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Há vinte anos, um editor parisiense, convicto de que
toda virtude tem reverso, incumbiu escritores franceses de
elaborarem, em série, o panegírico dos defeitos humanos,
Que razão haveria, realmente, para condenarmos, por
hábito, os senões corriqueiros que enchem de alegria e de
imprevistos o convívio dos homens, e que do trivial se elevam,
tantas vezes, ao grandioso, como no sábio a curiosidade fecunda, criadora das verdades científicas ?
Assim, cada um dos designados para tarefa tão singular tomou a seu cuidado a apologia de determinado defeito,
não, provavelmente, o seu, mas o alheio defeito, ou o defeito
de todos... E desfilaram, em calidoscópio animado de paradoxos e de parábolas cintilantes, a frivolidade, a desordem,
a maledicência, a mentira, a fealdade, a estultícia, quantos
• mais, enobrecidos, aplaudidos, quiçá reabilitados e divinizados.
Abel Bonnard preferiu defender, ou lhe deram a defender, a ignorância. Que estranha tese, fértil de perigosas sugestões e malícias, a que, então, desenvolveu, numa época
ainda tão propícia ao seu nome, envolvido em admirações
que a prevenção política não comprometia. E a estranha
página, relida, sobretudo, depois do escritor feito ministro
da Instrução no governo de Vichy, explica, sem dúvida, o
desuse desse acumpliciamento com os pregoeiros da força,
partidários da inteligência a serviço exclusivo do Estado oni
potente.
Em sua pobre culpa houve, pelo menos, a atenuante da
coerência. Porque ali, com efeito, o homem de letras, sem
outra preocupação ostensiva que a do lavor literário, bus-

ALOYSIO DE CARVALHO FILHO

CULTUEA E LIBERDADE

cava demonstrar os préstimos da ignorância, afirmando a
utilidade de um lastro de insciência, permanente nas camadas populares, capaz de assegurar as nações, posto que ilustradas no ápice, a porção de sentimento rotineiro necessário
à sua preservação ou sobrevivência, em meio dos freqüentes
riscos de reforma essencial ou substituição subversiva das
instituições políticas e sociais.
Essa subestrutura maciça representaria, exatamente, na
vida orgânica de um povo, o relevante papel que aos alicerces
está reservado nas construções arquitetônicas, cujos elegantes ornamentos e vistosos capiteis não fazem perceber, na sua
delicadeza de linhas, o que de rústico e de sólido foi preciso
ajuntar, na base, para os primores que pompeiam, nas alturas, ao sol.
Não parece perfeito o símile se o encararmos em termos
de regime democrático, cujo merecimento não está nas exterioridades ou nos ouropéis, de que se sustentam os sistemas políticos totalitários, mas, ao contrário, na proporção
que vai do fundamento aos cimos, isto é, do povo que escolhe
os dirigentes, aos dirigentes, por ele escolhidos. Sendo, como
é, a democracia, esse processo de escolha, — uma compacta
maioria, que investe, livremente, uma minoria nos postos de
comando, — tanto mais eficiente será o seu funcionamento,
quanto menor a distância, de ordem intelectual e moral, que
houver entre nomeantes e nomeados.
O florescimento ou estabilidade das instituições, longe
de depender desse patrimônio de mediocridade imanente, decorre, assim, de fatores culturais, no tríplice aspecto de instrução geral do povo, de educação política do círculo detentor
dos direitos de cidadania e, por fim, de cultura, tanto quanto
possível especializada, dos grupos governantes.
Se a democracia é forma de conviver, sua função não
pode ser outra que a de preparar o maior número para essa
convivência, facilitando igual oportunidade a todos pelo cri-

tório, tão só, das possibilidades individuais. Por isso é que a
cultura está incluída, cada vez mais explicitamente, na escala dos direitos sociais, pela lição dos teoristas de direito
público, que as constituições escritas do nosso tempo, expressamente, vãq consagrando.
A nossa, de 1891, padrão de uma época de apogeu do
individualismo jurídico, referia-se à educação somente como
matéria de competência legislativa, atribuída à União, quanto a animar, no país, o desenvolvimento das letras, artes e
ciências, a criar, nos Estados, instituições de ensino superior
e secundário, e a prover, no Distrito Federal, à instrução secundária. No capítulo da declaração de direitos, o de que se
tratava, em matéria de cultura, era, tão só, do princípio da
laicidade do ensino e da garantia dos direitos autorais.
Já a Constituição de 1934, seguida pela vigente, dedicava à educação e cultura todo um capítulo especial, e firmava, entre os nítidos dispositivos desse capítulo, que a educação é direito de todos. Fixando, pormenorizadamente, os
rumos que a lei ordinária deveria adotar, na elaboração do
plano educacional, mostrava inspirar-se diretamente na constituição de Weimar, leader das constituições oriundas da primeira guerra, e que alongava as prescrições normativas do
ensino ao ponto de marcar limites à idade escolar e ao currículo de estudos.
Vê-se, assim, como na tendência das constituições modernas para ampliação e especificação do catálogo de direitos,
grande parte cabe ao direito à educação, claramente enunciado, não mais entrevisto ou subentendido. E' ponto pacífico,
nos nossos dias, que a democracia continuará em descrédito,
se negligenciar o dever, que é o primeiro dos seus deveres, de
alçar de nível o povo, graças à instrução e à educação.
Rui Barbosa não compreendia legitimidade do governo
do povo pelo povo que não assentasse na cultura da inteligência nacional, pelo desenvolvimento nacional do ensino. As
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maiores liberalidades do erário, para esse efeito, afiguravam-se,
aos seus olhos, "o mais reprodutivo emprego da riqueza pública".
Se pudéssemos imprimir às funções do Estado uma organização eminentemente científica, que eliminasse de pronto,
do exercício das atividades estatais, a incompetência e o arrivismo, em favor da aptidão e do tirocínio específicos, certamente aos homens de ciência pertenceria o governo, como de
filósofos constituirá Platão a sua república.
Em recente monografia, Zareh Nubar reanima a idéia:
Partindo do pressuposto de que a soberania política está na
Verdade, e de que na pesquisa e afirmação da Verdade está
o fim da ciência, conclui que o homem de ciência é o governante ideal, pela sua paixão da verdade científica, que o despe
de qualquer ambição e todo egoísmo, no uso do poder.
Seria discutível a vantagem, tão absoluta, da troca, como
de recear que, com o uso e gozo do poder, viessem, afinal, a se
corromper os cândidos servidores da ciência, e tivéssemos, por
outra forma, o mesmo malefício de casta dominante, contrariando a concepção e o sentimento de democracia, tanto quanto uma casta política, ou financeira, ou militar.
O característico solene da educação democrática está em
incutir no indivíduo a consciência cívica da extensão e alcance da sua liberdade espiritual, precisamente para que, assim
valorizada, seja veículo de fins sociais, sem prejuízo da unificação que o Estado deve prover não para uniformizar, mas
para permitir que coexistam, refrangidas no prisma estatal,
as mais irreconciliáveis divergências.
Das funções sociais distinguem-se, pois, as funções culturais, pela espontaneidade que a estas preside, na sua origem
e desenvolvimento.
Nesse sentido é que se afirma que o índice das várias culturas, em cada povo, denota o índice democrático.

l

Qualquer solução unilateral da crise contemporânea da
democracia conduz, assim, a um resultado apenas fictício.
A solução não pode deixar de abranger, totalmente, na
sua diversidade e complexidade, as funções sociais, diferenciadas da função política, embora a ela convergentes, para a
suprema unidade estatal.
Essa peculiaridade e ao mesmo tempo a conexidade de
funções, lúcidamente estudadas por Hermann Heller, no seu
inacabado livro de teoria do Estado, demonstram que a solução é a de educar os homens, capacitando-os para a atividade
indicada por sua vocação ou preferência, o cientista, para a
ciência, o artista, para a arte, o literato, para as letras, o político, para a política. E a todos capacitando, para a democracia.
Algumas décadas depois do panfleto de Faguet, o fenômeno ainda é, por toda parte, o mesmo, suscitando as mesmas
críticas, motivando as mesmas perplexidades, provocando as
mesmas apreensões, pondo à prova, cruelmente, a sabedoria
e a experiência dos homens.
Entretanto, nenhum sistema político, como a democracia,
pela flexibilidade de ânimo e de movimento que lhe é natural,
pela edificante despreocupação dos fins imediatistas, consumaria melhor essa tarefa, com o que a si mesma se prestigiaria
e fortaleceria.
Acompanhando o pensamento de Heller, dele chegamos,
efetivamente, à compreensão do problema, e da sua resolução.
E' sabido que nem todo poder politicamente atuante reveste o
predicado de poder estatal. Aspira, porém, para a concretização dos próprios objetivos, a influir e a cooperar no âmbito
social, inclusive, por excelência, na função estatal.
Ao lado dos partidos políticos, as associações civis, corporações religiosas, instituições culturais, agremiações dita?
de classe, todo um mundo trepidante de intenções e de interesses dispersos e contraditórios, age, coopera e influi, com
idéia e alma, expondo as suas dúvidas, os seus pedidos, as suas
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questões, as suas paixões, os seus protestos, concordando e
discordando, como realidades políticas palpitantes, ainda que
não pareçam ou aparentem, dentro da realidade política estatal.
A esse universo, contido em lindes territoriais, e que um
adversário da democracia imaginaria um pandemônio, a legalidade democrática confere uma disciplina, que ao invés de
conseguida pela submissão ou pela violência, é obtida pelo
consentimento de todos.
Do jornalismo, quando o exerceu como profissão, figurou
Rui Barbosa que era janela de sua alma, "janela de minha
alma, por onde me acostumei, durante tanto tempo, a conversar todas as manhãs, para a rua, com os meus compatriotas, na mesma plenitude de franqueza com que se me dirigisse
para dentro de mim mesmo".
Pois bem: deixai abertas essa e as outras, todas as janelas,
rasgai-as, multiplicai-as, largas e arejadas, por sobre infinitos
horizontes, e tereis entendido como em regime de opinião a
liberdade é condição de vida, e a cultura o consectário lógico.
A função da inteligência adquire, então, magnitude ímpar, comparada com a situação de serva do Estado, que o regime de força obriga.
E' o cientista, a revelar a verdade, o artista, a criar a beleza, como a beleza e a verdade se desvendam, nuas, ao seu
poder inventivo, pouco importa o conceito que tenha do belo
e do verdadeiro a autoridade estatal.
E' o político, com o direito de divergir e de acusar, o direito de esclarecer e de aliciar, representando, para o cidadão
democrático, como queria Eduardo Benes, o mesmo papel de
guia, do artista ou do cientista, no seu mister criador. E como
o sábio ou o esteta, nos caminhos da Verdade e da Beleza,
sabendo, sempre, encontrar, na encruzilhada dos destinos políticos do seu povo, os amplos caminhos do futuro.
Arte, ciência, letras, ainda que saídas do seu retiro de
fantasias, cogitações e devaneios, para o tumulto das rivali-
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dades políticas e das competições sociais, partilhando, ativa e
eficientemente, da luta política, guardam, entretanto, em face
do Estado democrático, a dignidade da inteligência humana,
e em vez de instrumento do poder estatal, exaltando-lhe, mesmo, as virtudes duvidosas, assumem posição com o Estado, se
o Estado dentro da lei, contra o Estado, se o Estado fora
da lei.
No aceso da contenda entre o escravagismo nacional e os
seus ardorosos inimigos, quando o Império decidiu definir
como crime o ato de homisiar escravo foragido, Rui Barbosa
ergueu-se em cólera, contra a monstruosa iniciativa, indagando do auditório atônito se havia, ali, um covarde bastante vil
que fosse capaz de obedecer a tal lei.
Esse rasgo de eloqüência vingadora, que é dos mais belos
momentos da cultura brasileira, a serviço da liberdade, repetiu-o Rui Barbosa, em tantos passos da sua vida, e em circunstâncias, algumas, tão mais arriscadas, que nunca, sob
os nossos céus, o verbo de um homem terá utilizado, com maior
bravura e maior nobreza, o poder da inteligência.
Não foi, certamente, noutro intento, que a Academia
Carioca de Letras lembrou, há poucos anos, que a data do
seu nascimento fosse assinalada como o dia da Cultura. Nem
é por outro causa, ou para outro desígnio, que aqui nos reunimos, hoje, por sua convocação.
Mesmo porque, celebrar a vida de Rui, posto que numa
congregação de literatos, omitindo ou dissimulando o sentido político, seria, quase, injuriar, a ele, a memória, como,
inadvertidamente, o iam melindrando, em vida, os que projetaram fazer do cinqüentenário do seu primeiro discurso,
— discurso de expressão política — um jubileu literário.
Recorda Luís Viana, na excelente biografia que escreveu, a maguada surpresa de Rui com a notícia de uma festa
de significado intelectual, a um homem que, ao próprio juízo,
conscientemente, havia mudado, desde cedo, a pena de es-
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critor pela lança dos gladiadores, a palavra de retórico pela
arma do político.
Como se vê, era tão forte a sua convicção de nascido
para a carreira pública, sobre o merecimento de uma atividade meramente literária, que não fugiu, naquele ensejo, no
seu ver o ensejo adequado, a afrontar a hipótese de uma
comemoração talvez não unânime da opinião nacional, como
unânime seria aliás, sem ressalvas ou restrições de ordem
política, a de um jubileu intelectual.
Ao tempo da morte de Afrânio Peixoto, referi, acentuando sua incursão acidental no campo político, a angustiosa
incerteza que o sobressaitou, no decurso de uma viagem
pelos rincões natais, pleiteando, eleitoralmente, a reeleição
para a Câmara Federal. Ninguém ou quase ninguém lhe pedia notícia das leis que fizera, e no entanto, fizera leis numerosas e importantes, e, até, socialistas. Mas todos, homens e
mulheres, particularmente as mulheres, se fartavam de inquirir e provocar o romancista, por uma forma que lhe foi,
enfim, impossível discernir se as galas do acolhimento e os
animadores acenos de votos visavam ao político ou ao novelista, quando este, naquele transe, prescindia, de bom grado,
de quaisquer homenagens dos seus leitores, mas o outro não
dispensava um só dos votos prometidos...
"Mas qual é, na minha existência, o ato da sua consagração essencial às letras ?", perguntava Rui, cuidadoso de
que não transpusessem, no plano de sua vida, para fato principal, um sucesso accessório.
Entretanto, a leveza, o colorido, o pitoresco, a graça alegórica, o apuro descritivo, o vigor psicológico, a intensa dramaticidade de tantas de suas páginas, entremeadas, não perdidas, nas orações políticas de propaganda ou de sátira, são
qualidades literárias que autorizam a previsão de como teria
ele podido percorrer, sem nenhum deslustre, antes com êxito
absoluto, as vias da literatura de ficção.

; Dirá, porém, que são "traços literários". Porque tudo o
mais, — adverte, — "tudo o mais é política, é administração,
é direito, são questões morais, questões sociais, projetos, reformas, organizações legislativas. Tudo o mais demonstra
que esses cinqüenta anos me não correram na contemplação
do belo, nos laboratórios da arte, no culto das letras pelas
letras. Tudo o mais está evidenciando que a minha vida toda
se desdobra nos comícios e nos tribunais, na imprensa militante ou na tribuna parlamentar, em oposições ou revoluções,
em combate a regimes estabelecidos e organização de novos
regimes. O que ela tem sido, a datar do seu primeiro dia, a
datar do brinde político a José Bonifácio, em 13 de agosto
de 1868. é uma vida inteira de ação, peleja ou apostolado".
Na meia tinta do depoimento desenhava-se a firme resposta aos negadores sistemáticos de qualquer atributo de
homem de governo no candidato à presidência da República,
mais de uma vez vencido. O homem de ação, ao termo de
uma vida inteira de peleja e de apostolado, desafiava, assim,
a maldade dos adversários e desafetos, recalcitrantes em increpá-lo de contemplativo, inclinado aos estudos de especulação, mais amigo dos temas do que dos problemas, inidôneo para os encargos e as responsabilidades da política e da
administração.
Fora ria sua preocupação jurídica ou na "mania liberal", que se inspirara ele, alegava-se, para a "aventurosa temeridade" de bradar, antes de qualquer outro protesto, pela
inocência de Dreyfus. E Dreyfus, todavia, estava sem mácula,
em face da lei.
Fora aos avisos do seu formalismo jurídico, ou do liberalismo utópico, e, pois, desatento, de qualquer modo, às circunstâncias ambientais, que instalara ele, argüia-se, a ordem
constitucional republicana. E, entretanto, não vacilou em
reclamar a reforma da constituição, quando viu que os princípios, cuja adoção advogara, destoavam dos fatos na amarga realidade política nacional.
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Fora ao seu idealismo sem raia, ou ao desconhecimento
das subtilezas diplomáticas, avançava-se, que deveu a leviandade praticada em Buenos Aires, quando embaixador de um
país neutral, em território também neutro, proclamou urbi
et orbi, o crime da indiferença entre a civilização e a barbárie. Quem ousaria, hoje, contestar que seja um crime, essa
indiferença ?
Do seu instinto de liberdade procedia, portanto, o tom
profético da sua pregação cívica.
Malograram-se, sempre, talvez por isso, os seus esforços,
honestos esforços, pela posse do poder, como se uma fatalidade, acima da conspiração dos homens, lhe frustrasse a
mais legítima aspiração política numa democracia.
E' que não podia ele pensar ser homem de governo, antes
de homem de liberdade, como Lamartine a si mesmo se credenciava, ambicioso de poder. Ao contrário, homem de liberdade, antes de homem de governo, — é a sua legenda, que
Clodomir Cardoso traduziria nesta síntese da sua vida e do
seu apostolado: "um homem livre, uma pátria livre, um
mundo livre".
Quando a Constituição democrática brasileira nos diz
que a educação - - direito de todos - - deve inspirar-se nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
é para Rui Barbosa que nos voltamos, para que nos dê força
de fazermos da educação direito, realmente, de todos, para
que nos dê coragem de igualarmos os brasileiros nas franquias da liberdade, e para que nos aponte, no mundo desavindo de hoje, a rota da solidariedade humana.
Não é este um homem a quem se contemple, como se
contempla um herói mumificado; mas a quem se obedece, e
com quem se combate, e com quem se triunfa, como um herói
vivo.
E' nossa obrigação obedecer-lhe à voz, com ele combater, com ele triunfar, na plenitude da democracia brasileira
e da paz universal.

II

RUI, NABUCO E A ABOLIÇÃO
No Rotary Clube, do Rio de Janeiro, em 13 de
maio de 1949

O modo mais expressivo de comemorar a Abolição dos
escravos, no ano do centenário de Joaquim Nabuco e Rui
Barbosa, é rever o papel desses dois combatentes, que a justiça histórica situa dentre os principais na causa.
Não, pelo propósito de estabelecer desigualdades, como
se houvesse algum maior; mas na intenção de exaltar, dentro da mesma festa do nosso reconhecimento, o intrépido
serviço que, de ambos, a pena e a palavra, verdadeiramente
excepcionais, prestaram à jornada de que o 13 de maio de
1888 é o desfecho legal.
Estaríamos fiéis, assim, ao pensamento de Nabuco,
quando desejava o abolicionismo um movimento em tal crescendo e amplitude, que fosse impossível, mais tarde, criar
distinções pessoais, no número dos seus operários. Mesmo
porque, — escrevia, em 1883 — "devemos combater em toda
a parte tendo princípios, e não nomes, inscritos em nossa
bandeira. Nenhum de nós pode aspirar à glória pessoal, porque não há glória, no fim do século XIX, em homens educados nas idéias e na cultura intelectual de uma época tão
adiantada como a nossa, pedirem a emancipação de
escravos".
Vindos, ambos, pelo nascimento, do norte do País, e,
coincidentemente, de regiões onde o escravismo, por motivos
claros, era poderoso e intransigente, tiveram, ambos, que
afrontar as reservas naturais do meio social e político. Por
isso, e ainda que não representassem vozes isoladas, a traduzirem, por acaso, sentimentos íntimos, sofreram o travo do
insucesso, eleitoral, quando pleiteavam, em suas províncias,
a renovação de um mandato popular, em cujo exercício ha-
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viam sido, e, por honra deles, não se arrependiam de ter
sido, desenganadamente abolicionistas.
Requerendo à sua terra, a reeleição de deputado geral,
em fins de 1884, Rui Barbosa, que não ignorava aquelas
circunstâncias desfavoráveis, expunha, com efeito: "Formular um programa seria fácil, mas escusada solenidade.
O meu está na minha linguagem e atitude parlamentar durante as duas últimas câmaras, de 1878 a 1884, no meu parecer acerca do projeto de 15 de julho, concernente ao problema supremo da transformação do trabalho, na minha
adesão profunda ao gabinete de 6 de junho, cuja política
emancipadora magnifica o nosso partido aos olhos do país
e a nossa pátria aos do mundo".
Para o jornalismo emigravam, ambos, na adversidade
política. Nenhum, porém, fez da imprensa refúgio ou instrumento, onde cultivar desenganos, senão, ainda e sempre, uma
trincheira, de onde arremetiam e desafiavam, sem cessar.
Mais feliz do que o baiano, Nabuco tornava à arena
parlamentar a tempo de viver, no ambiente próprio, a derradeira fase da campanha, e de recolher, no recinto mesmo
em que a sua eloqüência abalara, até aos alicerces, a nefanda instituição, os lauréis da vitória, devidos aos heróis.
Apologistas da emancipação haviam sido ambos, desde
os bancos de academia, alcançando nomeada, no Recife, ou
em São Paulo, como Nabuco, defendendo, sensacionalmente,
perante o júri, um escravo duas vezes homicida,, e como Rui,
valendo-se da recepção triunfal às tropas regressadas do
Paraguai, para exortá-las, veementemente, a outra luta, a
da libertação do trabalho.
A República, advindo logo depois da Abolição, é que os
diferenciou, na atividade pública, desenvolvida, agora, em
caminhos que não foram rigorosamente opostos, mas estavam longe de ser os mesmos. Enquanto Rui continuaria e
engrandeceria, através de vicissitudes de toda sorte, a vocação política, Joaquim Nabuco, — como ainda há pouco acen-
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tuou em colaboração na imprensa, o Sr. Alceu Marinho Rego
encerra a atividade política nos limites de sua participação militante no abolicionismo, por forma a justificar a
idéia que tiveram os coevos, e a imagem que dele guardamos, de ser "o homem da Abolição".
Ninguém, de feito, sustentou, tão convencidamente, a
prioridade desse sobre todos os demais problemas nacionais.
Nem previu, com maior lucidez, a ineficácia da sua solução,
.se abandonado, virtualmente, o encaminhamento dos outros.
Prefaciando O Abolicionismo, livro em que a escravocracia brasileira encontra ardorosa, documentada, completa condenação, indica a Abolição como o remate necessário
da independência política, sobrepondo-a a quaisquer outras
questões, de fundo ou de superfície, a saber, "a reforma econômica e financeira, a instrução pública, a descentralização
administrativa, a igualdade religiosa, as relações exteriores,
a representação política, a imigração européia".
A prevenção racial contra o negro, o temor de que a
Abolição imediata, sem o ressarcimento, arruinasse a propriedade rural, desgovernando a finança pública, a notícia
de que a bondade dos senhores era a norma geral na vida
de relação do eito, tudo que a propaganda interessada articulava, em defesa da instituição servil, desvanecia-se, de
encontro às razões desse argumentador implacável.
Num decênio, a contar de 79, quando Jerônimo Sodré
alçara, na Câmara dos Deputados, a bandeira da eliminação
completa da escravatura, inaugurando, com esse gesto, o movimento parlamentar propriamente abolicionista, o ideal do
trabalho livre progrediu com ímpeto maior, do que em trinta,
ou cinqüenta anos anteriores.
1831, a lei que proibiu a importação de escravos; 1850,
a lei que extinguia, de fato, o tráfico; 1866, a lei que alforriava,
em troca do serviço na guerra; 1871, a lei que libertou, no
berço, o escravo, são pontos memoráveis, porém distanciados, de uma caminhada longa e áspera. Era remoto, sob qual-
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quer sentido, o tempo em que os revolucionários pernambucanos de 1817 propugnavam, por exemplo, uma emancipação "lenta, regular, legal".
Agora, uma torrente rolava, para sepultar, de todo, p
cativeiro, por vias ilegais ou processos irregulares, se necessário. E entre os que encapelavam a opinião, com um verbo
que reunia e levantava multidões, Nabuco e Rui, bravos no
combate que o último apelidou de "re-humanação da raça
negra no Brasil", Rui, o famoso relator, em 1884, do impressionante parecer favorável ao projeto Dantas, de libertação
dos escravos sexagenários; e Joaquim Nabuco, falando uma
linguagem até estranha a ouvidos brasileiros, pois que reivindicando, obrigatoriamente, para o escravo, apesar de
escravo, as garantias do máximo de horas de trabalho e do
mínimo de salário, e o direito à higiene nas senzalas, à alimentação adequada, à assistência médica, ao amparo especial da mulher, à moralização dos hábitos - - programa de
política socialista, entre nós meio século antecipado.
Da idéia generalizada de emancipação gradual, de que
aquelas leis, e mais a de 1885, foram, inegavelmente, recomendáveis passos, chegávamos, assim, num turbilhão, a que
nem os partidos resistiam, na intangibilidade dos seus quadros — liberais e conservadores fraternizando à alvorada da
abolição e outros perdidos, irmãmente, na voragem — chegávamos ao 13 de maio, que é uma conquista sem paliativo
e sem condições, arrastando na morte da escravidão a própria monarquia, desperta tardiamente para a realidade, e
pagando caro, por isso mesmo, o preço das contemporizações
injustificadas.

Vemos, assim, que os Ruis e os Nabucos não são de
todos os tempos. E ai das nações que deles precisam, a qualquer tempo. Mas a lembrança, esta sim, vive, no coração da
sua gente, uma eternidade.

III

MAIS PRECIOSA DAS NOSSAS RELÍQUIAS"
Em nome do Senado Federal, à passagem dos ãespojos de Rui Barbosa, trasladados para a Bahia,
em 2 de novembro de 1949

Senhores:
Neste cortejo que, ao longo da Avenida Rio Branco, vai
confiar à gloriosa Marinha de Guerra os despojos de Rui
Barbosa, para que os entregue, na Baía de Todos os Santas,
à Cidade do Salvador, cabe a palavra do Parlamento Brasileiro, por uma das suas Câmaras, aquela, exatamente, no
exercício de cujo mandato o excelso cidadão construiu o regime republicano e dos cimos de cuja tribuna propugnou, a
seguir, sem cessar, as garantias democráticas.
Há 26 anos, essa voz, humilde para com os fracos, altiva,
intrépida, quantas vezes arrogante em face dos poderosos,
essa voz incomparável parou de soar; e o coração, de inspirar-lhe as grandes causas; e o corpo minúsculo, em que a
eloqüência era a força, imobilizou-se no nada.
Não deveria ter sido assim. Não devera ser, nem ontem,
nem hoje, nunca ! Mas que importa o verbo, como expressão
humana, se a ressonância dos seus clamores, das suas apóstrofes, dos seus apelos, vence o próprio silêncio, e passa a
impregnar da sua essência a atmosfera que respiramos, incutindo-nos o instinto do dever cívico, indicando-nos os caminhos do ideal político, como estas vozes eternas que os
povos escutam e entendem, nos momentos de perigo, vindas
não se sabe de onde ?
Esse, cujo esquife vamos conduzir, nos nossos braços,
para o seu lugar, assim como as nações fortes acompanham
ao Pantheon das suas glórias os seus heróis, esse somente
pregou aos homens a verdade, ainda que a verdade lhe pudesse custar o exílio, o ostracismo, a cólera de uns, a incompreensão de muitos. Mas que lhe importava o sofrimento se,
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acima das contingências da terra, está o dever supremo da
verdade, dever do jornalista, do tribuno, do advogado, do
parlamentar, do doutrinador político, que tudo isso ele foi,
e em tudo o maior, senão nalguns aspectos parciais, sem dúvida no conjunto dos predicados e, sobretudo na consciência,
na dignidade, na bravura ?
Lembremos só: o campeão do abolicionismo, o propagandista da eleição direta, o defensor da liberdade religiosa,
o arauto da federação das províncias, o organizador da República, o autor da Constituição de 1891, o evangelizador da
República nas campanhas eleitorais, o representante do Brasil
em Haia, sustentando, com antecipação de tantos anos, o
princípio da igualdade soberana das nações, e, na oração em
Buenos Aires, antecipando, também, o princípio da neutralidade armada e vigilante em face do crime da guerra; o revisionista da Constituição, que recusou a candidatura à Presidência por não adiar a revisão, tal como, no Império, havia
rejeitado a pasta de Ministro, para ficar com o seu compromisso pela federação; finalmente, o revolucionário de idéias
e de princípios, inimigo, contudo, da violência e do arbítrio.
Que mais necessitamos para lhe medirmos a grandeza
— uma grandeza, entretanto, imensurável! ?
Se muitos em vida lhe não fomos fiéis, que lhe sejamos,
depois de ele morto, fiéis, dessa fidelidade que ele proclamava
como a primeira das virtudes de um povo, aquela que assegura às nações a sua identidade moral, cria a sua perpetuidade e estabelece, através das gerações sucessivas, o elo da
solidariedade nacional.
Vamos conduzir para o seu lugar a mais preciosa ãar,
nossas relíquias - - o corpo de Rui Barbosa, o corpo minúsculo em que brilhou, e de que se alteia, como uma bençãdos Céus sobre os nossos destinos, como uma labareda de
fogo sobre os nossos desacertos, a chama mais viva que nur
peito humano já se acendeu, dos ideais mais altos da nosss
Pátria.

A consagração nacional do seu centenário é um ato
público de fidelidade ao seu pensamento, ao seu sentimento,
à sua ação.
Na derradeira das suas campanhas presidenciais, dissera ele que os povos são grandes quando acreditam no seu
passado, e apelava então: "Não deixem expirar os sons, que
enchem estas terras benditas."
Eia, Senhores, não deixemos, nunca, expirar os sons
dessa voz que enche os espaços do Brasil!
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(Apanhado taquigráfico).

IV
RUI PARLAMENTAR
Conferência na série do Curso Rui Barbosa, promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 22 de norembro de 1949

De quantas tribunas de opinião Rui Barbosa freqüentou, em meio século de atividade pública, foi a tribuna parlamentar a da sua presença mais longa e mais assídua, e,
em parte por isso, a dos seus grandes instantes cívicos.
Não se dirá que tenha sido a da sua vocação, tão manifesta, em todos os domínios da eloqüência, a força imanente
da sua palavra. Nem seria, porventura, a tribuna das suas
preferências íntimas, certo, como disse, que duas profissões
amava sobre todas, a imprensa e a advocacia.
Admitido que em tal referência ficava excetuado, por
definição mesma, o mandato eletivo, restariam, contudo,
numerosos pronunciamentos de predileção ostensiva pelo
jornalismo, como se lhe parecesse, esta, a tribuna livre, por
excelência, liberta, mesmo, do medíocre embaraço das ncrmas regimentais, contra que, no parlamento ou no pretório,
a sua voz houve, algumas vezes, de lutar, e de ceder, mal
grado seu.
Por outro lado, os pendores dialéticos do espírito fariam
da oratória forense a expressão suprema do seu poder verbal,
não o afastasse das tarefas diurnas de postulante em juízo
a paixão das causas impessoais, que era, nele, bem maior do
que as solicitações do interesse privado, vencedora de quaisquer argumentos de momentânea conveniência.
O árduo ministério a que se devotara, de defensor, —
indômito, indefesso, insubstituído — da verdade democrática,
encontraria no parlamento a arena natural. Aí,- com efeito,
elaborando leis, modificando sistemas, interpretando textos,
em suma, criando, renovando, consolidando, ora instruindo,
com a doutrina, ora convencendo, com o exemplo, o seu

29

ALOYSIO DE CARVALHO FILHO

CULTURA E LIBERDADE

papel, de tão relevante, seria inigualado, no curso dos dois
regimes.

governo João Alfredo, ressalvaria a eloqüência, capaz, ao
seu ver, de "embalsamar em fragrâncias as paragens mais
impuras e arrancar aplausos de embriagues ao auditório,
patrocinando as clientelas menos dignas de simpatia".
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Não fosse a sua eloqüência, — afirmou Fernando de
Azevedo, — "e o parlamento na República teria decaído
mais rapidamente das eminências a que o haviam erguido
as grandes figuras do Império".
Na galeria dessas figuras, dentre as centenas de oradores parlamentares que ouvira falar, coloca-o Afonso Celso
na fileira dos "cinco, realmente extraordinários, que impressionariam o mais exigente e esclarecido congresso do
mundo".
Eram eles, na ordem em que os apresentou o cintilante
cronista de Ozío anos de parlamento, Gomes de Castro,
Ferreira Viana, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Andrade
Figueira.
Que pensaria Rui, dos companheiros de láurea oratória ? Indicando-os, àquele mesmo tempo, com exclusão de
Nabuco, na bancada que, reunindo conservadores e liberais,
enfrentava, corajosamente, a marcha abolicionista, diria da
eloqüência de Ferreira Viana que era "imbricada, florida e
melodiosa, formosa e risonha paisagem, onde o espírito cintila, onde o talento cambia em miragens infinitas, onde a
imaginação travesseia em caprichos de borboleta, onde o
orador se perde horas e horas após a sua fantasia, e o auditório, enamorado, o segue, esquecido do tempo". Em Andrade Figueira, realçaria "a palavra austera e áspera,
penhascal de fragas alpestres, angulado de arestas, apontado de espigões, semeado de cardos, de onde desce contínuo
o sopro de uma crítica implacável, fria como o gume do aço,
ou o corte do vento de inverno". Acentuaria, em Gomes de
Castro, "as verrinas brilhantes, onde a invectiva repuxa
como o jato dos gêiseres, e a cólera rouqueja como o solo nas
sulíataras".
E, finalmente, de Nabuco, numa hora fugaz de divergência com a posição por aquele assumida em defesa do

Digam os a quem a eloqüência de Rui Barbosa feriu —
governos ou indivíduos — se da tribuna parlamentar brasileira soprou, algum dia, vento de inverno que cortasse tanto !
E aqueles a quem essa eloqüência fulminou, como o chão
estremecia, às convulsões da sua cólera ! Mas digam, também, da sua palavra louça, aqueles a quem o generoso louvor
distinguia e aureolava, e os muitos que, esquecidos do tempo,
compunham o auditório enamorado, a lhe acompanhar a
imaginação, travesseando em caprichos de borboleta.
Assim, o orador parlamentar completo que o Império
conhecera, e, aos trinta anos, ombreava com os primazes,
é o mesmo, sem igual, que a República contou, a seu desenganado serviço.
Apenas na República, o sistema presidencial roubou à
tribuna do parlamento a beleza maior, que é a cena das
apresentações e das interpelações ministeriais, decisiva emergência política, em que os mais experimentados, não raro,
hesitam, enquanto os novos conquistam os primeiros títulos,
cornados, quase sempre, definitivos, como a Rui Barbosa sucedeu, sustentando o gabinete Sinimbu, contra a severa investida de Silveira Martins.
A veemência e a precisão da réplica, sem reservas, nem
cautelas, diante de adversário temível, reduzido, todavia, a
silêncio, assinalavam, auspiciosamente, o começo de uma carreira parlamentar que é, sem dúvida, a mais ilustre e a mais
intrépida que os nossos fastos registam, e, pois, sem exagero,
a maior.
Três circunstâncias, seguramente, concorreriam para isso:
a continuidade do mandato, a constância no trabalho, a firmeza no ideal político.
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Desde 1878, deputado provincial em sua terra, e 1879, já
deputado geral, até 1923, quando dá sua morte, não houve,
em tão larga trajetória, senão um hiato, o dos últimos quatro
anos da monarquia, determinado, na mor parte, pela conspiração do clericalismo e do escravagismo, que dessarte castigavam, no candidato à reeleição, o intemerato apologista da
liberdade religiosa e da liberdade do trabalho.
Sacrificava-se ele, no revés das urnas, com a consciência,
porém, da fidelidade à idéia abolicionista, reafirmada, confirmada, previamente, ao corpo de votantes, em termos inequívocos, que devemos repetir para os nossos dias, como um exemplo
e uma advertência, de que tanto necessitamos: "Formular-vos
agora um programa seria fácil, mas escusada solenidade.
O meu está na minha linguagem e atitude parlamentar durante as duas últimas câmaras, de 1878-1884, no meu parecer
acerca do projeto de 15 de julho, concernente ao problema
supremo da transformação do trabalho, na minha adesão
profunda ao gabinete de 6 de junho, cuja política emancipadora magnífica o nosso partido aos olhos do país e nossa
pátria aos do mundo".
Senador pela Bahia, na imediata constituinte republicana, jamais os conterrâneos deixariam, então, de lhe renovar as investiduras, quer ao termo normal dos períodos, quer
ao ensejo imprevisto de duas renúncias, uma, em 1892, depois de concluída a série de discursos justificativos da sua
gestão no Ministério da Fazenda, e a outra em 1921, quando,
pressentindo o fim, esgotadas as energias físicas, vacilante
a crença na eficácia de qualquer esforço, acusava-se a si
mesmo, melancòlicamente, de corpo estranho na política
brasileira.
De ambas as vezes, a Bahia — inclusive, da segunda,
os que, no governo do Estado, lhe eram francamente adversos, — correspondeu à espectativa do País, desejoso, por
demonstrações plenamente nacionais, de que não se consumasse a ausência.
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O antigo predicador da democratização do Senado do
Império obtinha, no Senado da República, uma singular
vitaliciedade, conferida, solenemente, pelo processo aos seus
olhos mais legítimo, o da escolha popular.
Visto que, no seu caso, o posto senatorial teve, assim,
por medida, a duração da própria vida, dificilmente conseguiríamos agora inventariar, nesta breve oportunidade, todos
os serviços do mandatário insigne. Os comumente citados
são os que, em geral, repercutem no plenário, e daí, palpitantes de interesse e de atualidade, passam à publicidade
ampla. Os demais, represados no âmbito das comissões técnicas, e destituídos de maior interesse, sem embargo de
atuais, constituem o outro lado da atividade parlamentar,
isto é, da atividade quase clandestina, pelo menos deslembrada, nos seus efeitos, desprezada, nas suas intenções, e,
não obstante, essencial, entre os deveres fundamentais do
mandato.
A esse aspecto das funções legislativas, tão semelhante,
por sinal, à contingência heróica dos que, na profissão da
imprensa, fazem a cozinha do jornal, não escapa o parlamento, mesmo nos países de melhor cultura política e de
opinião pública mais esclarecida.
Expondo a importância das atribuições reconhecidas, na
Grã-Bretanha, ao secretário parlamentar dos Ministros, vindo, como estes, de dentro da Câmara, o professor Ivor
Jennings observa, no ensaio sobre o regime constitucional
inglês, que não deve o leitor ocasional de jornais surpreender-se de saber o nome de alguns deputados, nunca tendo
ouvido falar, sequer, no nome da metade dos secretários parlamentares. E explica que o parlamentar amigo da publicidade tem, provadamente, fora do parlamento, uma reputação tanto maior, quanto menor no seio da sua câmara.
O fato denuncia, até na Inglaterra, um aspecto das
vicissitudes a que continua sujeito o sistema representativo,
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num mundo em que tudo, — idéias, conceitos, padrões, instituições, — sem embargo da sua ancianidade ou das suas
raízes, — é levado ao crivo de uma revisão impiedosa, que
nem aos valores morais quer poupar.
Dentro da lei inelutável da convivência, congregam-se,
mais do que nunca, os homens, para finalidades de altruísmo, de mutualismo, de espiritualismo; agrupam-se, hodiernamente, as profissões, em entidades para resguardo de interesses restritos, ou em assembléias de perfeita forma
congressual, a que nem faltam, para realce das suas características parlamentares, a vivacidade dos debates e o predomínio da maioria, nas conclusões. Num mundo dividido
em hostilidades e emulações, que do plano internacional
descem até aos planos mais regionais, é, paradoxalmente, o
fato da agremiação o fato capital, impondo ao direito a
contingência de preceitos normativos, que se incorporam ao
patrimônio da humanidade, enriquecendo-o.
Por que somente à Nação não é dado congregar-se, pela
representação do seu todo, para promover o bem estar geral,
não o de uma classe ou o de uma facção ? E como é lícito à
Nação congregar-se, para esse fim, senão fora, acima, simultaneamente, de facções, de classes, de grupos, ou melhor
dito, representando-se, politicamente ?

bico dourado", quem sabe se não era ele o da letra de um
tango, num dos carnavais do seu tempo ?
No seu currículo parlamentar inscrevem-se, contudo,
todas as formas lícitas de atuação, não somente o discurso
mas a iniciativa do projeto de lei, o parecer, o requerimento
de informações, a declaração de voto, o necrológio, a questão
de ordem, e o mais a respigar, no vasto repositório dos
debates.

Ninguém, entre nós, melhor o compreendeu, e praticou,
do que Rui, cumprindo, sinceramente, com os deveres do
parlamento, e defendendo a autonomia desse, em face dos
outros poderes, em face da absorção do Executivo, em face
das omissões criminosas do Judiciário.
Dele disseram, durante mais de cinqüenta anos, os jornais, ocuparam-se, fartamente, as caricaturas, valeu-se, até,
a canção popular. Era uma publicidade bem diversa, porém,
da propaganda dirigida, ou provocada, ainda que em parte
tendenciosa, pelo apontá-lo às gentes ditas práticas, como
um palrador incorrigível e inesgotável. "Papagaio louro, do

DOIS NECROLÓGIOS: AFONSO PENA E PINHEIRO
MACHADO

Dois necrológios, entre vários, revelam, sobretudo confrontados, o exato sentido que imprimia, habitualmente, às
palavras, nas expansões de caráter pessoal.
Fácil lhe seria, por certo, ao coração, coligir os conceitos
para o elogio fúnebre de Afonso Pena, seu amigo, desde os
estudos acadêmicos em São Paulo. Rui era o vice-presidente
do Senado, ao tempo dessa morte. Cabia-lhe, por conseguinte,
trazer aos seus pares a triste notícia, porque, vaga a Presidência da República, já o vice-presidente fora empossado
no supremo cargo, e deixara de dirigir a sessão, naquele dia.
"Os nossos trabalhos se abrem hoje no luto que sobre
o país pesa cruelmente" — começa, para logo acrescentar:
"Todos os deveres desta cadeira, agora, cedem ao de comemorar e lamentar o infausto sucesso, que ontem nos feriu
com a instantaneidade sinistra do raio: o passamento do
venerando cidadão, que, com tanta dignidade e tantas virtudes nos presidia à República — o Dr. Afonso Pena".
Mas a nota política não tarda, vivíssima no trecho a
seguir: "Se o serviço público tem os seus mártires, nunca
dessa experiência assistimos a mais singular exemplo. Coração poderoso até o derradeiro alento, foram os seus facultativos que mo atestaram, órgãos todos eles ilesos, constituição destinada, ainda, pela sua integridade e robustez, à
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fruição de longos dias, expirou sem agonia, crêm os profissionais que pela sideração de um choque moral, murmurando
um apelo a Deus, à Pátria, à Liberdade e à Família, quádrupla síntese de sua vida austera e pura".

O ofício de Rui, na ocasião licenciado do Senado, foi
lido à hora do expediente, logo após a comunicação verbal
do fato, pela presidência da Casa, e antes, portanto, dos
oradores.
Não lhe poderíamos aquilatar a impressionante sobriedade de encômios, sem lhe conhecermos a íntegra, a saber:
"Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1915.
Exmo. Sr. 1.° Secretário do Senado:
Entre as demonstrações de solene pesar, com que o
Senado brasileiro, de luto, vai celebrar hoje a memória do
seu ilustre Vice-Presidente, vitimado ontem pelo ferro homicida, não se poderiam calar ou retrair as do adversário
leal, que não o combateu jamais senão no terreno incruento
e legítimo da lei, da palavra, das idéias, e, embora dele, há
muito, inteiramente separado, nunca se esqueceu das relações de afeição, que outrora a ele o ligaram, nem quebrou
os deveres de respeito à extinta amizade.
Convicto de que o homem não pode cortar o fio da vida
ao seu semelhante, sem usurpar a jurisdição divina, tendo
empregado o melhor da minha carreira pública em apostolar
a aversão à violência debaixo de todas as suas formas, sobretudo as da vingança, as do terror, as da efusão de sangue
humano; batendo-me, sempre, com intransigência, contra
elas, em defesa, indistintamente, de amigos e inimigos, sinto-me seguro na autoridade constante da minha consciência
e da minha coerência, para deplorar e reprovar, com todo
o vigor dos meus sentimentos cristãos, muito conhecidos e
nunca desmentidos, em nome de Deus e dos homens, esta
eliminação criminosa de uma existência, que a sua consagração ao serviço do Estado num dos cargos mais altos do
xegímen tornava dobradamente respeitável.
Por isso, conquanto licenciado, venho cumprir os deveres da minha fé, da minha vocação moral e do meu mandato
político, trazendo a esta augusta assembléia, hoje órfã do

Sem a dramaticidade de Barbosa Lima, exclamando,
na Câmara dos Deputados, que o Presidente, "enleado na
insidiosa teia de infanda politicagem", sucumbira "aos golpes
traiçoeiros da perfídia partidária", Rui Barbosa, da mais
alta tribuna do País, corroborava, afinal, a mesma impressão.
Para que não o incriminassem, todavia, de leviano, solicitava,
três dias depois, a Miguel Calmon e a David Campista, como
recorda Luís Viana, numa das notas do seu livro biográfico,
a confirmação do episódio, que pelos mesmos ministros de
Afonso Pena lhe é dada. Estava, pois, irrepreensível, em
todas as linhas, e, especialmente, na sua passagem vulnerável, o necrológio no Senado.
Entre 1909, quando morre Afonso Pena, e 1915, ao
desaparecer Pinheiro Machado, situam-se, justamente, a
campanha civilista, e, em complemento, a implacável oposição parlamentar de Rui ao governo do Marechal Hermes.
A profunda alteração que, com isso, sofreram os quadros e
costumes políticos, comprometeu, de modo irreparável, as
antigas relações amistosas entre o chefe do ruismo e o
chefe, agora baqueado, do hermismo. Compreende-se, assim,,
em Rui, a propositada omissão de panegírico nas palavras
escritas em que, condenando, positivamente, o assassínio de
Pinheiro, associava-se ao luto do Senado.
A sessão fora iniciada, naquele 9 de setembro, em atmosfera de sentimento, revolta, e, ao mesmo tempo, apreensão e suspeita. Os oradores adotaram a suspeita, até que
Alfredo Ellis, contrariando uma insinuação menos velada de
João Luís Alves, repeliu, veementemente, a idéia do concerto
político. Os que, depois dele, utilizam a tribuna, já então não
conjecturavam, como os outros.
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seu chefe eletivo, com as expressões da minha sentida mágua,
as da minha condenação absoluta do lamentável atentado".
A comparação dos dois depoimentos de pesar, pela franqueza, num, discreção, noutro, dos sentimentos afetivos, é,
como se vê, precioso elemento para julgarmos do homem
increpado de retórico e de inconseqüente.
Ainda assim, o elogio a AFONSO PENA, feito de coração,
incorpora-se aos de severo molde parlamentar, o da condolência sem a festa das palavras, ou sem aquela torrente de
lágrimas de que nos fala Louis BERTRAND, ao apreciar a oratória de determinado confrade da Academia Francesa, que,
tendo comparecido, durante meio século, a todos os enterramentos importantes, acabara adquirindo o tom e o estilo
das pompas funéreas.
A RESPOSTA A CÉSAR ZAMA

Prova, também, e edificante, de que, ainda nas refregas
mais duras, buscava, sempre, ajustar-se às normas do decoro
parlamentar, é a resposta serena, conquanto veemente, à
acusação apaixonada que lhe fez, ern discurso na Câmara,
o seu conterrâneo e rival nos rasgos tribunícios, CÉSAR ZAMA.
Como sabeis, uma simples circunstância tornou particularmente famosa essa oração parlamentar. E' que a ela
pertenceram o "credo político" e a condenação do vício do
jogo, duas páginas transferidas, sem demora, à categoria
de antológicas.
Amaldiçoando os freqüentadores da mesa verde, mostrava-se Rui impiedoso na alusão ao antagonista. Mas a
compostura pessoal, não a perdeu, nem quando redigiu, na
sua letra, para publicação sob responsabilidade alheia, a
súmula, em estilo de telegrama, do memorável discurso.
Aqui tendes, na íntegra, o singular manuscrito, tomado
ao arquivo de meu Pai, àquela época diretor-proprietário do
Jornal de Notícias, da Bahia.
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Indicando, na primeira folha do original, que a matéria
resumida vinha "em seguida ao exórdio", confirmava Rui,
implicitamente, a omissão, — para efeito, ao menos, daquela
publicidade imediata, — do longo trecho introdutório do
discurso, exatamente o em que apreciações de ordem geral
sobre a espécie de políticos brasileiros transformados em
profissionais do ultraje eram ilustradas com as mais diretas
e mais causticantes referências ao injuriador em causa.
O admirável, em tudo, é que nesse documento, susceptível, por sua natureza, da influência de sentimentos íntimos;
composto fora da presença incômoda do regimento, e para
uso de terceiros, que lhe assumiriam, de certo, o risco, bastando lhe ocultassem a origem, não extravasa contumélias
a linguagem, nem o autor deriva para o elogio próprio, pois
que não será louvar-se inconvenientemente dizer, como diz,
—. na única vez em que utiliza consigo um qualificativo, —
que "em longa peroração traça com vivas cores quadro deste
vício", o jogo.
Vede melhor a verdade, com a leitura, uma a uma das
palavras:
"Zama diz Rui eleito sempre elemento oficial. Rui lê
carta de Zama dizendo se Rui não teve sempre consagração
urnas baianas foi somente por causa altos protetores que
o faziam passar como criatura sua. Historia suas eleições no
império. Nunca solicitou candidatura. Primeira vez adotado
espontaneamente partido liberal após oito anos serviços gratuitos Diário Bahia. Segunda eleito libérrima eleição Saraiva, de cuja lei o projeto foi obra do orador. Membro governo provisório não interveio 1890 escolha candidatos nem
eleição sua. Renunciou mandato estando oposição Floriano,
por causa deposições e estado sítio 10 abril. Não se apresentou candidato reeleição; foi apresentado partido federalista, tendo publicado manifesto nação, historia seu procedimento desde começo república, sobre o qual se pronunciou eleitorado, nomeando-o triplo votos Zama, que não ousou
contestar eleição. Relembra manifestação Bahia em 1893 sua
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visita terra natal. Não promoveu direta ou indiretamente perante governador Bahia sua eleição. Obsequiado por ele altas
expressões estima acusa-se falta cometida não lhe respondendo carta com que na volta desterro ele o cumprimentou.
Admira de Viana tempera, inflexibilidade, altivez, indepen?
dência. São qualidades preciosas nestes tempos de subalternidade. Elas colocam Bahia na condição, que lhe toca, de
ser autônoma, não obedecendo imposições humilhantes. Por
isso não se arrepende telegrama dirigiu-lhe felicitando-o posse.
Mas tanto orador como governador estão acima suspeita conchavo para impor candidatura malvista Bahia, cujas simpatias não devem sofrer constrangimento.
Rui tem seu programa no seu passado. Em matéria administrativa poderá variar conforme circunstâncias. Em política antigas idéias lhe traçam linha invariável. Colaborou
república acreditando trouxesse expansão instituições livres,
e sua tenacidade lutando por elas contra ditaduras republicanas mostra sua sinceridade. Nunca idolatrou formas governo. Acima delas está felicidade pátria. Acima pátria está
liberdade. Orador formula seu credo. Crê liberdade, criadora
nações robustas; crê lei primeira condição dela; crê neste
regímen só soberano o direito, interpretado tribunais; crê soberania popular tem seu limite nas constituições por ela estabelecidas contra excessos populares; crê república decai
por se ter entregado regímen arbítrio; crê federação perecerá,
se não elevar acima de tudo a justiça; crê governo povo pelo
povo tem base na cultura inteligência popular pelo desenvolvimento ensino nacional. Abomina doutrinas de arbítrio,
ditaduras de todo gênero, estados sítio, medidas de exceção.
Combate governos de seita, facção, ignorância; e quando esta
abre guerra inteligência nacional, pretendendo abolir grandes instituições ensino considera-a ameaça invasão país oceano barbaria. O país conhece-lhe estas crenças, pelas quais seu
futuro está preso a seu passado. Perguntam-lhe se adere partido republicano federal. Toda gente sabe orador nunca se
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alistou nesse partido, com quem são conhecidas suas divergências. Ninguém o suporá capaz comprar reeleição à custa
conversão ad-hoc. A Bahia não lhe pediu programas em 1890,
1892, 1893. Não disputa lugar a nenhum conterrâneo seu,
muitos dos quais membros deputação baiana são mais moços,
mais válidos, mais prestadios que ele. Muito se honrará de
concorrer para eleição qualquer deles, não sendo jamais embaraço a nenhum. Honra reeleição superior seu mérito. Por
isso não ousará disputá-la. Aceitará por dever gratidão patriotismo, mas sem quebra unidade da sua vida, único título
pelo qual poderá valer para sua terra.
Passa responder acusação Zama contra sua honra. Responde acusação de advogar causa 30 mil contos contra fazenda. Demonstra futilidade da censura. Está no seu direito
defendendo nos tribunais contra a fazenda, parte no pleito,
uma questão de mero direito civil.
Faz a história da invenção da sua opulência. Relata toda
sua vida desde morte seu pai, matando-se no trabalho pela
honra do seu nome imaculado. Acompanha uma a uma a
sucessão das calúnias. Lê carta de um jornalista moribundo
pedindo-lhe perdão infâmia, com que o enxovalhara. Mostra
com documentos, cartas, escrituras origem quanto possui.
Exibe contratos de advocacia no valor setecentos contos depois
sua volta Europa.
Em quase todas questões importantes do foro seu parecer
é consultado. Sua prosperidade na vida vem da fortuna, que
Deus lhe deu, de não ter vícios. Todo seu tempo pertence ao
trabalho, todo o produto seu trabalho pertence à sua casa,
à sua família, aos seus deveres.
Zama esprobrou governo provisório o encilhamento, e
combate loterias. Rui diz mais desastroso que tudo é o jogo.
Em longa peroração traça com vivas cores quadro deste vício.
Muitas vezes a violência das indignações furiosas que vem
estuar no recinto dos parlamentos é apenas a ressaca das
longas madrugadas do cassino. Nota que o jogo é a expli-
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cação de muitas vidas estéreis revoltadas. Conclui assim:
Se o Tácito do encilhamento, o austero moralista se sente
puro de conivência na propagação deste flagelo, imploremos
volte sua palavra apostolar contra ele, em vez de malbaratá-la
contra um mal que acabou e não há receio voltar. No caso
contrário, aprenda, meditando o nosce te ipsum, a ser comedido, temperante e discreto."

mo Senado, fixava o termo no dia 30. Pelo prosseguimento,
estava Rui Barbosa, argumentando com a indeclinável necessidade de ser votado, •— o que lhe parecia provável dentro de
uma ou duas semanas mais, — o projeto de reforma do Banco
da República, já admitido pela outra câmara.
Desatendeu-o o Senado, recusando a prorrogação, com o
que dele provocou uma "declaração de voto", subscrita, também, por vários outros senadores, à frente Saldanha Marinho,
e cuja inscrição na ata requereu, oralmente, nestes termos:
"Sr. Presidente — vários Srs. senadores entenderam fazer
uma declaração de voto, da qual sou portador; mandando-a à
mesa, requeiro que ela seja inserida na publicação dos trabalhos do Senado".
Que diria, a isso, presidindo à sessão, o austero Prudente
de Morais ? Diria, lendo o art. 58 do Regimento, ser permitido
inserir na ata declaração escrita de voto, contanto que concisa, em termos convenientes, e remetida à mesa na mesma,
ou na seguinte sessão, antes da aprovação da ata.
Mas aditava, logo, textualmente: "A declaração que o
honrado senador mandou contém 10 páginas escritas, pelo
que não está nos termos do regimento quanto à concisão.
Se está ou não em termos convenientes, para conhecê-lo, depende da leitura, que a mesa fará. Conseguintemente a declaração não pode ser inserida na ata, mas pode ser publicada no
Diário do Congresso".
E Rui concordou: — "Contentamo-nos que a publicação
seja feita no Diário do Congresso, e, nesse sentido, pedimos
que V. Excia. consulte o Senado".
O plenário aquiesceu. Passava em julgado, sem protesto
do autor, antes com a sua conformidade, que a "declaração"
não satisfazia um dos requisitos do regimento, para inserção
em ata.
Preencheria o outro, aquele dos "termos convenientes",
que a Presidência, sem demora, ameaçara examinar ?
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Outro Rui talvês ignorado em minúcias é o parlamentar
envolvido nas questões regimentais, submetido, acaso, às normas rígidas de um regimento, quiçá ao seu poder coercitivo
submisso.
Numa das últimas sessões de maio de 93, fala Rui, no
expediente, justificando requerimento de informações — onde
somente a sua assinatura aparece — sobre os motivos em que
fundara o governo o pedido, à República Argentina, da internação do Almirante Wandenkolk.
Adiada a discussão, Rui, ao findar o expediente, solicita,
pela ordem, prorrogação. Adverte o presidente que não poderia exceder de meia hora. Rui aceita, escravizado ao prazo,
e fala.
Na sessão seguinte, ainda em debate a matéria, pede para
falar, novamente, ao que o presidente declara que, pelo Regimento, na discussão única dos requerimentos, cada senador
só se pronúncia uma vez, e o autor, duas vezes. Ele, autor,
já havia usado duas vezes da palavra. "À vista da explicação
de V. Ex." — ouve-se a voz de Rui, — "à vista da explicação
de V. Ex., curvo-me, com muito pesar, — ao Regimento."
O ocorrido na sessão extraordinária do Senado, em a
noite de 11 de novembro de 92, ilustra, ainda melhor. Cogitava-se de aprovar, ou rejeitar, a prorrogação dos trabalhos
legislativos. Um projeto oriundo da Câmara, transferia para
22 daquele mês o encerramento. Outro, de iniciativa do mês-
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Tudo induz que, em parte, também não. Nada se infere,
em verdade, do então publicado, no órgão legislativo, e reeditado, recentemente, nas Obras completas, com base, segundo esclarecimento de Fernando Nery, num "recorte do Diário
do Congresso, revisto pelo próprio Rui", e existente no arquivo da sua Casa.
Os arquivos do Senado, que com zelo o atual diretor,
Dr. Lauro Portela, vem reorganizando, conservam, porém, o
primitivo original, redigido, todo, da letra de Rui. E há vestígio, nas suas páginas, de revisão da Mesa, na forma do prometido.
E' que, na lauda 9, Rui escreveu "sonegar ao debate",
mas a locução foi substituída por "evitar o debate". Aí mesmo,
logo abaixo, o censor impugnou extenso período, restringindo-o quase a uma linha, que, em conseqüência, passou a nada
exprimir.
Dissera Rui: "Trata-se de sonegar ao debate um projeto, já consagrado pela adesão da outra câmara, e cuja aprovação nesta se afigura provável aos seus antagonistas. O país
apreciará a legitimidade deste sistema de abafar os sentimentos da representação nacional mediante combinações de tática
e habilidades de manobra, esta suplantação da maioria pela
minoria apoiada nos elementos de um oficialismo que, senhor
de certos meios de ação, de certos pontos de apoio, joga com
eles, em detrimento da verdadeira opinião do Congresso".
Mutilado, o que disso sobreviveu, para o público, foi simplesmente: "Trata-se de evitar o debate de um projeto já consagrado pela adesão da outra Câmara, e cuja aprovação nesta
se afigura provável aos seus antagonistas. O país apreciará a
legitimidade deste procedimento".
Para presumirmos, no entanto, tenha a Mesa do Senado
exercitado, dessa maneira, a sua faculdade regimental, mister
seria afastar a outra alternativa, isto é, a de haver o próprio
Rui procedido às modificações em apreço. Essa hipótese parece improvável. As laudas do documento estão numeradas de
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l a 12, a tinta, — da tinta em que foi escrito o texto — e, depois, a lápis azul, com as indicações S. 33 até S. 44, o que
significa a retranca para a composição tipográfica, explícito,
assim, pela letra S, de todas as folhas, tratar-se de matéria
do Senado, a ser incluída no lugar adequado.
A letra que, a lápis preto, coberto a tinta, trocou a palavra "sonegar" pela "evitar", é a mesma que, em seguida,
nmdou "sistema" por "procedimento", para aí estrangular
o período. Enquanto isso, o lápis cancela as linhas seguintes, eliminando, praticamente, a parte pelo seu risco atingida,
e que é a, parte não contemplada na publicação e na reedição.
Essa letra, por sua vez, não é a inconfundível de Rui,
que, afora o texto, introduziu algumas correções no original,
estas, sim, iniludivelmente do seu punho, como, por exemplo, a preferência da palavra .combinações, sobre a palavra
intrigas, que fora usada, de primeiro, e a substituição do
vocábulo "volubilidade" pelo "facilidade".
Acresce, por fim, que o documento contém, a lápis, no
alto da primeira folha, a ordem de publicação no Diário do
Congresso, assinada por J.° Pedro, abreviatura de João Pedro,
nome parlamentar de um dos secretários da Mesa, o senapor João Pedro Belfort Vieira, indiciado, naturalmente, como
o executor direto da censura.
CONCLUSÃO
Hoje, — muitos anos, idos e vividos, da República, pareceriam estranhos tais melindres, resultantes, menos, de
juventude do regime, do que do extremo desvelo de protetores ingênuos, fiando de uma pureza que havia de afrontar,
depois, nas frágoas das mais imprudentes aventuras, os
mais perigosos sortilégios.
Nenhum, porém, dos enfeitiçados da primeira hora, recolheu, tão depressa, como Rui Barbosa, desencantos de
criador. Nenhum defenderia, assim — mais acendrado, obstinado e temerário — o brio das virtudes republicanas.
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Incorruptível, pela índole e pela educação, despendeu
no trabalho as energias prodigiosas, preservando a flor do
ideal político, em meio das maiores tormentas que levan
tou contra o poder desarvorado dos homens.
"Milagre da eloqüência", como disse Clemenceau, é
pouco. Milagre da eloqüência e do trabalho, o maior dos nossos homens na tribuna e nos deveres do Parlamento.

AÇÃO POLÍTICA DE RUI BARBOSA
No ato da visita de Rotarianos, em 7 de abril de 1951,
à cripta de Rui Barbosa, no Fórum da cidade do
Salvador

Se o Rotary Clube houvesse de escolher, em cada país
onde desenvolve seu admirável programa, um patrono nacional — presença viva ou simbólica dos seus ideais — certo
seria Rui Barbosa esse patrono, no Brasil.
Em verdade, nenhuma das nossas figuras representativas oferece folha tão rica de préstimos desinteressados à
comunidade, como esse homem, em cuja vida servir não foi
somente um encargo, ou um dever, mas uma fatalidade, e
quantas vezes dramática, do próprio destino.
Poderíamos, seguindo-lhe a trajetória, indagar em que
passagem o seu verbo deixou, acaso, de pregar os direitos da
espécie, ou de interceder, pelo seu respeito; em que instante,
porventura vacilou o seu combate pelo império da lei; em
que lance, por mais difícil, o seu ânimo, de onde os atos e as
palavras recolhiam, substancialmente, a veracidade e a coerência, em que perigo, por mais inopinado, o seu ânimo se
confundiu, se amesquinhou ou se corrompeu.
E responderíamos, de pronto, que nunca. E' que a razão
de ser de Rui Barbosa não era outra senão a Justiça, — advertia, há pouco, Paul Claudel, acrescentando que, nele, a
paixão era "o alimento inesgotável de uma inteligência nas
garras da verdade."
A verdade, com efeito, foi o único poder a que esse homem se submeteu; o único pelo qual lutou, transformando
a sua vida naquilo que definiu como sendo ação, peleja e
apostolado.
Em sua estrutura moral relevava uma predileção, diríamos melhor um entusiasmo pelas causas impessoais, como
a nossa crônica política não assinalara tamanho, nem registrou, depois. Vinha, daí, sem dúvida, o timbre quase sobre-
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humano de sua voz, o que explica aquele imortal poeta de
França convidar-nos a ainda escutá-la, em meio ao doloroso
desentendimento dos nossos dias: "Más ficai bem atentos,
e certo ouvireis que ele, também, o advogado incessante, retomou igualmente o fio do seu antigo, do seu eterno protesto."
Fossem, de fato, aconselhar-lhe, ou sequer insinuar, a
conveniência, do silêncio, deante de circunstâncias ou injunções, e sem demora a resposta identificava, no mesmo
castigo fulminante, culpados e coniventes. Foi numa oportunidade assim, atingido, na fragilidade do que lhe restava
de forças, por uma proposta política, humilhante, ao seu ver,
para os brios da terra natal, que a réplica lhe subiu, irreprimivel, do coração ainda incandescente, até à garganta, e aí,
de súbito, parou, aniquilada. A morte, que há seis meses espreitava o ensejo, concluiu, dois dias depois, o sinistro trabalho. E que excelente ensejo, para a perspectiva histórica,
o de um homem que morria, tal como vivera, protestando e
conclamando !
Seu mister não era, portanto, o de um profissional que
atraísse, ou estimasse, na rotina da carreira, o patrocínio cte
causas particulares, por mais sugestivas ao senso jurídico
que as tarefas lhe aparecessem, ou mais rendosas, e apareceram, sempre.
Era um ministério diverso, bem mais amplo e mais permanente, assim como um ofício de advogado geral ou de
"advogado incessante". E essa função pública, que nenhuma
lei criara, que nenhum erário estipendiava, vinculada, no
entanto, profundamente, à vida brasileira, foi a mais corajosa afirmativa de vocação política e inteireza moral, dos
nossos fastos cívicos.
Procede, pois, o louvor de Luís Delgado à grandeza desse
ofício — "a grandeza de um homem que se sacrificava entre
ameaças de morte e veio a conhecer o esconderijo e o desterro, para dar a todos os homens de seu país a segurança
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visível e objetiva de um regime legal em que a existência, a
propriedade, a família e a cultura não dependessem apenas
de falíveis benevolências pessoais." De sorte que, conclui
o lúcido intérprete do pensamento de Rui, mesmo quando
todas as suas lições políticas, sociais e humanas viessem a
esmaecer, definitivamente, ficaria "como o seu legado aos
homens, a nobreza moral do homem que ele foi".
Dentro dele, efetivamente, conviveram, em vez de divergirem, o ser político e o ser moral. Não era, propriamente,
um convívio tranqüilo, tanto porque o homem, mormente o
homem político sofre, sem remissão, o conflito íntimo dos
deveres e das solicitações, como porque, no caso peculiar, a
natureza do seu temperamento não consentia, vez alguma,
o sacrifício dos deveres públicos pelas solicitações de ordem
privada ou partidária.
Viveu, dessarte, no empenho heróico de atribuir à ação
política um conteúdo ético. As incompreensões que suscitou,
as incoerências de que o acusaram, os dissídios que ergueu,
em torno de si e das suas idéias, o refluxo de popularidade
em que parecia, muitas vezes, imergir a glória imperecível
dos seus dias altos, tudo isso decorria, evidentemente, do seu
intento de conformar a ação política nas normas da mora t
comum; e nada disso o conturbava, ou desviou, posto que o
amargurasse, incutindo-lhe a suspeita de zelo inútil, em face
da nacionalidade aparentemente surda às suas prédicas e
aos seus clamores.
A ação política, dominadora na sua vida, ele a interpretou e exerceu, por conseguinte, como um instrumento
para o bem coletivo; e, na órbita externa, como meio de pacificação universal dos espíritos.
Cabe, a propósito, invocar a conferência em que o professor Guedes de Miranda discorreu, para os rotarianos de
Maceió, sobre os três momentos culminantes de Rui Barbosa:
o da presença no Supremo Tribunal Federal, nos alvôres da
República, apelando, intrepidamente, para o remédio cons-
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titucional do habeas-corpus, em amparo de inermes cidadãos
vítimas da opressão política; o da presença na assembléia de
Haia, reclamando, como um profeta audaz, a igualdade juríciicaJdas nações contra o princípio absurdo da graduação de
soberanias; o da presença na cátedra universitária de Buenos
Aires, propugnando, ainda como vidente, um sistema de neutralidade que não redundasse, por inércia, no cumpliciamento
criminoso com a agressão injusta.
Estais sentindo — e a observação é de Carlos de Gusmão,
um dos rotarianos participantes do ilustre auditório que
aplaudiu a vibrante evocação — estais sentindo que nos três
episódios Rui serviu, desenganadamente, à humanidade, sustentando, no primeiro, o direito do homem à sua dignidade
e à sua segurança, e expondo, nos demais, fórmulas jurídicas
expressivas de solidariedade entre os povos, na base da mútua
confiança, e para a preservação dos princípios morais sobre
que assenta o concerto universal.
Esses, foram instantes considerados supremos de uma
vida. Ocasiões equivalentes se repetiram, todavia, em tal maneira e quantidade, no uso contínuo dos mais belos predicados humanos, que bem poderíamos consagrar a Rui Barbosa aquele pensamento de Pascal, de que a virtude de um
homem não se mede pelos seus esforços, mas pelo que ele faz,
comumente.
Em que se distinguia, do irredutível defensor das pequenas nações, o bravo advogado dos desterrados de Cucuí ?
Em que se diferençava, do incomparável argumentador pela
sorte dos povos vencidos na tormenta da guerra, o homem,
livre que, antes de qualquer outro, apontou à consciência dos
contemporâneos a iniqüidade da condenação de Dreyfus ?
Em que se distanciava, do batalhador denodado pela supressão do trabalho escravo, o construtor ciclópico do regime
lepublicano, e depois, inexcedível na vigilia das instituições
democráticas ? Em que se extremava, do tímido estreante na
tribuna de júri, socorrendo, nobremente, a inocência cons-

purcada, o homem público que, vivendo, tão só, de subsídioí
e de honorários, rejeita, não obstante, de duas vezes, e em
épocas diversas, o prêmio pecuniário com que a Pátria julgava próprio recompensar-lhe os serviços ?
O que celebramos, em suma, nessa vida, é a sua riqueza
moral, que ficou — ensinamento e exemplo — para a formação das gerações brasileiras. O que exaltamos, nesse homem, é a dignidade cívica, acreditando, perante os pretórios
de opinião, a liberdade e a justiça, como a égide sob que os
homens podem viver e as nações prosperar, sem temores e
sem desdoiro.
E se os juristas honram, nele, o companheiro excelso,
de cujos estudos se utilizam os atuais e se beneficiarão os
porvindoiros; e se os magistrados encontram, nas suas páginas de interpretação lapidar dos textos, o caminho reto das
decisões, então, esta casa de juizes e de advogados é, realmente, a sua casa, para sempre.
Senhores: deante de Rui Barbosa, cujos despejos o orgulho da terra mater guarda aqui, desfilemos sem parar, os
que aqui demoram, porque da mesma grei, e os que passam,
vindos de tantas partes, — como, neste dia, os rotarianos.
Desfilemos todos, banhados de unção à vista da Acrópole,
dizendo ao nume tutelar dos nossos destinos a nossa crença
no Brasil, e repetindo, qual uma prece pela concórdia entre
os homens de todos os continentes, aquelas palavras suas,
na Faculdade de Direito de São Paulo, a mesma Faculdade
de onde saiu, um dia, para a vida de ação, peleja e apostolado:
"Debaixo destes tetos duas evidencias há, que nos consolam, nos desmaginam e chegam a desconvencer-nos da
morte: a continuidade da tradição e a continuidade da jus-

50

ÍNDICE

I — Cultura e liberdade, na Academia Carioca de Letras, em
5 de novembro de 1948

l

II — Rui, Nabuco e a Abolição, no Rotary Clube do Rio de
Janeiro, a 13 de maio de 1949
13
III — "A mais -preciosa das nossas relíquias", em nome do
Senado Federal à passagem dos despojes de Rui Barbosa,
a 2 de novembro de 1949
19
IV — Rui Parlamentar, no Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, em 22 de novembro de 1949
25

ACABOU DE IMPRIMIR-SE A 20 DE
JULHO DE 1956 PARA A "CASA DE RUI
BARBOSA" NO DEP. DE IMPRENSA
NOCIONAL.

