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ADVERTÊNCIA
No propósito de divulgar entre a mocidade das escolas a biographia dos vultos
mais notáveis nas varias províncias da cultura humana, iniciamos a nossa Galeria de
^Grandes Homens corn esta pequena serie de
livrinhos, organizada sob a direcção do prof.
Álvaro Guerra.
E', cremos, uma útil e agradável propaganda de' instrucção em que, pela ordem
chronologica de. alguns vultos representativos da literatura nacional (apenas 12), se
traçará luminosamente no espirito dos jovens
leitores, sem apparatos de erudição nem pretenções de novidade, urna suggestiva synopse da Historia Literária do Brasil.
A l.a serie - - Literatura Brasileira constará dos seguintes volumes:
L -- José de Anchieta (catechese, theatro e poesia mystica), sec. XVI.
II. -- Gregorio de Mattos (poesia satírica),
sec. XVII.
III. -- Basilio da Gama (poesia épica),
sec. XVIII.
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IV. - - Thomaz Antônio Gonzaga (lyrisrno
clássico), sec. XVIII.
V. -- Gonçalves Dias (lyrismo romântico), sec. XIX.
VI. -- José de Alencar (romance indianista), sec. XIX.
V I I . ' - - Casimiro de Abreu (lyrismo romantico-lamartiniano), sec. XIX.
V I I I . -- Castro Alves (lyrismo romantico-hugoano), sec. XIX.
IX. -- Alvares de Azevedo (lyrismo romantico-byroniano), sec. XIX.
X. - - Fagundes Varella (lyrismo brasileiro), sec. XIX.
XI. -- Machado de Assis (romance, conto,
'humorismb, e critica), sec. XIX.
.XII. -- Olavo Bilac (poesia, chronica e oratória), sec. XX.
O presente livrinho servirá de estalão aos
outros. Por este poderá o publico legente
julgar do plano didactico-literario do nosso
tentamen que, esperamos, merecerá favorável acolhimento de todos quantos, patrioticamente, se interessam pela educação intèllectual da Mocidade Brasileira.
Os EDITORES.

JOSÉ DE ANCH1ETA

I
SUA VIDA

José de Anchieta é o vulto mais
antigo da literatura brasileira. Por
elle, portanto, devemos começar o estudo da nossa historia literária ou,
melhor, da nossa historia intellectual.
O poeta-missionario não era, apenas, como o affirmam alguns, um europeu de certa influencia religiosa...
Anchieta era americano (1) e, sem
duvida, uma forte organização literária. Si o não podemos considerar como
o iniciador da poesia e do theatro no
Brasil, devemos, irrecusavelmente, encaral-o como a figura inicial da literatura brasileira.
(l}

V. Notas íjupplemen tares,

Anchieta nasceu na ilha de Teueriffe, do grupo das Canárias (possessão espanhola), a 7 de abril de 1534.
Sua mãe, D. Mencia Dias de Clavicko
Llarena, era indígena canarina; seu
pae, D. Juan de Anchieta, fidalgo espanhol e homem de certa cultura literária.
A educação de Anchieta foi, a principio, dirigida por seu próprio pae.
Com este, aprendeu não só a sua
língua (o castelhano), mas ainda uns
rudimentos de latim, a doutrina christã e alguns longes de literatura.
Desde logo o jovem canarino revelou um talento brilhante. Por isso,
deu a seu pae motivos justos para as
mais lisonjeiras esperanças. Perspicaz
e engenhoso, Anchieta aprendia com
rara facilidade e, de prompto, comprehendia cousas que só em idades

mais avançadas se podem bem comprehender. Reflectido e sisudo, estudava os livros escriptos pelos homens
e, depois, folgava de procurar a solidão. Ali, entranhando-se por entre
os rochedos da sua ilha natal, deleitava-se em estudar e admirar o livro
immenso da natureza, - - livro em que
se nos deparam, sempre, as mais sublimes paginas. Ali, na solidão, encantava-lhe os olhos e enlevava-lhe a
alma o panorama ineffavel de um céo
sempre claro e límpido, de uma floresta exuberante e vasta, de um oceano majestoso, quasi infinito como a
idéa da humanidade. Ali, a terra parecia sumir-se aos seus olhos como
um átomo perdido no espaço. É que
Anchieta, já então, era poeta!

Feitos em Teneriffe os seus primeiros estudos, partiu para Coimbra
©^
___
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o talentoso estudante. Na Universidade, taes e tantos progressos fez nos
cursos superiores, que logo captou a
estima e admiração dos seus mestres
e condiscipulos.
/
A vida livre da Universidade^ com
os prazeres e rixas próprias do tempo,
em nada alterou a índole placidamente religiosa do futuro catechista.
Muito pelo contrario, a sua tendência
primitiva foi-se-lhe accentuando cada
vez mais, até que, afinal, em 1551,
o moço canarino se decidiu a entrar
para a Companhia de Jesus. Mas, infelizmente, no Collegio de Coimbra,
tanto se dedicou Anchieta ao estudo,
que seriamente se lhe melindrou a
saúde, a ponto de inspirar sérios cuidados aos seus parentes e superiores.
Naquelle caso a medicina só podia
aconselhar mudança de ares.
Eis porque o mandaram logo para
Lisboa, donde, em companhia de al-

guns catechistas, contando apenas 20
annos de idade, partiu resolutamente
para a Bahia, isto é - - para uma região longínqua e quasi de todo desconhecida !
* **

Sim. Anchieta era poeta. Por isso,
sorria-lhe a vida errante do missionário, a semear pelas agruras do sertão inhóspito a doce doutrina de Jesus.
Quiz melhorar de saúde e melhorou,
quando, a 13 de junho de 1553, aportou a S. Salvador da Bahia.
Quarenta e trez dias levou Anchieta sobre o oceano, dentro de uma
casca de noz! Quarenta e trez dias
mal vividos por um moço cuja saúde
melindrosa já vinha tão abalada e enfraquecida! De tudo, porém, triumphou a sua vigorosa vontade.
Chegado á Bahia, o jovem catechista abriu um curso das línguas la-

r

tina e portugueza, não só para os filhos dos colonos, mas, também, para
os meninos indígenas. Foi Anchieta,
portanto, o primeiro a exercer no Brasil o magistério.
Com isto, aliás, não se contentava o moço poeta. Aos trabalhos de
professor conciliava ainda, ardorosamente, os deveres de missionário. Na
pregação do Evangelho, chegou, mesmo, a avantajar-se a todos os seus
companheiros, graças á facilidade com
que falava o tupy.
Pouco, porém, se demorou Anchieta na Bahia. Em missão especial, foi
dali enviado para S. Vicente, onde
devia reunir-se ao padre Nobrega. Infelizmente, mui penosa lhe correu essa
viagem. Sobreveiu violento temporal
e o seu navio foi bater nuns rochedos
das ilhas de Santa Barbara (Abrolhos), onde sossobrou. Só ao cabo
de indescriptiveis angustias, consegui-

ram os náufragos salvar-se nas praias
de Caravellas !
Mal aportou Anchieta a S. Vicente, teve ordem de partir para Piratininga (nome primitivo de S. Paulo).
Ahi, no Collegio dos Paulistas, ainda
desprovido de mestres, recebeu elle o
encargo de continuar o magistério iniciado na Bahia.
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Chegado aos campos sadios de Piratininga, para restaurar a saúde, Anchieta sentiu-se logo fortalecido. Como que lhe insufflara vida nova o
continuo espectaculo da nossa vigorosa natureza ! Por isso, dentro em
pouco, tornou-se elle, verdadeiramente, a alma do Collegio. A alma, sim,
- porque, só, sem mais auxilio que
a sua força de vontade, regia Anchieta,
as aulas de latim, castelhano, portuguez e doutrina christã.

Diariamente, para supprir a falta
de livros, o laborioso mestre enchia
cadernos e cadernos nas quatro línguas. Assim,, graças a esse processo
tão penoso de ensino, ia elle, incansavelmente, amestrando os seus discípulos naquellas línguas e na d o u trina christã.,Foi então que compoz #
sua famosa grammatica da língua brasilica,- considerada, ainda hoje, a melhor e a mais completa.

O Collegio de Anchieta não era,
a principio, um prédio confortável e,
portanto, bem construído: era urna
choupana rústica. Quando augmentava a freqüência dos discípulos, davam-se as aulas ao ar livre.
Terminadas as lições, ia Anchieta,
de aldeia em aldeia, á prpcura dos
chefes de povoação para com elles
conversar na língua do paiz. Assim
12

conseguia- o poeta-missionario, pela
sua eloqüência e bondade, convertel-os á religião christã. Infelizmente,
a mocidade das selvas era bem mais
difficil de convencer que os velhos...
Sem embargo de tantas difficuldades, Anchieta, afinal, com o só
prestigio da sua palavra, conseguia
arrancar ás tabas e ás florestas os jovens indígenas, para cornsigo os trazer ao Collegio. Para isso, compunhalhes, no idioma pátrio, comédias, diálogos ou hymnos, - - hymnos que elles,
á noite, iam alegremente cantando
pelas povoações. Desfarte, os índios,
sem o presentirem, tornavam-se catechistas de si mesmos. É que o maravilhoso do theatro e o ineffavel encanto da musica realizavam o que nem
sempre conseguia a eloqüência poderosa de Anchieta.
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Já fazia quasi dez annos que Nobrega e Anchieta haviam chegado a
Piratininga, quando, a um e ao outro,
lhes pareceu soar a hora de se encaminharem para mais bravias plagas.
A occasião era propicia. No Rio de
Janeiro, os Tamoyos, revoltados contra
os Portuguezes, tinham rompido em
hostilidades contra estes. Occorreu,
então, aos dois valorosos missionários, o piedoso mas arriscado empenho de irem congraçar os índios com
os colonos lusitanos.
A viagem de Nobrega e Anchieta
pelos sertões, entre hordas inimigas,
offerece-nos um dos quadros mais bellos da vida dos missionários no Brasil. Os Tamoyos, porém, embora sedentos de sangue e ávidos de vingança, deixam logo cahir os arcos e
largam os tacapes em presença de urn
14
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ancião venerando (o padre Nobrega)
e de um moço alquebrado por trabalhos penosissimos.
Hospedados pelo chefe Caoquira,
os dois corajosos catechistas erigem,
á pressa, por entre viçoso arvoredo,
uma simples e elegante capellinha.
Ali, em acção de graças, celebram uma
missa com grande pasmo dos índios,
cujos filhos baptizam e doutrinam,
lançando, assim, os preliminares da
paz.
Foi a 4 de maio de 1563 que Nobrega e Anchieta chegaram a Iperoyg,
• vasta povoação dos Tamoyos, situada ao norte de S. Vicente e á distancia de 26 léguas. Foram hospedados
pelo chefe Caoquira. No dia seguinte,
espontaneamente, vieram os caciques
de duas aldeias para com elles negociar a paz.
É bem de suppôr que a fama de Anchieta., havendo transposto os sertões
15
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bravios, já houvesse chegado áquellas
paragens. Por .quê ? Porque todos o escutavam com esse acatamento mysterioso que, em certas occasiões, a própria natureza parece dictar ao homem
mais destituído de civilização. Coube,
pois, a Anchieta, como se vê, uma
grande parte na pacificação dos Tamoyos. Tanto mais que foi elle quçm
lá ficou em refém (garantia), emquanto Wobrega voltava a S. Vicente para
tratar a paz com os portuguezes.

Anchieta, durante o seu captiveiro
em Iperoyg
captiveiro que levou
rnezes - - concebeu e pôde executar o
plano do seu poema á Virgem.
A passear pela praia, distendendo
a vista pelo mar e pelo céo, o poeta missionário, á falta de papel e tinta, escrevia na areia os seus lindos
versos latinos (nada menos de 4.172).
16

Depois, guardava-os na memória para
lhes dar, mais tarde, uma fôrma imperecedoura. Assombrosa memorial
Ali, os esplendores do firmamento,
que lhe recordavam o poético céo da
sua ilha natal, a pompa da natureza
brasilica e, mais do que tudo, a sua
singular situação entre os Índios, inspiravam ao poeta-missionario cantos
repassados da mais doce melancolia
e ungidos da mais ardente fé.
Na dedicatória do poema á Virgem,
allude Anchieta á sua prisão em Iperoyg, como se vê deste excerpto de
uma traducção brasileira:
Eis os versos que a vós, ó Mãe Santíssima,
Votei outróra em que me vi á ilharga
De feroz inimigo circulado.
Si, pois, minha presença abranda as hostes
Dos Tamoyos, e inerme entre elles trato
De paz, mister tranquillo, a graça vossa
Foi que alentou-me com materno affecto:
Salvou meu corpo" e alma o vosso amparo!
17

Após trabalhos arduissimos, sempre catechizando e escrevendo, sentiu
Anchieta que já lhe fugiam as forças.
O penoso viver entre os selvagens, as
constantes luctas travadas com elles
para lhes debellar os maus instinctos,
não menos que os seus pesados trabalhos de magistério, arruinaram-lhe,
por completo, a saúde.
Então, o poeta missionário, cansado e velho, percebendo já contados e próximos os derradeiros dias,

transferiu-se, sem demora, para o Espirito Santo. Ali, a 9 de junho de
1591, desappareceu para sempre dentre os seus brasis, para, gloriosamente,
subir á presença de Deus!
Anchieta falleceu na aldeia de Iriritiba. Os seus restos mortaes foram
de lá transportados para a então villa,
hoje cidade, da Victoria. Durante o
trajecto de quatorze léguas, acompanharam-lhe o esquife todos os índios
da região, que, pranteando lastimosamente e alternando-se na piedosa
tarefa, levavam ás costas o corpo do
extremoso amigo e amado mestre.
Não só para os índios, mas para
toda gente, era aquelle o corpo de um
santo. É que Anchieta, além das atrozes tribulações que pacientemente so'ffrêra e das excelsas virtudes que heroicamente praticara, - - além de tudo
isso, ainda predissera a hora exacta
da sua morte !
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Quando, ultimada a paz, Anchieta
pôde regressar a S. Vicente, com o
padre Nobrega, os índios de Iperoyg,
lamentosamente, com prantos e vozes
de saudade, acompanharam-n-o até ao
ponto do embarque. Por longo tempo
ficaram contemplativos na praia, até
que, ao longe, muito ao longe, de todo
desappareceu a sua canoa.
*
* *

Anchieta, como dissemos, era uma
perfeita organização literária. Era, sobretudo, um poeta. Os seus versos,
tão singelos e espontâneos, muito bem
lhe retratam a physionomia moral ou,
melhor, a alma sonhadora e bondosa.
São esses versos, talvez, os primeiros que em língua portugueza se escreveram no Brasil, ou, pelo menos,
os primeiros que chegaram até nós.
Por essa razão, alguns autores consideram Anchieta o iniciador da poesia
brasileira, sinão também do theatro
nacional.
As poesias e peças dramáticas do
poeta-missionario tinham-se por per-

didas. Por felicidade das letras pátrias, na Bélgica, o Barão de Arinos,
quando ministro do Brasil naquelle
paiz, offereceu a Mello Moraes Filho,
nosso illustre patrício, uma copia de
muitas dessas producções, archivadas
no Collegio dos Jesuítas, em Roma.
Por occasião de uma revolta naquella capital, foram saqueados alguns
mosteiros e, também, o Collegio onde se achavam os manuscriptos de
Anchieta. Estes cahiram, então, em
poder de pessoa que, mais tarde, os
mostrou ao Barão de Arinos, permittindo-lhe extrahir uma copia.
De volta ao Brasil, Mello Moraes
não conseguiu encontrar editor para
os trabalhos literários do poeta catechista. Entretanto, realizou em parte
os seus intentes patrióticos. Mas... como ? .Publicando em revistas e jornaes algumas dessas producções.
As poesias de Anchieta escri
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II

OBRAS DE ANCHIETA

em portuguez, como adeante se verá,
embora um tanto ingênuas e sem primores de fôrma, não são inferiores ás
dos seus contemporâneos em Portugal.

Anchieta, que escrevia facilmente
em quatro línguas (castelhano, portuguez, latim e tupy), deixou as seguintes obras:
Arte de grammatica da língua mais
usada na costa do Brasil. Coimbra,
1595.
Em louvor da Virgem, poema em
versos latinos. Lisboa, 1672.
Autos, poesias, cartas, informações, fragmentos históricos.
Veja-se: Curso de Literatura Brasileira e Parnaso Brasileiro, de Mello
Moraes Filho (Rio de Janeiro, H. Garnier, editor), «Revista do Instituto
Histórico e Geographico Brasileiro » ;
Materiaes e Achegas para a historia
22

e geographia do Brasil, publicados por
ordem do Ministério da Fazenda, n. l,
Rio de Janeiro, 1886.
Por occasião do tricentenario da
sua morte, Anchieta foi alvo de notável serie de conferências' realizadas em S. Paulo (1897) e editadas
em volume pela casa Aillaud, de Paris (1900).

Aqui offerecemos alguns excerptos
das obras de Anchieta.
AO SANTISSI31O SACRAMENTO
(Hi/mno)
No fragmento seguinte nota-se não só a fé robusta de Anchieta, mas também a espontaneidade
o clareza com que elle se exprimia em verso.

Oh que pão, oh que comida,
Oh que divino manjar
Se nos dá no santo altar
Cada dia!
23

Ar fresco de minha calma (1),
Fogo de minha frieza,
Fonte viva de limpeza,
Doce beijo;

Filho da Virgem Maria,
Que Deus Padre cá mandou,
E por nós na cruz passou
Crua morte,

Mitigador (2) do desejo
Com que a vós suspiro e gemo;
Esperanças do que temo
De perder,

E para que nos conforte
Se deixou no sacramento
Para dar-nos com augmento
Sua graça,

Pois não vivo sem comer!
Como a vós em vós vivendo:
Vivo ern vós, em vós comendo,
Doce amor.

Esta divina fogaça (1)
É manjar de luctadores,
Galardão (2) de vencedores
Esforçados.

Comendo de tal •penhor,
Nelle tenha a minha parte,
E, depois, de vós me farte
Com vos ver!

Em quanto a presença tarda
De vosso divino rosto
O saboroso e doce gosto
Deste pão
Seja minha refeição
E todo meu appetite;
Seja gracioso convite (3)
De rninh'alma.
(1) Fogaça — pão cozido debaixo de cinza, para se
dar, outrora, como prêmio, aos que luctavam, cantavam ou
corriam em pareôs, nos divertimentos públicos.
(2) Galardão — prêmio, recompensa.
(3) Convite — banquete.

h
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S. MAURÍCIO E S. VIÜAL
(Dialogo)
O dialogo dos dois santos, natural, animado, cheio
de vida, atlendendo-se á época (sen. XVI), é digno
( 1.)

Calma — calor.
Mitigador — alliviador.
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de nota. Em Portugal, Gil Vicente, o famoso poeta
dramático, não os compunha melhores. Anchieta, figurando os dois interlocutores a falar da Bahia corn
tanto enthusiasmo, dá-nos a entender que a catechese,
ali, tinha produzido bons fructos.

S.

Ditosa por certo é,
Si não for desconhecida (1).
Ordenando, cria vida,
De modo que a junte a fé
Cojn caridade escondida;
Porque as mercês divinaes
Então são agradecidas,
Quando os corações leaes
Ordenam bem suas vidas
Pelas leis celestiaes.

S. MAURÍCIO
Não bastam forças humanas,
Não digo para louvar,
Mas só para bem cuidar (1)
As mercês (2) tão soberanas »
Que, com amor singular,
Deus eterno,

S. MAURÍCIO

Abrindo o peitg paterno,
Faz a todo este lugar,
Para que possa escapar
Do bravo fogo do inferno
E salvação alcançar.
:

Ditosa Capitania (3),
Que o Summo Pae e Senhor
Abraça com tanto amor,
Augmentando cada dia
Suas graças e favor!
(1)
(2)
(3)

Cuidar — pensar, imaginar, 'calcular.
Mercês — fíwores.
Ditosa caprlamia — a. da Bahia.
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VlDAL

Bem dizeis, irmão Vidal,
E por isso os sabedores
Dizem que obras são (2) maiores
Com que seu peito leal
Mostrem os bons amadores (3).
S. VIDAL
E destes quantos cuidaes
Que se acham nesta terra?
( l ) .Desconhecida — ingrata.
( íJ ) São — existem, ha.
(B) Bons amadores — os caridosos.
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MA.URICIO
Muitos ha, si bem olhaes,
Que contra os vícios mortaes
Andam em perpetua guerra,
E, guardando com "cuidado
A lei do seu Creador,
Mostram bem o serio amor
Que têm no peito, encerrado,
De Jesus, seu Salvador.

A' VIRGEM
(Cântico)
O cântico que, sob este titulo, se vae ler, repassado de ardente fé, mostra-nos a facilidade e mestria com que Anchieta manejava o verso de onze
syllabas (com pausa obrigada na 5.a), - - um dos
mais adaptáveis aos cânticos religiosos ou hymnos
guerreiros. É que Anchieta não era apenas poeta:
era também musico. Portanto, aos seus ouvidos, instinctivamente, se aluavam os dois rhythmos ou compassos : o da musica e o da poesia.

De novo, Senhora, recebe noss'alma,
O' Ave sagrada de eterna harmonia,
Pois o que foi morto, com grande alegria
A morte vencendo, resurge com palma (1),
(1)

Palma — gloria.

9.8

As chagas
Que, para
Vêm mais
Para que,

cruentas (1) das mãos delicadas
vossa alma, foi bravo -cutello,
rubicundas (2) que todas as rosas,
por ellas, se tornem formosas

As almas que foram da culpa afeiadas.
O peito sagrado com lança rompido,
Que raios de gloria resurge tão bello,
Que tem vossas dores de todo vencido !
O' Madre de Vida, pois tendes tal dia (3),
Fazei-nos dar vida, que mortos jazemos,
E, livres da morte, com Jesus tornemos
A' vida da graça (4) com toda a alegria!
AO PADRE MARÇAL BELLIARTE
(Saudação)
Esla saudação, dirigida por um indio de Guarapari ao Provincial da Companhia de Jesus, quando
este desembarcava' naquelie porto, prima pela' affectuosa naturalidade da linguagem. Nellu se observa,
além da facilidade de versificação, já observada em
outras composições, o feliz trocadilho d.e Belliarte com
baluarte. Tal jogo de palavras, usual entre os contemporâneos de Anchieta, tornou-se característico de
(1)
(2)
(3)
agosto), —
(4)

Cruentas — sangrentas, que deitam sH.ngue.
MuMoundas — rubras, vermelhas.
Tal dia — o da Assumpção (festejado a 13 de
dia. em que a Virgem foi recebida nn Céu.
(jraçti
favor divino, tiem-aventurança.
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um estilo literário no século XVII (o gongórico, creado
polo poeta castelhano D. Luís de Góngora). O padre
Antônio Vieira, como se vê dos seus sermões, usou
e abusou do trocadilho.

Vinde ver, pae amoroso,
Os filhos, que tanto amaes,
Cuja salvação buscaes,
E com peito piedoso (1)
A vida lhes procuraes:
Por mar e terra passaes
Trabalhos, por causa nossa,
Sem que a caridade vossa,
Com que tão acceso estaes,
Em vós apagar-se possa.
Vinde, sábio Regedor,
Reger os desordenados,. (2)
Para que, por vós guardados
No caminho do Senhor,
Escapemos dos peccados!
Estamos desconcertados, (3)

Mas vós trazeis o concerto,
Para que nós, mais de perto,
Por vós bem encaminhados,
Achemos o céo aberto.
Vinde, defensor mui forte,
Defender os combatidos,
Porque •(!) não sejam vencidos
Da culpa que causa morte
Bem infernal aos vencidos!
Si formos favorecidos
De vós, padre Belliarte,
Seremos por toda parte
Seguros e acolhidos (2)
Como em. forte baluarte.

A S. FRANCISCO XAVIER
(Carta)
O padre Francisco Xavier foi, nas índias, o que
Anchieta foi no Novo M u n d o : o Apóstolo por exrellencia. Por isso, na carta a que pertence o seguinlo

(1) Piedoso — Esta palavra, no tempo de Anchiata,
por influencia do castelhano, pronunciava-se p/adoso. Assim
a escreveu Atichieta. Portanto, na leitura, para nã.o quebrar
o verso, deve-se ler: pi-e-doso (pi-a-doso),
(2) Desordenados — sem ordem, ou fora do caminho
da virtude.
( ü ) D&SQótycBrtctãcrç — em desha.rmonia. Realmente, o
provincial Belliarte viera ao "Brasil para pacificar e harmoimar as tribus revoltai l as contra os colonos port.ugue/es.

(1) Porque — para que.
(2) «S«!/iiras e acolhidos». — Anohieta, na sua métrica-, como se notará em outros versos, pronunciava á castelhana
a copulativa e (?/). Kis porque, a.ntes de vocábulo começado
por vogai, aquella não se encorporava a esta. Portanto, no
verso transcripto, deve-se ler destacadarnente a conjunccã.u:
«Seguros — e — acolhidos» .
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IMPREKL/. i ACIONAI
liblilteca do Serviço S*oill
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fragmento, ficam-lhe muito bem applicadas as comparações com o patriarcha Noé e com o pastor David.

O' famoso patriarcha
O' illustre capitão,
Da segunda religião, (1)
Dentro da qual, corno na arca,
Se salva o povo christão!
Vós sois aquelle varão
Cheio de justiça e fé
E de toda a perfeição,
Figurado com razão
No justo e santo Noé !

.

Noé fez a grande arca,
Era que o homem racional
Junto com o bruto animal
Escapassem, como em barca,
Do dilúvio universal.
Vós, por ordem divinal,
Na religião, que fizestes,
A bons e maus recebestes,
K, livres d'agua mortal, (2)
A Deus vivo os offrecestes.

Vós sois o grande varão (1)
Que de Deus fostes achado,
Segundo o seu coração,
.E no pae de Salomão
Altamente figurado,
O qual, como desprezado,
Por ser o filho menor,
Sendo de ovelhas pastor,
Apascentou o seu gado
Com gran cuidado e amor!

AO PADRE BARTHOLOMEU PEREIRA
(Dialogo de Ânchieta com um índio)
Esta graciosa composição poética, escreveu-a Ânchieta para saudar o padre visitador Bartholomeu Simões Pereira. Note-se o feliz jogo de palavras que
o poeta faz com os três nomes Bartholomeu, Simões
e Pereira.

- Onde vaes tão apressado,
Periquito tangedor? (2)
- « A ver nosso bom pastor.»

( 1 ) Scyunda religião — a do Novo Testamento, isto ê,
a i-le Christo ou Evangelho (Chrlstiuniamo). A primeira era
a do Velho Testamento, isto é, a de Moysés ou mosaica
(JWosflífimo).
( 2 ) Água mortal — a do dilúvio e, figuradamente, a*
. d o peccado.

(1) O grande varão. — O poeta, neste verso, compara
a David "o raâre Francisco Xavier.
(2) O Índio vinha enfeitado de pennas verdes, corno
uni peiltiuito, laiiytzndo (tocando) um instrumento.
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- Tens ouvido o outro nome,
Outro nome e appellido
Que tem lá na derradeira? (1)

- Para que queres andar
E correr com tanta pressa ?
- «Para ver nossa cabeça
Que nos vem a visitar:
Digno é de festejar (1)
Ern cantares de louvor
Esse nosso bom pastor.»

- «Imagino que Pereira,
Que dá fructo meu sabido,
Com exemplo conhecido
De doutrina e bom odor
Para o gado do Senhor.»

- E tu sabes quem nos deu
Este pastor excellente?

- Dize t u : qual é o gado
Que elle vem apascentar?

- « O poder omnipotente
Que por seu gado morreu:
Chama-se Bartholomeu,
Quando servo do Senhor,
Este nosso bom pastor. »
- E que sobrenome tem?
- «Ouvi dizer que Simões.
Ganharemos mil perdões,
Pois em nome de Deus vem.
Não desconfie ninguém
Do soberano favor,
Pois que temos tal pastor.»
( l ) Digno é de festejar (de ser festejado) . Aqui, o
poeta contou o — g — de ãi-g-no como syllaba. Assim também o faz Medeiros e Albuquerque, pois, no seu entender,
aquella consoante guttural (ainda que levemente) se faz ouvir
e entra 110 compasso do verso.
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- « O povo deste lugar,
Que será bem confirmado (2)
Na fé de Nosso Senhor,
Pela mão deste pastor.»

1

- E que traz para nos dar?
- « U m óleo sagrado e bento,
Que se chama Sacramento,
Com que nos ha de chrismar,
P'ra podermos pelejar
Contra Satanaz traidor,
Com ajuda do pastor.»
1l)
(2)

Na derradeira — no fim.
Confirmado — cbrismado.
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O BRASIL

A VIAGEM

(Fragmento)

A narração dê viagem que se vae ler foi escripta
em castelhano e traduzida, quasi literalmente, pelo
nosso poeta Teixeira de Mello, já fallecido. F, um modelo de estilo narrativo. Simples, natural, sempre interessante pelo seu cunho de sinceridade e verdade,
merece especial attenção dos nossos jovens patrícios.

Eis uni pequeno trecho das Cartas. Vè-se> por
elle, que Anchieta, em portuguèz, escrevia tão bem
como em castelhano. A descripção do Brasil, embora
uni tanto ingênua e, ás vezes, exagerada, traduz bem
a sensação de bem-estar e encanto que o poeta-missionario recebia da natureza brasilica.

Todo u Brasil é um jardim em frescura
e busques, e não se vê em todo o anuo arvore nem erva seca. Os arvoredos se vão
ás nuvens, de admirável altura e grossura,
e variedade de espécies. Muitos dão bons
fructos, e o que lhes dá graça é que ha
nelles muitos passarinhos de grande formosura e variedade, e em seu canto não dão
vantagem aos rouxinóes, pintasilgos, colorinos
e canários de Portugal, e fazem urna harmonia quando um homem vae por este caminho q iie é para louvar ao Senhor! Os bosques são lão frescos, que os lindos e artificiaes de Portugal ficam muito abaixo. Ha
arvores de cedro, áquila, sandalos e outros
paus de bom olôr e varias cores, e tanta
differenca de folhas e flores, que para a
vista é grande recreação, e pela muita .variedade ninguém se cansa de os ver.
gj
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Tendo eu e quatro irmãos sahido da cidade do Salvador (que também é chamada
Bahia de Todos os Santos), depois de fazermos duzentas e quarenta milhas por um mar
tranquillo e á feição do vento, chegámos a
uns bancos de areia (que, extendendo-se* para
o mar na distancia de noventa milhas de todas as partes, por urn curso recto e por um
grande precipício, tornam a navegação difficil), onde, abaixando-se a cada passo o meteoro, passámos o dia, e, reparada a quilha,
descansámos em estreitos canaes entrincheirados por montes de areia, por onde se costuma navegar. No dia seguinte, reunidos, felizmente, todos, á tarde, os marinheiros, julgando-se já livres de perigo, tranquillizaram-se e não pensaram mais em tal, quando
de repente, sem ninguém o esperar, o leme
salta fora do eixo e quebra-se o navio. Veiu,
ao mesmo tempo, uma tempestade seguida
37
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de vento e aguaceiros, que nos atirou para
perigosos estreitos. O navio era arrastado,
sulcando areias e, por causa de freqüentes
solavancos, temiarnos que se fizesse todo em
pedaços. Porquanto, levados para um lugar
próximo e inclinando-se a nave já para outro
lado, expostas as relíquias dos Santos, que
cqmnosco traziamos para implorar o soccorro
divino, voltámos, e, lançando ás ondas o Cordeiro de Deus, applacada a tempestade, cahimos em um pego mais fundo, onde, deitada
a ancora e collocado o leme em seu lugar
propjio com pequeno trabalho e com grande
admiração de todos nós, esperávamos ficar
tranquillos até o romper da aurora.

offerecia: embaixo delia estavam as ondas
e em cirna as chuvas; estava tudo coberto
d'agua. Esgotava-se o porão quatro ou cinco
vezes por hora e, para dizer a verdade, nunca
se esvaziava. Ninguém podia conservar-se a
pé firme, mas, andando de gatinhas, corriam
uns pelo tombadilho, outros cortavam os mastros; aquell'outros preparavam as cordas e
amarras. Neste comenos, a lancha que estava atada á extremidade do navio, foi arrebatada pelo mar, partindo-se o cabo que a
prendia. Então, começaram todos a tremer
e a sentir vehemente terror: via-se a morte
deante dos olhos; toda a esperança de salvação estava posta em uma corda e, quebrada
esta, a nave ia inevitavelmente despedaçar-se
nos baixíos que a cercavam pela popa e pelos
lados. Corre-se á confissão. Já não vinha
cada um por sua vez, mas dois, e o mais depressa que cada qual podia. Em uma palavra,
fora fastidioso contar tudo o que se passou.
Rompeu-se a amarra: - - Está tudo consummado! gritaram todos.

O NAUFRÁGIO

Era um lugar fechado de todas as partes
por cachopos e monticulos de areia e somente
para o lado da proa havia uma estreita
sabida. Quando, no entanto, se começava a
descansar, eis que tudo se perturba na ameaçadora escuridão da noite; os ventos sopram,
com violência, do sul; cáe uma chuva immensa e, revolvido em todos os sentidos, o
mar abalava violentamente a embarcação, a
qual, já gasta pelo tempo, pouca resistência

CONFIANÇA

k
*•
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EM DEUS

Todavia, no meio de tudo isso, não deixavamos de confiar, com toda a fé, em Deus, J
-^eéZ.

3^*"
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Entretanto, não nos servindo de velas nem
de auxilio algum humano, éramos levados
sãos e salvos pelo meio das syrtes, para onde
a corrente nos arrebatava, e, receiando a
cada momento o choque da embarcação, expostos á chuva, perseguidos por desagradabilissirna tempestade, esperando a morte a cada
instante, passámos toda a noite sem dormir.
Ao amanhecer, recobrando algum alento, concertámos assim mesmo as velas, e, procu-

rando a terra, desejávamos, ao menos, arremessar o navio para a praia; mas, levados
por uma corrente mais favorável do que esperávamos, chegámos a um porto bastante
seguro, habitado por Índios, onde nos acolheram elles benignamente, e nos trataram
com humanidade. Finalmente, quão grande
fora à compaixão do Senhor para comnosco,
a qual não duvidamos que nos fosse propicia,
não só pelos merecimentos e preces da Bemaveriturada Virgem, como dos Santos, cujas
relíquias trazíamos comnosco, ficou bem {manifesto pelo desgraçado naufrágio de um navio que nos precedera, o qual, depois de ter
sabido para lugares de vaus, impellido por um
vento prospero, arrebatado, todavia, não só
pelo vento sul, mas também pela violência do
mar, encalhara na praia e se despedaçara;
com os seus apparelhos e utensílios nos resarcímos dos que havíamos perdido, e concertámos o nosso despedaçado navio. No dia
immediato ao da nossa arribada, visitando eu
com alguns irmãos as habitações dos indios, foi-nos apresentada uma criancinha,
quasi prestes a expirar. Falando nós a seus
pães para baptizal-a, elles annuiram de boamente a isso; baptizámol-a, e, algumas horas depois, foi levada para o Céo. Feliz riau-
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posto que cada um contasse com certeza morrer ali e mais curasse de salvar a alma do
que o corpo. Confiávamos não só nas relíquias dos Santos, mas também no patrocínio
da Santíssima Virgem Maria, tendo acontecido
estas cousas na noite antecedente ao dia da
sua Apresentação. Muitas vezes me veiu isso
ao pensamento. Eu creio em tudo, e muito
me consolava a idéa de que muitos de nossos
irmãos andavam por diversas regiões, tendo
todos o espirito elevado para Deus, e cujas
orações, subindo á presença divina, pediam
auxilio para nós outros, por cujos suspiros e
gemidos, finalmente, movida, a divina piedade pudesse prestar-nos os benefícios da
sua costumada misericórdia.
A SALVAÇÃO

fragio que conseguiu tal resultado ! Ahi, de- \
morámo-nos oito dias por causa dos ventos
contrários que reinavam. Sobrando-nos pouca
provisão para o resto da viagem, lançaram
os marinheiros a rede ao mar e colheram,
de um só barco, dois bois marinhos, os quaes,
apesar de serem tão grandes, não romperam
a rede, quando um só delles era sufficiente
para rasgar e despedaçar muitas redes. E assim fizemos o restante do caminho, provendo-nos com fartura a rnunificencia divina.

.Prescindamos de outros excerptos.
Parece-nos que estes já bastam para
nos dar uma idéa da grande facilidade com que escrevia Anchieta. Si
elle não era um poeta como Gil Vicente ou Antônio Ferreira -*• seus contemporâneos em Portugal - - compunha, pelo menos, em prosa e verso,
no Brasil, entre os índios, sem preoccupações de gloria ou renome literário, interessantes peças para canto
e declamação, em nada inferiores ás
da sua época.
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NOTAS SUPPLEMENTARES

1.—Ankiêta ou Anxiêta? — O nome
do poeta-missionario teve, por jiiuito
tempo, graphia e prosódia incertas.
Pereira da Silva, n'Os Varões lllustres do Brasil, muito embora soubesse
que o vocábulo é espanhol, graphou-o
como si fosse italiano : 'Anchietla (com
dois ti}. Dahi, naturalmente, o erro
dos que pronunciam Ankiêta. A este
propósito, o erudito Dr. João Monteiro, de saudosa memória, na brilhantíssima conferência que proferiu por occasião do Centenário Anchietano, fez
notar o desacerto prosódico, transcrevendo o seguinte reparo de J. A. Teixeira de Mello: «Pronunciam alguns
'Anquiêta erradamente, pelo que nos
i parece. Suppomos que se. deve conseri-^bL
.
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var ao ch o som de x e pronunciar-se
'Anxiêta, não só porque assim respeitamos, por via de regra, a Índole da
nossa língua, como nos accommodamos á da espanhola, a que incontéstavehnente este nome pertence...),
(Annaes da Bibl. Nac., vol. II, nota
á pag. 124). A pronuncia espanhola,
figurada em portuguez, é: Antxiêta.
2.—Araericanismo

de Anchieta. -

l

l,una boa, que cabe ao Brasil, é que
estas ilhas (segundo á descripcão geographica dos mais peritos) nem pertencem á Europa, nem á África, nem
á Ásia; e, consequentemente, pertencem ao mundo novo da America: com
razão, logo, coube a esta região este
principal fructo seu, e o communicar
ao mundo seu valor e estima.»
Eis porque Anchieta, nas conferências do seu centenário, foi considerado '
americano, quanto á sua pátria, e brasileiro, quanto á nossa historia.

Quanto a este ponto, interrogava o Dr.
João Monteiro na sua notável confer ê n c i a : - - « E r a Anchieta, pela nacionalidade de origem, nosso ou europeu ? » E respondia com as seguintes
palavras do Padre Simão de Vasconcellos, biographo do poeta-missionario:
«De todas as suas fortunas podemos ter em conta de primeira o darrios Teneriffe um Joseph, sujeito maior
do que cabia em nossa penna, pois
no orbe todo não cabe... — Outra for-

Pereira da Silva estas notas extrahidas da sua obra citada:
«No seio do Oceano Atlântico,
mais próximas da África que da America, correndo de 26 a 30 graus. de
latitude Norte, existem disseminadas,
e quasi que symetricamente collocadas, umas vinte ilhas, de todas as dimensões e da mais encantadora phy-
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3.—A pátria de Anchieta. — São de

sionomia. Haviam sido visitadas já
pelos Phenicios e Romanos. Eram conhecidas por Estacio Seboso e pelo
rei Juba. Fazem dellas comprida menção Plinio e Ptolomeu, dando-lhes o
nome de Ilhas Afortunadas.'Consideravam-se os seus habitantes descendentes dos Getulos e dos Lybios,
que residiam nas costas fronteiras da
África.
Desde que se desmoronou o Império Romano e desappareceu na noite
da idade-média, perdeu a Europa o
conhecimento destas ilhas. Decorrem
muitos séculos até que uns aventureiros castelhanos, pelo meiado do
anno de 1395, as descobriram de
novo.»
« Tornou-se o Archipelago das Canárias., durante o reinado de D. Fernando e de D. Isabel, possessão in-

disputavel da coroa espanhola (época
do descobrimento da America).
« E ' Teneriffe uma destas ilhas, a
maior, a mais cultivada e populosa.
Distingue-se pela elevação do seu pico,
que sobe a 11.424 pés acima do nivel do mar. A 40 léguas de distancia,
quando o horizonte está sereno e puro,
e nenhuma nuvem esconde a claridade
do dia, costumam os navegantes descobrir essa elevada montanha, de origem vulcânica, que ergue jnajestosamente a sua cabeça e some-a nas immensuraveis alturas, aonde não alcança a vista humana. »
4.—Valor literário de Anchieta.-

Parecem-nos, sobre este ponto, interessantes e úteis as notas que passamos a transcrever de Sylvio Roniero
(Historia da Lit. Brasileira, vol. I) :
«Apreciado pelo lado literário, Antiü
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chieta não foi propriamente um escriptor ; em seu temperamento nervoso
e arrebatado predominava a vontade :
era um homem de acção. Inspirados
e escriptos os seus trabalhos pela necessidade da predica e da conversão
dos gentios, ainda hoje, comtudo, são
interessantes ao lingüista, ao historiador e ao literato. Ao primeiro, porque entre elles nos veiu uma grammatica tupy e algumas poesias e outros escriptos nessa língua, que podem servir de base para o estudo do
americanismo ; ao historiador, porque as Annuas e Cartas são um rico
manancial de informações sobre o primeiro século da colonização do Brasil; ao literato, porquanto contem
versos portuguezes e bellos especimens de poesia latina. Anchieta escreveu nas quatro línguas : portugueza, espanhola, tupy e latina.
Qualquer que seja o juízo que a
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critica venha a formar, um dia, sobre
os trabalhos grammaticaes e lexicographicos de José de Anchieta; qualquer
que possa vir a ser esse juizo sobre as
suas producções poéticas e dramáticas, quer-me parecer que o melhor patrimônio que elle nos legou, como
escriptor, são as suas interessantissi- kv
mas cartas.»
De Eduardo Perié (Literatura 'Brasileira nos tempos coloniaes] :
«Warnhagen, Wolf e o próprio Fernandes Pinheiro embalde prescindiram, quasi, do vulto imponente do padre Anchieta. Em vão o deixaram na
sombra, porque a luz da nova sciencia illuminou a figura do grande thaumaturgo e grangeou-lhe a admiração
e respeito da posteridade. As investigações modernas provaram, até á saciedade, que é elle o verdadeiro fundador da literatura brasileira ». (Pag.
83).

De José Verissimo (Historia da Literatura Brasileira} :
«Foi seguramente um poeta... A
sua obra poética, a sua creação, é,
corno a sua purissima vida, toda1 votada ao ideal da ,sua vocação, esse
apostolado, que foi simultaneamente
um milagre de entendimento e de ingenuidade.» (Pag. 47).
5. — Época literária de Anchieta. -

Eis o que, sobre este assumpto, nos
informa Pereira da Silva:
«Quasi ignorada era a arte dramática, si bem que Juan de Encina e
outros engenhos a cultivassem nas Es- l
panhas antes que lhe desse algum lustre em Portugal o celebre Gil Vicente.
Foram publicadas as suas obras no
anno de 1550, já morto elle,—havendo até ali sido conhecidas pela só gente
selecta da corte de D. Manoel. Antônio Ribeiro Chiado, Antônio Prestes e
Balthasar Dias seguiram as suas pi50

sadas, e os seus autos formaram o
theatro portuguez até que Francisco
dê Sá de Miranda, Luiz de Camões e
Antônio Ferreira, do meiado para o
fim do século, offereceram composições menos irregulares, que são, todavia, reminiscencias das literaturas grega e romana, imitações de Plauto, Terencio e Menandro, antes que verdadeiras composições dramáticas, nas
quaes livre deve ser a inspiração, livre
o seu desenvolvimento e livres os seus
meios de acção.
E que se podia exigir, em 1556,
de um homem que deixara ainda moço
Portugal, e nesta terra do Brasil, cercado então de selvagens indigenas e
de colonos sem instrucção, existia no
meio, por assim dizer, da barbaria ?
Procurou traçar os seus diálogos, como
meio de moralizar o povo. Logrou o
seu intento. E convém declarar que
muitos autos sagrados, que com ap51

plausos se representavam em algumas
cortes de príncipes e reis da Europa
daquella época, não eram superiores
aos diálogos de José de Anchieta. Causavam profunda sensação sobre os
seus ouvintes. Continham originalidade, porque os autos que se representavam nas cortes de França, de Portugal, de Espanha e de Itália • tratavam quasi exclusivamente de assump.tos religiosos, e os diálogos de José
de Anchieta É confundiam o profano
com o sagrado, e os actos da vida humana com os julgamentos da potestade divina, dirigindo-se ao povo que
o ouvia, e pintando-o com as suas
vestes e seus costumes.» (V. Os Varões lllustres do Brasil, vol. I, pags.
61-63.)
6 . — A figura, de Anchieta na poesia. - - Encerramos estas notas com alj, gumas producções poéticas. 'Ne l Ias se
52

fV nos lembra, ou pinta, de relance, a
figura radiosa do poeta-missionario.
Eil-as:
JOSÉ' DE ANCHIETA

Vulto mystico e nobre, que apparece
Nas nossas selvas c'o fulgor de um santo:
- A paz no coração, no lábio a prece,
O olhar ungido em rnysterioso encanto.
A
O
O
E

sua voz combate e fúria esquece
selvagem feroz, preso de espanto...
solo nu palpita e reverdece,
alfombra-lhe o caminho um flóreo manto.

Surgindo no fragor de lucta accesa,
Ódios e paixões vencia, a fé mostrando
Na humanidade, por única defesa...
- Alma que a essência divinal continha,
- Peito de heróe castíssimo, encerrando
A meiguice e o candor da criancinha.
ZALINA ROLIM.
UMA LIÇÃO DE ANCHIETA
A escola aos índios. Aos muros, painéis religiosos;
em toda a extensão da sala, troncos deitados de
arvores, servindo de bancos. AneJiieta occupn wiia
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cadeira, e escreve, na areia de um tabuleiro, as
letras do alpiiabeto, que os discípulos repetem em
voz alta. Depois da ultima, suspendendo o ramo
florido, com que as traçara, diz

JOSÉ' DE ANCHIETA

Esse que as vestes ásperas cingia,
E a viva flor da ardente juventude
Dentro do peito a todos escondia;

ANCHIETA :
- Agora, vamos, ' filhos,
Findar vossa lição;
Primeiro é o trabalho,
Depois a refeição.

Que em paginas de areia vasta e rude
Os versos -escrevia e encommendava
A mente, como esforço de virtude, —

O A-B-C da carta
Sabeis a me encantar;
Passastes adeante...
Já ides soletrar.

Esse, nos rios de Babel, achava
Jerusalém, os cantos primitivos,
E novamente aos ares os cantava.
Não procedia então como os captivos
De Sião, consumidos de saudade,
Velados de tristeza e pensativos.

As letras conhecendo,
Juntal-as bem é ler:
Começa por um nome
Que vós deveis saber.
Por quê tanto arruido?
Silencio, filhos meus !
Escrevo e dicto 'as letras:
D-E-U-S...
Os ÍNDIOS :

-DEUS!...
MELLO MORAES FILHO.

Os cantos de outro clima e de outra idade
Ensinava, sorrindo, ás novas gentes,
Pela língua do amor e da piedade.
E iam cahin'do os versos excellentes
No abençoado chão, e iarn cahindo
Do mesmo modo as rnysticas sementes.
Nas florestas, os pássaros, ouvindo
O nome de Jesus; e os seus louvores,
Iam cantando o mesmo canto lindo.
-eqgSP-—
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Eram as notas*corno alheias flores
Que verdejam no meio de verduras
De diversas origens e primores.
Anchieta, soltando as vozes puras,
Achas outra Sião neste hemispherio,
E a mesma fé e igual amor apuras.
Certo, ferindo as cordas do psalterio,
Unicamente contas divulgal-a
A palavra christã, e o seu mysterio.
Trepar não cuidas a luzente escala
Que aos heroes cabe e leva á clara esphera,
Onde eterna se faz a humana fala;
Onde os tempos não são esta chimera
Que apenas brilha e logo se esvaéce,
Como folhas de escassa primavera;
Onde nada se perde nem se esquece,
E no dorso dos séculos trazido,
O nome de Anchieta resplandece
Ao vivo nome do Brasil unido.
•
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