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I
SUA VIDA

José Basilio da Gama, nesta nossa
Galeria de Grandes Homens, representa a epopéa brasileira. O seu mérito
apitai consiste em haver sido quem,
primeiro, introduziu na poesia portugueza, ainda de tradição clássica, a natureza, os íncolas, os costumes,—emfim, os exotismos deste Novo Mundo, — elementos que, mais tarde, no
cyclo romântico, deviam constituir,
para as nossas letras, em via de emancipação, a sua característica.
A originalidade de Basilio resalta

de que, único entre os épicos do seu
tempo, deliberadamente não tentou
imitar a Camões, de cuja epopéa, singular excepção ! - - no Uraguay (*),
sua obra prima, não se nota a mais
leve reminiscencia.
Sim. O nosso grande patrício foi
o primeiro e, na época, o único a romper corn ia escravização aos moldes
clássicos. A sua musa é legitimamente
americana e, também, intencionalmente brasileira.

José Basilio da Gama nasceu na
antiga villa de S. José do Rio das
Mortes (Minas), em 1740. Foram seus
pães o capitão-mór Manoel da Costa
Villas-Boas e D. Quiteria Ignacia da
Gama, ambos pessoas nobres e illustres.
Infelizmente, cedo falleceu o pae
(*) — Assim o denominou o autor, porque assim diziam
os seus contemporâneos.

do nosso futuro épico, deixando a família em miséria extrema. Por essa
occasião, embora ainda não contasse
quinze annos, enviaram-n-o para o
Rio de Janeiro. Ali, encantado coní
u seu precoce talento, o brigadeiro
José Fernandes Alpoim achou opportuno confiar aos jesuítas a sua educação. Estes, que de prompto lhe reconheceram as aptidões, resolveram ligal-o á Companhia. Fizeram-n-o entrar
como noviço.
Ainda não tinha Basilio professado
quando ao Brasil chega o decreto que
do território portuguez bania os discípulos de Santo Ignacio. Aqui, por
ordem real, só poderiam permanecer
os noviços si com aquelles religiosos
cortassem toda cornmunicação. E foi
o que fez o nosso jovem patrício para,
no Seminário Episcopal de S. José, do
Rio de Janeiro, poder continuar os estudos.

Por seu bom procedimento e notáveis dotes intellectuaes, conquistou
Basilio, desde logo, as boas graças
do celebre general Gomes Freire de
Andrade, conde de Bobadella, e do
bispo D. Antônio do Desterro, — protectores a quem sempre tributou o mais
vivo reconhecimento. Mas, por infelicidade, não tardou a tomar luto pelo
Conde de Bobadella, fallecido em janeiro de 1763.
Tal acontecimento, bem como a retirada de dois dos seus melhores amigos, inesperadamente fez que Basilio
deliberasse pedir á família e aos seus
protectores permissão e recursos pecuniários para, em Coimbra, continuar os
estudos interrompidos, - - no que todos, de bom grado, o attenderam. Sem
embargo das recommendações que lhe
haviam dado, Basilio sentiu-se completamente isolado em Portugal e achou
toda gente tão mal disposta contra elle,

como antigo jesuíta, que resolveu partir sem demora para Roma. Ali, segundo se conta, os seus antigos protectores e mestres, cuja influencia ainda
era grande na Cidade Eterna, logo lhe
depararam os recursos necessários e
um lugar de professor no Seminário de
Roma.
***

Em 1763, foi Basilio recebido membro da Arcadia Romana com o nome
de Termina o Sepilio, graças a algumas
poesias suas que o fizeram conhecido
nas rodas literárias daquella capital,
sobretudo urna, em que elle, muito
sinceramente, lamentava a morte do
Conde de Bobadella.
Não obstante, Basilio, por motivo
não bem averiguado, resolveu deixar
Roma para sempre, regressando á pátria por Nápoles e Portugal. Apenas,

porém, chegou ao Rio de Janeiro, foi
denunciado como jesuíta, preso e remettido a Lisboa em um navio de
guerra. Conduzido ao Tribunal da
Inconfidência por crime de alta traição, só pôde alcançar a liberdade com
a condição de partir para Angola no
prazo de seis mezes e de só deixar
aquella plaga inhóspita com permissão
do governo.
Teve Basilio, em tão penosa conjunctura, a feliz idéa de dedicar uma
ode á filha do Marquez de Pombal no
dia das suas nupcias. Nessa producção
poética, celebrava elle, em oitavas maviosas, não só a linda nubente, mas, '
também, o seu poderoso pae. Terminava implorando á noiva a sua intercessão, para que o não deportassem
e lhe permittissem ser testemunha da
crescente felicidade de Portugal. Eis
como alludia o poeta á sua miserrima
situação :

Eu não verei passar teus doces annos,
Alma d'arnor e de piedade cheia:
Esperam-me os desertos africanos,
Áspera, inculta e monstruosa área.
*Ah! tu, faze cessar os tristes damnos I

Viu Pombal esta ode, reconheceu
o talento do poeta e perdoou-lhe o banimento. Deu-lhe, em 1771, a carta,
de nobreza e, em 1774, por decreto, o
lugar de official no Ministério do Exterior, bem como o de seu secretario
particular.
Dahi por deante, teve o nosso poeta
alguns annos de tranquillidade, que
lhe perrnittiram emprehender ou terminar mais extensas producções. Acabou, nessa época, a sua obra principal, o Uraguay; compoz o Quitubia,
em que canta certo regulo africano,
ardoroso aluado dos Portuguezes nas
guerras contra a Hollanda. Depois, escreveu um Cântico aos Campos Elysios e, também, varias peças de occa-

sião, em louvor de Pombal, ou destinadas a festas da família deste. Taes
trabalhos valeram-lhe um lugar na
Academia de Lisboa, ao mesmo passo que, dia a dia, mais captava a confiança do ministro.
Chegou, porém, inopinadamente, a
hora da desdita. Quando ? Ao ser
envolvido na desgraça do seu grande
protector e amigo que, em 1777, com
a subida de D. Maria I ao throno, se
viu privado de todas as dignidades
e banido da corte. Abandonava-se,
então, por completo, o famoso systema de governo.
Teve Basilio, pois, de se demittir
dos cargos que occupava e, de novo,
entregou-se aos caprichos da fortuna,
que parecia comprazer-se em impellil-o de paiz a paiz... Muito pouco
seguro se sentiu o poeta em Lisboa,
naquelle penoso transe, por não querer imitar os aduladores de Pombal,
iü

quando estes, subitamente mudando
de tom, cobriam o ex-ministro de desdém e opprobrio. E' que, ao inverso
i desses ingratos, teve Basilio a coragom de louvar ainda o Marquez e de,
publicamente, agradecer-lhe os favores que delle recebera.
Em circumstancias taes, julgou o
nosso patrício dever regressar, sem detenca, para o Rio de Janeiro. Q/uando
ali chegou, era ainda vice-rei Luiz de
Vasconcellos e Sousa, e D. José Joaquim Justiniano de Mascarenhas Castello Branco, protector de Basilio e
amador da poesia, occupava a sede
episcopal da cidade. Como ambos eram
affeiçoados a Manoel Ignacio da Silva
Alvarenga, amigo de Basilio, foi este
muito bem acolhido no Rio de Janeiro.
Com Alvarenga e sob os auspícios
de tão valiosos protectores, fundou o
nosso preclaro poeta a Arcadia Ultramarina, á imitação da de Roma, a que

pertencera. O favor do vice-rei, além
de outras vantagens, proporcionoulhe, em 1787, um lugar de cavalleiro
da Rainha.
Tal felicidade, aliás, não devia ser
de longa duração. E não o foi. Luiz
de Vasconcellos, grande protector das
letras., teve por substituto, em 1790,
o Conde de Rezende. Este, sombrio,
desconfiado, inimigo de toda idéa liberal, era o antipoda do seu antecessor. Em vez de se comprazer com encorajar a poesia e reunir em torno de
si os homens de talento, Rezende procurava impedir-lhes todo o enthusiasmo. E' que elle não via nas sociedades scientificas ou literárias sinão focos de conspiração. Urgia, pois, tornal-as impotentes pela sua dissolução
e afastamento do chefe.
Descobrira-se a Conjuração Mineira
- empresa arriscadissima e, no momento, tida por criminosa. Ora, tão só
12

porque, como se sabe, nella tomaram
parte alguns homens de letras, mais
se arraigou, rio espirito de Rezende,
aquella opinião errônea. Ordenou elle,
por isso, immediatamente, a dissolução da Arcadia Ultramarina, ameaçando com o cárcere os descontentes...
Afinal, cornprehende Basilio que
não mais podia ficar no Brasil e decide buscar refugio na Europa. Dirige-se, então, a Lisboa, para ali gosar
uma vida socegada; mas... já era tarde ! As vicissitudes da sorte tinhamlhe destruído a saúde.
Urna estação de águas em Mo, perto de Coimbra, pouco lhe diminuirá a
moléstia. A ella ! succumbiu em Lisboa,
quasi de todo esquecido, com 55 annos de idade, solteiro, a 31 de julho
de 1795. Foi sepultado sem pompas fúnebres, muito humildemente, na igreja
do Convento da Boa Hora, em Belém.
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II
OBRAS DE BASILIO DA GAMA

A obra capital de tíasilio é, como
dissemos, a sua epopéa - - Uraguay.
Tem o poema por assumpto as luctas
das tropas espanholas e portuguezas,
sob o commando do general Gomes
Frei "e de Andrade, contra os índios aldeados á margem oriental do Uruguay.
As tribus não queriam submetter-se
ao tratado de limites concluído, em
1750, entre as Coroas de Espanha e
de Portugal.
A lucta heroicamente sustentada.
14

pelos indígenas termina com a sua
submissão e conseqüente occupação
dos principaes reductos pelos Portuguezes.
É de lamentar que, versando sobre
tal matéria, tenha Basilio (talvez por
instigações de Pombal) atacado os
seus antigos mestres e protectoresos Jesuítas. Mas, por outro lado, em
compensação, importa notar que Basilio escolhera um assumpto patriótico e soube achar em seu paiz os elementos de uma epopéa. Celebra, é certo, a victoria das' armas portuguezas
e espanholas, mas todo o interesse da
acção elle o reporta aos nossos selvicolas, de cujo caracter e costumes,
com muita felicidade, faz a pintura,
narrando episódios attrahentes^ e descrevendo magníficos aspectos da nossa
natureza.
O Uraguay é, em summa, uma das
obras modernas em que o espirito na15

cional americano brilha com o mais
vivo esplendor e em que resaltam, no
mais alto grau, as lindas perspectivas
deste continente.
A fôrma do poema é, também, muito particular. Em vez de seguir o caminho batido da escola dominante, diluindo o assumpto em dez ou doze
cantos compostos de alexandrinos em
parelhas ou de decasyllabos em oitavas, com o obrigado apparato mythologico; em vez de tomar o assumpto nos
tempos mais remotos, — o poeta nos
dá em cinco cantos, apenas, e em versos de dez syllabas, uma narração concisa de acontecimentos que se desenrolaram deante dos seus olhos. Permittiu-se Basilio, quando muito, alguns
sonhos e, apesar da unidade da acção,
soube ligar os episódios uns aos outros, quasi á feição dos romanceiros
espanhoes.
Uma das scenas mais celebres do

Uraguay é a sorte trágica dos dois
amantes — o chefe indiano Cacambo e
a sua noiva Lindoya. Damos, adearite,
como especimens, as partes do 3.o e
do 4.o canto relativas a esse acontecimento. Admiramos ahi, sobretudo, o
lance em que Cacambo, á voz do espirito do seu amigo Cepé, morto na
batalha precedente, fatal aos índios,
poz fogo aos espessos canniçáes que
cobrem as margens do rio, para fazer,
nesse ponto, perecerem os inimigos.
Depois, empolga-nos a attenção a scena em que Cacambo, dirigindo-se para
a casa da noiva, inesperadamente, é
preso e lançado num cárcere, para ahi
morrer de dor. Finalmente, cornmovenos, em alto grau, o episódio em que
Lindoya, no desespero de ver perdido
o noivo, se faz morder por uma serpe,
sendo encontrada, depois, sem vida,
no mesmo lugar, por seu irmão Caitetú.
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O Uraguay, alias, como toda obra
humana, tem defeitos. Não obstante, o
autor pôde exclamar com justo orgulho no final do poema:
Serás lido, Uraguay l Cubra os meus olhos
Embora, um dia, a escura noite eterna;
Tu vive, e gósa a luz serena e pura.
Vae aos bosques da Arcádia, e não receies
Chegar desconhecido áquella areia.
Ali, de fresco, entre as sombrias murtas,
Urna triste a Mireu não todo encerra.
Leva d'estranho céo, sobre ella espalha,
Co'a peregrina mão, barbaras flores:
E busca o successor, que te encaminhe
Ao teu lugar, que ha muito que te espera!
* *

Basilio da Gama deixou:
O Uraguay, poema (Lisboa, 1769);
A Declaração Trágica, poema, dedicado ás bellas artes (Lisboa, 1772);
Quitubia, poema (Lisboa, 1791).
Como veremos pelos excerptos
adeante transcriptos, Basilio da Ga18

ma, no seu poema Uraguay, distinguese dos contemporâneos por uma versificação harmoniosa e, ás vezes, imitativa, conquistando, depois, por outros
trabalhos poéticos, a reputação de
mestre do estylo e da harmonia.

O ESPECTRO DE CEPE'

Era alta noite, e carrancudo e triste
Negava o céo envolto em pobre manto
A luz ao mundo, e murmurar se ouvia
Ao longe o rio, e menear-se o vento.
Respirava descanso a natureza.
Só na outra margem não podia, emtanto,
O, inquieto Cacambo achar socego.
No perturbado, interrompido somno,
Talvez fosse illusão, sã lhe apresenta
A triste imagem de Cepé despido,
Pintado o rosto do temor da morte,
Banhado em negro sangue, que corria
Do peito aberto, e nos pisados braços
Inda os signaes da mísera cahida,
Sem adorno a cabeça, e aos pés calcada
A rota aljava, e as decompostas pennas.
19

Quanto diverso do Ce pé valente,
Que no meio dos nossos espalhava,
De pó, de sangue e de suor coberto,
O espanto, a morte! .E diz-lhe em tristes vo[zes :
Foge, foge, Cacanibo. E tu descansas,
Tendo tão perto os inimigos'? Torna,
Torna aos teus bosques, e nas pátrias grutas
Tua fraqueza e desventura encobre.
Ou, si acaso inda vivem no teu peito
Os desejos de gloria, ao duro passo
Resiste valeroso; ah tu, que podes!
E tu, que podes, põe a mão rios peitos
A fortuna da Europa; agora é tempo,
Que descuidados da outra parte dormem.
Envolve em fogo e fumo o campo, e paguem
O teu sangue, e o meu sangue. -- Assim
[dizendo,
Se perdeu entre as nuvens, sacudindo
Sobre as tendas, no ar, fumante tocha;
E assignala com chammas o caminho.

20

O INCÊNDIO

Acorda o índio valeroso, e salta
Longe da curva rede, e sem demora
O arco e as settas arrebata, e fere
O chão com o pé: quer sobre o largo rio
Ir, peito a peito, a contrastar co'a morte.
Tem, deante dos olhos a figura
Do caro amigo, e inda lhe escuta as vozes.
Pendura a um verde tronco as varias pennas,
li o arcoi, e as settas, e a sonora aljava;
E onde mais manso, e mais quieto o rio
Se extende, e espraia sobre a raiva área,
Pensativo e turbado entra; e com agoa
Já por cima das mãos, os olhos,
Levanta ao Céo, que elle não via, e ás ondas
O corpo entrega. Já sabia, emtanto,
A nova empresa, na limosa gruta,
O pátrio rio, e dando um geito á uma,
Fez que as agoas corressem mais serenas;
li o indio afortunado a praia opposta
Tocou sem ser sentido. Aqui se aparta
Da margem guarnecida, e mansamente
Pelo silencio vae da noite escura
Buscando a parte, donde vinha o vento.
Lá, como é uso do paiz, roçando
21

Dois lenhos entre si, desperta a chamma,
Que já se ateia nas ligeiras palhas
E velozmente se propaga. Ao vento
Deixa Cacambo o resto, e foge a tempo
Da perigosa luz; porém na margem
Do rio, quando a chamma abrasadora
Começa a alumiar a noite escura,
Já sentido dos guardas não se assusta,
E temerária, e venturosamente
Fiando a vida aos animosos braços,
De um alto precipício ás negras ondas..
Outra vez se lançou, e foi de um salto
Ao fundo rio á visitar a areia.
Debalde gritam, e debalde ás margens
Corre a gente apressada. Elle, entretanto,
Sacode as pernas, e os nervosos braços:
. Rompe as escumas assoprando., e a um tempo
Suspendido nas mãos, voltando o rosto,
Via nas agoas tremulas a imagem
Do arrebatado incêndio, e se alegrava.
Não de outra sorte o cauteloso Ulysses,
Vaidoso da ruína, que causara,
Viu abrasar de Troya os altos muros,
E a perjura cidade envolta em fumo
Encostar-se no chão, e pouco a pouco
Desmaiar sobre as cinzas. Cresce, emtanto,
22

O incêndio furioso, e o irado vento
Arrebata ás mãos cheias vivas chammas,
Que, aqui e ali, pela campina espalha.
Communica-se a um tempo ao largo campo
A chamma abrasadora, e em breve espaço
Cerca as barracas da confusa gente.

A PRISÃO DE CACAMBO

\

Tinha Cacambo
Real esposa, a senhoril Lindoya,
De costumes suavíssimos, e honestos
Em verdes annos: com ditosos laços
Amor os tinha unido; mas, apenas
Os tinha unido, quando, ao som primeiro
Das trombetas, lh'o arrebatou dos braços
A gloria enganadora. Oh que foi Balda (*)
Engenhoso! e subtil quiz desfazer-se
Da presença importuna e perigosa
Do indio generoso; e, desde aquella
Saudosa manhã, que a despedida
(1) — O poeta allude ao padre Lourenço Balda, um dos
chefes mais tenazes e que mais animava os índios á rebellião.
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Presenciou dos dois amantes, nunca
Consentiu que outra vez tornasse aos braços
Da formosa Lindqya, e descobria
Sempre novos pretextos da demora.
Tornar não esperado, e victorioso
Foi todo o seu delicto. Não consente
O cauteloso Balda que Lindoya
Chegue a falar ao seu esposo; e manda
Que uma escura prisão o esconda, e o aparte
Da luz do sol. Nem dos reaes parentes,
Nem dos amigos a piedade, e o pranto
Da enternecida esposa abranda o peito
Do obstinado juiz, — até que á força
De desgostos, de magoa e de saudade,
Por meio de um licor desconhecido,
Que lhe deu compassivo o santo padre,
Jaz o illustre Cacambo, entre os gentios
Único, que na paz, e em dura guerra,
De virtude e de valor deu claro exemplo.
Chorado occultamente, e sem as honras
De regio funeral, desconhecida
Pouca terra os honrados ossos cobre,
Si c, ,_p_Le os seus ossos cobre alguma terra.
Cruéis ministros, encobri ao menos
A funesta noticia! Ai que já sabe
A assustada, aruantissima Lindoya
O successo infeliz. Quem a sopcorre ?
24

Que, aborrecida de viver, procuia
Todos os meios de encontrar a t morte,
Nem quer que o esposo longamente a espere
No reino escuro, aonde se não:' ama.

MOETK DE LINDO*',

Não faltavii,
Para se dar principio á estraíiha festa,
Mais que Lindoya. Ha, mui w lhe preparam,
Todas de brancas, peimas revestidas,
Festões de flores as gentis lonzellas.
Cansados de esperar, ao se» r«stiro
Vão1 muitos, impacientes, ai buscai-as.
Estes da crespa Tanajura fapçeridem
Que entrara no jardim trjfcte e chorosa
Sem consentir que alguém! a acompan1
Um frio susto corre rkslasl veias
De Caitetú, que deixa osj s^us ^o can
& a irmã por entre as acnhwras ;do arJ
Busca co'a vista, e teme fé oincont
Entram, emfim, na mai;s lemota o j
Parte do antigo bosquej elcurfii) e
Onde, ao pé de uma !jap4< cavern
Cobre urna rouca íontp, |[ue 'muj

Curva Jatada de jasmins e rosas.
Este lugar .delicioso e triste,
Cansada de viver, tinha escolhido,
Para morrer, a mísera Lindoya.
Lá, reclinada, como que dormia,
Na branda relva,, e nas mimosas flores,
Tinha a face fJa' lãa, e a mão no tronco
De um funeb*> vpreste, que espalhava
Melancólica flrr rã. Mais de perto,
Descobrem qn.í e enrola no seu corpo
Verde serpente, lhe passeia, e cimçe
Pescoço e braços e lhe lambe o seio.
Fogem de a vfr assim, sobresaltados,
E param cheios : temor ao longe;
E nem se atrev a chamal-a e temem
One rinsnerte flss istada. e irrite o monstro,
E fir'?i.--ft,ar>rp{se, no fugir, a morte.
"'•> o r>est.ri> Caitetú. que treme
Io ria i'{mia sem mais demora
T^s nonias'do arco, e quiz três vezes
,tiro, P I vjfcilJou três ve^es
e ò temor. Emfim, sacode
az vfar ia aguda settí^,
peiilo de Lindoya, e fere
l
ia tqstai
eT\Ia boca, e os dentes
1
dotí rio viiinho tronco.
2(

, '

Açouta o campo co'a ligeira cauda
O irado monstro, e em tortuosos gí)S
Se enrosca no cypreste, e verte eWjíto
Em negro sangue o Jivido venent
Leva nos braços a infeliz Lindo;
O desgraçado irmão, que, ao despe
Conhece, com que dor! no frio i o
Os signaes do veneno, e vê ferido
Pelo dente subtil o brando peito;
Os olhos, em que Amor reinava ml d a,
Cheios de morte; e muda aquelll 1] goa,
Que ao surdo vento e aos ecos tanta vezes
Contou a larga historia dos seus> m;
Nos olhos Caitetú não soffre o pranto/
E rompe em profundissimos suspiros,
Lendo na testa da fronteira gruta
De sua mão já tremula gravado
O alheio crime e a voluntária morte,
E por todas as partes repetido
O suspirado nome de Cacambo.
Inda conserva o pallido semblante
Um não sei quê de magoado e triste,
Que os corações mais duros enternece:
— Tanto era bella no seu rosto a morte!
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A UM ESCÜLPTOR

Rrguelfle jatipe um globo
E, em \iima, a estatua de
Mas inã» lhe; lavres nome
Que |'o Iseu l nome enche
l

alvo e rotundo
um heróe perfeito;
em campo estreito,
a terra e o mar
[profundo.

Mostra no jaspe, artífice fecundo,
Km nVudà historia tanto illustre feito;
Paz, justiça,} abundância e firme peito,
Isto rioVs msva a nós e ao nosso mundo.
Mas. ( . ,'porf j nu pôde, em século faturo,
B^iègrihí; que. o mar de nós afasta
Duvidar quem anima o jaspe duro,
Mostra-lhe mais Lisboa rica e vasta,
E o comrnercio, e em lugar remoto e escuro,
Chorando, a hypocrisia. Isto lhe basta.

AO MAKQUEZ DE POMBAL

Não ternas, não, Marquez, que o povo injusto,
l)e teus grandes serviços esquecido,
Pelos gritos da inveja enfurecido,
Solicite abolir teu nobre busto.
28

Pura ser imrriortal, teu nome augusto
Não depende do bronze derretido:
Em mais firmes padrões fica esculpido
Teu nome excelso, teu valor robusto.
Lisboa restaurada; o Reino ornado
De sciencia, de industria e de cultura,
De política e commercio apropriado;
A tropa regulada; a fé segura ;
O thesouro provido; o mar guardado:
- Eis-aqui do teu gênio a copia pura!

III
NOTAS SUPPLEMENTARES

l. Basilio e o seu « Uraguay » .
Parecem-nos interessantes as seguintes notas criticas a propósito da obraprima de Basilio da Gama:
-. « O autor do Uraguay principalmente se extremou pelo talento da harmonia imita ti vá, pelo mechanismo da
linguagem, sabendo sempre adaptar os
sons ás imagens. Ás vezes, faz correr os versos fluidos e naturaes; outras, como nas falas de Cacambo, demora no verso de propósito, porque
deseja representar distancia, socego ou
brandura. Si a imagem' é audaz e viva,
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corno quando fala Ce pé, faz precipitar
os versos; até dirieis que, em casos
duros e de batalha, soube fazel-os roçar asperamente uns com outros.»
(
VARNHAGEN, Florilegio da Poesia
Brasileira.}
- « Justo elogio mereceu o sensível
cantor da infeliz Lindoya, que mais
nacional foi que nenhum de seus compatriotas brasileiros. O Uraguay de
José Basilio da Gama é o moderno
poema que mais mérito tem na minha opinião. Scenas naturaes mui bem
pintadas, de grande e bella execução
descriptiva; phrase pura e sern affectação; versos naturaes sem ser prosaicos, e, quando cumpre, sublimes
sem ser guindados: não são qualidades communs. Os brasileiros, principalmente, lhe devem a melhor coroa de
sua poesia, que nelle é verdadeiramente nacional, e legitima americana. Magoa é que tão distiricto poeta não li-
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masse mais o seu poema, lhe não desse
mais amplidão, e quadro tão magnífico
o acanhasse tanto. Si houvera tomado
esse trabalho, desappareceriam algumas incorrecções de estylo, algumas
repetições, e um certo desalinho geral, que muitas vezes é belleza, mas,
continuado e constante, em um poema longo, é defeito.» (GARRETT,Bosquejo da Historia da Lingua e da Poesia Portugueza.)
- « Este poema heróico, sobre que
deve versar a minha analyse, por
ser a melhor obra do poeta, divide-se
em cinco cantos, e, si bem elle lhe
não desse todo o desenvolvimento que
o assumpto comportava, revela, todavia, muita viveza de imaginação, nmito fogo de inspiração e muito e apurado gosto, porque o plano é regular
e bem traçado, o interesse da acção,
que é uma, sempre crescente, os caracteres bern sustentados, as descri32

pções e os episódios admiráveis, e a
fôrma quasi sempre bella c bem concebida.
Os defeitos do Uraguay, quasi todos provenientes da pressa com que
o autor quiz dar á luz o seu trabalho,
talvez para satisfazer os desejos do
poderoso ministro que o protegia, são
felizmente compensados por grandes
bellezas de invenção e execução, corno o soberbo episódio de Lindoya,
descripções de combates dignos de Homero ou de Camões, pinturas admiráveis das scenas naturaes e dos costu-!
mês dos Índios da America, estylo
verdadeiramente grandiloquo, não obstante alguns descuidos, linguagem
pura e rica, muita e variada poesia
onomatopica, expressa em versos numerosos e perfeitos. Tantas e taes bellezas espalhadas com mão larga por
composição que devia, aliás, apresentar maiores dimensões, elevam, sem
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duvida, á categoria de grande poeta;
épico o seu autor, a quem só faltou
tempo, e não engenho, para produzir
uma obra em tudo prima.
Este abalisado poeta, em sumrna,
que deixou o cunho do gênio impresso nos seus versos feitos á pressa, foi
também, si deixarmos de attender a
datas, o verdadeiro fundador da poesia
brasileira, porque soube empregar a
cor local com' rnais arte ,que Durão,
que o precedeu na ordem chroriologica, ou aquelle a quem, na phrase de
Almeida Garrett, os Brasileiros devem
a melhor coroa da sua poesia.» (SoTERO DOS REIS, Curso de Literatura
Portuguesa e 'Brasileira.}
« O 'Uraguay, postas completamente de [)arte as idéas políticas que
andam a elle associadas, é um poema
realmente notável. Mais do que no Caramurú, ainda se sente no 'Uraguay a
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inspiração americana. Não é uma
epopéa vasada rios moldes clássicos e
consagrados da imitação virgiliana: ó
um poema verdadeiramente original.»
(PINHEIRO CHAGAS, Dicc. Popular.}
- «A verdadeira superioridade dos
poetas da Arcadia Ultramarina revelase na comprehensão da epopéa: José
Basilio da Gama, com o seu Uraguay,
Q Frei José de Santa Rita Durão, com
o Caramurú, acharam esse veio occulto da riqueza épica - - a tradição.
É a primeira vez que o século XVIII se
aproxima da fonte pura de toda a poesia e de toda a liberdade. A tradição
foi mal comprehendida no Uraguay,
em que conta a l neta dos Portuguezescontra os Índios do Paraguay revoltados pelos Jesuítas em 175í>; os costumes dos índios absorveram com um
raro tino a attenção do poeta, que chega a inspirar sympathia pelos revoltosos; a fôrma rompe também com as
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velhas machinas mythologicas e corn a
prolixidade insulsa dos seus contemporâneos. É uni poeta nacional preparando o caminho para o originalidade
da nova literatura do Brasil.» (THEOPHILO BRAGA, Manual de Eistori/a da
Literatura Portuguesa.}
- « O Uraguay é o timbre de José
Basilio da Gama, e o primeiro poema
épico em que florejam as graças originaes das musas brasileiras, para
nos expressarmos consoantes á época
actual. As scenas resplendem a grandeza local — as refregas ingentes do
pulso armado contra o instincto da liberdade. K o gentio que defende o torrão onde o sol lhe aqueceu o berço
contra o europeu que lhe infesta e ensangüenta a sepultura de seus pães.
Á magestade sentimental do assumpto
corresponde a poesia que tem murmúrios de certa suavidade prenuncia dos
doces cantares de Gonçalves Dias, Ca-

simiro de Abreu c Alvares do Azevedo ; tem catadupas estridentes de versos onomatopaicos em que se agradece
á arte o esforço que parece afíluir naturalmente da inspiração. A liberdade,
a sagrada commoção da independência, sente-se arfar nas apostrophes de
Cacarnbo, o heroe do poema. Havia
ali, naquelles cantos, mais embriões de
revolta que nas inquietações materiaes
dos desgostosos do governo colonial.
(3 poeta era propellido, bem pôde ser
que inconscientemente, a symbolizar
a lucta desesperada entre as duas raças. O que, porém, ahi flammejava
mais era um como arraiar de aurora
para o dia em que a emancipação psychologica, principiada pelo gênio, coaria o fluido electrico da liberdade ás
poderosas faculdades do braço. Quem'
ler o Uraguay como leria o Caramurú
de Fr. José de Santa Rita Durão com
certeza terá lido bons endecasisyllabos
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apenas, som se lhe transluzir a. alina
latente dessa admirável e p u p é a . » (CAMILLO CASTKLLO BRANCO, Curso'de
Lit. Portugueza.}
-«Mesquinho é o assumpto do
üraguay e de interesse puramente local. Que se importa o mundo literário
que alguns selvagens, instigados pelos
seus catechistas, se oppuzessem á demarcação de limites ordenada pelo tratado de 1750 e que fossem punidos
de sua rebeldia pelo exercito luso-hispano ? Mas não estarão no mesmo caso
a Henriade de Voltai ré, o 'Araucana de
Ercilla e o Affonso Africano de Quevedo ? Já urna vez dissemos que relativo era o interesse e que só por este
principio podem as lendas e a historia
dos povos formar o objecto de seus
poemas, em que a fôrma épica é de
preferencia empregada.
Ninguém nos contestará que bern
escolhido fosse o titulo, sabendo-se

que tanto da acção como do protagonista pôde ser elle tornado. Rigorosamente observadas são as unidades,
e com tanto maior facilidade as executou o poeta, por isso que limitadissimo foi o seu plano, e em estreita tela
desenhado o seu painel.
Afastando-se, corn vantagem, da
trilha commum, serviu-se José Basilio
do verso endecasyllabo solto, que mais
larga margem deixou á sua tão fértil
imaginação. Guiando-se pelo exemplo
de Homero na Iliada, fez por si mesmo
a narração, em vez de deixal-a, como'
na Odysséa, ao protagonista. Foi ainda feliz imitador do vate de Smyrna na
pintura dos caracteres, que se ostentam vigorosos com nunca desmentida
constância. Pena é que não lhe permittisse a historia ou a tradição fazer
mais heróico o papel de Gomes Freire,
que apenas pelos discursos revela a
grandeza do seu animo. Os de Ca39
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cambo, Cepé e Lindoya são, porém,
de incontestável superioridade.
Ennastrada de lindíssimos episódios, desapparece a pobreza da acção;
a constante variedade de scenas recreia o leitor e como que lhe faz olvidar que se acha em um acampamento militar, nas vésperas de uma
sanguinolenta batalha.
É, pois, indubitavelmente, o Uraguay o primeiro poema brasilico, tanto na ordem chronologica, como na perfeição da obra.» (FERNANDES PINHEIRO, Curso Elementar de Lit. Nacional.}
2. — A morto de Lindoya. — Fernandes Pinheiro, no seu Resumo de Historia Literária, II vol., pag. 374, alludindo a este episódio (talvez o mais
bello) do celebre poema de Basilio,
commenta:
« O quadro da morte da heroina,
inspirado pelas reminiscencias deCléopatra, é o mais donairoso episódio do
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poema e, no nosso conceito, preferivel ao tão celebrado de Ignez de Castro, nos Lusiadas, de Camões. Pago o
tributo de admiração a esse primor da
nossa literatura, não dissimularemos
que não é tão original como aprouve a
alguns dos nossos criticos figural-o.
Quem detidamente estudal-o, conhecerá que o nosso illustrado compatriota pediu á literatura italiana, em que
era versadissimo, o paradigma dessa
ficção.»
Em nota, accrescenta o mesmo autor :
«Petrarcha, descrevendo a morte
de Madonna Laura, tinha dito:
Pallida no, ma piú che neve bianca,
Cbe seriza vento in un bel colle íiocchi,
Parea posar corno persona stanca.
Quasi un dolce dormir ne' suoi begli occhl,
Essendo 'l spirto' già da lei diviso,
Era quel che morir chiaman gli scioccbi.
- Morte bella parea nel suo bel viso.
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3. —- O «üragnay» e a sua época.—
' Eis o que, a, propósito, disse Sylvio
Romero na sua Historia da Literatura
Brasileira (v. I) :
« O poema épico é, hoje, uma fôrma literária condernnada. Na evolução
das letras e das artes ha phenomenos
i destes; ha fôrmas que desapparecem;
ha outras novas que surgem. Além
desta razão geral contra os nossos poemas épicos, existe outra especial e,
igualmente, peremptória: o Brasil é
uma nação de hontem; não tem um
passado mythico ou, siquer, um passado heróico; é urna nação de formação recente e burgueza; não tem elementos para a epopéa. É por isso que
todos os nossos poemas são simplesmente maçantes, prosaicos, impossíveis. A Independência do Brasil, AC onfederação dos Tamoyos, o Colombo, os
Tymbiras, os Filhos de Tupan, a Assumpção da Virgem, a Villa Rica, e
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outros são productos mortos, inúteis.
Nossos poetas são por essência lyristas; não têm, não podem ter vôos para
a epopéa. Desse naufrágio geral salvam-se, apenas, o Uraguay e o Caramurú. O que os protege é o seu tempo; appareceram a propósito: nem
muito cedo nem muito tarde. Não era
mais nos primeiros tempos da conquista, quando ainda não tínhamos
historia; não era, também, nos tempos recentes, em meio de nossa vida
mercantil e prosaica. Era no século'
passado, quando a colônia sentia já
a sua força, sem as suas desillusões.
Eis porque o Uraguay e o Caramurú
serão sempre lidos, cada vez mais
lidos pelos brasileiros; é que representam urn certo passado, para o qual
já nos voltamos com orgulho.
Pela cornprehensão histórica e pelo
assumpto, o Uraguay é inferior ao Caramurú; excede-o, porém, pelo estylo,
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pelo brilho da fórrna. O Uraguay exprime a opposição ao jesuíta, a condemnação de seus methodos, de sua
política, de sua educação. Refere-se a
esse celebre incidente histórico de nossos limites no sul com as antigas possessões espanholas. O enredo ó magro; uma certa vivacidade de fôrma
imprime-lhe o cunho de obra durável.
E o estro lyrico dos Brasileiros applicado ao poema.
Basilio era um trigueiro filho de
Minas; tinha em meio do classicismo
podre da Europa occidental o sentimento americano. Os seus índios são
vencidos pelos Portuguezes corno uma
espécie de preito á verdade histórica;
mas occupam a melhor parte do poema e são descriptos com particular attenção. Ha um momento em que o velho gênio indígena borbulha de cólera
e exprime o seu ódio aos Europeus.
É quando diz Cacambo:
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Gentes de Europa, nunca vos trouxera
O ma/ e o vento a nós ! Ah ! não debalde
Extendeu entre nós a natureza.
Todo esse plano espaço immenso- <l'agiias !...

O fim ostensivo do poema era atacar os Jesuítas; o seu resultado inconsciente, descoberto agora pela critica, foi dar plena entrada ao indígena
na poesia, fazel-o luctar ahi face a
face com o europeu, mostral-o em seus
costumes, suas tradições, seu gênio;
apresental-o como gente espoliada pela
perfídia da Europa. A expressão não
é minha: é de Basilio. Uma vez postas
as cousas neste terreno, uma vez que.
ainda no fim da segunda metade
do século passado havia índios capazes de embargar o passo aos europeus,
uma conseqüência sahia, por si mesma, dos factos e das paginas do poema : os Portuguezes não eram tudo
na America; os aborígenes não tinham sido exterminados; sob a fór45

ma exterior de nossa civilizarão européa,, abi estava latente o velbo âmago
tupy...
O defeito capital de Basilio, nesse
ponto, foi o defeito capital de seu tempo em Historia. O século passado não
conheceu de rnodo nítido o grande
principio das raças, das nacionalidades, um dos mais importantes da critica do século XIX. Por isso, Basilio não insistiu conscientemente nesse
sentido; nem elle conhecia as condições ethnioas do Brasil. Si se occupou
com1 os índios, foi mais por eífeito de
uma tradição da poesia brasileira, ou
por effeüo de unia intuição divinatória. Esta falta, porém, que se nota no
livro, como poema de uma raça, sob
o ponto de vista tupy, realça-lhe o valor sob o ponto de vista brasileiro.
Sim: Basilio não era caboclo e não
podia ser exclusivamente o cantor de
um povo que não era o seu. É este
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o eterno embaraço em que luctam os
nossos poetas que se occupam do índio
e do negro. Aquelles, que o hão emprehendido, são brancos ou são mestiços em que predomina o sangue branco. Dahi, um certo desequilíbrio inicial e orgânico. Dahi, não conhecerem
a fundo o seu assumpto, nem apaixonarem-se completamente por elle. Dahi, serem seus productos mais ou menos frios, mais ou menos eruditos.
Gonçalves Dias era um mestiço de
sangue branco e indio; não quiz cornprehender que a genuína vida nacional
do brasileiro não é a do caboclo estreme, nem a do portuguez puro. Por
isso, elle nos fornece o espectaculo de
uma personalidade dupla. De um lado
tem poesias de um portuguezismo affectado, como as sextilhas de Frei Antão, e de outro, cantos de um indianismo também affectado, como o Y-JucaP ir a ma. Não ha, abi, a alma do brasi47

leiro actual sinão numa ou noutra composição ligeira. Mello Moraes Filho é
um homem branco; quando se occupa
do negro é com o ar de senhor, que
faz uma, esmola; não é convicto; é
como erudito. E' o que fez Basilio: os
seus índios não são tomados ao vivo;
são affectados e adornados épicamente. Os seus portuguezes também. É que
o ex-jesuita, como Gonçalves Dias,
como Mello Moraes, não se tinha convencido de que o brasileiro tem, sim,
muito que ver com o índio, com o
negro, com o portuguez, com todos
elles; mas, por isso mesmo, não deve
dar preferencia a urn sobre os outros.
Todavia, o poemeto de Basilio tem valor ethnologico, -- porque, ao rnenos,
não mostra o portuguez só, ou o indio
só: mostra-os ern face um do outro.»
4. — O iniciador do indianismo.— Não
resistimos ao desejo de annexar a estas notas as seguintes considerações

feitas por José Veríssimo na sua Historia da Literatura Brasileira (pag.
150) :
- « O gênio .não é a emancipação
absoluta das condições que nos rodeiam e limitam. Consiste, principalmente, em compreheridel-as no que
ellas têm de mais subtil, de mais fugaz e de mais difficil. A superioridade
de Basilio da Gama está em ter comprehendido, ou antes sentido, que
os poetas são, principalmente, entes
de sensação, que o assumpto não lhe
dava para uma epopéa como aquellas
que então, á cola da de Camões, se
faziam, — e haver, contra o gosto, a
voga, a corrente do seu tempo avançado muito além delle e dado á literatura portugueza o seu primeiro poema
romântico. Com effeito, não se parece
o Uraguay com qualquer outro poema
do tempo. Desvia-se do trilho costumeiro da poética em vigor. Não co-
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meca pela invocação; antes, entra exabrupto na matéria do poema, — o que
era absolutamente novo :
Fumam ainda nas desertas praias
Lagos de sangue tépidos e impuros,
Em que ondeiam cadáveres despidos,
Pasto de corvos.

Não obedece á quasi indefectível
pratica da oitava endecasyllaba; é em
verso branco, e os demais delles bellissimos. Não recorre ao maravilhoso
pagão ou outro, não se encontra mácula de gongorismo. A língua é a do
seu tempo, castiça, sem rebusca, clara, límpida, e o estylo natural e simples, apenas com o mínimo de artificio que a mesma composição exigia.
Não reíuge a misturar o burlesco com
o grave, nem disfarça as feições realistas do seu reconto épico. Por todos
estes rasgos e por alguns outros signaes intrínsecos de metrificação, Jin50

giuigem e esl.ylo, e mais pela, liberdade
espiritual e sentimentos liberaes e humanos que o animam, é já o Urafjuay
uni poema romântico, o precursor, na
poesia do tempo, do romantismo americano, o iniciado r do indianismo, qi, >
viria a ser no século XIX o traço distincto e significativo da renascença
literária do Brasil.»
5.
Soneto iittribiüdo a Basüio,
No AlmoMach Literário de José Maria
Lisboa (S. Paulo), para 1879, encontra-se o seguinte soneto como da lavra
do i Ilustre general. Gomes 'Freire de'
Aádrade, contemporâneo de Basilio :
Mimoso (tint.asilgo, ílòr vivente,
Sonoro ribeirinho, alma do prado:
Não caules, lisonjeia um desgraçado;
.Não corras, acompanha rim descontente.
Se ahi nesse raminho, alegremente,
Cantando, zombas do meu triste fado;
Se aqui, por entre seixos debruçado,
Murmuras, rindo de quem chora ausente.
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Ali! tem lastima do mim, e cm breve espaço
Voa, corre a saber do bem que adoro,
Sem que os longes te sirvam de embaraço.
Para, o que, doce Orplieu, crystal sonoro,
Vou tu com as penas que aqui passo,
'.;orre tu com as lagrimas que aqui choro.

Este soneto, aliás, é também attribuido a Basilio, pois 'nada consta
quanto aos foros poéticos do famoso,
general, consoante o affirmam 'alguns
homens de letras.
O mimo de poesia arcadica supratranscripto, que já conhecíamos, vem1
citado com variantes em alguns versos,
variantes devidas, talvez, a erro de
copia ou a corruptela na transmissão
oral. Com effeito, não parecem de Basilio, sempre cuidadoso da fôrma, o
primeiro verso do primeiro terceto,
nern o ultimo do segundo, - medonhamente errados.
Na Semana, de Valentim Magalhães

(n. 50, de 1885), vem o mesmo soneto,
também com variantes - umas para
melhor, outras para peior. Vejamol-o:
Alegre pintasilgo, flor vivente,
Não cantes lisonjeiro a um desgraçado!
Suave fontezinha, alma do prado,
Não corra.s, acompanha a um descontente!
Si ali i nesse raminho, alegremente,
Cantando, zombas do meu triste fado;
Si aqui entre estas penhas, sem cuidado,
Murmuras, rindo de quem chora ausente:
Tem lastima de mim e, em breve espaço,
Voa, corre a saber de um bem que adoro,
Sem que os longes vos sirvam de embaraço.
Para, o que, doce Orpheu! Crystal sonoro!
Voa tu corn as penas que aqui passo,
Corre tu com as lagrimas que choro.

Não ha negar que neste soneto os
versos são bem medidos ; mas no outro
os ha mais bellos. O verdadeiro soneto
de Basilio, presume-se, é o seguinte :
53
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Mimoso pintasilgo, flor vivente,
Não cantes, -- lisonjeia um desgraçado!
Suave ribeirinho, alma do prado,
Não corras, — acompanha um descontente!
Se ahi, nesse raminho, alegremente,
Cantando, zombas do meu triste fado;
Se aqui, por entre seixos, sem cuidado,
Murmuras, rindo do que chora ausente, Tem lastima de mim e, em "breve espaço,
Voa, corre a saber do bem que adoro,
Sem que os longes vos sirvam de embaraço.
Para o que, doce Orpheu! Crystal sonoro!
Voa tu com as penas que aqui passo;
Corro tu com as lagrimas que choro!

E com esta chave de ouro, brilhanteimènte, fechamos o presente livrinho.
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