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deu à fala lusa duas notas que o patriciado dos clássicos desconhecia : o
riso e a lágrima. . .
CONDE DE SABUGOSA

CARTA DE
AFFONSO PENNA

]UNIOR

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1950
Rodrigo, meu caro e bom amigo,
Não sou poeta — todo o mundo o sabe. Serei,
quando muito, um suportável rimador "bissexto".
Mas, não foi por obrigação de consonância ou
rima, que te chamei "Rodrigo, meu bom amigo".
Tenho descoberto, desde que te conheço, tantos
"atomes crochus", tantos colchetes de afinidade
entre nós (a começar por nos orgulharmos ambos de
sermos apenas, e esforçadamente, continuadores de
quem nos gerou e edificou; pelo que, até à morte, seremos "filho", e "júnior"), que a amizade entre nós é
congenial e perpétua.
Devo, entretanto, confessar que senti algum ciúme, ao verificar mais um desses laços afetivos; a
nossa paixão camiliana.
Parece exquisito •— não é? <— que uma nova
razão de aproximação e afinidade, tenha provocado
zelos e a viesse empanar, ainda que de leve, afeição
tão constante e bem fundada.
Mas, não é o homem um "sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant"? Não é tarefa enganadora assentar juízo constante e uniforme em terreno tão falso e movediço ?
Assim o diz, pelo menos, o nosso sabidíssimo
Montaigne, que me parece um mineiro da gema. . .

H

E assim o atesta a nossa amarga experiência de cada
dia.
Mas, como me sinto, hoje, em veia de confissão,
abro meu peito amigo, c dou~te, em duas palavras,
a decifração do enigma,
Antes da minha vinda para o Rio, eu era, na
minha adorável Província, o chefe dos admiradores
de Camilo, celebrando~se como um "nec plus ultra"
a minha modesta camiliana. E eu mesmo estava tão
convencido desta primazia, que arrastava, escandalosamente, este surrão (parece que, para nós académicos, arrastar surrão não será língua de gente; mas
veio da infância saudosa — que a malícia de políticos, com algum exagero, situou nas visinhanças do
Dilúvio; e o GUSTAVO BARROSO, nosso maioral, deulhe um cantinho no seu delicioso Pequeno Dicionário, cada dia maior e melhor. . .) .
Imagine, pois, com que decepção ao ouvir a tua
conferência, verifiquei que CAMILLO era muito mais
teu do que meu. Fiquei descochado e corrido com
esta perda do penacltô. . .
Mas b teu coração, com intuições e delicadezas
femininas, adivinhou, por certo, esta inveja e ciumeira do velho amigo.
E daí o delicado convite para que eu escrevesse
duas palavras introdutórias à conferência, que me
destronou. O coroinha, que inveja o turibulário,
sente-se, todavia, consolado e ancho, se lhe confiam
a naveta do incenso.
Incensemos, pois, meu caro Rodrigo, o imenso
e idolatrado CAMILO.
Porque ele foi, para os do meu tempo, e os do
teu uma religião e um culto. E não creio que, ainda
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agora, quando tudo se nega e renega, haja filisteu
tão incurável, que o refugue de todo.
Compreende-se, com efeito, que a gente não
goste de uma rua, de uma cidade, ou mesmo de um
país.
Mas ninguém, por mais exigente e biqueiro, dirá
que não gosta de um continente. E Camilo é mais
do que isto: Camilo é planetário, com todos os climas,
altitudes e paisagens; com inúmeras atrações e encantos . Há nele seduções para todos os temperamentos e gostos.
MONTEIRO LOBATO, por exemplo, o inquieto, volúvel, inconformado c contraditório LOBATO, que a si
mesmo se chamou "cigano e tudo-quer-e-nada-pega"
(caso notável do nosce te ipsum), o homem que preconizava "as intuições da veneta", afunda em
CAMILO, para dele sair "mais topetudo", com a predileção das fortes aves rapineiras pelas nuvens de
tempestades.
E, embora confesse ter descoberto na obra camiliana "a nobre e fidalga língua portuguesa", e lhe
gabe o estilo pão com manteiga, que nunca enjoa a
ninguém, o de que ele verdadeiramente gosta é das
"brutezas de Camilo", do seu "estilo estadulho", da
sua capacidade de "varrer uma feira". Era esta, a
meu ver, a congenialidade dos dois grandes e atormentados escritores.
Mas Dona PUREZINHA (tão diferente e, por
isto, complementar], que "revelou CAMILO" a LOBATO, não preferia nele as "truculências geniais" de
polemista; e sim aquela inestimável capacidade, da
qual se orgulhava MONTAIGNE, de "falar ao papel
como ao primeiro com quem se encontrava". É este
o CAMILO da sua dileção, o CAMILO "presente em
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tudo quanto escreve", e que, quando menos se espera, aparece entre os personagens de sua criação, com
alguma diabrura ou uma boa chalaça.
Também nós, meu caro Rodrigo, parece que não
fomos feitos para as corridas de touros, e que sempre
havemos de fechar os olhos, ao se erguer a espada
dei matador. Mas comungaremos com o casal MONTEIRO LOBATO na devoção .incondicional a CAMILO,
"floresta virgem, irregular, com perambeiras e espigões, com taquaruçus, bromélias, borboletas de azul
celeste em voos boiados, e mamangavas tremendas, e
sapos que espirram leite venenoso . . . ' • '
O que nós amamos e cultuamos, no génio desventurado de CAMILO, é a plenitude de sua humanidade; a montanha russa do seu destino; o seu privilégio "em dor de corpo e alma"; a imensa, tempestuosa
capacidade de apaixonar-se; e a de exprimir, de
transmitir toda a paixão, desde a que desencadeia a
gargalhada homérica, até a que provoca o pranto
Amargo.
Tua conferência, meu caro e bom amigo, foi um
grande serviço a esta devoção, a este culto, a este
amor.
Ouvi-a no Instituto de Estudos Portugueses
Afrânio Peixoto, ambiente a calhar para um "périplo
camiliano". E acabo de a ler e reler, com o mesmo
proveito e deleite, para escrever-lhe, no pórtico, estas
palavras sinceras, mas de pouca valia.
Conseguiste resumir, com rara felicidade, a tumultuosa vastidão camiliana. No curto espaço de
uma hora. Parece incrível. Eu, a falar com franqueza, preferira que me convidassem ao impossível
ãgostiniano de esvasiar o mar com uma concha, ou ao
de meter o Amazonas na calhe de um moinho. Sim,
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tua conferência perpetuará o culto camiliano. Será
como lâmpada, a que se acendam as lâmpadas de
outros peregrinos, na visita ao santuário, para que
nunca se apague um fogo sagrado.
Aquele que a ler, sentirá o apetite da vida e da
obra de CAMILO . E, uma vez Camiliano, ficará Camiliano para sempre. Como aconteceu a nós.

AFFONSO PENNA JÚNIOR

PRELIMINARES
Existe, na atitude de quem sobe a uma tribuna
e exibe ao auditório um masso de papéis datilografados, um oculto sentimento de maldade e de vingança . . .
Digo isso porque já me tem acontecido, inúmeras vezes, estar do outro lado da trincheira, sentado aí onde estais e tremer de susto ante a visão da
papelada acintosa, onde o conferencista condensou
tudo aquilo que ameaça ler. Há que pensar no caso.
Não pretendo, afirmo-o, fazer a defesa dos faladores
massudos. A verdade, porém, é que o conferencista
honesto merece perdão. Se um bom soneto é, em
poesia, a síntese de inspiração de voo mais alto, por
analogia, uma conferência deve ser a súmula de um
asunto ou tema que daria para um livro. Sobre Camilo Castelo Branco, sua vida e obra, já existe uma
biblioteca. Fazer-se sobre o escritor português uma
conferência episódica, é trabalho de matar. E o primeiro impacto que recebe quem se encoraja a tão
árdua aventura, é encontrar tempo para falar pouco.
Passei dias e noites de tortura ao pensar e ao
escrever algumas das páginas que vou ler. Quem
escreve, outra cousa não faz do que libertar os demónios que habitam as células secretas do espírito,
diz o veraz conceito de Ibsen, que deu forma mais
literária ao que antes havia dito Dostoievsky: —
escrever é eliminar nossos fantasmas. ( l )
1. A.L. Nobre de Melo — Mundos Mágicos — pág. 17
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À verdade é que, em regra, o conferencista (ou
conferente, como, acertadamente, quer o meu confrade António Austregésilo) — é cumprimentado ao
fim da parlenga e ouve, entre outros, o louvor da
facilidade com que se saiu da empreitada. A ilusão
está nessa louvada facilidade. Ilustrarei este intróito
com aquela reflexão adequada de Austin Chamberlain revelada há poucos dias por Aníbal Freire, em
sua conferência sobre Joaquim Nabuco: — aqueles
que dizem aos homens públicos : oh ! como falais com
facilidade, não os viram na hora da elaboração. As
suas mulheres e os seus secretários poderão falar de
outra maneira. . .
Tenho, porém, outra preliminar a oferecer. E
esta, embora surpreendente, nada tem de sobrenatural, como à primeira vista, pode parecer: eu não
estou só nesta tribuna ! A conversa que vamos ter
sobre a vida e a obra de Camilo Castelo Branco,
nada mais é do que a consequência do longo diálogo que, por horas a fio, venho mantendo com meu
amigo o escritor e camilista Júlio Moura.
Acontece que ele e eu temos alguns vícios
comuns: Machado de Assis, Rui Barbosa, Camilo
Castelo Branco. . . E, como sou um bom ouvinte,
exploro-lhe a memória e o gosto literário até a última
gota. Creio mesmo que foi Camilo quem nos aproximou . Começamos a conversar sobre o mundo que
ele é: mundo de imaginação, de sabedoria, de inquietude, de romantismo, de amor, de sofrimento, de
estilo. Eis porque vos peço que considerem Júlio
Moura ao meu lado, como que a dialogar comigo
sobre o torturado de São Miguel de Seide. Se durante o imaginário dueto algo houver de dissonante,
é que o desafinado sou eu.

CAMILO E LOBATO
À extensão da obra e a tortura da vida de Camilo Castelo Branco, sugeriram, a portugueses e brasileiros, comentários e interpretações já somadas em
centenas de volumes. Dentro do círculo fechado da
fala lusa, Camilo constitue um milagre e, creio, não
há, em extensão, quem lhe leve a palma. Talvez
Camões, de cuja epopeia os doutos e pacientes como
que puxam os fios de uma meada infindável. Com
Cervantes e poucos outros faroleiros da inteligência humana, o poeta e o prosador português quase
correm parelha no despertar a curiosidade dos eruditos .
Cá pelas nossas plagas, o que por último li sobre
Camilo foram os comentários de Monteiro Lobato,
inclusos naquelas cartas que durante quarenta anos
escreveu a Godofredo Rangel. ( 2 )
Não é difícil desvendar-se entre os dois escritores Camilo e Lobato — criadores de tipos vivos —
(Euzebio Macário e Jeca Tatu) — certo parentesco
literário. Ambos homens de vidro e de pimenta.
Sentimentais por vezes, incontentados quase sempre.
Se Lobato não teve a agressividade polemista de
Camilo, como ele foi dono da língua. Viveram em
mundos imaginários e belos. A mania epistolar eralhes uma segunda natureza. Não conheço, é verdade, todas as cartas de Camilo. De Lobato conheço
2,

A Barca de Gleycc
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no: "Se me pega o fio, volto à arena. Se não, paciência. Fico de fora, no sereno".
João Ribeiro, em rápido escrito estuda a figura
de Camilo em face da literatura brasileira; (4) e
acentua que o romancista português, que foi um dos
maiores da sua terra, e, sem dúvida, o de maior opulência de linguagem, não teve entre nós discípulos ou
imitadores, o que na verdade acontecia com Eça de
Queiroz. O autor de "O Crime do Padre Amaro"
era "uma espécie de figurino de Paris"; só por isso
excitou o fanatismo e a admiração "naturalizando-se
imediatamente como todas as coisas da moda e tudo
quanto vem daquele meridiano das recomendações
estéticas e literárias."
Categórico João Ribeiro afirmou: — Eça passou, talvez, com a moda. Camilo cada vez mais se
impõe com a lentidão e a segurança dos que tem por
si a eternidade. É que os brasileiros viam em Camilo uma espécie de clássico redivivo, que, se não
fez discípulos de escola ou tendências literárias, fez
"discípulos eminentes de vernaculidade", empolgados pelo "talento verbal" do mestre Camilo, -* o
melancólico romancista de São Miguel de Seide, que
realizou a verdadeira destinação dos clássicos —•
escrevendo livros que são como bateias em que se
lava o cascalho com a certa esperança e o regalo
compensador dos faiscadores afortunados. (5)
Coelho Neto, que como Lobato, também amou
Camilo, disse a Humberto de Campos, em l de Abril
de 1917: — Cada vez me apaixono mais pelo estudo
da língua e, especialmente, da língua em Camilo. E

confessou: — O Eça tem a minha admiração. Camilo é a minha religião. Estranham a minha paixão
pelos antigos; mas, que hei de fazer, se eles são maiores que os modernos ? Enquanto os grandes espíritos de hoje não forem tão altos como os de ontem,
eu prefiro ser como aqueles povos fabulsos de Homero, que tinham olhos acima da nuca, e olhavam
sempre para trás. . . (6)

4. Revista da Academia Brasileira de Letras •— vol. XVIII, número 41, pág. 422 5, João Ribeiro — Rev. da Ac. Brás. Letras — vol. XVIII,
n." 41, pág. 424.

6. Humberto de Campos — Do meu Diário, in Revista da Academia Brasileira de Letras, vol. XXXVI, n.° 113, pág. 108.

AFINANDO O ARRABIL
Ao pensar em vir aqui conversar sobre Camilo
Castelo Branco, disse eu comigo que talvez fosse bom
afinar meu arrabil para falar de tão grande homem,
Impossível surpreender-se um auditório com coisas
novas sobre o autor das Noites de Insónia, cujos livros, que continuam sendo obcessão de muita gente,
nunca estiveram ausentes de nossas estantes e os frequentamos nas horas de apetite literário.
O próprio Eça de Queiroz, tão amado no
Brasil como em Portugal, não sobrepujou Camilo na
preferência dos leitores de nossa terra; a vendágem
ininterrupta das coleções dos livros do primeiro corresponde a procura das obras do segundo, que os
bibliófilos disputam sem consideração de preço.
Por isso que sobre Camilo nada se possa dizer
de novo diante de gente importante em letras,
acudiu-me, nesta palestra, evocar certos episódios da
vida e certos aspectos da obra daquele que, disse-o
Fialho d'Alrneida, sendo o maior escritor português
do século XIX, ainda achou meio de ser também,
entre os homens de génio, o maior desgraçado ! Nele,
aliás, poderíamos reconhecer as duas celebridades
que ele mesmo encontrou em D. Francisco Manuel
de Melo: talento e desgraça,
Aqui em nossa terra Camilo é sempre lembrado:
'— velhos e novos olham para a obra do grande português com espanto e atração. É envolvente. Enter-
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.nece, entusiasma, enraivesce. É flor e é espinho.
Vidro e pimenta. Acalma e irrita. Deleita os que
lhe penetram a substância que, sendo de alto teor
literário, provoca transmutações sentimentais, que
consolam o coração. Aos aflitos, socorre. Aos eruditos, conforta. Aos ignorantes, ensina. Aos tristes,
quase sempre os torna mais tristes. Aos de espírito
bregeiro, satisfaz, e leva-os do sorriso à gragalhada.
Sugere permanente interpretação. Não dá descanso
à crítica. A vida de Camilo é uma tespestade com
poucas horas de bonança.
Faz poucos dias li uma crónica em que Cornélio
Pena expande conceitos que se irmanam ao meu pensar.
No pararelo entre Camilo e Eça, diz Cornélio
Pena que o autor do Amor de Perdição concentrou
sua vontade de ação no instrumento de que se serviu
para dizer, e que o autor da Correspondência de
Fradique Mendes, naquilo que tinha a transmitir.
E com ele penso, ainda, que seria bastante ler,
de coração aberto, uma só de suas novelas, atentar
no conteúdo de suas frases "tersas e puríssimas",
como é de uso chamá-las, para que se veja crescer
em nossa imaginação todo aquele povo de gente
cheia de sangue vivo, robusta, inquieta, angustiada,
prisioneira da estreiteza da terra onde vive. Tudo
isso Camilo envolve "em sua capa de palavras claras, incisivas e fortes, em frases castiças e luminosas, na linguagem masculina e meridiana que só
nele se encontra". (7)
Por isso tudo, bem lhe acenta a velha receita de
Barbey D'Aurevilly: On ne sait pás tout cê quil eníre de facultes dans une phrase bien falte; dans une
phrase bien faite, 1'homtne se ttouve tout entier.
7.

Jornal de Leiras — n.° l, julho de 1949.

POLÉMICA E PANCADARIA
Camilo escritor é alvo do apreço de todas as
idades. Pela variedade de facetas, pelo interesse
erudito que desperta, pelo enredo romanesco, ou pelo
histórico que romanceia, leva o encantamento à
gente de todos os paladares. Preocupa homens de
cultura como Mário Barreto, Pedro Pinto, Afonso
Pena Júnior, Júlio Moura, Josué Montello, João Marinho, Costa Rego, Aloysio de Castro, Jaime Adour
da Camará, Coelho Cavalcanti, João Leda, João Ribeiro, Coelho Neto, Garcia Redondo ( 8 ) Simões
Corrêa e, entre outros, João Curioso, pseudónimo
sob o qual se escondia o filólogo Conde Eduardo
Pinheiro Domingues, autor de - "Camilo e as Caturrices dos Puristas"; e encanta também o meu
amigo José Pereira Cardoso, chefe da barbearia do
Jockey Club, que ficou doente da vista pelo muito
ler Camilo. Tanto se empolgou com a leitura do
Amor de Perdição, que o devorou de uma assentada.
Durante 12 horas leu e releu capítulos do romance.
E hoje, passados anos,, ainda é capaz, (como me
demonstrou há dias, quando, exercendo sua nobre
profissão, me cortava os cabelos), de declamar, de
cor, durante largo tempo, e sem hesitação, páginas
e páginas do romance que o encantou na mocidade.
8. V. no fim do volume, esquecido artigo de Garcia Redondo,
publicado na Revista da Academia Brasileira de Letras, no qual descreve o seu primeiro encontro com Camilo.
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O aventureira e o amoroso das novelas e romances de Camilo; a intromissão de sua curiosidade
investigadora através de desconhecidos episódios
históricos; os tipos que criou; a violência, grandeza e
teor de suas polémicas; a sua poesia cheia de altos e
baixos; o purismo clássico de todos os seus escritos,
cujo vocabulário é, creio, o mais vasto que se conhece; os milhares de cartas que escreveu; suas páginas
de memórias e saudades, como aquelas virgilianas
páginas com que abre o livro No Bom Jesus do
Monte; a exteriorização em prosa e verso de uma
vida ansiosa, sofredora, maldosa e triste, tudo, enfim, constitue a matéria prima de uma obra impar,
que interessa, espanta e preocupa a adolescência e
a velhice. É que a obra de Camilo é o humano reflexo de sua vida de aventuras amorosas, de trabalho, sofrimento e estudo.
Teófilo Braga, com quem Camilo sempre viveu
às turras *— dois temperamentos diversos, antagónicos, incapazes de se encontrar para uma conversa
amável, — escreveu, fazendo-lhe o esboço biográfico, que o conhecimento de sua vida é a melhor, a
indispensável e única maneira de conhecer-lhe a obra
vasta, original e descoordenada. (9)
Realmente, na obra de Camilo está toda a sua
vida, trabalhosa e torturada, cheia de atropelos, complexos, angústias e desgraças. Atravessou o mar
tenebroso da existência, em permanente conflito com
o meio social. Seu temperamento estravazava as
normas da irregularidade.
Fialho d'Almeida —que o amou e pode ser
apontado como dos escritores portugueses que, sobre
certos aspectos, com ele mais parentesco tinha — o
9. Teófilo Braga — Camilo Castelo Branco
fico — Lisboa, 1916, pág. 5.

Esboço Biogrã-

definiu como romancista dos grandes desesperos,
sarcasta de rir satânico e terrível, tipo único de individualismo trágico, génio cálido, largo como um
mundo, estranho corno um sonho, mixto de todas as
sensibilidades e de todas as revoltas. (10)
Para o autor das Pasquinadas, foi dos desequilíbrios da função nervosa de Camilo que lhe nasceu,
para o trato íntimo, "o homem de brusquerias frenéticas, de vulcânicos amores físicos, de reviravoltas de
humor, intratável, cruel e caprichoso."
Foi, no entanto, essa mobilidade de caráter que
o tornou "artista genial dos seus romances, dos seus
estudos irónicos, das suas verrinas literárias" e lhe
deu o condão de "fazer obra prima palpitante" e
espargir, "numa prosa plástica como a cera e numa
língua rija como o bronze", "essa porção de sangue
insubmisso, de independência forte de sonho miguelangêsco que as literaturas só de século a século
registram, e que o cosmopolitismo hodierno de todo
está sonegando"... (11)
Sofreu Camilo todos os delírios: o das grandezas, o das perseguições, o misticismo, o exibicionismo, o pessimismo, a erotomania, a simulação. E,
acrescenta Fialho: curiosidades de hospício, abroqueladas de génio que haveriam feito a alegria de um
Ribot, e dado margem a um estudo de psicologia
médica lúgubre e intensiva.
Foi este escritor aloucado quem melhor do que
ninguém deu à língua portuguesa "aquela graça
indómita, transfiltrando-lhe a pompa, o brilho, a
energia e a graça em que ele a amoedou".
Até hoje não houve quem fosse capaz de imitar-lhe as características da língua de ação ou de
10. Fialho d" Almeida — Figuras de Destaque — pág. 66.
11. Fialho d'Almeida — ob. cit. pág. 68.
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efeitos orquestrais, com o poder de "inventar para
cada género de tema, o vocabulário, o estilo, e a fantasmagoria interior que lhe são próprias". (12)
Do grande romancista, prefiro as páginas de
ironia e riso das Noites de Insónia, dos Serões de
São Miguel de Seide, do Cancioneiro Alegre, da
Boémia do Espírito, dos Ecos Humorísticos do
Minho, das Cenas Inocentes da Comédia Humana.
À verdade é que seus duzentos e muitos volumes,
(262 segundo informa Mendes dos Remédios), (13)
são todos impregnados de beleza e dos mais variados sentimentos humanos.
Mestre da língua, possuía Camilo recursos polémicos capazes de paralizar a ousadia de quaisquer
contendores, por pujantes e destemerosos, vencendo-os, como venceu a quase todos, não apenas pela
força de argumentação, senão também, e principal.mente, pelo terror, pelo sarcasmo, cujo poder provocou humilhante catástrofe a um "dilúvio de ignorâncias eminentes".
Tenho para mim que é naquelas páginas de ironia e impiedade que se pode sentir, melhormente,
toda a força desse supremo mestre da artes de narrar e de escrever; é nelas, a meu ver que Camilo se
alteia até onde nenhum escritor português, jamais
atingiu, antes ou depois dele, bem que Rui Barbosa,
que o considerava — insigne padrão no opulento
vocabulário e guia quase sempre seguro no vernáculo
do fraseado —•, achasse algum exagero a que o chamassem — como Silva Pinto o fez — o derradeiro e
ilustre mestre da língua portuguesa.
12. Fialho d'Almeida —- ob. cit. pág. 78 e 81.
13. Mendes dos Remédios — História da Literatura Portuguesa
— pãg. 556.
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Fidelino Figueiredo — beneditino das letras —
acentua em sua Literatura Portuguesa, que as numerosas polémicas de Camilo, ou melhor as suas descompostas pelejas, "formam um verdadeiro arquivo
de graça, de violência e mestria no desdém". E
Costa Rego •— também mestre em letras — ressalta
que as veemências do panfletário sublinham a cultura
do pensador e, nem de outra maneira se explica a
fortuna de suas páginas de polémica, na grande
maioria das quais não é o tema que sobrevive, porém
a linguagem que salva o tema. ( H )
Homem poderosíssimo na sátira, teve sempre
Camilo a sorte de encontrar quem, desavisadamente,
viesse entestar com ele, dando-lhe azo para manterse em constante treinamento e em perfeita forma,
desancando de modo desabrido, implacável e triunfal, todos os adversários com quem se mediu em prélios literários. Há, porém, uma exceção: a da polémica que sustentou com o nosso Carlos de Laet, na
qual levou sem dúvida a pior.
O certo é que, em tal maneira se afizera Camilo
à polémica que, mesmo quando o adversário se lhe
antolhava de "desavergonhada ignorância" e indigente de letras, ele só o deixava quando lhe saia "na
encruzilhada literária outro palerma de mais pujanÇa".
Os que o provocaram — e foram muitos — tiveram de contado o troco dos insultos e agressões.
Em Boémia do Espírito, na advertência às Sebentas,
Bolas e Bulas, acentua ambicionar que os infelizes
das letras aprendam dele a sofrer e a reagir e "não
tombar aos primeiros encontrões de inimigos endiabrados ou sinistramente idiotas"
H. Costa Rego - - Prefácio - "Polemicas em Portugal e no
Brasil", de Camilo Castelo Branco — pág. 30.
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No célebre panfleto •— .A Cavalaria da Sebenta
(resposta ao teólogo) encontramos, de saída, mostras do incisivo estilo camilista: "Declaro que, no
título meio quadrúpede, meio literário, deste folheto,
não disfarço alguma sutil malícia zoològicamente
hostil a alguém. O meu naturalismo não vai tão
longe. Quero dizer que se organizou uma sorte plumitiva e militante de cavaleiros conjurados sob o
estandarte da Sebenta. "
E ironicamente lembra que por motivos igualmente transcendentes se crearam em França: os
Chevaliers du Crochet, a ordem de Ia Culote, a cavalaria dês Gobe-Mouches, a ordem de Ia Frivolité,
a dos Lanturelus, a dês Marionettes, a da Ribalterie
e "com um espírito que parecia português", a cavalaria da ordem da Palha e os cavaleiros do Cão.
Mal criado ele era, até mesmo com as mulheres.
A propósito da Senhora Rattazi, que publicara uma
brochura — Portugal à vol d'oiseau: Portuguais et
Portuguaises, escreveu que, tendo de anunciar "o
produto de uma dama dado à luz", antes quizera, em
vez de um oitavo compacto, anunciar um menino
robusto, pois achava mais simpático a feminilidade
das mães pálidas, aconchegando aos seios exuberantes a criancinha rosada e recém nascida, pois não se
enternecia com o espetáculo de uma autora que se
remira e envaidece na brochura que deu à luz.
Depois disso dizer, e proclamar que tentara fazer, apenas, uma galhofa pachorrenta, escreve que
'mulher escritora, por via de regra pouco excetuada,
é um homem por dentro cujo coração, que devia ser
urna de suavíssimas lágrimas, se lhe faz botija de
tinta, metalizando-se-lhe aguçadas em penas de aço
as doces penas da alma"; vê razão em D. Francisco
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Manuel de Melo: — mulheres doutoras, autoras e
compositoras dava-as ao diabo !
De mim, confesso, não estou absolutamente de
acordo com o modo de ver camiliano no tangente à
literatura feminina. Em nossa terra, como em Portugal, sobre não ser pouco exetuada, a regra é mesmo
a contrária à que alude Camilo, pois as nossas escritoras, como as portuguesas, em sua quase totalidade,
tão bem conciliam as ideias estéticas e o ofício de
escrever com a vocação, nelas irresistível, das coisas
suavíssimas do lar.
Quem se der ao gosto de ler a Boémia do Espírito, -lá encontra os rudes artigos de Camilo contra
Alexandre Conceição, que o provocara em outros
publicados no Século, nas Gambiarras e na Bibliografia portuguesa e estrangeira de Ernesto Chardron, no ano de 1881.
Não conheço os artigos de Conceição, mas, pelo
diâmetro dos de Camilo, não será preciso muita sagacidade para avaliar-lhes a violência. Relanceando
um olhar pelo que escreveu Camilo, daremos razão
aos amigos do romancista, aludidos por Eça de Queiroz, que, na intimidade, o celebravam como o homem
que melhor sabia descompor o seu semelhante.
A caneta na sua mão —' escreve Albino Forjaz
de Sampaio no In Memorian de Camilo — era ao
mesmo tempo lodo do Minho e aço de Toledo.
"Como fueiro não ficava arcabouço de pé; como íoledano não havia finta que não conhecesse, guarda
que não parasse, sangue que ela não fizesse brotar.
Mas era também implacável e impiedoso, grande
como um Deus impassível, terno como um amigo
leal".
Homem de vidro e pimenta, chamou-lhe o Visconde de Vilas Fortes. De fato, se possuía a sensi-
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bilidade do vidro, se em sua alma ecoavam resonâncias de cristal, tinha, quando agredido, a mais picante das linguagens.
Camilo não perdoava os críticos de suas obras.
Caía-lhes em cima, de rijo. Não ficaram, pois, à
margem das catilinárias camilistas, os que lhe fizeram restrições ao Cancioneiro — Alegre. Como os
demais, foram trupitantemente agredidos. A propósito de um deles — Mariano Pina — que afirmou já
aos dez anos ler romances sentado no colo das tias
— escreveu: "Pobres velhas tias com um mariola de
dez anos no regaço ! Como não havia de sair palerma um mariola que aos dez anos cavalgava às pernas sovadas das boas velhas! A respeito das seresmas das boas tias temos conversado. Estes Pinas,
tanto os machos como as fêmeas, acho que eram
curiosa família de idiotas"..
De violenta contestura foi a resposta por ele
dada a Sérgio de Castro, Carlos Lobo d'Avila, Gaspar da Silva, Artur Barreiros e Thomaz Filho.
Contra este último, lançou mão de um jogo de palavras que redundou em trocadilho ofensivo e que foi,
na época, muito repetido e alvo de gargalhadas impiedosas . . . A seu ver, nenhum deles juntou "à ignorância a delicadeza, ou à injustiça a ciência. Uns
tolos, outros crianças, outros estúpidos e maus".
A inclinação para contender, para implicar com
o próximo, nele desabrochou muito cedo. Quando
ainda estudava latim com o padre Manuel da Lixa,
na Granja Velha, em Ribeira de Pena, deu Camilo,
aos dezesete anos, mostra "da sua propensão para
chasquear, da sua queda para armar pegadilhas".
O fato é que, na localidade, dois irmãos de fidalga
estirpe andavam de turra. O motivo da briga era o
casamento desigual que o mais novo dos irmãos que-

ria contrair, o que não parecia possível ao morgado.
Brotou, então, no espírito do mais velho péssima
ideia. Pediu a Camilo que escrevesse uns versos,
cujas setas aguçadas ferissem o casamento projetado, a noiva e o noivo. Camilo, sem hesitar, aceitou o pedido. E de posse dos versos, terrivelmente
mordentes, satíricos e cáusticos, o morgado fixou-os,
nada mais nada menos, na porta da igreja, pouco
antes da hora da missa conventual. É claro que grupos se formaram e o ridículo provocado pelos versos
de Camilo caiu sobre o futuro casal. Mas o noivo,
que era um transmontano de quatro costados, resolveu vingar-se à boa moda da terra. Felizmente nosso
Camilo foi avisado a tempo e para evitar a surra
fugiu de Ribeira de Pena, com o Magnum Lexicon
debaixo do braço, para não deixar os ossos n'aquela
terra ingrata, que lh'os queria comer... (15)
Impossível enumerar aqui todas as polémicas de
Camilo que terminaram em pancadaria. Muita surra
levou ele e célebre e pesada foi a que lhe mandou
dar, em 1847, o governador Civil de Villa Real
José Cabral Teixeira de Moraes, como resposta aos
artigos políticos que contra ele escreveu no Nacicnal, do Porto, pois não se conformava corn a pacatice da linda terra transmontana. Foi Camilo então
espancado pelos caceteiros assoldados do Governador, que lhe deram "uma das muitas tareias que
pela vida lhe moeram o corpo", e que ele próprio
descreve, com bom Jiumor e graça, em página de antologia: " . . . O caceteiro, seguindo-me com passos
curtos, moles e rápidos, tangeu-me a primeira cacetada à bossa frontal esquerda no ato em que torci
o pescoço para reconhecer quem tão veleiro me se15. António Cabral — As polémicas de Camilo — pág. 18 e
seguintes.
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guia. Caí: nem era de esperar que braço tão robusto e tão robustamente autorizado se portasse
jamais doutra maneira. Desacordado e ensanguentado, mal senti quatro pancadas que me caíram sobre os braços, quando o meu companheiro tentava
afogar .a cólera do assassino. Sua Excelência, do
alto da sua janela, presenciava o acontecimento com
a impassibilidade dum imperador romano que mandasse atirar ao circo com um tigre e com um homem
para se baterem". (16)
Tanto apanhou Camilo que costumava dizer aos
amigos que os galegos vigorosos e robustos, que via
carregados com pesados fardos, faziam a sua inveja. . . E para finalizar este capítulo, já longo, voltemos a ouvir o depoimento de um de seus biógrafos, quanto à pena que tinha Camilo de não ter força
igual aos citados galegos vigorosos e robustos: —
se a tivesse ninguém se atrevia a bater-lhe e todo
o mundo seria seu. Quando alguém se lhe dirigia
em atitude agressiva, o seu ataque era sempre o primeiro, mas, depois, fraquejava, não podia arcar com
o adversário, e levava pancada como um tambor
<áe aldeia. (17)

A MAIOR DOR
Não sei de alguém, que tenha sido mais descaridosamente tratado por Camilo do que Teófilo
Braga, a quem moveu durante toda a vida uma campanha encarniçada. Entretanto, em seu livro As
modernas ideias da Literatura Portuguesa, narra-nos
Teófilo a história do soneto "A maior Dor", com
que Camilo o consolou quando da morte de seus
filhos, Teófilo e Maria Clara.
Foi João de Deus quem reuniu as páginas de
consolação que se escreveram em Portugal, por ocasião do infortúnio de Teófilo Braga.
É o seguinte o soneto de Camilo :
Que imensas agonias se formaram
Sob os olhos de Deus! Sinistra hora
Em que o homem surgiu! Que nfcgra aurora,
Que amargas condições o escravisaram!
As mãos, que um filho amado amortalharam.
Erguidas buscam Deus! A Fé implora.
E o céu, que respondeu ? As mãos baixaram
Para abraçar a filha morta agora l

16. Júlio Dias da Costa — Dispersos de Camilo — vol. 1.°, página 426.
17. António Cabral — ob. cit.

Depois, um pai que em trevas vai sonhando
E apalpa a sombra deles, onde os viu
Florir, nascer, morer !.. . Desastre infando l
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Ao teu abismo, pai, não vão confortos.
És coração que a dor impederniu,
Sepulcro vivo de dois filhos mortos!

Pois bem. Por ser humano, Teófilo comoveu-se
com o gesto de Camilo. Recebera o soneto das mãos
de Joaquim Ferreira Moutinho, a quem Camilo, em
carta de 27 de junho de 1887, dizia: "A outra poesia
(inédita) refere-se a Teófilo Braga. Pode V. Excelência, se quizer, declará-lo, não obstante a inimizade literária que nos divorcia".
Emocionado, escreveu Teófilo uma linda carta
ao amigo que lhe entregara o soneto, na qual dizia:
"O grande mestre esqueceu-se das dissidências doutrinárias de outr'ora, e veio derramar o bálsamo do
mais ideal sentimento sobre a ferida que nunca cicatrisa".
Mas, ao fazer rasgados elogios ao velho adversário, ao de leve lamentou-lhe um certo desordenado
na "obra negativa de uma época de transição".
Foi o bastante. Camilo enfureceu-se e voltou
atrás de seu nobilíssimo intuito. E o amigo Joaquim
Ferreira Moutinho, ao receber outra carta, (sem
data e toda escrita com letra de D. Ana Plácido),
ficou por certo estarrecido ! Dizia o incompreensível
Camilo :
"Peco-lhe que não culpe o meu silêncio. Esta
cruel doença que não retrocede nem sequer estaciona, não me deixa o cérebro livre para ditar, serenamente, uma carta. Já não posso ler nem escrever".
"Ouvi ler as frases laudatórias do Dr. Teófilo
Braga. Dou tanta importância aos louvores d'hoje
como às injúrias d'outr'ora: Há 15 anos chamou-me
reles rimador, hoje categoriza-me em poeta exímio.
Nenhuma das definições me quadra perfeitamente".
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"O soneto que escrevi ao ideal da maior dor
'humana, não tem nada com o Teófilo Braga: é com
a dor de qualquer pai que seja capaz de a sentir.
Ora o Teófilo Barga, pelos discursos que faz, mais
me parece um poseur que um mártir".
E em outra carta, ao mesmo Joaquim Ferreira
também sem data, procura justificar-se :
"A poesia à dor de Teófilo Braga tem história
prévia. Não foi uma inspiração espontânea. João de
Deus escreveu-me uma carta que lhe envio. Respondi que não tinha elegias no meu livro; mas que lhe
enviava uns versos sugeridos por uma dor igual à
do Teófilo Braga. É possível que a poesia venha a
aparecer no tal projetado livro; e, como o nosso caminha lentamente, é natural que a não publique em
primeira mão. Também é possível que o pensamento
de João de Deus não vingue por exquisito. Cada vez
mais cego e mais seu amigo —- C.C. Branco".
Pobre e desnorteado Camilo !

O OUTRO LADO DA MEDALHA
Vejamos agora o outro lado da medalha. Deixemos quieto o Camilo áspero, briguento e antipático.
Camilo sofreu. E sofreu muito. Escrevia novelas, como um desesperado, com o intuito de ganhar
um pouco de dinheiro para o pão de cada dia. Ele
mesmo confessa, em 28 de abril de 1863 a José
Gomes Monteiro: "Escrevo romances, e que remédio senão escrevê-los sempre" ? Em Lisboa tinha editor que lhe pagava o volume a 144$000. Se dentro
de um ano não lhe pagassem a propriedade de cada
volume a 50 libras, disse: creio que abrirei uma tenda, e acabarei tranquilo, honrado e estúpido, como
convém. . .
Fequentes vezes em embaraços financeiros, não
hesitava um dia, interrompendo em amarga hora o
trabalho começado, em incomodar um amigo pedindo
a sua interferência junto de uma senhora rica para a
venda de um objeto de arte a que devia ligar particular estima — uma taça de prata, brinde da colónia portuguesa em Hong-Kong. A carta em
que ele propõe essa venda é uma página dolorosa,
mais dolorosa ainda pela resposta obtida -—• a recusa
irónica dessa mulher que estimou o objeto de venda
"bom demais para figurar entre a sua baixela".
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Sofreu muito o pobre Camilo. Mas não interrompia os seus escritos. Não havia dor moral ou
física, que lhe amolescesse a pena. A Vieira de
Castro, seu amigo, manda, em carta, este angustiado
desabafo: "Escrevo-te com a cabeça empanada em
parches de vinagre. O que eu sinto há doze noites
seguidas é um estrondo nos ouvidos, uma zoeira de
catadupa que me não deixa sequer cinco minutos
deitado. Tenho frenesis que me desesperam". E
António Sardinha colheu em sua obra estas palavras
de triste exaltação: "Vou ao jazigo das minhas ilusões, exumo os esqueletos, visto-os de truões, de
príncipes, de desembargadores, de meninas poéticas
à semelhança do que vi, quando a poesia era o aroma
dos seus olhares. Visto-me também das cores prismáticas dos vinte anos, aperto a alma com garras de
saudade até que ela chore abraçada ao que fui.
E depois, neste festim de modas, conversamos todos;
e eu, no alto silêncio da noite, eícrevo as nossas palestras. "
Tal é, comenta Sardinha, o teatro íntimo a que
Camilo assiste a cada hora, chorando e rindo dentro
de si, dentro de sua caudalosa personalidade.
São queixas de paixão dolorida, rixas ensanguentadas de família, a trama corrente das novelas
de Camilo, "que não ultrapassa os horizontes atávicos, em que a árvore genealógica do escritor se desenvolveu e bracejou.." (18)
Muito poderíamos dizer de sua sensibilidade à
flor da pele, quebrável como vidro, picante como pimenta . A propósito da poesia "Chora" l que Eugênio de Castro, então aos 15 anos de idade, inseriu
no livro Canções de Abril, (1884) e escrita por mo18. António Sardinha — O génio de Camilo — In Memorian de
Camilo — pág. 633.
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tivo da morte de uma neta de Camilo, Maria, filha
de Nuno Castelo Branco e de D. Maria Isabel, escreveu o romancista esta comovente carta: "Eu não
posso chorar; mas a avó da criancinha, a quem a fisiologia concede esse desafogo, chorou muito lendo e
relendo o seu comovente poema. Eu lh'o agradeço
por ela. A minha vida era já tão pouca que cabia
nas pequeninas mãos da criança que Deus levou para
me convencer de que tem força e faz o que quer com
a sua divina vontade. Parece-me que os inocentes
pequenos, mortos antes de terem consciência da vida,
têm feito mais ateus que os filósofos materialistas".
Negar a sensibilidade de Camilo é tapar o sol
com a peneira. Desde criança deu provas de valor
moral. Tinha nove anos quando foi protagonista da
lúgubre cena que descreve assim: "Devo ajuizar da
minha precoce sensibilidade, recordando, que, dois
* meses antes entrei, por noite alta, na sala onde meu
pai estava amortalhado, sem mais companhia que
quatro círios de chama azulada. Ajoelhei, sem orar.
Afastei da fronte do cadáver o capuz do habito, e
beijei-lh'a. Puz também a boca nas mãos glaciais;
senti um frio de que ainda o coração me guarda memória; o frio do ambiente dos mortos. Ao meu lado,
ninguém. A irmã que eu tinha, alguns anos mais
velha, encerrara-se com a sua dor e o seu horror aos
cadáveres. E eu estava ali, destemeroso das sombras
que desciam dos ângulos do teto à penumbra do
clarão oscilatório das tochas. Largo espaço contemplei a face de meu pai, aformoseado pelo resplendor
da aurora do dia eterno; e assim ponderei as últimas
palavras que lhe ouvira, confiadas ao frívolo espírito
dos meus nove anos: — Que será de ti, meu filho,
sem ninguém que te ame !. . ."
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Algures disse ainda: "Eu sou desgraçado até
me entritescer quando firo alguém; prefiro que a retaliação seja cruel para não me ficarem escrúpulos".
E escrúpulos ele os manifestou quando, depois
de receber a visita de D. Pedro II e de com ele
conversar, longamente, como bons camaradas, escreveu a um amigo, indagando: se aparecer um romance meu, relatando uma por uma as tradições "vilipendiosas" da casa de Bragança, desde o fundador
da dinastia, não seria feia ingratidão naquele que
recebeu do Imperador o maior testemunho de estima?
Se eu, em minha humildade, escreveu, visitasse um
outro, e ele me esbofeteasse publicando a vida repreensível de meus avós, que nome devia dar ao
vilão? E, humildemente, pede um conselho. (19)
Era assim, por vezes, Camilo Castelo Branco, que
vivia em luta permanente com demónios que lhe
mordiam o coração e lhe torturavam a alma e o
corpo.
Já no fim da vida dizia a Sena de Freitas que
o que precisava era morrer.
Todo esse antagonismo de agir e sentir o levou
a definir-se: — "Creio que ainda não saiu deste planeta um homem tão privilegiado em dor de corpo e
alma" . E em uma de suas cartas, (com franqueza que
faz pena), refere, como a querer explicar-se, à cadeia
de nevroses que lhe vai arrastando até encontrar o
último anel que prende a coisa onde tudo se desfaz
em fosfato de cal, lama e alma. . .
Místico e fatalista, crismou-o Ramalho Ortigão.
Para o autor das Farpas, Camilo viveu na sua escrita como vive um monge na sua clausura, sequestrado
19. Heitor Lyra — História de D. Pedro II
c- seguintes.

do século pelo condão fastiento da sua índole. Entre os condenados das lerias, Camilo Castelo Branco foi dos mais desgraçados, porque nunca teve
para o despreocupar do trabalho hipnótico e alucinante da gestação artística nenhuma das distrações
do homem: nem a ambição embaladora da política,
nem o diletantismo da música, da pintura, da curiosidade ou do bibelot, nem a alegria das viagens, nem
a fadiga muscular do esporte, nem os dispersivos
deveres de sociabilidade adstritos aos encargos do
mundanismo. (20)
Por tudo isso, foi meio deslinguado, isto é, dizia e escrevia quanto lhe vinha à cabeça. Foi o
maior inimigo de si mesmo.
E por que foi assim desparatadamente antagónico, esse homem sensível e frio, impetuoso, sarcástico e combativo, simples e sábio ? Para complicar-lhe
»a fisionomia, enfeitava-lhe o espírito um halo religioso. Nas Horas de Paz, escreveu que a caridade
cristã é virtude que chora com a desgraça, quando
não pode limpar-lhe as lágrimas, e que a fé é uma
herança igualmente distribuída por todas as inteligências, desde Santo Agostinho até Bossuet, desde
Arquimedes até Newton, desde Newton até o pastor das montanhas que resa a Ave Maria ao descer da noite. . .
Em momento de otimismo moral proclamou: —
vem raiando a aurora de uma nova época de fé para
uma nova geração de crentes. . . Qual, pois, o sentimento humano ausente nos
escritos de Camilo ? Todos, todos lá estão: —• amores platónicos e românticos, paixões altas e baixas,
plenitudes religiosas, expansões demoníacas, bucó-

vol. II pág. 324
20.

Ramalho Ortigão — Quatro Figuras Literárias.
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licos entusiasmos, ironias e sarcasmos, vícios e virtudes, todos os "tormentos da alma e tempestades da
vida". E tudo isso naquele estilo que o colocou ao
iado de António Vieira, Manuel Bernardes, Frei
Luiz de Souza, Rodrigues Lobo, Francisco Manuel
de Melo, assumindo, na opinião do Conde de Sabugosa, lugar mais importante do que qualquer deles,
porque deu à fala lusa duas notas que o patriciado
dos clássicos desconhecia: o riso e a lágrima.
Tudo isso nesta língua que falamos, portugueses e brasileiros e que, di-lo Ramalho, principia a
constituir-se pelas arcaicas tentativas dos clérigos
jograes do século XII e desenvolve-se com o despontar da poesia lírica portuguesa nas horas dos
cancioneiros dos ciclos de D. Diniz.

IDEALIZADOR E CARICATURISTA
Para mim foi Teófilo Braga — o grande antagonista de Camilo ~- quem melhor o situou no cenário literário português. Considerava-o a mais poderosa organização estética, exercida em uma prolongada e continua idealização, refletindo na sua
obra todo o estado moral de uma época perturbada
por falta de uma doutrina. Reconhece-lhe a glória
de ter creado um novo género literário em Portugal
—' o romance burguês fundado no conflito dos interesses domésticos e nos tipos subalternos da personalidade humana. Via nele, uma individualidade
espontânea, mais revoltada que submissa, que certo
desequilíbrio moral transformava em desdém sarcástico, contrastando involuntariamente com sua nevrose pessimista. Teófilo, acertadamente, encontra em
Camilo dois escritores, que se destacam em sua obra:
— o idealizador sentimental, religioso, afetivo, e o
caricaturista cheio de ironias, comprazendo-se em
representar as aberrações risíveis da natureza humana. Aceitando todas as pieguices do romantismo é impelido à provação polémica, em que verte
todos os venenos. São espantosas suas contradições
de caráter. Comprazia-se ""em ostentar a magestade
do leão, não pela postura, mas pela garra" e encobria
as lágrimas com a gargalhada imprevista. Teófilo
justifica a infeliz individualidade de Camilo, na vida
tempestuosa que se iniciou por uma infância aos
baldões, por uma adolescência irresponsável, sem
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disciplina, ao acaso dos recursos económicos e à
aventura dos afetos. Afirma que essa origem infeliz
lhe deu substância à obra, à qual faltou o nexo de
uma ideia geral, que lhe amesquinhou a atividade
estética. (21)
É possível por em dúvida a sinceridade de Camilo ? Não.
João Gaspar Simões, que encontra no génio português, como característico traço peninsular e secular
o sarcasmo, deslumbra-se no fundo constante da personalidade de Camilo. Daí, disse, nasce-lhe a garra
deformante, humoral e humana. Para Simões, Camilo é o sangue e o espírito de sua obra, o que lhe
permitiria, afirmar como Flaubert: — a Margarida
sou eu; a Tereza sou eu; a Leonor sou eu; eu sou a
brasileira de Prazins, a filha do arcediago, o próprio
arcediago; sou eu os meus brasileiros, os meus fidalgos, os meus lacaios; tudo que na obra vive sou eu.

21. Teófilo Braga — As modernas ideias na Literatura Portuguesa, pág. 240 e seguintes.

TRAÇOS DE UM PERFIL
Lembro-me, agora, depois de tanto falar, que
estão faltando a esta nossa conversa alguns dados
biográficos sobre o torturado de São Miguel de
Seide.
Como toda a criatura humana, Camilo nasceu,
viveu, amou, sofreu e morreu. O nascimento, a vida,
as paixões, os sofrimentos e a morte de Camilo são
por demais sabidos, e não encerram nenhum mistério para os que, mesmo de relance, tenham voltado
a atenção para a história literária de Portugal nestes
últimos cem anos. Lembremos, portanto, antes de
olhar datas, e o mais ligeiramente possível, outros
aspetos da personalidade de Camilo, de suma importância para a compreensão da sua individualidade de escritor e alguns e indispensáveis traços de seu
perfil cultural: o historiador, o poeta, o humorista,
o epistógrafo.
— A história de Portugal sempre o atraiu. Historiador seguidamente contraditado, foi na paciente
pesquiza dos arquivos do áureo passado português
que encontrou a .substância erudita de sua obra de
romancista. A ficção romanesca, que tanto amou,
era nele elemento transversal, agindo quase sempre
adjetivamente, para dar movimento, realce e colorido à glória, à pompa, ao heroismo de lances, por
vezes desconhecidos, da história lusa. Contrariado,
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reagia sempre. E da reação surgiam, como já vimos,
novas obras primas de estilo e coragem na afirmação de seus estudos, pontos de vista e conclusões.
Todos sabem que a obra que escreveu sobre a
vida do Marquês de Pombal, se outro valor não suscitasse, vale pelo que transferiu da pena de gansa
do historiador para a pena de ferro do polemista.
— Como poeta Camilo amou a poesia. Todos
os poetas, aliás, são mais ou menos corujas — e,
quando não sentem o sopro da notoriedade, julgam-se esquecidos ou não entendidos.
Esse não é o caso de Camilo. Sua poética, à
antiga, ao geito da época, também reflete as arestas
de um temperamento desigual, amoroso e irritado,
irónico, sarcástico, crítico, combativo. Deixou versos que ainda se podem ler. Sobre o Jorge, o filho
louco, parcela enorme do drama de sua vida — escreveu Camilo, já cego, este soneto:
Constantemente vejo o filho amado
Na minha escuridão, onde fulgura
A estática pupila da loucura,
Sinistra luz d'um cérebro queimado.
Nas rugas de seu rosto macerado
Transpira a cruciantissima tortura
Que escurentou na pobre alma tão pura
Talento, aspirações. . . tudo apagado!
Meu triste filho, passas vagabundo
Por sobre um grande mar calmo, profundo,
Sem bússula, sem norte e sem farol!
Nem gozo, nem paixões te altera a vida!
Eu choro sem remédio a luz perdida. ..
Bem mais feliz és tu, que vês o sol.
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Sobre Tomaz Ribeiro, est'outro, bem diferente :
Ao cantor de D. Jaime era ousadia
Dedicar uns insípidos sonetos
Bem pálidos, mesquinhos esbocetos
Dos Ridículos grandes d'hoje em dia.
A ti que ileso passas nesta orgia,
Modesto, honrado e amado, que amuletos
Te salvam d'estes pântanos infectos
Em que chafurda a esquálida anarquia ?
Tantas vezes Governo! . . . E não tens pejo
De ser pobre, ò Tomaz ?. . . Isto que vejo
Me inspira o vaticínio que registro :
Dirão de ti as porvindouras eras :
Ministro pobre em Portugal ? Quimeras ! . . .
Ou viveu farto, ou nunca foi ministro l . ..

%

Convém lembrar que inúmeras foram as poesias
que lhe foram musicadas, como se vê do livro Camilo e a Música, de Alfredo Pinto (Sacavem) . Uma
delas, — Pastoral — com toada fadista de Viana da
Mota, ainda hoje a ouvimos cantada :
O'fonte que estás chorando
Não tardarás a secar;
Mas os meus olhos são fontes
Que não param de chorar.
. . . Rouxinol canta de noite,
De manhã a cotovia;
Todos cantam, só eu choro
Toda a noite e todo o dia.

— Outra faceta acentuada é ter sido Camilo
muito espirituoso. Ironia e graça derramou a mãos
cheias. Li, não me lembro onde, um pequeno episó-
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dio, que bem ilustra a afirmação: — de Joaquim Leite de Vasconcelos, recebeu Camilo, em 1878, a visita em São Migual de Seide. Deu-lhe, o lugar de
honra à mesa e "ouviu-lhe por espaço de dez horas
as suas ideias republicanas, sem lh'as impugnar e os
seus dislates em literatura, sem lh'os contrariar".
Pois de Leite de Vasconcelos soube Camilo que
andava de porta em porta, recolhendo fatos e calúnias para infamá-lo, empenhado na sua1 desmoralização como escritor e como homem. Isso o levou a
dizer que entre os escândalos e infâmias de sua
vida, não deveria Vasconcelos esquecer a mais
graúda, e que foi a de recebê-lo em casa. Proclamou, não obstante, o procedimento honroso de Vasconcelos durante o tempo em que foi seu hospede; é
que, quando ele saiu da mesa, foram contadas as colheres e não faltava nenhuma.
Em A Espada de Alexandre, carta célebre que
escreveu ao vizinho Senhor Raimundo, cujas páginas
se enquadram entre as melhores da Boémia do Espírito, lembrando que, no Paraiso, Deuz fez a mulher
da costela do homem, disse com infinita graça e indiscutível verdade: — "Então era a costela do
homem que dava a mulher; hoje em dia, há homens
com todas as costelas partidas porque desejaram
uma ou duas mulheres" !
— Aspecto a ser lembrado, ainda, na obra de
Camilo é o epistolar. Quantas cartas teria escrito?
Nunca se saberá.
Há cartas de Camilo — caracterizou-as António Cabral —- em que se sente o travor do fel, que lhe
vinha à pena da alma amargurada. Outras — em
que o riso espadana aos borbotões de troça. Em
algumas — palpita o seu coração de velho romântico.

Na maior parte delas como que se ouvem gemidos
que lhe arrancava o sofrimento físico, ou uivos de
dor a que o obrigava a sua carne martirizada... (22)
À correspondência trocada entre Camilo e Castilho, explorada em seu conteúdo, daria, só ela, para
algumas horas de palestra. No entanto Camilo, na
inconsistência de seus afetos, se entediava de recebê-la . É o que se pode ler em tópico do prefaciador
e anotador de tais cartas, João Costa, conservador
do Arquivo da Torre do Tombo, quando lembra que
os dois foram amigos e por vezes entusiastas admiradores um do outro, o que não impediu Camilo de
escrever, em 1874, ao Visconde de Ouguela, que o
afastava da casa dele a ideia de lá encontrar Castilho, do qual só o cheiro das cartas o entediava. . .

22.

António Cabral -- Camilo e Eça de Queiroz.

BIOGRAFIA ATRAPALHADA
Camilo Castelo Branco era lisboeta. Nasceu a
16 de março de 1825, no Largo do Carmo. Doente
e desesperado pela cegueira, poz fim à vida, com um
tiro de revolver, em São Miguel de Seide, no dia
1.° de junho de 1890. Viveu 75 anos.
Impossível contar, agora que já falei tanto, a
sua acidentada biografia. Ele mesmo, em uma das
400 cartas que escreveu ao Visconde de Ouguella,
disse: — ainda não viste biografia mais atrapalhada. . .
Casou-se aos 16 anos, pela primeira vez, em
Vriume, com Joaquina Pereira, filha de lavrador rico.
Conviveu pouco com a mulher, pois o sogro não os
deixava permanecer juntos. Em 1847 enviuvou. De
Joaquina Pereira teve uma filha que morreu com
pouco mais de um ano.
Foi em 1850 que conheceu e amou D. Ana Plácido. Começou, então, para Camilo o período mais
tormentoso. Em primeiro lugar a calunia: o burguês
portuense assacando-lhe infâmias, que ele publicamente desmentiu; mais tarde, a perseguição, sendo
o escritor e a mulher amada encarcerados num quarto da Malta da Relação do Porto e arrastados pela
lama dum Tribunal que os absolveu do grande crime
de se amarem ! Foi nessa prisão que Camilo escreveu os melhores romances: os Doze Casamentos Felizes, os Anos de Prosa, o Romance de um Homem
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Rico, e esse Amor de Perdição, tragédia passional
de um membro de sua família, o tio Simão Botelho,
escrito durante os seus mais torturados dias. (23)
O casamento com Ana Plácido só se realizou
em 9 de março de 1888, após a morte do marido,
Manuel Pinheiro Alves. Celebrado no Porto, foi
Ricardo Jorge uma das testemunhas, assistindo-o,
também, Manuel, filho do primeiro marido.
Camilo e Ana Plácido tiveram dois filhos: Jorge
e Nuno. O primeiro enloqueceu, e o segundo, no
próprio dizer do pai, se revelava mais doido que o
irmão, por se julgar mais ajuizado. Pobre Camilo !
Filho natural, não conheceu a mãe. E ao Visconde de Ouguella escreveu: — "Eu que não conheci mãe, aos 10 anos já não tinha pai; vê tu que
mocidade tive, e como toda a minha vida se havia de
sentir da esterilidade de emoção com que passei a
juventude".
Mais tarde, algures, gritou: —• "quem puder
ter a intuição das minhas dores não me lastime. A
minha vida foi tão extraordinariamente infeliz que
não podia acabar como a da maioria dos desgraçados".
Pobre Camilo ! Aqui não lhe recordarei a vida.
Nem os amores trágicos, e felizes, desde o daquela
Luiza dos Santos, campônia de Samardan, até o de
Ana Plácido, a grande mulher que lhe aturou a rabugice e lhe fechou os olhos. Nem o filho louco.
Nem a cegueira. Nem a morte. Nem a glória. Que
tudo isso já foi dito e redito.
Como toda a criatura humana, Camilo nasceu,
viveu, amou, sofreu e partiu.

Anos e anos foi a casa de São Miguel de Seide,
cenário e testemunha de sua vida inquieta. Naquele
rincão tristonho, disse-o o próprio Camilo, sua alma
remordida ouvia, nas vozes da escuridão, sentenças
que o condenavam. . . Uma inquietação o perseguia,
lembra Antero de Figueiredo, inquietação que nos
vaivéns das aspirações contraditórias e da vontade
incerta, lhe debatia, desesperadamente, a alma agitada. (24) A fé e a dúvida foram suas mais fiéis
companheiras.
Dez dias antes de suicidar-se, Camilo escreveu
em uma carta esta extraordinária página de dor:
"Sou o cadáver dum nome que teve alguma reputação gloriosa neste país durante 40 anos de trabalho . Chamo-me Camilo Castelo Branco e estou cego.
Ainda há 15 dias podia ver cingir-se a um dedo das
minhas mãos uma flâmula escarlate. Depois sobreveio uma forte oftalmia que me alastrou as córneas
de tarjas sanguíneas. Há poucas horas ouvi ler no
Comércio do Porto o nome de V. Excelência. Senti
na alma uma extraordinária vibração de esperança.
Poderá V. Excelência salvar-me ? Se eu pudesse, se
uma quase paralisia me não tivesse acorrentado a
uma cadeira, iria procurá-lo. Não posso. Mas poderá V. Excelência dizer-me o que devo esperar
desta irrupção sanguínea nums olhos em que não
havia, até há pouco, uma gota de sangue? Digne-se
V. Excelência perdoar à infelicidade destas perguntas feitas por um homem que não conhece".
Preciso parar, para que não digais, como diria
o próprio Camilo, no purismo de sua linguagem e se
fosse um dos meus ouvintes: — que dissabores que
me ele tem causado com tão longa conferência. . .

23. Aldemiro César — Camilo Castelo Branco
Sua Obra.

24. Antero de Figueiredo
pág. 164.

Sua Vida e
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Bem sei que não entoei música de birimbau que
enfeitiça o ouvido — como ainda diria o próprio
Camilo: — o que aqui eu disse não passou de simples taramela.
Termino, pois, esta conversa, puramente episódica, com muitas reticências e vários etcéteras. As
reticências — disse-o Camilo — são pontos sem
forma literal porque só com eles se consegue não
dizer nada, ao passo que todas as indelicadezas se
acham contidas no À. B. C. E o etcétera —- "é a
palavra latina que eu conheço mais útil nos usos
sociais. Com um ,etcétera ou dois, fica historiada
muita coisa".
Para que o pano caia, lentamente, deixando uma
boa lembrança do ator principal do drama, esse desconcertante Camilo, e eu ponha fim às antigualhas
que venho relatando, relembro aqui o retraio que
dele fez Fialho d'Almeida, a última vez em que o
viií :
,
— É uma fisionomia estranha, extinta, imóvel,
quase trágica, onde o cabelo, põe brumas de velhice, e o bigode branco, grande, caído, faz sobre a
boca como a cortina d'um leito onde estivesse a dormir uma grande voz.

UM CAMILO CURIOSO
Artigo de Garcia Redondo, publicado na Revista da Academia Brasileira de Letras, Volume
XV11I, Maio de 1925, ano XVI, n.» 41.

UM CAMILO CURIOSO
Na estação das Devezas, que era onde terminava a linha no meu tempo, lembrei-me que fora
numa viagem como esta, de Coimbra ao Porto, que,
em 1870, havia feito relações com Camilo Castelo
Branco, de um modo muito original e cómico.
Eu vinha de Coimbra em vagão de segunda
classe, com urn punhado de estudantes meus colegas que tinham feito os seus exames e iam, como eu,
passar as férias no Porto. No nosso vagão vinha
também um homem picado das bexigas, com "pincenez" de vidros escuros, em companhia de um menino que poderia ter uns doze anos de idade.
Nessa época havia sido publicado o último romance de Camilo, "O retraio da Ricardina", do qual
eu levava comigo um exemplar para concluir a leitura em viagem, ou na quinta de minha avó paterna.
Logo ao sair de Coimbra, os nossos companheiros viram o romance e pediram-me a minha opinião
sobre ele. Com a ousadia dos meus anos verdes,
desanquei desapiedadamente o autor, citando uma
dúzia de defeitos de que o romance estava inçado.
Eram, evidentemente, descuidos indesculpáveis
num autor da reputação de Camilo.
E citava-os todos, e lia trechos do livro para
justificar as minhas asserções.
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De repente, notei que o homem picado das bexigas e de "pince-nez" escuro havia abandonado o
seu pequeno companheiro a um canto do vagão e
viera sentar-se a meu lado, a ouvir a catilinária contra Camilo.
Logo, familiarmente, metendo-se na conversa,
asseverou que eu tinha carradas de razão. Ele tanv-bém havia lido o medíocre romance e havia notado
esses mesmos descuidos, que eu citara, e ainda outros que, por sua vez, indicava. Camilo estava evidentemente em decadência; já não era o autor escrupuloso do "Amor de perdição", que tantas lágrimas
fizera verter à geração desse tempo. Agora, depois
que se fizera polemista, descuidou o romance. Era
um industrial das letras e nada mais.
Estas e outras coisas dizia o homem picado
das bexigas, com um leve sorriso nos lábios e cofiando o seu bigode luzidio. Eu impava de satisfação
com aquele reforço e sentia-me tomado de uma grande simpatia por esse desconhecido, que fizera conosco a melhor das camaradagens e que não mais deixou a nossa companhia até a estação das Devezas.
Nesse tempo o fisco era implacável e obrigava os
passageiros a abrir e despejar as malas sobre o largo
balcão da estação para que os empregados fiscais
verificassem si alguém levava contrabando. O sistema de condução para ir das Devezas ao Porto era
o "char-à-bancs" passando pela velha ponte pênsil.
Sucedia muitas vezes que, por causa da demora,
com o exame das malas, alguns passageiros perdiam
os "chars-à-bancs" e tinham de fazer o longo trajeto a pé.
De sorte que toda gente esforçava-se por obter
que os fiscais examinassem as suas malas rapidamente.
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Ora, sucedeu que, nesse dia da viagem com o
homem do "pince-nez" escuro, a minha pequena
mala foi uma das últimas a ser examinada, o que me
irritou, porque perdi o "char-à-bancs". Aborrecido
com isso, convicto de que o fiscal havia demorado
propositalmente o exame, resolvi tomar um desforço.
E quando ele acabou de mexer na minha roupa e
fechou a mala, entregando-me a chave, perguntei-lhe :
-- O senhor está satisfeito ?
— Perfeitamente satisfeito.
— Pois eu não estou.
— Não está ? Por que ?
— Porque desconfio que o senhor subtraiu-me
um objeto de dentro da minha mala.
—Eu ! o senhor está doido. O senhor insulta-me .
— Acalme-se, meu amigo. Assim como o senhor tem o direito de desconfiar de mim, revistandome a mala, na crença de que eu queria roubar a
nação, assim eu tenho o direito de desconfiar do
senhor, receiando que me queira roubar a mim.
Tenha prudência, o senhor revistou a minha mala e
eu agora vou exigir que o senhor seja revistado.
O companheiro de viagem, picado das bexigas,
que estava ali a meu lado e cuja mala acabava de ser
examinada aplaudiu a minha resolução e auxiliou-me
perante o chefe da estação e de uns guardas municipais, para que o fiscal fosse revistado. E tais
palavras proferiu e tais argumentos produziu, dizendo entre outras coisas "que também desconfiava que
o fiscal o havia roubado", que o chefe da estação
resolveu-se a chamar o fiscal e convenceu-o da
necessidade de se deixar revistar.
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O homem, furioso, protestando indignado, despejou os bolsos e tirou toda a roupa em nossa presença, verificando-se que ele não tinha consigo objeto algum que nos pertencesse.
Feita essa verificação, o meu companheiro de
"pince-nez" escuro perguntou-me a rir :
— E agora, como vai para o Porto ?
—' Ora ! como hei de ir ? A pé.
— Não; vai no meu carro, porque eu tenho aí
fora um carro, onde já está o meu pequeno. Venha,
vamos juntos.
Acedi ao convite e segui com o desconhecido
para o Porto. Em caminho, ele falou-me, com prazer, da partida que eu havia pregado ao fiscal,
aplaudindo a minha lembrança.
—- Si todos fizessem como o meu jovem amigo,
essa gente do fisco não abusaria tanto da nossa
paciência e da nossa complacência.
E disse-me que havia de contar o caso aos amigos e aos jornais, como um bom exemplo a seguir.
Já havíamos passado a ponte pênsil, já subíamos
a rua de S. João, quando o meu companheiro me
perguntou :
— Para que rua vai ?
— Vou para casa de meu correspondente, que
fica nos Campos de Cedofeita.
— E o seu correspondente epera-o ?
— Não, não o avisei da minha vinda.
—* Nesse caso, venha para minha casa. Eu
moro próximo, na Torre da Marca, quase em frente
ao Palácio de Cristal, onde temos esta noite um
magnífico concerto. O meu amigo janta comigo,
depois vamos ao concerto e em seguida dorme em
nossa casa, apresentando-se amanhã ao seu corres-
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pendente à hora da chegada do primeiro comboio
de Coimbra. Está dito ?
A proposta era sedutora e o homem que a fazia, tão amável, mostrava-se tão meu amigo que eu
apenas opuz uma ligeira relutância para aceitá-la
em seguida.
Chegamos finalmente à casa de 'meu amável
companheiro, jantamos, e às oito horas da noite seguimos para o Palácio de Cristal. No alto da escadaria, que fica em frente à nave central, avistámos
alguns homens que conversavam em grupo, fumando e gesticulando.
Súbito, um desses homens, ao avistar o meu
companheiro, gritou-lhe do alto da escada :
— Então, Camilo, já estás de volta ?
Este nome vez-me estremecer e corar de vexame . Que ! seria aquele homem o Camilo Castelo
Branco, o autor do "Retraio de Ricardina", que eu
tanto tinha atacado no vagão ?
Olhei para ele aterrado.
O meu companheiro subia sorrindo e cofiando
o bigode para disfarçar.
Tive vontade de me precipitar pela escada
abaixo e desaparecer da sua presença numa corrida vertiginosa.
Ele percebeu o meu intento e, segurando-me
levemente no braço, como para buscar um apoio,
disse-me :
— Estas escadinhas estafam um pouco, principalmente quando se está com o estômago cheio.
E foi-me levando consigo.
No alto da escada todas as minhas dúvidas se
dissiparam quando vi o meu companheiro rodeado
pelas pessoas que aí estavam e que o tratavam, uns,
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familiarmente, por "Camilo", outros, respeitosamente, por "sr. Castelo Branco".
O que havia eu de fazer ?
Camilo percebeu o meu embaraço e, para me
tirar logo dele, apresentou-me à roda dos seus admiradores e amigos por esta forma :
— Apresento-lhes o meu crítico mais sincero,
o qual é ao mesmo tempo um rapaz cheio de graça
e de boas ideias.
E, para acabar com a minha confusão, contou
ali mesmo a partida que eu fizera ao homem do fisco
na estação das Devezas.
Quando entramos na nave central do Palácio,
para tomarmos os nossos lugares na sala do concerto, Camilo abafou umas desculpas que eu começava a gaguejar, dizendo-me :
— Não me fale nisso; fiz uma viagem deliciosa,
a melhor que tenho feito de Coimbra ao Porto, e
quem me proporcionou o encanto dessa viagem foi o
meu amiguinho. O que disse de meu livro é a pura
verdade; aquilo é um romance de fancaria, feito
a vapor para satisfazer a exigência de um editor indomável . Na segunda edição, si a tiver, hei de corrigi-lo. Agora o que preciso conhecer é o seu nome,
para saber a quem devo a fineza de algumas observações que me foram muito proveitosas.
Disse-lhe quem era, e ele, com espanto, exclamou :
— Redondo ! Mas. . . você é tão magrinho ! É
isso, os nomes são sempre paradoxaes.
E deu-me um abraço, pedindo-me que não levasse a mal o gracejo.
Foi assim que eu fiz relações com o grande romancista português.
Garcia Redondo.
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