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ESDE a sua infância, em Leça da Palmeira, "vilinha
marítima cheia de luz, de casas brancas", Antônio
Nobre deixou-se fascinar pelas histórias e cantigas populares .
Na casa paterna, ouvia-as da boca da velha Carlota,
aia que lhe deu a beber o leite da ternura materna e
que ele jamais pôde esquecer nos caminhos de sua
maturidade de exilado :
"Ah pudesse eu voltar à minha infância!
Lar adorado, em fumos, a distância,
Ao pé de minha irmã, vendo-a bordar :
Minha velha Aia! conta-me uma história
Que principiava, tenho-a na memória,
"Era uma vez.. ." Ah deixem-me chorar!"
E no poema "Antônio", composto em Paris,
em 1891 :
"Ó velha Carlota! tivesse-te ao lado,
Contavas-me histórias i
Assim... desenterro, do Vai do Passado,
As minhas Memórias".
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Havia também o velho Zé Rabalde, antigo embarcadiço, que sabia muitas histórias e as contava a Antônio
Nobre, no quintal de sua casa, ao lento cair da tarde.
Na "Lusitânia do Bairro Latino", o Poeta o evoca
nestes versos :
"Arrabalde! marítimo da França,
Conta-me a história da "Formoza Magalona",
E do "Senhor de Calais",
Mais -o naufrágio do vapor "Perseverança,
Cujos cadáveres ainda vejo à tona..."
Em Coimbra, já na Universidade, de sebenta e
batina poída, sua sedução maior se volta para os fados
e canções da rua.
Um deles parece que o impressiona de maneira mais
intensa :
"As freiras de Santa Clara
Todas têm a fralda rota,
Só a senhora abadessa
Tem uma feita de estopa.
As freiras de Santa Clara,
Quando não rezam no coro,
Dizem umas para as outras :
Ah, se não caso, morro.
As freiras de Santa Clara,
Quando não rezam o terço,
Dizem umas para as outras :
Ah, se não caso, endoideço."

Os vestígios dessa cantiga, na sensibilidade de Antônio Nobre, denunciam-se em vários poemas datados de
Coimbra. Assim, no soneto em que se dirige ao mar:
"Oceano! Oceano! pudesse eu, em suma,
Vestir teu branco hábito de espuma
E ir professar, aí, nesse convento. . .
Nesse convento de água verde-amara,
Cuja abadessa é a lua Santa-Clara
E cujo Padre-Capelão é o Vento!
E ainda nesta quadra :
Ondas! Cantai! eu quero ouvir-vos, freiras
Desse convento de água verde e amara
Que tem por abadessa, entre as primeiras,
A Lua Santa Clara."
Também nas redondilhas "Para as Raparigas de
Coimbra" inclui esta, de nítido sabor popular e certamente ainda mais próxima da velha cantiga chorada à
guitarra, nas erradias noites coimbrãs :
"Ó sinos de Santa Clara,
Por quem dobrais, quem morreu?
Ah, foi-se a mais linda cara
Que houve debaixo do céu!"

Na "Carta a Manoel", depois de extravasar seu
desajustamento do ambiente universitário de Coimbra,
salva-lhe a paisagem lunar, as canções e as raparigas :
"Que lindas coisas a lendária Coimbra encerra!
Que paisagem lunar que é a mais doce da Terra!
Que extraordinárias e medievas raparigas!
E os rios? e as fontes? e as fogueiras? e as cantigas?
As cantigas! Que encanto! Uma diz-te respeito,
Manoel, é um sonho! é um beijo, é um amor-perfeito
Onde o luar gelou : "Manoel! tão lindas moças l
Manoel! tão lindas são..."
Que pena que não ouças."
Essa cantiga, que encantou Antônio Nobre, pertence
àquele numeroso grupo de trovas em torno de nomes de
pessoas, notadamerite Maria, Antônio, João e Manoel, do
cancioneiro popular português .•
"Manoel, tão lindas moças,
Manoel, tão lindas são;
Manoel, quero-te bem
Da raiz do coração."
Nas festas de arraial — segundo a confidencia lírica
do poema "Purinha", — Nobre enternecia-se no adro da
igreja de Santa Iria com os pobres que
"vêm cantar, numa rabeca rouca,
Amores, Naufrágios e a Nau Catarirteta."

Mais tarde, sob a direta influência da obra populista de Garrett, toda a fascinação de Antônio Nobre
pela poesia tradicional portuguesa como que literàriamente se estabiliza : torna-se, por isso, mais freqüente,
mais numerosa, mais procurada.
No poema "Viagens na Minha Terra", escrito em
Paris no mesmo ano da publicação do "Só" (1892) e
por isso mesmo comente incluído na segunda edição
desse livro, o poeta, após evocar as suas jornadas no
Douro, na diligência que enchia a estrada com o tinido
alto das campainhas, confessa a sua dívida sentimental
para com as rústicas paisagens portuguesas, no entono
evocativo destes versos;
"Moinhos ao vento! Eiras! Solares!
Antepassados! Rios! Luares!
Tudo isso eu guardo, aqui ficou:
A paisagem etérea e doce,
Depois do ventre que me trouxe,
A ti devo tudo que sou!"
E" ainda no mesmo poema que Antônio Nobre nos
fala, pela primeira vez (e de modo mais incisivo que
em "Saudade") de sua devoção à obra de Almeida
Garrett:
"Ora, às ocultas, eu trazia
No seio um livro e lia, lia,
Garrett da minha paixão..."
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Era em vão que lhe recomendavam, nessas vigílias
literárias, que apagasse a luz para dormir :
"E continuava, lendo, lendo. . .
O dia vinha já rompendo,
De novo : — Já dormes, diz?
Garrett e a paisagem portuguesa completam-se,
nesses admiráveis versos evocativos, como partes do
mesmo todo : Portugal.
Se a diligência, cantando pelos caminhos, mostrava a Antônio Nobre os casais, os rios, as árvores, a
água das fontes — Garrett acendrava no espírito
imaturo do poeta, provavelmente com os três volumes
do "Romanceiro", o amor à alma ingênua e rica do
povo, com as suas lendas, as suas xácaras, os seus
rimances, os seus solaus.
Nobre, conduzido por esse alto guia literário,
tomava contacto consciente com as suas próprias origens, associando-se ainda mais à torrente lírica da
poesia portuguesa, de remotas nascentes tradicionais.

8 —

A INFLUÊNCIA DE GARRETT

P:EDO menos duas grandes obras poéticas modernas,

em Portugal, se não falarmos na de João de Deus, derivam diretamente da lição garrettiana: a de Antônio
Nobre e a de Fernando Pessoa. Não pelo que a poesia
de Garrett apresente de romântica ou de sentimental,
ao gosto da época: mas pelo que possui de genuinamente português, com um prodigioso ensinamento de
espontaneidade lírica e de motivos poéticos recolhidos
na tradição.
Ao tempo em que o romantismo francês, pela
atitude revel de seus corifeus, se insubordinava contra
o classicismo, a obra do grande romântico português
se revestia de uma limpidez clássica, que naturalmente
a vinculava à poesia tradicional das letras lusitanas.
A par da leveza e da graça, coexiste na poesia
de Garrett uma impregnação de fundo bucólico, que a
associa à lírica de um Camões, um Diogo Bernardes,
um Bernardim Ribeiro, um Tomás Antônio Gonzaga.
Não irrompe como uma transição literária: desenvolve-se como um prolongamento natural, sem trair os
velores representativos próprios de suas origens.
A poesia portuguesa, mesmo no período clássico,
não se divorciara de suas raízes medievais. Por isso,
quando o romantismo descobre a sedução poética da

idade média, a obra dos românticos portugueses, ferida
por igual fascinação, não necessita rebelar-se profundamente contra a obra dos clássicos: a tradição mediévica mantivera-se através destes, permitindo àqueles,
dentro dos novos moldes literários, a continuidade normal do lirismo português, sem saltos violentos ou
instantâneas transições.
Essa ausência de uma transição brusca, ainda se
denota no gosto comum da pureza vernácula, que faz
de escritores românticos, — Castilho ou Camilo —
mestres modernos da boa língua clássica, haurida nos
modelos eternos de seus predecessores.
Enquanto seus contemporâneos, para bem exprimir
românticamente Portugal, buscavam de preferência os
velhos documentos históricos e literários, Garrett vai
diretamente ao povo, para recolher na memória da raça
a poesia de suas tradições. Não se deixava governar
por um propósito servil de exatidão histórica, mas
apenas de senso poético: "Eu sacrifico às musas de
Homero — escrevia ele — e não às de Heródoto: e
quem sabe, por fim, em qual dos dois altares arde o
fogo de melhor verdade!"
Com seu gênio poético, restaura ele, num poema e
numa peça de teatro, duas vidas de clássicos: a de
Camões e a de Frei Luis de Sousa.
Mas é sobretudo no gênio do povo que Garrett
descobre o veio mais rico de sua poesia, veio esse que ele
sugere, entre deslumbrado e orgulhoso, aos poetas de
seu país: "O tom e o espírito verdadeiramente português esse forçoso é estudado no grande livro nacional,
que é o povo e as suas tradições e as suas virtudes
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e os seus vícios, e as suas crenças e o seus erros". E
após assinalar aí o caminho da ressurreição da poesia
nacional, acentuava: "Reunir e restaurar, com esse intuito, as canções populares, xácaras, romances ou rimances, solaus, ou como lhe queiram chamar, é um
dos primeiros trabalhos, que precisamos".
Foi no seu exílio em Londres que Garrett se decidiu pela obra patriótica de restauração da poesia
tradicional, reelaborando então, com as variantes colhidas em Portugal, o desprezado romanceiro de seu país.
Ilíada sem Homero, assim denominou Lope de
Vega a essas preciosas narrativas épico-líricas coletadas na memória do povo.
Em 1828, Garrett publica, num volume, dois romances tradicionais "Adozinda" e o "Bernal Francês".
E não deixa mais o filão opulento. Velhos manuscritos
do Cavaleiro de Oliveira enriquecem-lhe a recolta.
De então por diante não abandona o ouro que lhe cai
nas mãos. Por onde quer que vá, em Portugal ou fora
dele, estará sempre imbuído da paixão pela aima lírica
do gênio popular da península.
Cumpre registrar-se aqui que foi da boca de uma
mulata brasileira que Garrett recolheu boa parte de
seus romances: "Foi o caso — narra o poeta — que
uma das criadas velhas de minha mãe e uma mulata
brasileira de minha irmã apareceram sabendo vários
romances que eu não tinha, e muitas variadas limões de
outros que eu sim tinha, porém, mais incompletos.
Assim se aditou copiosamente o meu Romanceiro".
Em três volumes reuniu Garrett esse trabalho de
consolidação literária da poesia tradicional.
— 11

Se mais tarde a Espanha avocaria a si a criação
do Romanceiro, nem por isso ou com isso se diminuiria
o labor de Garrett. Aquilo que recolheu e estruturou,
espelha bem a alma de seu país, que, se não criou (o
que não é questão pacífica), pelo menos adotou, transfigurou e conservou, como expressão de seus sentimentos, as narrativas épico-líricas cantadas à guitarra pela
gente rústica de Portugal.
Assim como talvez se possa falar num gênio anto
lógico do povo, que preferencialmente conserva, na
falibilidade da memória movediça, os elementos essenciais de uma poesia longa, que ele tende a condensar
e a despojar de muitos de seus ornamentos — pode-se
afirmar que aquela falibilidade põe à prova o espírito
criador da gente rude, pela necessidade de substituir-se
aquilo que se esqueceu, e ainda o seu instinto corruptor, que lentamente adultera e empobrece a matriz individual da poesia incorporada à tradição.
Por essa precariedade da memória inculta, explicam-se as versões e as variantes, que são imagens deformadas de uma imagem primitiva, cujos traços o tempo
atenuou ou diluiu.
Quando Garrett deu início ao levantamento do
romanceiro português, as versões e as variantes o assaltaram, perturbando-lhe a noção exata de qual seria
o texto mais fiel dos romances tradicionais. Deixou-se
então guiar por seu senso estético e, fundindo as variantes, completou com seu gênio aquilo que parecia representar, de maneira mais artística, a alma poética de
seu país. .
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Daí a queixa dos homens de ciência contra o
Romanceiro garreítiano. Queriam eles do poeta uma
exatidão que não estava no feitio de quem, conforme o
testemunho de uma de suas confidencias, sacrificava às
musas de Homero e não às de Heródoto. Sua obra fora
feita mais para poetas do que para cientistas e visava a
atrair a atenção para um tesouro épico-lírico que o
povo conservava, na sua índole sentimental, de mistura com lendas, superstições e costumes profundamente portugueses. Era um veio opulento a que se
não conferia importância. No entanto, somente através
dele, Portugal poderia desenvolver o instinto lírico de
sua poesia, numa volta intencional às matrizes tradicionais, de que se observavam ricos vestígios, talvez
inconscientes, na obra culta de seus poetas de maior
significação.
A iniciativa de Garrett encontrou imediatamente
adeptos e seguidores. Homens de ciência e homens de
letras, entendidos e curiosos, ampliaram o caminho
aberto pelo poeta.
Teófilo Braga, dentro de postulados científicos,
alargou o corpo do romanceiro, somando às suas pesquisas a coleta alheia: em 1867, em Coimbra, pela Imprensa da Universidade, publica o "Romanceiro Geral".
Quatro anos depois, em Lisboa, divulga-se o "Romanceiro do Algarve", de Estácio da Veiga. Em 1877, em
Leipzig, numa edição de Brockhaus, Victor Eugênio
Hardung reúne o novo "Romanceiro Português", tomando como base a obra de seus predecessores.
Pelos caminhos de expansão da língua portuguesa,
até onde foram, com seus desígnios civilizadores, as
13

caravelas de Portugal, a recolta até hoje se processa,
em aquém e além mar, na trilha rasgada pelo gênio
garrettiano. Toda essa obra parece culminar-se com
esse monumento de erudição e sagacidade crítica, que
são os "Romances Velhos em Portugal", de Carolina
Michaelis.
Essa a tarefa culta e técnica dos pesquisadores
eruditos. Paralelamente, veio-se processando, em bases
estéticas, a obra dos poetas que voltavam a cultuar a
esquecida redondilha ao gosto popular e outra vez
compunham romances e solaus. Alexandre Herculano,
de tão alto senso aristocrático nas suas letras, escreve
a "Xácara de Afonso e Isolina". Antônio Feliciano
de Castilho compõe o "Acalentar da Neta" e a "Xácara
de Nazaré". João Freire de Serpa traz a lume todo um
livro de solaus.
Transcorrido um século da publicação do "Romanceiro" de Garrett, um homem de ciência na Espanha segue a lição de bom gosto do poeta português:
Menendez Pidal, fundindo variantes e aprimorando as
versões do romanceiro peninsular, elabora, com apurado
gosto artísitco, a sua "Flor Nueva de Romances Viejos".

da Luz e que, publicado em 1853, vem afinal consagrá-lo, na opinião de Alexandre Herculano, como o
maior poeta português de seu tempo.
Aí está realmente o escritor na plenitude de seus
recursos líricos e de sua espontaneidade criadora: a
obra vale como uma cristalização culta do lirismo
aprendido ao longo de uma trabalhada experiência com
as formas tradicionais da poesia portuguesa. Tem a
originalidade de sua mensagem e a graça de seu gênio.
O verso flui sem tropeços e castigos, rolando como o
fio d'água que lentamente corre num álveo de declive
quase imperceptível:
"Era um anjo de Dews
Que se perdera nos céus
E terra a terra voava,
A seta que lhe acertava
Partira de arco traidor,
Porque as penas que levava
Não eram penas de amor."

i

Mas a lição de Garrett não se restringe evidentemente à glória desse ostensivo contacto com as fontes
tradicionais da poesia portuguesa. No teatro, no romance, no ensaio, completa em prosa a obra nacionalista do poeta. O romantismo não o desgarra de
Portugal: impregna-o de maior amor à sua terra e à
sua gente. Corolário de seu 'labor são as "Folhas Caídas", livro que se supõe inspirado pela Viscondessa
14 —
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VIAGENS NA MINHA TERRA

G ARRETT, por seu destino romântico e por sua obra

bem portuguesa, teria de influir, inevitavelmente, na
sensibilidade de Antônio Nobre.
Ambos possuíam a mesma feição afetada de dandi,
que teria o seu modelo em Byron, e igual amor aos
temas e às figuras rústicas de Portugal.
A pretendida influência do bardo inglês em Nobre
cingiu-se, provavelmente, ao modelo da vida, entre
afetada e insubmissa, a qual o poeta português por seu
temperamento recolhido, não podendo imitar, se limitou a -admirar à distância:
"Cintra do Mar! Cintra de Lord Byron,
Meu nobre Camarada de Inglaterra'."
Numa de suas cartas datadas de Coimbra, ao tempo em que mais pronunciada era a sua revolta contra
a cidade universitária que "cheirava de alto a baixo
a lente", Antônio Nobre, dirigindo-se a Alfredo de
Campos, alude a Garrett, numa espécie de nostalgia do
figurino: "De mais o andar dos anos, civilizando-a
(Coimbra), a pouco e pouco, tirou-lhe o que ela tinha
de selvagem, por ventura o seu pitoresco: já tem o seu
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caminho de ferro, iluminação a gás, republicanos, etc.,
etc., enfim não é, hoje, a antiga Atenas Lusitana, impenetrável entre os pinhais da Beira, em que o novato,
oito dias antes da abertura da Universidade, partia
aterrado e receioso, montado numa cavalgadura, pernoitando em estalagens, só, aos cuidados de um almocreve. Assim aconteceu a Garrett".
De todas as suas cartas de Coimbra, é unicamente
nessa que se refere ao poeta das "Folhas Caídas". Não
lhe fala da poesia, não lhe alude à obra. Evoca apenas
o moço estudante que, no princípio do século, já desiludido de uma pretensa vocação religiosa, ao passo
lerdo da montaria, entrava em Coimbra com o propósito de estudar matemáticas.
O trecho da carta a Alfredo de Campos, serve
ainda para acentuar uma nostalgia, por assim dizer
atávica, bem romântica, por um passado que não fora
do conhecimento de Antônio Nobre. Seu feitio de
desajustado levava-o a sonhar para Coimbra uma cidade antiga, sem nada de moderno, pesada e bela nos
seus costumes primitivos. Por isso nada mais verdadeiro que a fala daquele bruxo que, em "O Desejado",
descobre este roteiro pregresso nas linhas da mão de
Anrique :
"Tens vindo em tua nau, desde criança,
Por um sombrio mar de antigüidade."
O dandismo de Garrett ajustava-se perfeitamente
àquela sedução das exterioridades decorativas com as
quais Antônio Nobre, em Coimbra ou em Paris, pro— 17

curava impor, de modo objetivo, a singularidade de seu
feitio pessoal.
Não foi por outro motivo que impôs a originalidade um tanto medieval de sua Torre e escolheu para
morar o Penedo da Saudade. Não se arreceiava de
proclamar-se portador de jetaturas. Nem contraditou,
senão já muito tarde, a lenda de que, em Paris, se
fazia servir à mesa por criadas vestidas de freira. Seu
namoro com a morte cabe- ainda nessa rubrica. Porém
o documento mais expressivo de seu dandismo estará
certamente naquela belíssima "Balada do Caixão", no
trecho em que, após encomendar ao carpinteiro —
"algibebe de D. Morte" — o seu esquife, exclama :
"Ó meus Amidos! salvo erro,
Juro-o pela alma, pelo céu :
Nenhum de vós, ao meu enterro,
Irá mais dandy, olhai! do que eu!"
Ao contrário do que deixa sentir o poeta nos versos de "Viagens na Minha Terra", não parece ter sido
em Portugal que ele se afeiçoou à obra de Garrett.
Há argumentos para contraditá-lo nesse ponto.
Assim, na correspondência e nos versos que antecederam o "Só", não se descobrem vestígios da poesia
garrettiana. Na carta que dirigiu a seu amigo Alberto
Baltar, com a indicação do Porto e a data de 1885,
não faz a Garrett a mais vaga referência, na relação dos
poetas que então o fascinavam.
No entanto, a sua paixão garrettiana, quando por
ela se deixou empolgar, não lhe permitia tal reserva:
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pelo contrário, mais de uma vez proclamou-a. E isto
somente passa a ocorrer, após o exílio em Paris.
Explicar-se-á esse encontro por uma afinidade flagrante — ambos teriam aprendido a amar ainda mais
Portugal em alheias terras :
"Ó Portugal da minha

infância,

Não sei que é, amo-te a distância,
Amo-te mais, quando estou só.. ."
Ern carta a Silva Gaio, escrita de Paris, em 1892,
deixa em prosa a idéia desses versos: "Comecei a
amar Portugal depois que o deixei, só é na ausência que
se conhece o amor. Perdida a ilusão do estrangeiro,
voltei-me para a nossa terra e é lá que moram as minhas predileções e para lá vão as minhas saudades".
Se Nobre dizia :
"Nada me importa, País! seja meu amo
O Carlos ou o Zé da T'reza. .. Amigos,
Que desgraça nascer em Portugal!"
e Garrett lastimava a indiferença do povo pela sorte
de seus poetas, concluindo assim o seu "Camões" :
"Nem o humilde lugar onde repoisam
As cinzas de Camões, conhece o Luso."

— 19

— um e outro, com igual paixão violenta, só foram e
só quiseram ser poetas genuinamente portugueses, tocados pelo deslumbramento da alma lírica e dos feitos
heróicos de Portugal. E foi o exílio que, em ambos,
acentuou, pronunciadamente, essa paixão.

no número de 5 de Outubro de 1885, este soneto de
Antônio Nobre :
SANTA CECÍLIA
(Sobre um quadro de Delaroche)

Em Londres, Garrett principia a elaboração de
seu "Romanceiro". Em Paris, esse "Romanceiro" empolga Antônio Nobre. Há, assim, o mesmo contacto
da poesia tradicional, amada ainda mais na lonjura da
pátria.
Certamente a saudade, como um sentimento atávico da raça, conduziu a ambos à poderosa sedução
do mesmo caminho, que lhes devolvia, com a toada
dos velhos romances, um Portugal mais puro, ingênuo
nas suas narrativas plebéias, heróico nos seus feitos
sobre os mares, crédulo nas suas abusões e crendices,
opulento na maneira de exprimir as dores de uma
índole marcadamente sentimental.
Há um documento expressivo capaz de assinalar
nitidamente a evolução de Antônio Nobre, no sentido
da impregnação consciente das fontes tradicionais da
poesia popular portuguesa, sob a direta influência de
Garrett: o soneto sobre a lenda de Santa Iria.
Estudando a coleção da "Semana", revista de
Valentim Magalhães, publicada no Rio de Janeiro no
último quartel do século XIX, Múcio Leão encontrou,
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Num rio virginal de águas puras e mansas
Pequenino baixei, a Santa vai boiando.
Dilui-se pouco a pouco o oiro de suas trancas
E vai suavemente as águas aloirando.
Circunda-a um resplendor luzente de esperanças.
Unge-lhe a face um luar sereno, untuoso e brando.
E com a graça eterna e meiga das crianças
Santa Cecília vai boiando, vai boiando.
Os cravos e os jasmins abrem à luz da lua
E ao verem-na passar, fantástica barquinha,
Murmuram entre si: E' um marmor que flutua!
Ela entra no Oceano. . . E escuta-se ao luar
A mãe do pescador rezando a ladainha
Pelos que andam, Senhor! sobre as águas do Mar. . .
Esse soneto traz a indicação de ter sido escrito
em Leça da Palmeira, no mesmo ano de sua publicação na revista de Valentim Magalhães. Sete anos depois, o mesmo soneto aparece na primeira edição do
"Só" (a observação é ainda de Múcio Leão), com
pequenas variantes e mais esta surpreendente alteração : onde estava "Santa Cecília" lia-se então "Santa
Iria"; na indicação — "Sobre um quadro de Dela21

roche" — esta outra, complementar ao novo título :
"Que floresceu em Nabância no século VII".
Pode-se afirmar, sem receio de erro: foi a influência de Garrett que levou Antônio Nobre às transformações vocabulares que lhe alteram temàticamente o
soneto.
Desprezando uma fonte erudita — o quadro famoso de Delar-oche,. que tanto debate despertara na
França — o poeta vincula a sua pequena obra prima
de poesia religiosa ao lendário de Portugal e sob os
influxos da lição garrettiana,
Em dois capítulos das "Viagens na Minha Terra",
conta-nos Garrett a lenda de Santa Iria. Num — o
capítulo XXIX — reproduz a versão do romance popular, recolhida por ele em Santarém; noutro — o
subseqüente — transmite a versão monástica, que mais
se concilia com a do soneto de Antônio Nobre.
Não será sem proveito a transcrição destas palavras de Garrett, num dos passos das "Viagens na Minha Terra": "A milagrosa Santa Iria — Santa Irene
— que deu o seu nome a Santarém, donzela nobre, natural da antiga Nabância, e freira no convento duplex
beneditino que pastoreava o santo abade Célio, floresceu pelos meados do sétimo século".
Pelo trecho transcrito se evidencia que foi em
Garrett que Antônio Nobre colheu a nova temática de
seu soneto, abandonando, assim, a primitiva gênese erudita de seus versos, para ligá-los a uma lenda piedosa
da tradição portuguesa.
Numa folha solta dos papéis de Antônio Nobre
e que, havendo pertencido a Manoel Bandeira, cons22

titui hoje, por doação do grande poeta de "Libertinagem", peça das mais valiosas dos, arquivos de João
Conde, lê-se, com a data 1890-1891, esta indicação
solitária : "Santa Iria !"
Exatamente por esse tempo, Antônio Nobre preparava a primeira edição do "Só", a ser entregue a
Leon Vanier. Tem cabimento, aqui, uma pergunta conjectural: a notação exclamativa dessa indicação, jogada
numa folha de notas pessoais, não será o registro do
momento em que, após a leitura da obra de Garrett,
o poeta desprezou a fonte do quadro de Delaroche,
para preferir a fonte popular, mais de acordo com o
novo sentido português de sua poesia?
De qualquer forma, não se pode negar a participeção garrettiana na alteração substancial do soneto de
Antônio Nobre.
Diga-se de passagem que também "Santa Cecília",
evocada na forma primitiva, participa da poesia tradicional portuguesa. Não, porém, com o sentido que lhe
emprestou a tela de Delaroche.
Entre os pergaminhos da poesia arcaica, o troveiro
Martim de Grijó deixou o vestígio de sua devoção a
Santa Cecília, nesta estrofe de uma "cantiga de amigo":
"Se uos prouguer, madre, desta guisa
hirey ala mhas candeas queimar
eno meu mant' e na mha camisa
a Santa Cecília, ant' o seu altar,
ca moyr'eu, madre, por meu amigo,
e ei morre por falar comido."
— 23

Estácio da Veiga recolheu no Algarve um romance popular de Santa Cecília, que nada mais é do
que uma variante do romance da "Devota da Ermida".
colhida em Trás-os-Montes por Teófilo Braga. O romance de Santa Cecília, na versão do Algarve, tem
seus pontos de contacto com o de Santa Iria, na versão
Garrett.
A conclusão a extrair-se dessas observações é
que tanto Santa Cecília como Santa Iria figuram nos
romances piedosos da tradição portuguesa: o ter Antônio Nobre preferido a que dá nome a Santarém,
explica-se pela circunstância de que é esta que aparece
no texto de Garrett, a fonte literária de que então se
socorria.
Em Paris, ao tempo da elaboração de alguns dos
principais poemas do "Só", Antônio Nobre teve como
companheiro de casa a Alberto d'Oliveira, seu íntimo
amigo, poeta mais famoso por seus livros em prosa
que por seus poemas e para quem se pode reclamar o
título de teórico do neo-garrettismo em sua geração.
Nas "Palavi/as Loucas", reunidas em livro em
1894, depois de publicadas na imprensa de Portugal,
Alberto d'Oliveira dirigia-se nestes termos aos seus
companheiros de literatura: "Ó rapazes meus camaradas, vamos pedir aos Franceses, se quiserdes, a sua
ciência do detalhe, os seus ritmos sábios, os seus processos de observação e crítica, — mas desenrolemos os
nossos pergaminhos poéticos, que os temos, vindos do
Povo, de um quilate riquíssimo. Das cantigas das
espadeladeiras da nossa quinta, dos rimances rezados
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pela nossa Avó, não sentis vós subir o aroma de poesia,
de religião, de doçura e graça que deve ungir vossas
baladas?" E definindo a importância de Garrett nessa
volta à poesia tradicional: "Garrett copiou Portugal
para os seus livros, e mesmo os inferiores têm esse
encanto e esse papel literário: evocar, sugerir a terra
onde foram nados. Sob tão sãs inspirações críticas,
vê-se nítido como a nossa Poesia se pode renovar, regressando a simplicidade e emoldurando dentro dos
primitivos ritmos e dos nacionais modos de dizer o
vôo de maior idealismo".
O neo-garrettismo de Alberto d'Oliveira, assim
veementemente defendido, encontrou seu ferino opositor na pena irônica de Eça de Queiroz, que, no mesmo
ano de sua publicação, no texto particular de uma
carta, perguntava ao devoto de Garrett se não considerava o Nativismo e o Tradicionalismo um tanto mesquinhos, como fins supremos da arte. E aduzia : "O
tradicionalismo em Literatura já foi largamente experimentado, durante trinta largos anos, de 1830 a 1860,
— e certamente não resultou dele aquela renovação
moral que Portugal necessita e que o meu amigo dele
espera". Adiante, fere ainda mais a questão: "Não se
curam misérias ressuscitando tradições". E ao mesmo
tempo que criticava, resumia a sua própria conduta
em face do problema : "O dever dos homens de inteligência, num país, tem de ser mais largo do que reconstruir em papel o Castelo do Conde Lanhoso ou chamar
as almas a que venham escutar os rouxinóis do Choupal de Coimbra".
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As palavras de Eça de Queiroz, escritas em 1894,
não necessitaram de contestação literária, da parte de
Alberto d'Oliveira, no seu conteúdo mais político do
que literário, porquanto três anos depois de terem sido
redigidas, seu autor, convertido ao tradicionalismo e ao
nacionalismo, dava começo à publicação de "A Ilustre
Casa de Ramires", obra de tradições, muitas vezes construída com uma língua arcaica, e em cuja figura central,
marcada de desalentos e esperanças, fraquezas e heroísmos, o gênio eçaneano reflete a sua fé nas glórias
e no destino de Portugal. Dir-se-ia que o romanceiniciado após a pregação do neo-garrettismo, fora projetado com intuito de sátira, através do tipo caricatural de Gonçalo Ramires. A pouco e pouco, à proporção que a criatura se apossava do criador, a tradição,
cultuada pelo fidalgo da Torre, despojava-se de suas
tonalidades grotescas, na pena do romancista. Uma
atitude de heroísmo ocasional altera a significação da
figura. Já então o escritor, adorando o que queimara,
oferece o exemplo da sua obra à confirmação de que
o nacionalismo e o tradicionalismo não são um tanto
mesquinhos, como fins supremos da arte. Assim convertido, Eça de Queiroz não abjurará, daí por diante,
senão por intervalos, esta sua nova fé, que lhe explica os contos de motivo tradicional, as lendas de
santos e a ternura nativista por Portugal, na fase literária ulterior à publicação de "A Ilustre Casa de Ramires" .
Quem poderá contestar não ter sido essa uma
vitória do neo-garrettismo da geração de Antônio Nobre ? E' sabido que Litton Strachay planejou uma
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obra de crítica veemente ao reinado da Rainha Vitória.
No curso da elaboração do livro, a Rainha, embora ma
paz de seu túmulo, empolgou e dominou o biógrafo que
se decidira combatê-la ainda depois de morta. Eça
de Queiroz, decidido a combater o tradicionalismo,
acabou submetendo-se-lhe ao fascínio, transformado em
um de seus apóstolos.
A obra de Antônio Nobre não seria, assim, a única
vitória considerável do neo-garrettismo em Portugal.

— 27

"Vai correndo o cavaleiro,
A Paris levava o guia.
Viu estar uma donzela
Sentada na penha iria."

REGRESSO AO ROMANCEIRO

J. RAZ a data de Paris, 1891, a mais típica das poesias de Nobre, à feição do romanceiro garrettiano, ou
seja: o poemeto "Os Cavaleiros", que participa da
"Lua do Quarto Minguante", na contextura do "Só".
Toda a poesia foi elaborada na redondilha popular e
ainda com a prevalência das rimas em ar, exatamente
ao gosto dos romances tradicionais :
"— Onde vais tu, cavaleiro,
Pela noite sem luar?
Diz o vento viajeiro,
Ao lado dele a ventar.
Não responde o cavaleiro,
Que vai absorto a cismar."
Sempre nesse compasso, a poesia se desenvolve,
com um perfeito sabor dos romances primitivos: está
em quase todos eles essa figura medieval do cavaleiro.
E disso é exemplo, ao acaso, este passo de "A Enfeitiçada", da coletânea de Garrett:
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E adiante, após a interpelação da donzela — interpelação que no poema de Antônio Nobre cabe ao
vento — todo um verso do "Só" aparece no romance
garrettiano:
"Não responde o Cavaleiro,
Todo na sela tremia."
Observe-se agora a predominância das rimas em
"Ar", no romance de "Nau Catarineta", também na
versão de Garrett:
"Lá vem a nau Catarineta
Que tem muito que contar!
Ouvide agora, senhores,
Uma história de pasmar."
De todos os romances peninsulares, foi esse da Nau
Catarineta o que maior sedução exerceu em Antônio
Nobre. Muitas de suas poesias evidenciam-lhe a
influência. O vestígio mais recuado dessa sedução
está em "A Escuna Spes", dos "Primeiros Versos":
"7?ecefoe-me em teu seio, Estrela d'Alva.. .
Ó minha Nau Catarineta! Adeus!"
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Ao trecho em que a versão de Almeida Garrett
descreve o desespero dos nautas famintos:

%

"Passava mais de ano e dia
Que iam na volta do mar,
Já não tinham que comer,
Já não tinham que manjar.
Deitaram sola de molho
Para o outro dia jantar."

corresponde este à poesia em que Nobre contou suas
aflições, numa tempestade na costa da Inglaterra:
"Adeus! E os dias nascem e morrem;
Tanta água e falta para beber!
E já puseram (rumores correm)
Sola de molho para comer."
Ainda da mesma poesia é esta estrofe :
"Adeus! — Gageiro! Boa criança!
Que vais em cima no mastaréu,
Vê lá se avistas terras de França. . .
— Ah, nada avisto, só água e céu!"
E tais versos claramente correspondem aos do
romance da "Nau Catarineta" :
"Sobe, sobe, marujinho,
Àquele mastro real,
Vê se vês terras de Espanha,
As praias de Portugal."
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Num soneto, escrito em viagem marítima, em
1890, Nobre volta a aludir nos seus dois tercetos ao
velho romance popular :
"Ó Lusitânia que te vais à vela!
Adeus! que eu parto (rezarei por ela)
Na minha Nau Catarineta, adeus!
Paquete, meu Paquete, anda ligeiro,
Sabe depressa à gávea, Marinheiro,
E grita, França! pelo amor de Deus!"
Numerosos vestígios do romanceiro e do cancioneiro popular ocorrem, assim, em Antônio Nobre, notadamente no período que começa com seu exílio de
Portugal.
Ã proporção que nos distanciamos de suas origens
poéticas, mais acentuada se manifesta a influência da
poesia tradicional: sentimo-la despojar-se de requintes
cultos e mesmo o simbolismo, que a princípio parecera
orientá-la, aos poucos como que dela se afasta para
ficar apenas uma poesia bem portuguesa, com ritmos
e motivos próprios.
E' interessante acentuar-se que, na poesia de Fernando Pessoa, que também sofreu a influência de
Garrett, igual evolução se processa, no retorno aos valores tradicionais do lirismo de Portugal.
Algumas das redondilhas de Antônio Nobre, como
por exemplo as que dedica às raparigas de Coimbra,
transmitem-nos a impressão de que foram copiadas do
Cancioneiro.
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Com uma dessas trovas ocorreu, mesmo, um curioso fenômeno de aceitação popular. A quadra :
"Nossa Senhora faz meia
Com linha feita de luz:
O novelo é a lua-cheia,
As meias são p'ra Jesus",
popularizou-se tanto que uma folclorista brasileira,
d. Alexina de Magalhães Pinto, a recolheu em Minas
Gerais, como obra anônima do povo.
Deve ter contribuído para tal aceitação, não apenas a naturalidade da quadra, mas, ainda, a circunstância de ter sido vulgarizada à guitarra, por um famoso
fadista português, de nome Hilário, conforme indicação de Alberto Pimentel, num estudo de suas "Figuras
humanas".
Por qualquer que seja o motivo, os versos de
Antônio Nobre foram trabalhados tão à feição do
povo que o povo os incorporou ao seu cancioneiro, bem
longe de Portugal.

SEBASTIANISMO DE NOBRE

A

DEVOÇÃO pela obra de Garrett manteve-se em
Antônio Nobre até o fim da vida. Em 1889, um ano
antes de morrer, convidado por Alberto Pimentel a
participar de uma homenagem que seria prestada à
memória do lírico das "Folhas Caídas", no Teatro de
D. Maria, euviou ele ao publicista de "A Musa da Revolução", juntamente com uma carta em que se excusava de não poder comparecer pessoalmente, o trecho
de um livro em preparo no qual aludiria a Garrett.
Este trecho é a invocação à "Lisboa das Naus Cheias de
Glória", com que abriria o seu poema "O Desejado",
obra épico-lírica que não chegou a concluir e na qual
emprestava uma feição bem pessoal e nova ao sebastianismo português.
Em duas estâncias, dirigia-se ao poeta do "Romanceiro" :
"Romântica Lisboa de Garrett!
Ó Garrett adorado das mulheres!
Hei-de ir deixar-te, em breve, o meu bilhete
Ã tua linda casa dos Prazeres.
Mas qual seria a melhor hora, às sete,
Garrett, para tu me receberes?
O teu porteiro disse-me, a sorrir,
Que tu passas os dias a dormir...
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Pois tenho pena, amigo, tenho pena,
Levanta-te daí, meu dorminhoco!
Que falta fazes à Lisboa amena!
Anda ver Portugal! parece louco...
Que pátria grande! como está pequena!
E tu dormindo sempre aí, no "choco".
Ah! como tu, dorme também a Arte...
Pois vou-me aos toiros, que o comboio parte!
Nessas estrofes mais uma vez se evidencia que
Nobre, na convicção de ser na verdade um altíssimo
poeta, jamais se mostrava subserviente ao gênio alheio,
quer se tratasse de um Camões, um Diogo Bernardes,
um Garrett. Admirava-os, mas sempre com a íntima
certeza de que sua própria obra ficaria ao lado da
deles, perdurável na lírica de seu país. Sempre trouxe
consigo o orgulho de seu gênio. Daí a nota de intimidade com que se dirigia a Garrett, num tom que
a muitos parecia irritante e insuportável e que, no
entanto, para surpresa de muitos, a posteridade ratificaria .
Na carta a Alberto Pimentel, confessa prever perfeitamente a originalidade contrastante dos versos que
mandava ao biógrafo de Camilo como contribuição à
festa de Garrett: "Convalescente como estou duma
grave doença última, não me seria talvez possível
compor as quadras que me pede, alusivas a tal solenidade. Mas julgo que preferirá essa Lisboa por ter
o ensejo de cortar com os meus versos o ar "trop
academique" que certamente terá um álbum de poetas,
celebrando outro poeta. Publique-os V. ou não pu34

blique, conforme as exigências de seu programa; na
minha qualidade de admirador enternecido de Garrett
e para mostrar a V. toda a minha boa vontade, —
eu não hesito em lh'os enviar, logo à noite, pelo Jerome".
Antônio Nobre achava-se então na ilha da Madeira, aonde havia sido levado, na busoa baldada de
melhoras para seu estado de saúde. Lentamente trabalhava em "O Desejado", nos intervalos de ânimo
que a doença lhe concedia. Esse poema, de feitio
sebastianista, bem pode ser situado também sob a
égide da influência garrettiana.
No poema "Camões", Garrett esboçara o perfil
de D. Sebastião, ainda no fastígio da glória, quando o
jovem rei se aprestava para a campanha da África.
Mais tarde, em nota a uma das falas do primeiro ato de
"Frei Luiz de Souza", após referir-se à incredulidade
popular sobre a morte de D. Sebastião e ainda ao falso
D. Sebastião de Nápoles, o dramaturgo observa: "O
sebastianismo é outro caráter popular que ainda não
foi tratado e que, em hábeis mãos, deve dar riquíssimos quadros de costumes nacionais". E acrescentava,
quase formulando um convite, a exemplo do que já
fizera em relação aos romances populares: "O romancista e o poeta, o filólogo e o filósofo acharão muito
que lavrar neste fertilíssimo veio da grande mina de
nossas crenças e superstições antigas".
Não teria sido essa nota de Almeida Garrett o
ponto de partida do poema de Antônio Nobre ? Na
impossibilidade de oferecer à pergunta uma resposta
cabal, consignemos aqui a suspeita viável de sua con— 35

firmação, conciliando com isto a sugestão de Garrett,
no "Frei Luiz de Souza", com a invocação que Nobre
faz ao poeta nas primeiras estrofes de seu poema inacabado.
No poema "Desejado";, Antônio Nobre realiza,
como derradeira mensagem de seu gênio, a mais intencional de suas obras de feição marcadamente popular.

como Isaac Abravanel, cooperavam ativamente na propaganda e na confirmação da chegada de um Messias
que se conciliava com as famosas profecias de Bandarra. Nas perseguições movidas aos crédulos do sapateiro de Trancoso e a ele próprio, o Santo Ofício procurou ver, muitas vezes, a inspiração semítica, no
sebastianismo incipiente.

Depois de ter sido intérprete da saudade portuguesa, em lamentos que mais parecem entonos de
dores atávicas da raça que o gerou, o poeta volta-se
para a outra margem, que delimita o rio da sensibilidade de Portugal: apodera-se do sebastianismo, para
construir com ele o trabalho mais extenso de sua obra
poética.:

Camões não se esquivou à credulidade popular.
Nos "Lusíadas", canta D. Sebastião, então reinante,
como uma figura de predestinado, em correspondência
à esperança do profeta plebeu :

O sebastianismo português, de sentido messiânico
enraizado na tradição, pode ser definido, em sua projeção para o futuro, como uma forma de saudade, se
aceitarmos o seu significado de aspiração que, num
dos versículos da Bíblia, claramente lhe empresta
a tradução famosa do padre Antônio Pereira de Figueiredo, nesta expressão, hoje correntia: saudade do
céu.
O sebastianismo lança-se no futuro, numa antevisão
do Messias que há de redimir Portugal.
Não foi certamente alheia a esse sentimento a
influência judaica na península.
D. Sebastião, naquele fenômeno nacional de sincretismo religioso, corresponderia, num país de fé cristã,
ao redentor continuamente anunciado nas sinagogas, à
luz do Velho Testamento. Figuras eminentes de judeus,
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"Rei bem-aventurado, em quem parece
Aquela alta esperança já cumprida
Da quanto o céu e a terra te oferece!
Pôs Deus na mão do rei a vara alçada
Para éuia do povo errado e cego".
O padre Antônio Vieira, com toda a argúcia de
sua inteligência maduramente trabalhada pelo raciocínio lógico a serviço da causa de Deus e da Pátria,
também acreditou na sabedoria profética de Bandarra,
e disso deu testemunho em sermões e cartas,.que talvez lhe reflitam mais a esperteza do jesuíta do que a
ingenuidade do crente.
A aceitação pública ou privada das previsões do
sapateiro de Trancoso serviu de pretexto para o processo de Vieira nos tribunais da Inquisição, quando
a vocação política do padre parecia transviar-lhe o
espírito religioso.
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A derrota de Alcacer-Quebir, com o mistério da
morte do rei e a conseqüente sujeição de Portugal à
Espanha, teria de acentuar, na índole sentimental dos
portugueses, de mistura com a evocação das horas
felizes na hora da amargura, aquele desejo de um regresso, que une o passado BO tempo que há de vir pelo
sonho de restauração das glórias arrebatadas. Nem
podia ser de outra forma num povo que, como despojes
de sua derrota africana, deixou nos campos de batalha, ao lado das armas e dos corpos abatidos, cerca de
dez mil guitarras — conforme se lê, com dúvida e
espanto, na prosa austera de Oliveira Martins.
A saudade portuguesa, no período da submissão,
definiu-se de maneira mais precisa, conforme observou
Carolina Michaelis, e projetou-se, simultaneamente,
naquele espírito messiânico que explica o sebastianismo de Portugal. Foi o lenitivo moral que evitou o
conformismo da sujeição e preparou, numa esperança
convertida em mística, o caminho da redenção.
Essa mística sobreviveu à restauração da monarquia portuguesa, incorporando-se definitivamente à índole sentimental do povo e alargando, assim, para o
futuro, o sentido nacional da sua saudade, que não se
faz apenas da memória do bem perdido, mas da esperança de outro maior, que será um dia realizado.
Nos sertões da Bahia, nessa epopéia de andrajos
que foi a luta de Antônio Conselheiro, Euclides da
Cunha encontrou vestígio incontestável de sobrevivência sebastianista, na mentalidade de nordestinos fanatizados. E lembra-nos, a propósito, estas copias toscas
cantadas por nossos poetas agrestes :
38

"D. Sebastião já chegou
E traz muito regimento,
Acabando com o civil
E fazendo o casamento.
Visita nos vem fazer
Nosso rei D. Sebastião,
Coitado daquele pobre
Que estiver na lei do cão."
Oliveira Martins viu no sebastianismo a presença
póstuma da pátria. De qualquer sorte, é um sentimento
bem português, integrado na tradição. Não é de estranhar-se que esse sentimento, guardado na memória
da raça, haja repontado na veia da poesia tosca dos
sertanejos brasileiros num momento de desespero em
que a esperança de redenção tenderia naturalmente a
exprimir-se em forma de sebastianismo.
Antônio Nobre, em "O Desejado", refletiria a tradição sebastianista, tanto por sua condição de português
como por influência da sugestão de Garrett.
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ANTÔNIO NOBRE E D. SEBASTIÃO

C RIATURA

tipicamente desajustada de seu meio e
de seu tempo, com a aguda noção anteriana de que
nunca deveria ter nascido, Antônio Nobre, assim como
sofreu, com seu temperamento de exilado incurável,
os males da saudade portuguesa, padeceu, por assim
dizer infusamente, da angústia sebastianista.
Continuamente incompreendido e negado, fez ele
do sebastianismo um último refúgio ,conforme se verifica da comparação por ele feita de seu destino de
poeta ao destino do Encoberto da tradição portuguesa:
Ó D. Sebastião, a ti comparo,
El-Rei de Portugal, a minha sorte,
Se te encontrasse na vida, serias meu amparo,
Ser-m'os-ás talvez depois da morte.
D. Sebastião, rei dos desgraçados,
D. Sebastião, rei dos vencidos,
El-Rei dos que amam sem ser amados,
El-Rei dos gênios incompreendidos."
Através das notas pessoais deixadas por Antônio
Nobre, pode-se traçar o roteiro do que seria esse poema
sebastianista que foi a sua última preocupação literária.
A obra, pelo que se lê nesses papéis, havia sido
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projetada em sete cantos. Nobre concebeu, como personagem central, a figura de um poeta — Anrique —
que deveria ser uma combinação de sua pessoa com
a da figura lendária do Encoberto.
As linhas do poema, na sua fatura inacabada, sofreram alterações profundas. O que ficou realizado
permite-nos observar essas transformações, sobretudo
o sentido autobiográfico que Nobre empresta à figura
de Anrique:
"Era uma vez o moço Anrique que vivia
Lá na nobre Nação de Portugal. Um dia
Errava nos jardins de seu solar de Castro,
Mais lindo que o sol, altivo como um astro!"
A aparição de Anrique ocorre após a invocação à
Lisboa das "Naus cheias de Glória" e ao poemeto que
dedica às Senhoras lisbonenses. De vários metros se
utiliza o poeta: a sua preferência, no entanto, parece
voltar-se para a redondilha de sabor popular.
Verifica-se, a esta altura, novo e expressivo vestígio da influência de Garrett, segundo se conclui desta
nota de Antônio Nobre, achada entre os papéis relativos a "O Desejado": "Num dos cantos (que poderá
ser o penúltimo) pôr nos metros do Romanceiro de
Garrett, ou de Santa Iria, perguntas, se viram passar
El-Rei D. Sebastião".
A lenda de Santa Iria, composta em versos de
onze sílabas com rimas emparelhadas, não chegou a
servir a Antônio Nobre, com o modelo de sua métrica.
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Mas a redondilha, à feição do "Romanceiro" garrettiano, está em algumas de suas mais belas passagens, de
sabor profundamente tradicional:
"Lá vem, lá vem minha Amada,
Rainha de Portugal.
Vem com a capa estrelada
Debaixo de um palio real
Todo de seda vermelha
Com saias de oiro e coral.
Vê o povo que ajoelha
E faz o pelo sinal."
O objetivo de Antônio Nobre — tantas vezes
acusado de voltar-se contra seu país, como agente da
melancolia da raça — era, como esse poema, "fazer
sentir ao leitor o encanto idealista e romanesco do
sebastianismo, considerado como elemento de estímulo
para a fé nacionalista e como incentivo e consolação
nas esperanças e decepções da pátria".
E' possível encontrar-se ainda outra significação
para "O Desejado", e esta mais pessoal, de sentido
individualista, desde que o associemos ao destino mesmo de sua poesia: o Anrique sebastianista, com a sua
feição autobiográfica, espelharia o próprio Nobre, com
as suas angústias, o seu inconformismo, o seu exílio, os
seus anseios. O regresso de Anrique, de tons apoteóticos,
corresponderia à antevisão da exata compreensão portuguesa da mensagem lírica do gênio de Antônio Nobre.
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E' de Baudelaire o reparo de que em todo gran*
de poeta há um crítico, que lhe proporciona a autovalorização consciente de sua obra poética.
Antônio Nobre, grande poeta, bem conhecia a
importância de sua mensagem. S'e a negavam e combatiam, quase a levarem-no a desespero, haveria de despontar a hora (pensaria o poeta), em que a entenderiam em Portugal. Seria esse, então, o instante supremo de seu regresso, como o de el-rei da lenda portuguesa :
"Esperai, esperai, ó Portugueses!
Que ele há de vir, um dia! Esperai.
Para os mortos os séculos são meses.
Ou menos que isso, nem um dia, um ai.
Tende paciência! finarão revezes;
E até lá, Portugueses! trabalhai.
Que El-Rei-Menino não tarda a surgir,
Que ele há de vir, há de vir, há de vir!"
Dessa esperança, na hora de seus maiores desalentos, quando sentia extinguir-se a derradeira flama de
vida, necessitava Antônio Nobre. Daí a sua ternura
pelos companheiros que o haviam precedido no martírio, ternura de que é testemunho esta nota, atirada
num de seus cadernos pòstumamente revelados: "Ó
Camilo, meu querido Camilo! odiado pelo Porto, ainda
depois da morte. Que vale esse ódio? Camilo, como
eu te amo! quanto te admiro!"
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Num poema datado de 1893, em Paris, após receber os ataques à primeira edição do "Só", transfundiu o drama de seu desajustamente na figura de
"D. Enguiço", que
"Nos seus exames, ou num concurso,
Maior que todos, e era vencido!
Assim, tornou-se bisonho e urso,
Tinha delírios de perseguido."
Ribeiro Couto, estudando a significação de "O Desejado", conclui que seus fragmentos são o canto da
renascença que o poeta reclamava para seu país, em
1890, em carta a Alfredo de Campos. E ainda observa,
acentuando-lhe a coerência da obra : "O desejado" está
estreitamente ligado ao "Só". "Na essência, é a ordenação de temas anteriores. No "Só", com exceção de
algumas poesias mais antigas e de parte de outras, já
estava bem definida a atitude instintiva e por igual
consciente do poeta, iluminado por instantes de Camões, como relâmpagos".
Fernando Pessoa atentou apenas para a melancolia de Antônio Nobre, no pequeno estudo que lhe
dedica na coletânea póstuma de suas "Páginas de Doutrina Estética", neste trecho: "Junqueiro — o da
"Pátria" e "Finis Patriae" — foi a face que olha para
o Futuro, e se exalta. Antônio Nobre foi a face que
olha para o Passado, e se entristece".
O contraste esquemático de Fernando Pessoa não
se ajusta com exatidão à poesia de Nobre, em termos
de verdade crítica.
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A índole de Guerra Junqueiro, mais panfletária
que realista, levou-o naturalmente a converter-se ero
Jeremias das desgraças da Pátria: o apelo que dirige
à mocidade portuguesa no "Finis Patriae" não se reveste daquela arraigada convicção de uma restauração
advinda, que se observa na poesia de Antônio Nobre.
E' menos uma convicção que um estímulo:
"Por ferra, a túnica em pedaços,
Agonizando a Pátria está.
Ó mocidade, oiço os teus passos!. . .
Beija-a na fronte, ergue-a nos braços,
Não morrerá!"
Pelo ímpeto de suas apóstrofes, pela feição combativa de seu estro de praça pública, pela violência das
colunas de fogo de seus versos, Junqueiro é um Timor*
de lira em punho, a bradar, sem contemporizações ou
receios, como quando fala em nome das estátuas dos
heróis :
"Oh! raça triste, oh raça espúria
De miseráveis sem valor!
Sob o azorrague e sob a injúria,
E' de comédia a vossa fúria,
E' de entremez a vossa dor!"
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Ou ainda em forma de cólera sagrada :
"Onde a grandeza, onde a pujança
Do Lusitano, ao medo alheio?
Que resta enfim da nossa herança?
Porcos da vara de Bragança,

E, ao contrário de Junqueiro, indicava o milagre da
lenda :
"Virá um dia, carregado de oiros,
Marfins e prata que do céu herdou,
O Rei menino que se foi aos moiros,
Que foi aos moiros e ainda não voltou."

Gruni nos túmulos!. . . dizei-o!"
Através de "Uma Voz na Treva", ainda no "Finis
Patriae", Junqueira faz esta profecia de Cassandra :
"Já Deus, coveiro de colossos,
Oh Portugal, oh maldição!
Dia e noite martela a tumba onde os teus ossos
Na cripta do silêncio dormirão!"
Se Nobre se voltava para o passado — retifiquemos aqui — era para encontrar, como Garrett, as palavras de (acusação com que procuraria acordar a
alma de seu povo. Daí advir como conseqüência natural no final de sua obra, aquela convicção sebastianista de um arrebol que seria a renascença moral e política de Portugal. Por isso, Nobre escrevia:
"Anda tudo tão triste
Que é dos sonhos de glória e de ambição ?"
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A HERANÇA DO ROMANCEIRO

N ÃO somente do "Romanceiro" de Garrett se valeu
Antônio Nobre em "O Desejado". Há também, no
poema, claro vestígio do Romanceiro espanhol, como
neste trecho :
"Fugiu-me a minha amada e com ela a fortuna,
Meu lar por terra! sem ninguém na multidão
Fiquei na vida só, como o Conde de Luna,
Mais sua espada. Ai do meu pobre coração!"
Figura de favorito na corte castelhana e quinhentista de D. João II, D. Álvaro de Luna, por sua glória e por sua desgraça, incorporou-se ao romanceiro de
sua língua, através de cujos versos reavivar-se-ia a
beleza heróica de seu destino, em contradição ao perfil
cruel que dele havia traçado, em "Dotrinal de Privados", a manifesta desafeição do Marquês de Santillana.
"Lãs tablas ensangrentadas dei cadafalso de Valladolid — ensina-nos Menendez y Pelayo — íueran ei
pedestal de Ia gloria de Don Álvaro".
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Em quatro romances de feição popular, o Duque
de Rivas aproveitou-se do drama e do martírio do
Condestável de Castelo e Mestre de Santiago, e é no
terceiro daqueles romances que pinta o Conde de Luna,
já na hora de seu infortúnio, ao tentar reagir aos insultos da turba amotinada à sua passagem :
"Lleva soberbio Ia mano
A buscar en su cintura
La guarnicion de Ia espada. . ."
Talvez tenha sido no Romanceiro do Duque de
Rivas que Antônio Nobre haja recolhido a comparação
de que se vale em "O Desejado". Ou ainda num dos
vários romances populares, sem dono certo, nos quais
o Conde de Luna, abandonado na desgraça, ainda acredita que, na sua condição solitária de prisioneiro, lhe
hajam deixado ao menos a espada com que lutara por
seu país.
Por um ou por outro caminho, a fonte castelhana
aí está, para confirmar que Antônio Nobre, na sua
impregnação intencional da técnica, da estética e dos
motivos da poesia popular, não se restringiu ao Romanceiro garrettiano. Essa impregnação se processou,
consciente ou infusa, por imperativo de sua índole
sensivelmente populista e sua formação literária.
No estudo das fontes que explicam a técnica e a
estética da poesia de Nobre, o elemento de mais poderosa influência é, sem dúvida alguma, esse que veio
da tradição lírica peninsular. As fontes eruditas bem
pouco representam, em comparação com essa, que saiu
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do povo, no caminho que a experiência e o bom gosto
de Garrett lhe indicaram.
Jaime Cortezão, no estudo introdutório de "O que
se Canta em Portugal", perfilha a opinião de que não
"haverá ainda hoje grande poeta, que mereça o nome
de português, se nia sua lira não ressoar essa tonalidade épica e lírica, enternecida e saudosa, da musa
popular".
Antônio Nobre confirma-lhe a sentença. A obr?
do poeta do "Só" é tipicamente portuguesa, tanto por
seu feitio como por seus motivos e sentimentos. O sebastianismo que a encerra, aureolado pela esperança
do renascimento miraculoso das glórias da pátria, é a
derradeira imagem fulgurante daquela saudade que
se derrama no "Só".
Não faltou igualmente a Antônio Nobre certa
feição mística, que ainda lhe situa vários poemas na
tradição poética de Portugal. Sua paráfrase à AveMaria é, nesse sentido, um exemplo precioso :
Ave, Maria das Dores!
Ó nuvem do sol, no oeste,
Latina de Pescadores!
Palácio de oiro e cipreste!
Ave, Maria das Dores!
O Senhor seja contigo,
Na ventura e na desgraça,
Na bonança e no perigo. . .
Maria, cheia de Graça!
O Senhor seja contigo.
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Bendita sejas! Bendita
Sejas tu entre as mulheres,
E encontres paz infinita,
No lugar onde estiveres. . ,
Bendita sejas! Bendita!

E bendito seja o fruto
Do teu coração, Maria!
Que seja belo e impoluto,
Esse a quem ames um dia !
E bendito seja o íruto...
Ó Santa Maria, ó Casta!
Ora por mim, sem remédio,
Pecador que o mundo arrasta,
Pela azinhaga do tédio. . .
Ó Santa Maria, ó Casta!
Deus é bom e tu és boa
O meu único pecado
E' amar-te (filha,

perdoa!)

E' amar-te sem ser amado. ..
Mas Deus é bom e tu és boa.
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Ora por mim : assim seja!
. . Domus-Aurea ! Não te importe
O lugar onde eu esteja :
Agora e na hora da Morte,
Ora por mim. Assim seja!"
Entre as relíquias da poesia portuguesa, inclui
Teófilo Braga, no "Cancioneiro Popular", uma paráfrase
congênere, de que se aproveitara Gil Vicente. Num
"pliego suelto", impresso em Lisboa em 1743, outra
paráfrase da Ave Maria pode ser lida, no ensalmo e
esconjuro católico contra a tradição claustral de Nana
e Petigongo. Garrett, nas "Folhas Caídas", afastando-se do velho texto da oração, compôs também a sua
Ave-Maria, sem aqueles pontos de contacto que se
observam na de Antônio Nobre e ainda na que figura
no Cancioneiro.
Que mais seria preciso para comprovar-se a filiação de Antônio Nobre às fontes tradicionais da poesia
portuguesa ?
Mas ainda há um aspecto capital que não deve
ficar esquecido.

NOBRE E VIRGÍLIO

N.

o poema "Memória", com que abre a segunda
edição do "Só" e que substitui o soneto de igual motivo da primeira, Antônio Nobre compara-se a Virgílio
neste verso :
"Sempre ê agradável ter um filho

Virgílio"

Traz a data 1894. Paris, outro poema com idêntica associação e que também foi incluído na edição
do "Só" de 1898 :
"Virgílio é estudante, levou-o o seu fado
A terras de França!"
Ainda no mesmo poema — "Saudade" — recorre, por mais duas vezes, a igual comparação :
"Virgílio é um anjo, não tem um
E' altinho como eu."

defeito,

E mais adiante :
"E a voz de Virgílio, docinha que ela era,
Não é deste mundo!"
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Figura popular da tradição na idade média, Virgílio participa de lendas e romances, que se disseminaram pelo continente, de modo particular na Península Ibérica. Influiu certamente nessa disseminação,
que profundamente lhe adultera a verdade biográfica,
o latim da Igreja, mantido nos mosteiros, espalhado
nas primeiras universidades, e ainda o latim da decadência, tão fecundo na sua ruina, que se convertera,
por assim dizer, nos lábaros orais das conquistas romanas .
O puro latim virgiliano, que espelhava os valores tradicionais da antigüidade clássica, tinha de ser,
necessariamente, por força do gênio de seu poeta e
ainda de sua beleza inexcedível, a natural referência
literária de uma civilização que vinha das colinas
de Roma e que trazia, de mistura com seus valores
políticos e materiais, o contingente espiritual da fé,
que era, por sua vez, com a obra e o martírio dos primeiros apóstolos, uma expressão romana.
Todo um cortejo de lendas, entre piedosas e
abstrusas, se formou em torno do Poeta, nos idos medievais. Numa delas, S. Paulo chorava sobre o túmulo
de Virgílio, para lastimar-se' de não ter vindo mais cedo
ao mundo, de maneira que pudesse salvar a alma
tão pura que se reflete nas "Geórgicas".
Essa candura de alma — observa Teófilo Braga
— seria uma suspeição originada do horóscopo do
nome, corrente na idade média e que explica, entre
outras, as lendas de S. Renato e S. Cristóvão. Virgílio, por essa interpretação, traduziria pureza - - e daí
decorreria a sua pretensa virgindade.
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Já o Romanceiro espanhol o pinta de maneira bem
diferente: Virgílio, num de seus romances, é metido
num calabouço, durante sete anos,
n

Pela traição cometida
Dentro dos paços d'el rei."
Na literatura medieval portuguesa, são numerosas
as reminiscências de Virgílio. O professor Rebelo
Gonçalves levantou algumas dessas reminiscências, que
participam tanto de obras didáticas, como ainda de
velhos códices literários, nos quais prosadores e poetas
freqüentemente se referem ao mantuano. Essas alusões medievais ligam-se diretamente às fontes renascentistas, de que é exemplo culminante a épica camoneana, construída, nalguns de seus vigamentos mais
sólidos, sob a lição latina de Virgílio.
Antônio Nobre, comparando-se a Virgílio, restaura
o Poeta na sua candura medieval.
Não se trata de uma associação arbitrária, simples alusão a um vate maior, que poderia ser indistintamente Dante, Homero, Camões, Milton ou Petrarca.
Nem haveria, no caso, uma devoção à obra virgiliana,
porquanto é sabido que Nobre, mau aluno de humanidades, não disporia de condições culturais para bem
entender e amar as "Bucólicas", as "Geórgicas" ou a
"Eneida".
Somente através da velha lenda medieva se explicam as alusões do poeta português ao velho poeta
latino. E' a tradição de pureza comum que os aproxima. E isto ainda se confirma com um dos elementos
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da lenda virgiliana: o de que o maníuano, como Jesus
ou Homero, nascera de uma virgem.
Essa virgindade, Antônio Nobre a situa em suas
origens, para melhor confirmação de que, comparando-se a Virgílio, se aproximava não do Poeta da antigüidade clássica, mas da figura lendária da tradição
medieval :
"Oh mães de Poetas! sorrindo em seu quarto
Que são virgens antes e depois do parto"!"

FIM

.
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