaltação afetada da nossa força atua como um estímulo 
permanente, que equivale realmente à força. E quem engrandece 
desmedidamente o seu pequenino feito mostra que sente a nobreza 
de empreender altas coisas, prova o seu gosto pelos aplausos dos 
homens e está portanto já no caminho e com o feitio moral para 
praticar um feito grande. 
 
Não suponhais, pois, amigos, que nestas túrgidas narrativas dos 
jornais de Paris há uma pueril e palavrosa exageração. Não! Há o 
intento muito legítimo e muito patriótico de afirmar a superioridade 
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da França, mesmo em matéria de flores de papel e de colunas de 
lona — e de manter portanto nos ânimos alheios esse respeito e nos 
próprios essa confiança que são para os homens e para as nações 
dois formidáveis elementos de êxito. Também eu outrora supunha 
que essas amplificações que de uma lamparina fazem um sol 
provinham sempre de um espírito exagerado, inconsciente, 
falseador de proporções. Mas fui muito finamente esclarecido por 
um mestre eminente. Este mestre era um cozinheiro chinês. Não se 
mostrou, porém, sempre a China uma segura mestra da 
humanidade? 
 
Pois há muitos anos, uma tarde, na Havana, estando com um amigo 
no seu jardim a tomar chá gelado, sob um caramanchão de 
magnólias, vimos de repente o cozinheiro da casa, esse chinês, 
correr, de rabicho eriçado gritando que matara uma cobra! O meu 
amigo, que era alemão, banqueiro e erudito, e portanto triplamente 
amador de dados positivos, quis logo saber o tamanho exato dessa 
cobra, que assim invadira os seus quietos arvoredos. 
 
Então o chinês, à moda chinesa, desenhou, com um pau que trazia 
na mão, sobre a areia lisa do jardim, uma imensa cobra, uma jiboia, 
de três longos metros, mais grossa que um tronco de palmeira, e 
com umas goelas tão furiosamente escancaradas que o banqueiro e 
eu recuamos, inquietos, para o fundo do caramanchão. E o bom 
chinês, para nos sossegar, passou o pé pela areia, apagou o monstro 
desenhado, com a serenidade forte com que derrubara o monstro 
vivo. 
 
Foi louvado, foi recompensado — e nessa tarde o seu arroz de caril 
cubano, É seu pato da Florida à vera-cruzana atingiram uma 
perfeição em que todos sentimos o esforço de um gênio que um 
triunfo estimula a outros triunfos. 
 
Ao outro dia, porém, de manhã, o cocheiro, a quem decerto as 
glórias do chinês tinham impacientado, apareceu diante de nós, na 
varanda, trazendo na mão, embrulhada num velho jornal, a cobra. 
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Oh! furor! Era um bichinho discreto, quase uma lombriga, de vinte 
ou trinta centímetros, e pouco mais encorpado que um lápis! O 
chinês foi chamado, posto diante da realidade, interpelado com 
tumultuoso azedume. 
 
— Para quê... — bradava o meu amigo, brandindo o seu enorme 
cachimbo de porcelana —, para que foi essa indecente, essa infame 
exageração? 
 
Com uma perfeita segurança de modo e de alma, o chinês 
respondeu: 
 
— Não foi exageração, amo. Foi para me convencer a mim e para 
que os outros se persuadissem que eu era capaz de tanto, e para me 
dar ânimo noutra ocasião a matar uma cobra maior! Mas não é 
exageração. 
 
Então eu, com o clássico cruzar de braços com que outrora Pilatos 
perguntou a Jesus o que era a verdade, exclamei: 
 
— Homem, mas que é então exageração? 
 
O admirável chinês pousou sobre mim os olhinhos oblíquos, onde 
senti a madureza e a suculência de um saber quarenta vezes secular, 
e deixou escorregar estas palavras profundas: 
 
— Exageração era pintar a cobra e depois pôr-lhe quatro pernas! 
 

 
 

MAIS UMA VEZ AS FESTAS RUSSAS — O POVO 
 
Mas que as festas de Paris não fossem festivas, e as suas iluminações 
não fossem iluminadas, e as suas poesias não fossem poéticas, nada 
importa, porque o czar não veio de tão longe (não falo naturalmente 
de Sampetersburgo, que dista apenas três dias do Bulevar, mas do 
seu trono de autocrata, que fica a muitos milhares de léguas e a 
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muitos centos de anos da praça do hotel de ville) para admirar 
estrelas de gás ou saborear versos perfeitos. 
 
Veio essencialmente para ver como é este formidável povo que, em 
menos de um século, matou um rei, depôs e expulsou furiosamente 
outros dois, escangalhou dois impérios napoleônicos, sacudiu várias 
ditaduras, fez e desfez inumeráveis constituições... E veio ainda para 
observar como é o exército de que dispõe este povo, exército 
esmigalhado, há vinte anos, em vinte campos de batalha, e que 
agora nos aparece tão inteiro, tão novo, tão forte, tão viçoso, tão 
reluzente, como se nunca tivesse servido. Pois bem, sendo assim, a 
França plenamente contentou o imperador da Rússia. Esta cidade de 
Paris, incorrigível destruidora dos seus próprios tronos, começou 
por se mostrar encantadoramente respeitadora dos tronos alheios. 
 
A atmosfera republicana de Paris, durante três dias, não cessou de 
ressoar com sinceros e convencidos gritos de "Viva o imperador! 
Viva a imperatriz!" Não houve nesta população radical, enquanto o 
czar foi seu hóspede, a menor, a mais fugitiva expressão de 
radicalismo. 
 
A muito socialista municipalidade de Paris recebeu os autocratas 
russos, tipos supremos do despotismo supremo, com a etiqueta e 
grave reverência com que um parlamento no velho regime teria 
acolhido o rei de França e o seu manto de flores-de-lis. 
 
O feroz espírito igualitário foi sufocado para se admirarem, sem 
reserva, com risonho agrado, a pompa monárquica, os uniformes de 
corte, os grandes lacaios empoados. Nos velhos faubourgs 
revolucionários, na clássica região das barricadas, foi arvorada em 
cada janela a bandeira imperial do czar, essa bandeira amarela onde 
a águia negra empolga numa das garras o globo, que simboliza o 
povo, e na outra o cetro, que simboliza o látego. Não houve cidadão 
por mais livre que não tomasse, por um momento, diante do senhor 
da Rússia, a atitude reverente de um mujique russo — e a liberdade 
não cessou de oferecer à tirania as mais belas flores dos jardins de 
França. 



23 
 

 
Mas sobretudo, meus amigos, que ordem, que disciplina, que 
polidez, que magnífica doçura mostrou esse revolucionário povo de 
Paris! 
 
Mais de quatro milhões de gente se amontoaram nesta cidade, que 
só tem espaço para dois milhões (e metade desse espaço 
escandalosamente tomado pelas mangas bufantes e pelos chapéus 
floridos das mulheres), e não houve uma briga, um atropelamento, 
um destes violentos redemoinhos de cólera ou medo que 
ensanguentam sempre as festas cívicas. 
 
Na própria coroação deste czar apenas se juntara uma turba de 
quatrocentos mil homens numa livre e vasta planície de Moscovo, e 
logo morreram esmagados quatro mil! Aqui eram quatro milhões, 
em mas estreitas entalados entre casas e filas de cavalaria, e 
(segundo juram as estatísticas da polícia) morreu unicamente um 
sujeito da província, já velho, pela ruptura de um aneurisma. E era 
uma multidão mal dormida, porque não achava cama nos hotéis, 
mal comida, porque não conseguira mesas nos restaurantes, e 
portanto com desculpáveis tendências a esse humor áspero e brigão 
que dá um chouriço mal mastigado sobre um banco de praça que 
serviu de colchão. 
 
Mas não! Paris, que recebia um imperador, quis ser todo ele, 
durante uns dias, uma verdadeira corte, e mostrou as maneiras 
nobres de uma populaça palaciana. E o czar assim o reconheceu 
declarando que Paris lhe parecera, pela ordem e pela polidez, um 
imenso salão. Era um salão, mas um salão do Velho Regime, daqueles 
que frequentava sem receio Mr. de Coislin, o homem mais bem-
educado de todos os tempos e de todas as raças — porque nos 
salões democráticos, e mesmo constitucionais, há sempre empurrão, 
costelas pisadas, sobretudo à meia-noite, quando se abrem ao fundo 
as portas benditas do bufete da ceia. Bem sei que César conquistou 
as Gálias, e que há aqui portanto o delicioso resultado de dezoito 
séculos de civilização. 
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Mas as legiões de César também circularam em Espanha, também 
desembarcaram em Inglaterra, e nesses dois países admiráveis não 
há gala sem pancada, nem turba sem rolo grosso. Não regateemos 
pois os louvores a este povo, que é ainda mais bem-educado do que 
Mr. Coislin. 
 
Além da França civil, que tanto contentou o czar, este senhor de 
todas as Rússias vinha também ver a França militar. Esse solene 
exame teve lugar no campo histórico de Châlons. Oitenta mil 
homens manobraram e desfilaram diante do imperador a cavalo, e 
diante do presidente da República, sentado entre as senhoras, num 
landau. 
 
(Oh! Esta abominável teima da república, que impõe ao chefe do 
Estado, como uniforme, a casaca preta de criado de hotel, lhe não 
permite os dois atos tão essenciais numa democracia armada, o 
andar a pé e o andar a cavalo, e o cola fatalmente, em virtude 
mesmo da sua grandeza, às almofadas pacatas de uma caleche 
civil!). 
 
Tem havido grandes batalhas em que não chegaram a entrar os 
oitenta mil soldados que se apresentaram nesta revista de gala. Na 
batalha de Farsália, que decidiu da sorte do mundo, apenas 
combateram setenta mil homens. 
 
A batalha de Hastings, que consumou a conquista da Inglaterra 
pelos Normandos; a batalha de Azincourt, que deu metade da 
França aos Ingleses; a batalha de Lutzen, em que morreu Gustavo 
Adolfo e que terminou a Guerra dos Trinta Anos; a batalha de 
Marengo, que entregou a Itália aos franceses, outras muitas foram 
pelejadas com menos de oitenta mil homens. 
 
Foi pois uma cerimônia grandemente militar, apesar de que o chefe 
do exército, segundo a constituição, estava no landau, de casaca, 
entre as senhoras. E tão bela, na sua totalidade e nos seus detalhes, 
provando tão soberbamente a grandeza militar readquirida pela 
França, que logo depois, ao almoço, no meio de quinhentos oficiais, 



25 
 

o czar ergueu o seu copo de champanhe e proclamou a 
confraternidade de armas entre franceses e Russos. 
 
Portanto, amigos, esta visita certamente pôs no espírito do senhor de 
todas as Rússias muita segurança, porque ele verificou que este 
povo que lhe estende os braços, há três anos, como noivo 
deslumbrado, é na sua cidade em festa extremamente doce, e é no 
campo em armas extremamente forte. 
 
Ora, que mais se pode desejar num amigo, com quem se vai trilhar 
um bocado de caminho na história, do que muita doçura aliada a 
muita força? 
 
Mas o povo francês, esse, com que segurança ou certeza ficou depois 
que a vasta Rússia veio a Paris, na pessoa um pouco franzina e 
melancólica desse seu césar a que ela chama paizinho! Essa 
impressão talvez se resuma nas palavras consideráveis que eu ouvi 
a um condutor de ônibus. Chovia: apenas três passageiros 
ocupavam as longas banquetas de veludo; e o digno homem, na 
plataforma, filosofava sobre as festas russas, com um sujeito bilioso, 
zarolho, de barbicha rala e ruiva, que parecia minado por um 
ceticismo mortal. 
 
O imenso ônibus parara na estação do Arco da Estrela. E o condutor 
concluiu, à pressa, num gesto que trasbordava e triunfava: 
 
— Enfim, seja como for!... Agora é trabalhar para a Exposição, e já se 
não está sempre com medo e podem vir os reis e os imperadores, 
sem que a república fique aí para um canto envergonhada! 
 
Admirei esta síntese. E senti que ela resumia numa forma grossa e 
rápida, numa forma adequada a um ônibus, o sentimento das 
classes que se chamam dirigentes. 
 
Este homem de boné agaloado, que vive carimbando bilhetes, sem 
dúvida pertence por nascimento, se não já por direito democrático, à 
casta política. Há nele em botão um próximo conselheiro municipal, 
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talvez um deputado, em todo o caso um dirigente. E a sua opinião 
sobre a amizade franco-russa, ainda que enunciada sem elegância 
acadêmica, não seria decerto desmentida pelos altos corpos do 
Estado. 
 
Mas o sentimento do povo miúdo, dás classes dirigidas, esse mais 
especialmente me foi revelado por um pequeno de sete anos, que 
toda esta tarde, sob os castanheiros e as faias do jardim vizinho, 
brandindo uma bandeira russa e esporeando um corcel de pau, 
ainda não cessou de ganir esta copla decisiva: 
 

La Russie, la France,  
Se donnant la main,  
Garden l’espérance  

D’aller à Berlin  
Dire ao vieux Guillaume... 

 
Através da folhagem copada que este fusco outubro ainda não 
arrancou do arvoredo, não logrei perceber o que a França e a Rússia, 
assim de mãos dadas, iam a Berlim dizer ao velho Guilherme... 
 
E por que ao velho Guilherme? Esse avô augusto morreu. E agora há 
em Berlim um Guilherme novo, a quem é excessivamente perigoso o 
dizer coisas. 
 
Em todo o caso, a copla esganiçada do meu pequeno vizinho 
desenha muito graficamente a atitude das duas nações que se 
entrefestejam. A França, a Rússia, com efeito, deram as mãos, estas 
mãos tão diversas, uma tão fina e criadora, outra tão grossa e inerte, 
e têm entre si uma esperança... Qual? Possa ela ser a esperança de 
ficarem cada um em sua casa, tratando dos seus complicados 
negócios domésticos, sem dizerem nada aos Guilhermes, velhos ou 
novos, e deixando a pobre Europa passar com tranquilidade os 
derradeiros anos deste agitado século. 
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AOS ESTUDANTES DO BRASIL — SOBRE O CASO QUE 
DELES CONTA MADAME SARA BERNHARDT 
 
Madame Sara Bernhardt publicou recentemente no Fígaro uma 
concisa apologia da sua vida e do seu gênio. 
 
Apesar da concisão, tão substancial e recheado de fatos nos aparece 
este papel que bem penso que a considerável senhora o poderia ter 
intitulado: "História da Minha Missão e da Minha Influência 
Civilizadora na América do Norte e do Sul". E se em tal documento, 
desde hoje histórico, há verdade histórica, vós, aí no Brasil, meus 
amigos, sois estranhamente culpados! Sois horrendamente culpados, 
oh! meus doces amigos! 
 
Ora, eu creio que a apologia de Madame Sara Bernhardt é sólida e 
verídica. Ela não nasceu nem da vaidade, nem da ilusão. Não temos 
aqui uma velha e manhosa atriz que, por hábito de camarim e de 
maquilhagem, devendo recapitular diante de um público crédulo a 
sua carreira, a sobrecarrega à pressa com grossas pinceladas de 
púrpura e de ouro, para lhe dar a radiância postiça de um sol. Não 
temos aqui também uma ingênua criatura que, vivendo sempre 
dentro de uma luminosa névoa de louvores, perde o sentimento 
exato da sua estatura, se considera tão grande como esse iluminante 
nevoeiro a aparenta, e, docemente embriagada, alude à sua 
grandeza com a simplicidade e a graça lhana com que aludiria à cor 
dos seus olhos que não pode disfarçar nem pintar. Não! Nesta 
apologia de Madame Bernhardt há meramente uma mulher muito 
conscienciosa, muito séria, que, em perfeito silêncio e perfeita 
solidão, longe do sussurro adulador das turbas, se coloca em frente 
da sua vida, a interroga, a esquadrinha, e a vive, e não encontrando 
através dela senão altos feitos, concepções geniais, triunfos radiosos, 
influências nobremente exercidas, se vê forçada (apesar da sua 
modéstia e da sua humildade) a confessar publicamente, 
estridentemente, que é heroica, que é genial, que é triunfadora e que 
bem mereceu dos povos! Por isso Madame Bernhardt, muito 
candidamente e baixando os olhos, chamou ao seu documento 
Exame de Consciência. 
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De resto, os motivos que a levaram a empreender este grave Exame 
garantem a sua veracidade. Senão, vede! A literatura de Paris, 
aquela parte da literatura que mais especialmente vive do teatro, 
criando, criticando, noticiando, ou apenas parasitando, resolveu 
celebrar a apoteose de Madame Sara Bernhardt. Apoteose 
absolutamente legítima. Madame Bernhardt não é somente a atriz 
de garganta de ouro e alada inspiração, que, através dos dois 
mundos, com muita glória e muito lucro, nos tem arrulhado e 
rugido D. Sol, a Dama das Camélias, a Fedra, a Teodora e outras 
tocantes ou terríveis. 
 
Um mérito mais raro e mais esteticamente precioso a torna 
merecedora de todas essas honras cesarianas, quase divinas, que 
(segundo ela afirma) a Terra unânime lhe tem prodigalizado. Como 
muito bem notou o bom poeta Rostand, num dos sonetos 
jaculatórios que foram declamados nesse dia de apoteose (porque 
agora, em Paris, como em Lisboa no tempo do senhor D. João VI, 
não há festa sem soneto), Madame Bernhardt é a derradeira 
inspirada que nos resta, neste século de chata e monótona 
materialidade, capaz de ressuscitar, com sumptuoso idealismo, as 
emoções e as maneiras das idades épicas e romanescas. E este dom é 
inestimável. Só Madame Bernhardt, com efeito, sabe ainda descer 
uma branca e trágica escadaria e parar pateticamente em cada 
branco degrau com solenes brocados brancos a arrastar, exalando 
toda ela fatalidade e terror! Só ela sabe, num altivo cenário de 
arcarias e douradas abóbadas, atravessar entre alas de escravos ou 
de príncipes, toda rutilante e hirta com o peso das pedrarias, os 
olhos hieraticamente estáticos, erguendo na mão um lírio pálido! Só 
ela ainda sabe, com o braço nu, brandindo um ferro, lançar uma 
imprecação ao destino. Só ela pode ainda ser, entre nós, a cortesã 
hindu, coroada de rosas e enamorada de um deus! Só ela, nestes 
tempos de crime deselegante, assassina com elegância!... Ora, no 
meio do descorado burguesismo do drama contemporâneo, e da 
chocarrice vilã das comédias e da universal fealdade das atitudes, 
estas coisas grandiosas que Madame Bernhardt ainda sabe fazer, 
com tão esplêndido relevo, são uma consolação para os que 
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conservam o salutar amor do pitoresco e do romanesco. E acresce 
ainda que esta privilegiada mulher, quer represente em Paris, quer 
se exiba em Nicarágua, todas as noites, depois de muito arrulhar e 
tão arrulhadamente que ninguém percebe as doçuras que ela 
arrulhou, e depois de rugir e tão rugidoramente que ninguém 
compreende os furores que ela rugiu, tem sempre aí, cerca das onze 
horas ou onze e meia, um momento, dois momentos, em que é 
genuinamente e incomparavelmente sublime. 
 
De sorte que ninguém, com algum gosto pela paixão e pela sua 
expressão decorativa, pode regatear a apoteose a esta princesa dos 
gritos magníficos e rainha das nobres atitudes. 
 
A apoteose devia consistir num almoço no Grand Hotel, a trinta 
francos por cabeça, vinho compreendido... Sim, amigos velemos a 
face, gemendo! Grand Hotel, trinta francos — vinho 
compreendido!... Que quereis? É a irremediável pelintrice dos 
tempos. Ah! não! Não estamos no século radiante, nesse Domingo 
de Páscoa em que Petrarca, vestido com a túnica de púrpura que lhe 
dera Robert de Anjou, trovador e rei de Nápoles, precedido pela 
assembleia da nobreza, toda emplumada e coberta também de 
escarlate e de ouro, seguido pelo Senado nos seus grandes mantos 
de brocado verde, atravessava as ruas de Roma, entre as aclamações 
de um povo deslumbrado, sob uma perfumada chuva de flores, 
para receber nas escadas do Capitólio, das mãos do síndico romano, 
a coroa de louros, a coroa dos antigos triunfos, enquanto ressoavam 
as tubas e repicavam os sinos, e diante do poeta se inclinavam todos 
os estandartes da Itália. 
 
Ah! decerto Madame Sara Bernhardt seria a mulher para atravessar 
os bulevares de Paris soberbamente envolta na túnica de púrpura de 
Robert de Anjou. 
 
Mas só ela nos resta — e tudo o mais nos falta! Já não há rei de 
Nápoles, bom humanista e bom trovador, para remeter por uma 
embaixada a púrpura augusta! Já não há nobreza que, para uma 
gala poética, se cubra de veludos recamados de ouro! Já não há 
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senadores arrastando brocados verdes sobre um chão juncado de 
rosas! Já não há sinos que repiquem, nem pendões que se inclinem 
quando um poeta passa! Já não há nada — há só Madame 
Bernhardt, o Grand Hotel e um resto de vinho falsificado. Todavia 
sejamos justos. Além do almoço, e do hino, e do soneto inevitável de 
Coppée, havia no programa da apoteose — uma surpresa. Todo 
Paris, todo Paris de teatro, se entreolhava sorrindo com 
enternecimento (ou com malícia) e se entressegredava a surpresa. 
Na véspera da apoteose, os jornais, piscando o olho, aludiram à 
surpresa. Já mesmo Madame Bernhardt, séria e grave, conhecia a 
surpresa. Sabeis qual era a surpresa?... No dia da apoteose, cedo, de 
manhã, o Estado iria ao Grand Hotel, penetraria pé ante pé na sala 
do almoço ainda deserta, e, diante do lugar bem enfeitado de 
Madame Bernhardt resvalaria sorrateiramente, entre o prato e o 
guardanapo, a cruz da Legião de Honra! Esta era a surpresa. 
 
E foi então que o Figaro (com aquele seu belo faro espanhol pelas 
coisas intensamente picarescas) pediu a Madame Sara Bernhardt 
que procedesse a um exame de consciência, recolhesse a sua vida tão 
largamente espalhada pelo mundo, a interrogasse com severa 
sinceridade e declarasse depois, perante a Europa, pondo a mão 
sobre o ardente coração, se na realidade se considerava merecedora 
da apoteose, do almoço, do hino, do soneto e da surpresa. Madame 
Sara Bernhardt, naturalmente habituada aos lances patéticos, não 
hesitou. E, durante uma longa noite, na sua alcova (ou no seu 
oratório, que esta terrível mulher é capacíssima de o ter!), recolhida, 
ensimesmada, segundo a velha fórmula metafísica, esmiuçou toda a 
sua vida, nos seus motivos e nos seus resultados, com o escrupuloso 
rigor de quem, estando diante de si própria, se sentia diante de uma 
divindade... E ao outro dia de manhã subiu à mais alta coluna do 
Figaro, e muito sobriamente, recusando ao seu discurso esses 
bordados e lavores que prodigaliza nos seus vestidos, declarou que, 
tendo examinado a sua consciência, considerava-se merecedora da 
apoteose, do almoço, do hino, do soneto e da surpresa! E assim se 
considerava porque, além de ser uma artista genial e de ter 
herculeamente trabalhado, concorrera (escutai! escutai! não percais 
isto!) — concorrera a civilizar a Austrália, o Canadá, sobretudo a 
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América do Sul, e a implantar nessas regiões o amor da França, das 
letras francesas e da civilização francesa! E de um modo tão 
insinuante, com uma graça tão intelectual, que recebera desses 
povos (escutai! escutai! por Deus! não percais agora este final!) — 
recebera desses povos ovações, preitos, vassalagens, gritos de 
reconhecimento, honras quase divinas, como só as recebem os 
conquistadores de almas e os anunciadores de evangelhos!... 
 
E seguidamente Madame Bernhardt citou, como provas históricas, 
esses preitos, essas vassalagens. Disse o desembarque triunfal na 
Austrália. Disse o portentoso cortejo no Canadá, sobre a neve. Disse 
o episódio pavoroso com as senhoras do Chile. E, por fim, disse o 
caso supremo, o caso que ultrapassa todos os casos, o caso com os 
estudantes do Brasil! 
 
Ah! meus doces amigos, é verdade!... Mas, para conversar sobre este 
caso, que me sufoca, eu necessito o ar, o espaço e a tranquilidade de 
outro bilhete. 
 

*** 
 

Agora, neste bilhete, mais arejado e espaçoso, podemos sem 
precipitação conversar, ó meus amigos, sobre o caso sufocante. E vós 
mesmos reconhecereis que ele é supremo e ultrapassa em sombria 
estranheza todos os casos gloriosamente sucedidos a Madame Sara 
Bernhardt durante a sua jornada civilizadora através dos 
continentes novos. Senão, vede! Tomemos respeitosamente o 
primeiro feito contado pela genial senhora com uma simplicidade 
tão nobre, no seu Exame de Consciência. E a chegada à Austrália. 
Madame Bernhardt aporta a essa tema privilegiada da lã e do ouro. 
No cais de desembarque, tapetado e florido, está esperando por ela, 
numa trêmula ansiedade, a municipalidade de Melbourne, com 
todas as insígnias tradicionais dos velhos municípios ingleses, a 
dalmática de romeira de arminhos, os quatro trombeteiros, porta-
espada e o porta-cetro. Nas docas os apitos de todos os vapores 
encorados apitam com desesperado entusiasmo. Em cada torre adeja 
a tricolor. Madame Bernhardt desembarca com essa simplicidade 
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com que sempre desembarcam os verdadeiros conquistadores, os 
verdadeiros civilizadores — Santo Agostinho na Inglaterra, Cortez 
no México. Entra no seu hotel; põe um pouco de pó de arroz; janta; 
representa a Tosca — e imediatamente (como ela diz, em palavras 
memoráveis que eu não altero) "a colônia francesa, que até aí vivera 
numa posição subalterna e oprimida, ergueu livremente a cabeça e 
começou a dominar na Austrália!" Isto é certamente inesperado. 
Mas não há, neste feito de Madame Bernhardt, nada de extravagante 
ou de estranho. É a clássica façanha, tantas vezes consumada através 
da história — a libertação de uma raça! Madame Sara, como Joana 
d’Arc, arranca à opressão dos Ingleses um precioso bocado da 
França. Com pequeninas diferenças (que nada importam em 
questões de heroísmo) ela é a Pucelle de Melbourne. E notai mesmo a 
superioridade humanitária de Sara. A Virgem de Orleães 
desoprimiu a França derramando o sangue dos Ingleses e 
Borgonheses, e muitas canadas desse sangue pela sua mão, porque a 
forte virgem não desgostava das rijas cutiladas. Madame Bernhardt, 
ao contrário, não libertou os seus irmãos matando — mas morrendo! 
Morrendo no quinto ato da Dama das Camélias, no quinto ato do 
Hernâni, no quinto ato da Fedra! Morrendo sempre, pelo punhal, 
pelo veneno, pela tuberculose! E a cada sacrifício da sua vida 
correspondia um benefício para a sua pátria! Quanto mais ela 
desabava morta no tablado, com aquele sublime morrer que é só 
dela — mais a colônia francesa, levantando a cabeça, se afirmava e 
estendia o seu domínio! De tal sorte que se ela não cessasse de 
morrer por ter findado a sua escritura, a Austrália seria hoje uma 
província de França, exclusivamente francesa, onde o último inglês 
estaria comendo o último canguru à sombra do último eucalipto! 
 
Mas atravessemos os mares e observemos os triunfos novos com 
que Madame Sara Bernhardt é acolhida no Canadá. "Aí (conta a 
sonora artista, em frases que humildemente copio) o meu trenó 
andava sempre seguido e acompanhado por todos os senadores e 
deputados!" Sem dúvida este cortejo é raro! Mas não há ainda aqui 
nada de exótico ou de sombrio. Ao contrário! É um claro, delicado, 
alegre quadro de neve e de representação nacional. A neve, toda 
branca, sob um céu todo branco, cobre o Canadá: envolta em peles, 
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Madame Bernhardt ocupa soberanamente um trenó dourado que 
fende finamente a neve: e em torno dela, sobre patins ligeiros, de 
mãos na cinta, a assembleia legislativa desliza pela dura neve em 
curvas airosas, com garbo parlamentar, segundo a ordem do dia. 
Porque, notai bem o que especializa Madame Bernhardt. Não são 
dois ou três deputados galanteadores, ou algum senador desgarrado 
que segue o trenó de Sara. Não, são os senadores e deputados 
reunidos em assembleia! Quem vai correndo no sulco branco, através 
da neve branca, é o poder legislativo! De outro modo não haveria 
(conforme acentua Madame Bernhardt) a intenção social e nacional 
de lhe dar preito a ela, como a altíssima representante da França. E 
bem podemos, pois, pensar que as duas câmaras eletivas seguiam 
Madame Bernhardt funcionando, providas do seu presidente e dos 
secretários, e da tribuna, e do copo de água, e que celebravam em 
torno do trenó divino, na carreira jovial, a sua sessão ordinária. 
Naquele puríssimo ar, sob o fino sol que arranca um fulgor argênteo 
à neve, enquanto o trenó corria, e com ele corria a representação 
nacional, proveitosamente se cruzavam as interpelações, as moções, 
as remessas para a mesa, as emendas ao orçamento, as afirmações 
tranquilizadoras do ministério "que há de sempre manter a ordem", 
e os apartes vibrantes de uma oposição irritada! Abafada, com uma 
nobre elegância, em espessas peliças, imperialmente reclinada 
naquele trenó que é um trono, correndo as pálpebras langorosas, 
num sorriso indulgente, Madame Bernhardtre colhe silenciosamente 
(para a transmitir à França) esta homenagem imensa da constituição 
do Canadá! E por vezes mesmo, sem querer, ao saudar um membro 
do Parlamento, com um jeito do regalo, ela choca e derruba um 
projeto de lei, um fecundo projeto de lei, que por sobre o trenó ia 
voando da câmara eletiva para a câmara alta, e que cai, fica perdido 
na neve, enquanto o triunfante cortejo rola, e legisla, e já se perde 
nos horizontes encaramelados onde se agita, negro sobre a alvura, o 
braço do presidente, que repica a campainha, porque Madame 
Bernhardt vai para o ensaio e a sessão está encerrada! 
Contemplemos ainda um instante este quadro consolador, o mais 
belo, talvez, de que se ufana a história constitucional do século XIX, 
e embarquemos de novo, descendo ao longo da luminosa costa do 
Pacífico. 
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Estamos no Chile e Madame Bernhardt está conosco. "Aí (diz ela no 
seu Exame de Consciência e em palavras impressionantes que eu, com 
pena rendida, traslado) as senhoras mais distintas e os homens mais 
elegantes da sociedade chilena recitavam diante de mim, para me 
prestar homenagem, folhetins inteiros de Jules Lemâitre no Journal 
des Debats que eles tinham aprendido de cor! "Ah, meus amigos! 
Desde que pisamos a América do Sul já as coisas se vão estragando 
— e não nos encontramos aqui diante de manifestações tão naturais 
e tão socialmente singelas como as do Canadá e as da Austrália. 
Considerai este quadro, que me parece inquietante. Um largo salão, 
bem alumiado, senhoras decotadas, com flores nas tranças, nos 
olhos um fulgor redobradamente chileno, e o doce peito nacarado a 
arfar. Em frente, noutra ala, cavalheiros elegantes, talvez 
condecorados, sorrindo, com o sorrir lívido e arrepanhado de 
atrapalhação (essa atrapalhação que vós reconheceis, a atrapalhação 
de manhã de exame!) e palpando no bolso traseiro da casaca o jornal 
que decoraram. No fundo, mamãs gordas de nariz pensativo. Entre 
as portas, papás, passando sobre a calva uma lenta mão que a 
ansiedade umedece. Dez horas. Um rolar de coche. Madame Sara 
Bernhardt entra, arrastando um desses tremendos vestidos de um 
esplendor quase furioso, compostos especialmente para a repúblicas 
espanholas do Pacífico. E imediatamente as lindas damas decotadas, 
os cavalheiros condecorados, erguendo o braço direito, recitam, 
num coro largo, os folhetins de Jules Lemâitre no Journal des Debats! 
Não sei se havia acompanhamento de orquestra. Madame 
Bernhardt, no Exame de Consciência, não alude à orquestra. Era, pois, 
um recitativo seco, em que os barítonos exprimiam o que nos 
folhetins de Lemâitre há sempre de filosófico, e os sopranos, de 
rutilantes olhos, exprimiam o que neles há de ornadamente 
melódico. No meio da sala, sob o lustre, Madame Bernhardt 
respirava o aroma intelectual e crítico daquela personagem 
estupenda. Os folhetins de Lemâitre ocupavam então no Journal des 
Debats duas páginas, e por doze colunas se alastravam. Certamente, 
de vez em quando, os criados circulavam, oferecendo aos coristas 
arquejantes água nevada e azucarillos. Depois de novo os braços se 
erguiam, o coro majestoso recomeçava e através das janelas abertas 



35 
 

os periódicos melódicos de Lemâitre rolavam, lentamente se 
esvaíam na noite estrelada do Sul, como um incenso de fabricação 
francesa ofertado ao gênio da terra francesa. E, sempre no meio da 
sala, Madame Bernhardt, imóvel no seu mirabolante vestido de 
exportação, com um sorrir divinal, aquele sorrir que hoje é só dela, 
depois de ter sido de Melpómene, aprovando a boa pronúncia e a 
boa memória da próspera nação chilena... 
 
Meus amigos, fujamos deste espetáculo horrífico! Depressa, 
corramos ao cais de Santiago! Depressa, trepemos ao tombadilho do 
paquete que fumega! O mar é benigno porque sabe quem sobre ele 
vai navegar... Já estamos passando o estreito de Magalhães, e ao 
longe, na costa, avistamos os fogos dos Patagônios. Na Patagônia... 
Mas deixai que eu consulte o Exame de Consciência, glorioso roteiro 
desta jornada gloriosa. Não! Na Patagônia. Madame Bernhardt, que 
vai conosco, não teve nenhuma ovação, nem sob a forma de 
folhetins, nem sob a forma de sessão legislativa. A proa do nosso 
paquete já rasga firmemente as águas onde se balançaram, 
hesitantes, as caravelas de Pedro Álvares. Eis o Rio de Janeiro. Salve, 
terra amável! O pão de Açúcar surge todo cor-de-rosa com uma 
fronte que a alegria ilumina... 
 
Mas a folha do meu bilhete findou — necessito outra folha. Assim, 
folha com folha, se faz um bosque: um bosque onde eu me quereria 
esconder para não presenciar os casos estranhos e sombrios que, 
com Sara e por Sara, se vão passar nesta terra que é quase a minha 
terra. 
 
Mas aí vem a catraia da Alfândega, e a Dama das Camélias, D. Sol, 
Fedra, outras ainda, tocantes ou terríveis, todas numa só, 
desembarcaram. 
 

*** 
 

Enfim eis Madame Bernhardt nessas terras tão famosas de Santa 
Cruz, que (segundo se depreende do seu Exame de Consciência) ela, à 
maneira dos Sousas e dos Anchietas, foi simultaneamente 
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conquistar e civilizar. E eu tenho pressa de chegar também ao caso 
estranho, à homenagem estranha que ela de vós recebeu, oh! meus 
amigos, tal como vem nesse Exame de Consciência, com uma 
simplicidade, um tom de grave modéstia, que são deliciosamente 
tocantes. "No Brasil (diz Madame Bernhardt, em palavras que copio 
e que desejo fiquem para sempre adicionadas à história da 
república), no Brasil os estudantes arrancavam os sabres e 
distribuíam cutiladas, porque os não deixavam desengatar os meus 
cavalos, meter os ombros nos varais e puxar eles a minha 
carruagem!" 
 
Aqui está! É simplesmente esta beleza! E agora dizei se tal caso não 
ultrapassa em estranheza sombria todos os casos passados com Sara 
na sua imortal missão através da América! Ele contém todos os 
horrores. É a arma furiosamente arrancada! É o golpe e o sangue 
pingando! 
 
E toda uma mocidade, primavera sagrada, que se engata aos varais 
de uma caleche e puxa trotando! Porque vós não puxastes... 
 
E o que torna o vosso ato humanamente atroz (por ser tão contrário 
à leis sagradas da humanidade nas suas relações com os veículos de 
rodas) é que vós não puxastes envolvidos e como impelidos por um 
sentimento universal e congênere. Se todo o Brasil, num unânime 
entusiasmo, bradasse — puxemos! — vós poderíeis muito 
justificadamente, como cidadãos de uma república, obedecer a essa 
ardente decisão da soberania popular. Mas não! Ao contrário! 
Houve alguém, e alguém muito respeitável (como observou e contou 
Madame Bernhardt), que vos queria impedir de meter os ombros 
livres aos varais, e puxar! Quem foi esse alguém? O Estado, ciumento 
de que puxásseis a um carro que não era o carro dele? O gênio da 
liberdade, indignado? Simplesmente a polícia zelosa, para obstar a 
que nas ruas se estabelecesse uma confusão deplorável entre as 
funções que pertencem aos cavalos e as funções que pertencem aos 
estudantes? Não sei, Madame Bernhardt não o revela — mas houve 
alguém. Houve um peito generoso que se colocou entre vós — e os 
arreios que apetecíeis. Vós trespassastes esse peito com um ferro 



37 
 

iracundo — e correstes para os arreios! É pois para esse degradante 
fim que a mocidade acadêmica do Brasil arranca as espadas que lhe 
pendem da cintura airosa?... Mas sossegai — eu não lançarei aqui 
um paralelo sublime entre aqueles que se batem para sacudir um 
jugo e aqueles que se batem para obter um freio! 
 
E não me digais, contritos, que Madame Sara é mulher, e que tem 
gênio, e que visitou a Academia, e que vós contais vinte estouvadas 
primaveras, e que o sol do Brasil escalda — e que todas estas 
circunstâncias estonteadoras vos precipitaram (uma noite em que o 
vinho de Colares estava especialmente fresco e saboroso) da 
intelectualidade na cavalidade! Ocas desculpas, meus doces amigos. 
Quando eu era estudante, também Coimbra foi visitada por belos 
gênios, sob o sol exaltador de maio, estando já desabrochada a flor 
do Ponto. Veio um prestidigitador; veio um rabequista; veio a 
divina Gabriela, que já me não recordo se dançava na corda, se 
representava melodramas, mas que era divina. Nós acolhemos todos 
esses gênios soberbamente, como homens livres. Convidamos o 
rabequista a cear, na taverna do Cavalheiro, essa sardinha e esse bife 
sombrio que, desde os tempos de el-rei D. Dinis, a Academia de 
Coimbra oferece às almas onde descobre verdadeira grandeza. 
Nessa ceia, justamente, o Colares esteve, como nunca, fresco e 
saboroso — e mais tarde, alta noite, na Couraça dos Apóstolos, sob o 
luar enfiado de maio, espancamos o rabequista. À divina Gabriela 
dedicamos sonetos excelsos, de subtil e coruscante rima. Depois um 
belo moço passou, cravou em Gabriela um olhar fatal e negro e 
Gabriela seguiu o belo moço para uma casinha branca que ficava 
entre as acácias de Santa Clara, onde a vida lhe correu, submissa e 
doce, consertando a roupa branca do belo moço que passara. Assim 
Coimbra, no seu tempo, tratava os gênios que a visitavam, 
exatamente como Jerusalém tratava os profetas que a ela vinham — 
e que logo eram submetidos pela sua força, ou corrompidos e presos 
pelo encanto da sua graça. Decerto, ninguém na Europa quereria 
que vós espancásseis Sara. Esses desastres são mais adequados aos 
rabequistas. Mas seria honroso para o Brasil e para a sua mocidade 
que Sara, a triunfal, se quedasse entre vós, com o coração vencido, 
nalguma clara chácara, entre mangueiras, consertando roupa 
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branca! Não! em vez disso, depois de duras cutiladas naqueles que 
vos queriam salvar do humilhante serviço — desengatastes as éguas 
de Sara, lançastes aos ombros democráticos os tirantes de Sara, e 
puxastes a caleche de Sara, trotando, talvez relinchando! Caso 
horrífico — e inesperadamente novo. Que o céu seja ardente ou 
gélido, por toda a parte a mocidade é excessiva e fantasista. Em 
Coimbra eu assisti aos delírios mais variados — e de todos partilhei. 
Fizemos três revoluções; derrubamos reitores excelentes, só pelo 
prazer de derrubar e exercer a força demagógica; proclamamos uma 
manhã a libertação da Polônia, mandando um cartel de desafio ao 
czar; penetramos, em comissão, num cemitério para intimar a morte 
a que nos revelasse o seu segredo; destruímos uma noite, através da 
cidade, todos os mastros e arcos de buxo e molhos de bandeiras e 
obeliscos de lona, erguidos para celebrar não sei que glória nacional, 
porque eles contrariavam as leis da nossa estética; abandonamos a 
Universidade, num clamoroso êxodo, para ir fundar nos arredores 
do Porto uma civilização mais ou menos em harmonia com o nosso 
horror aos compêndios; atacamos e dispersamos procissões por as 
não considerar suficientemente espiritualistas; organizamos uma 
associação secreta para renovar a guerra dos titãs e destronar 
Jeová... Fomos medonhos — e quase todos os anos nos batemos com 
as tropas que o Governo mandava para nos manter dentro da 
decência e do raciocínio. Na realidade (com exceção de estudar) 
tudo fizemos — mas nunca metemos os ombros aos varais de carros, 
nunca puxamos... 
 
E todavia, todavia... Sim! puxamos! Nem eu desejo esconder esse 
fato, que nos honra. Puxamos, em 1867. Puxamos uma pesada 
caleche forrada de damasco azul, a galope, relinchando de puro 
entusiasmo... Mas sabeis vós quem nós assim puxávamos através 
das históricas ruas de Coimbra? O vigésimo oitavo rei de Portugal, 
que descera do seu trono oito vezes secular para visitar a Academia. 
E sabeis vós o que fizera esse rei para que nós assim o puxássemos 
com tão quadrupedante e relinchante amor? Esse rei magnânimo, 
logo ao entrar em Coimbra, por aquela Ponte Velha, que foi talvez o 
mais doce, poético e encantado lugar da Terra, ergueu a sua mão 
real e concedeu à Academia oito dias de feriado! Oito dias de 
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feriado!... Desde logo (como compreendeis) este nobre rei tomou 
para nós as proporções augustas de um Trajano, de um Tito, de um 
Marco Aurélio, de um desses imperantes providenciais, a quem 
Deus, por suas próprias mãos, compõe uma alma especialmente 
virtuosa para que eles tornem os povos ditosos. Um tão imenso 
benfeitor não poderia ser puxado através das ruas de Coimbra pelos 
mesmos animais inferiores que puxam os ônibus, as carroças do lixo 
ou as vitórias da burguesia iletrada. À sua grandeza moral 
competiam, como à glória de Alexandre, o Grande, ao entrar em 
Babilônia, fulvas parelhas de leões de juba heroica. Em Coimbra, 
porém (pelo menos no meu tempo), não abundavam os leões. Os 
únicos animais superiores e heroicos éramos nós, os estudantes. Os 
lentes, esses sempre os consideramos como animais inferiores e, 
além disso, irracionais. De sorte que não hesitamos perante este 
serviço de cocheira. E para que esse nobilíssimo rei fosse 
nobremente puxado — puxamos nós, com nobreza. Metendo os 
ombros aos varais cumprimos um alto dever cívico, porque 
conservamos àquele rei admirável, que nos dera oito dias de feriado, 
o prestígio e o brilho vitorioso que lhe falhariam se o puxassem 
simples cavalos sem educação, sem exames de latim e lógica, sem 
noções de direito romano, sem opiniões metafísicas, sem luvas, sem 
ideal! 
 
Aqui estão os motivos transcendentes por que nós puxávamos a 
carruagem. Mas vós, desgraçados!... Madame Bernhardt não vos 
deu oito dias, nem mesmo um solitário e curto dia de feriado — e 
vós desengatais os cavalos da Dama das Camélias e trotais sob as 
rédeas de Fedra! Que fareis vós, então, quando de novo possuirdes 
um imperador ou um rei, e esse imperante, na sua amorosa visita de 
reconciliação à mocidade, vos der oito, ou talvez (porque no Brasil é 
tudo grande) dezesseis dias de feriado! Dezesseis dias! Oh! meus 
irmãos de além-mar — dezesseis dias! Que fareis então, nesse 
deslumbramento incomparável? Decentemente não podeis prestar a 
esse imperante magnífico as horas que destes a uma bela dama, só 
porque ela recitava Racine — pondo os seus moribundos olhos em 
alvo. Vós desperdiçastes assim, com uma simples atriz ambulante, a 
homenagem que a humanidade (pelo menos deste lado do 
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Atlântico) reserva para os profetas, os enviados de Deus, os 
grandiosos dadores de feriados! 
 
E o mais desgraçado é que agora toda a cômica genial ou dançarina 
sublime que vá ao Brasil espera a vassalagem que prestastes a Sara e 
que Sara papagueou logo estridentemente ao mundo, em cima da 
coluna triunfal do Figaro. Certamente em breve recebereis a visita da 
falada Réjane, de Hading, a bela, ou da muito garota e muito 
plangente Ivette Guibert. E, arrepiado de horror, já daqui vejo essa 
Guibert, horas depois de desembarcar na vossa terra, descendo as 
escadas do hotel, calçando aquelas imensas luvas pretas que são a 
parte mais considerável do seu talento, e dizendo risonhamente ao 
criado: 
 
— Estou pronta... Mande engatar os estudantes. 
 
E por fim, para findar, sabeis vós qual é o verdadeiro e íntimo 
horror do vosso caso? É que vós nunca arrancastes essas espadas 
(que de resto não usais) e nunca na realidade puxastes a essa 
carruagem que Madame Bernhardt concebeu. Mas todos vós, que 
tendes algumas noções, mesmo incertas, de metafísica, conheceis o 
grande princípio de Kant. Este ultraprofundo filósofo estabeleceu 
que para nada importa a existência ou não existência das coisas — e 
só importa a crença ou não crença que os homens têm nas coisas. 
Assim é perfeitamente indiferente que Cristo, como Cristo, existisse 
realmente numa certa província romana que se chamava a Judeia: o 
que importa, e importou para a transformação do mundo, foi que os 
homens acreditassem na existência de Cristo, como Cristo. No 
universo não existe, com certeza, senão o pensamento — e desde 
que o pensamento se concretiza e cria um ser ou um fato, esse fato 
ou esse ser existem, e de uma existência indestrutível, porque 
participa da indestrutibilidade do pensamento. Ora, hoje toda a 
Europa culta que lê o Fígaro claramente e firmemente crê que vós 
puxastes a essa carruagem que o fogoso pensamento de Sara criou, 
para sua maior glória. E, portanto, segundo esse sólido princípio de 
Kant que todas as escolas reconhecem — vós puxastes... E agora, 
para todo o sempre, na Europa que lê o Fígaro a ideia de estudantes 
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do Brasil se ligará a arreios, a freios e a uma caleche cheia de 
Bernhardt, que rola, num trote entusiástico, levando entre os varais, 
em vez de burros, doutores. 
 
Tal é a derradeira criação da pérfida Sara! Quando ela voltar ao 
Brasil não lhe arranqueis o coração pelas costas. E depois considerai 
que a inspirada senhora necessitava justificar a cruz da Legião de 
Honra — e deslumbrar, com uma estupenda lista de triunfos, o 
Estado, que lha devia resvalar entre o prato e o guardanapo. Por isso 
no Brasil ela vos atrelou à sua carruagem! Por isso na Canadá 
arrastou atrás do seu trenó o poder legislativo! Por isso forçou 
aquelas pobres senhoras do Chile a' recitar os folhetins do bom Jules 
Lemâitre, que é influente na Revista dos Dois Mundos e portanto nos 
ministérios... E tudo debalde, oh gentil D. Sol! O Estado, obtuso e 
duro, não se comoveu, não foi ao Grand Hotel, pé ante pé, meter 
entre o guardanapo e o prato de Sara a cruz da Legião de Honra. 
Madame Bernhardt necessita portanto apresentar outra lista de 
triunfos ainda mais decisivos, de homenagens ainda mais 
prodigiosas! E para o ano, quando voltar a estação das apoteoses e 
das cruzes, a boa Madame Bernhardt, rigidamente sincera e 
verídica, trepará de novo à alta coluna do Figaro, e publicará, 
perante a Europa atônita, outro Exame de Conciência, em que dirá, 
com palavras que para sempre ressoarão através da história: "Nos 
Estados Unidos do Norte, todas as manhãs, antes de almoço, eu 
trotava pelas avenidas de Washington montada no presidente 
MacKinley!" 
 

 
 

AS CATÁSTROFES E AS LEIS DE EMOÇÃO 
 
Desde que não conversamos, meus amigos, este nosso Velho Mundo 
e os outros mais velhos que se estendem para Oriente têm sido 
visitados por males inumeráveis, uns trazidos pelas violências da 
Natureza, outros pela violência dos homens, porque o consciente e o 
inconsciente (se é que este realmente existe) rivalizaram, como 
sempre, na produção da dor. 



42 
 

 
No Japão foi um desses pavorosos "macaréus", que tanto 
assustavam os nossos navegadores do século XVI, invadindo em 
desmedido vagalhão léguas de costa e lambendo aldeias, cidades, 
centenas de milhares de criaturas, como se fossem apenas conchas e 
areia leve. Na China a costumada transbordação de rios, afogando 
nessa noite quinhentos mil chineses, um milhão de chineses, todo 
um imenso e escuro formigueiro chinês, com a simplicidade com 
que entre nós um riacho, depois da chuvas, alaga um feijoal em uma 
horta ribeirinha. Na Índia a peste junta com a fome, à velha maneira 
oriental, com esse horrendo feitio das expiações bíblicas em que os 
esfaimados findam por comer os cadáveres, e os pestíferos, aos 
centos, agonizam à beira dos caminhos, em breve todos brancos de 
ossadas. 
 
Na Armênia uma prodigiosa matança de trezentos mil cristãos, 
metodicamente dirigida pelas autoridades muçulmanas, com muita 
ordem, muito vagar, horas regulamentares para assassinar e para 
descansar e uma escrupulosa escrituração. 
 
Na Turquia e na Grécia uma guerra, que não ressuscitou a luta 
clássica do orientalismo e do helenismo (porque já não há orientais e 
ainda menos helenos), mas renovou uma briga entre a cruz e o 
crescente, briga toda concebida no espírito do século XIX, 
racionalista e positiva, em que os príncipes cristãos (até o papa) se 
colocaram num utilitário entusiasmo do lado do crescente, de sorte 
que a cruz teve de fugir com um dos braços partidos por esses 
caminhos tessálicos por onde outrora o Grego costumava 
alegremente acossar o Persa numeroso. Na ilha de Creta, tão 
querida a Júpiter, horrores inenarráveis, sob a vigilância pensativa e 
paternal de seis esquadras da Europa. Em Espanha bombas e 
suplícios. E enfim neste Paris o dia doloroso em que a ciência, sob a 
forma de um cinematográfico, queimou por seu turno, num vasto 
auto de fé, a religião, representada por piedosas senhoras que 
celebravam uma festa de devoção e caridade católica... 
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Mas eu não sei, meus amigos, se estas desgraças realmente vos 
interessam, vos comovem — porque a distância atua sobre a emoção 
exatamente como atua sobre o som. A mesma dura lei física rege 
desgraçadamente a acústica e a sensibilidade. É sempre em ambas o 
idêntico e tão racional princípio das ondulações, que vão 
decrescendo à maneira que se afastam do seu centro, até que 
docemente se imobilizam e morrem: se elas traziam um som que 
vinha vibrando — o som cala quando elas param: se traziam um 
terror que vinha tremendo — o terror finda quando elas findam. 
 
Bruscas, grossas, frementes, rápidas em torno ao choque que as 
produziu, essas ondulações não são mais, nos horizontes remotos, 
do que um vago, quase liso arfar, que mal se diferença da inércia. 
Senão vede! Em Pequim, subitamente, uma tarde, ribomba um 
pavoroso trovão — e ao mesmo tempo pega fogo na vistosa cabaia 
de um mandarim muito ilustre, que morre queimado. Por todo 
Pequim a impressão é tremenda. Até o imperador, filho do Sol, nos 
seus grandes jardins, estremeceu, aterrado com aquele imprevisto 
troar de um céu puro: e nas vielas mais sórdidas os coolies mais 
piolhentos interromperam um momento o seu negro trabalho para 
lamentar com exclamações o mandarim muito ilustre. Mas aí está! A 
vinte ou trinta léguas de Pequim o terrífico trovão foi apenas um 
rumor que se confundiu com o rolar das carroças nas lajes — e, 
quando se contou nas lojas loquazes dos barbeiros o desastre do 
mandarim em chamas, só algum nédio funcionário, com sabão na 
bochecha, murmurou oficialmente algum "ah!" desinteressado e 
mole... 
 
É que o som do trovão e a emoção do desastre vieram trazidos por 
ondulações, que, a trinta léguas de Pequim, seu centro vivo, já se 
alisavam, imobilizavam, morriam. E quando aqui na Europa, de 
manhã, sabemos pelo telégrafo bisbilhoteiro do mandarim e do 
trovão, nem o nosso ouvido sente o mais tênue som, nem o nosso 
coração a mais tênue piedade. 
 
Não ondularam até nós as ondulações acústicas e emotivas. E é com 
absoluta placidez que murmuramos: "Houve em Pequim um grande 
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trovão; e — tem graça! — ardeu um mandarim!" Mas então essa 
confraternidade humana — pela sublime força da qual nada do que 
é humano deve ser alheio ao homem? Não existe? Oh, certamente — 
mas para todo o homem, mesmo o mais culto, a humanidade 
consiste essencialmente naquela porção de homens que residem no 
seu bairro. Todos os outros restantes, à maneira que se afastam 
desse centro privilegiado, se vão gradualmente desarmonizando em 
relação ao seu sentimento, de sorte que os mais remotos já quase os 
não distinguem da Natureza inanimada. Quando qualquer de nós, 
no seu quieto e salubre bairro, ouve contar que uma furiosa peste 
matou trinta mil patagônios, fica exatamente penetrado daquela 
quantidade de compaixão que o invadiria ao saber que um furacão 
derrubara trinta mil árvores de um bosque. E de um bosque muito 
longínquo, de uma região muito desconhecida! Porque se as árvores 
destruídas fossem as do nosso doce Bosque de Bolonha, que nós 
amamos, tão ornadas e verdes em maio, tão puramente vestidas de 
branca neve quando o inverno se faz elegante e fino — a nossa 
mágoa teria uma intensidade infinitamente mais viva do que com a 
aniquilação desses vastos milhares de patagônios. 
 
E esta estreiteza da emoção deriva de leis tão fatais que não se dá 
somente nas almas de caridade estreita — mas ainda nas mais temas 
e nas mais largas, naquelas que parecem abrigar na sua amplidão do 
padecer humano... O bom senhor São Vicente de Paulo, a quem o 
encontro de uma criancinha tremendo de frio ao canto de uma rua 
arrancava prantos desolados, que corriam enquanto ele corria com a 
criancinha sofregamente apertada nos seus braços, só teria um 
pálido e resignado suspiro quando ouvisse que, também na Tartária, 
em outras vielas regeladas, outras criancinhas tiritavam e choravam 
— se é que a homem tão ocupado com as misérias de França restava 
tempo para suspirar com as misérias da Tartária. E até talvez o 
muito divino São Francisco, o adorável pobrezinho de Assis, irmão 
de todos os seres e para quem os próprios passarinhos das veigas de 
Itália eram irmãos muito queridos, não sentisse a sua costumada 
ternura, tão alvoroçada e ativa, pelos pobres da Noruega, e não se 
reconhecesse inteiramente irmão dos pardaizinhos da Finlândia! 
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A superior sapiência das nações já formulou esta lei naquele seu fino 
adágio: "O coração não sente o que os olhos não veem." Para chorar 
é necessário ver. A mais pequenina dor que diante de nós se 
produza e diante de nós gema, põe na nossa alma uma comiseração 
e na nossa carne um arrepio, que lhe não dariam as mais pavorosas 
catástrofes passadas longe, noutro tempo ou sob outros céus. Um 
homem caído a um poço na minha rua mais ansiadamente me 
sobressalta que cem mineiros sepultados numa mina da Sibéria — e 
um carro esmagando a pata de um cão, em frente à nossa janela, é 
um caso infinitamente mais aflitivo do que a heroica e adorável 
Joana d’Arc queimada na praça de Ruão! 
 
A distância e o tempo fazem das mais grossas tragédias ligeiras 
notícias — onde nenhum espírito são, bem equilibrado, encontra 
motivo de angústia ou pranto. Hoje certamente ninguém, a não ser 
algum velho e alto dignitário da Igreja ou do Estado, assistiria, com 
os olhos secos e o coração quieto, ao suplício de Joana d’Arc — mas 
nenhum fisiologista garantiria a sanidade intelectual de um sujeito 
que, na solidão da sua alcova, com as janelas cerradas, se desfizesse 
em lágrimas por os Ingleses terem outrora supliciado Joana d’Arc. 
 
No entanto, vós observais, amigos, que já repetidamente chorastes 
(porque sois bons) com dores humanas, não somente sucedidas 
longe do vosso bairro, mas fora do vosso século; e algum mesmo me 
mostrará, como emblema irrecusável da confraternidade humana, o 
lenço sentidamente umedecido na véspera ao escutar os adeuses de 
Luís XVI aos filhos na prisão do Templo, ou mesmo a antiga Inês de 
Castro balbuciando as suas suplicias aos pés do antigo Afonso IV! 
 
Decerto! E mesmo já muitas vezes tereis sufocado generosos soluços 
com misérias e tormentos de criaturas que só viveram no mundo 
aéreo da imaginação e do sonho. Mas quando, onde foi que assim 
vos comovestes, tão humanamente? Quando? Onde? No teatro, ou 
nas páginas de um romance, ou mesmo através dos sinceros versos 
de um poema, quando a arte, encarnando os seres dolorosos que 
concebeu ou ressuscitando com flagrante e magnífica realidade as 
figuras mortas da história, torna durante um momento essas 
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criaturas, não somente vossas contemporâneas, mas vossas vizinhas, 
moradoras no bairro em que morais, respiradoras do ar que 
respirais, e pertencentes portanto àquela porção de humanidade 
próxima e tangível, cujas dores se partilham, porque confinam com 
as nossas... E depois, tal sujeito — que choramingou, no fundo do 
seu camarote, assistindo à morte da Dama das Camélias, morta pela 
milésima vez, na sua alcova de lona e papelão — recolherá a casa e 
lerá no jornal, com absoluta indiferença, mastigando a torrada, que 
duzentas mulheres, com os filhinhos nos braços, morreram afogadas 
num naufrágio, longe, nos mares da Indochina! Sim, amigos, essas 
duzentas mães afogadas nas vagas indochinesas certamente vos 
serão estranhas, e como não existentes! Se elas tivessem naufragado 
nos mares dos Açores, já sem dúvida tão patética nova vos 
arrancaria algum vago murmúrio de simpatia. 
 
Mas se elas houvessem perecido, elas e os pobres filhinhos, na baía 
do Rio de Janeiro, que incomparável catástrofe — e como vós 
correríeis pelas ruas, pálidos cheios de espanto! 
 
Que digo eu? Para vos comover nem seriam necessárias duzentas 
desgraçadas — bastaria que naufragassem duas, se vós as 
conhecêsseis de nome e de rosto! Porque, segundo a cruel lei física 
que regula os fenômenos da emoção — um empregado da 
Alfândega que caiu de um barco e desapareceu na baía do Rio de 
Janeiro vale, para o habitante do Rio, mil pescadores despedaçados 
sobre os rochedos nas costas da Islândia! 
 
Ah, esta abominável influência da distância sobre o nosso imperfeito 
coração! 
 
Bem recordo uma noite em que, numa vila de Portugal, uma 
senhora lia, à luz do candeeiro, que dourava mais radiantemente os 
seus cabelos já dourados, um jornal da tarde. Em torno da mesa 
outras senhoras costuravam. 
Espalhados pelas cadeiras e no divã, três ou quatro homens 
fumavam, na doce indolência do tépido serão de maio. E pelas 
janelas abertas sobre o jardim entrava, com um sussurro das fontes, 
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o aroma das roseiras. No jornal que o criado trouxera e ela nos lia, 
abundavam as calamidades. Era uma dessas semanas também em 
que pela violência da Natureza e pela cólera dos homens se 
desencadeia o mal sobre a Terra. 
 
Ela lia as catástrofes lentamente, com a serenidade que tão bem 
convinha ao seu sereno e puro perfil latino. "Na ilha de Java um 
terremoto destruíra vinte aldeias, matara duas mil pessoas..." As 
agulhas atentas picavam os estofos ligeiros; o fumo dos cigarros 
rolava docemente na aragem mansa — e ninguém comentou, sequer 
se interessou pela imensa desventura de Java. Java é tão remota, tão 
vaga no mapa! Depois, mais perto, na Hungria, "um rio trasbordara, 
destruindo vilas, searas, os homens e os gados...". Alguém 
murmurou, através de um lânguido bocejo: "Que desgraça!" A 
delicada senhora continuava, sem curiosidade, muito calma, 
aureolada de ouro pela luz. Na Bélgica, numa greve desesperada de 
operários que as tropas tinham atacado, houvera entre os mortos 
quatro mulheres, duas criancinhas... 
 
Então, aqui e além, na aconchegada sala, vozes já mais interessadas 
exclamaram brandamente: "Que horror!... Estas greves!... Pobre 
gente!..." De novo o bafo suave, vindo de entre as rosas, nos 
envolveu, enquanto a nossa loura amiga percorria o jornal atulhado 
de males. E ela mesma então teve um "oh!" de dolorida surpresa. No 
Sul da França, "junto à fronteira, um trem descarrilando causara três 
mortes, onze ferimentos...". Uma curta emoção, já sincera, passou 
através de nós com aquela desgraça quase próxima, na fronteira da 
nossa península, num comboio que desce a Portugal, onde viajam 
portugueses... 
 
Todos lamentaríamos, com expressões já vivas, estendidos nas 
poltronas, gozando a nossa segurança. 
 
A leitora, tão cheia de graça, virou a página do jornal doloroso, e 
procurava noutra coluna, com um sorriso que lhe voltara, claro e 
sereno... E, de repente, solta um grito, leva as mãos à cabeça: 
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— Santo Deus!... 
 
Todos nos erguemos num sobressalto. E ela, no seu espanto e terror, 
balbuciando: 
 
— Foi a Luísa Carneiro, da Bela Vista... Esta manhã! Desmanchou 
um pé! 
 
Então a sala inteira se alvorotou num tumulto de surpresa e 
desgosto. 
 
As senhoras arremessaram a costura; os homens esqueceram 
charutos e poltrona; e todos se debruçaram, reliam a notícia no 
jornal amargo, se repastavam da dor que ela exalava!... A Luisinha 
Carneiro! Desmanchara um pé! Já um criado correra, furiosamente, 
para a Bela Vista, buscar notícias por que ansiávamos. Sobre a mesa, 
aberto, batido da larga luz, o jornal parecia todo negro, com aquela 
notícia que o enchia todo, o enegrecia. 
 
Dois mil javaneses sepultados no terremoto, a Hungria inundada, 
soldados matando crianças, um comboio esmigalhado numa ponte, 
fomes, pestes e guerras, tudo desaparecera — era sombra ligeira e 
remota. Mas o pé desmanchado da Luísa Carneiro esmagava os 
nossos corações... Pudera! Todos nós conhecíamos a Luisinha — e 
ela morava adiante, no começo da Bela Vista, naquela casa onde a 
grande mimosa se debruçava do muro, dando à rua sombra e 
perfume. 
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