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MACHADO DE ASSIS

I
SUA VIDA

Machado de Assis é, sem duvida,
o vulto mais eminente e a figura
mais complexa desta nossa Galeria de
Grandes Homens. Na poesia, no conto,
no romance, na chronica, na critica,
- em todos os ramos da actividade
literária, teve elle, deveras, um relevo inconfundível. Atravessando incólume trez estádios das nossas lê-

Iras, soube I r a n s i g i r com a, evolução da
literatura brasileira, sem perder a sua
linha de sobriedade e distincção. Infenso a escolas, a nenhuma quiz elle
adherir, sinão em parte, para conservar, com a independência, a sua individualidade artística. Varias gerações
de poetas e prosadores por elle passaram reverentes, tributando sincera homenagem ao seu talento, á sua arte
e á sua modéstia.
Foi pelo próprio esforço, pacientemente, sem hostilizar ninguém, que
Machado de Assis se elevou á eminência luminosa da gloria literária.
Mais urna razão para o recommendarmos, aqui, como uni modelo, aos
nossos jovens patrícios.
***

José Maria Machado de Assis teve
origem muito humilde. Seus pães
Francisco José de Assis e Maria Leo4

poldina Machado de Assis
eram
pessoas de cor e viviam como aggregados de urna antiga chácara do Rio
de Janeiro, no morro do Livramento.
Seu genitor era um pobre operário, pintor de casas. Sua mãe, auxiliando o marido, trabalhava, por salário,'na habitação do senhorio, para
que ao casal não faltassem os recursos
necessários á subsistência.
Como era natural, a infância de
Machado de Assis correu cheia de
inquietações, apesar da simplicidade
e modéstia de seus pães. Não teve
elle, corno é de imaginar, os prazeres
e distracções de outras crianças bem
favorecidas da fortuna. Comtudo, sempre se mostrou contente com a sua
sorte e resignado ás vicissitudes de
uma vida, toda travada de difficuldades e incertezas.
Para não deixar de f r u i r a sua liberdade i n f a n t i l , brincava no morro

do Livramento, a caçar pássaros, ou
divertia-se na praia em que as canoas, carregadas de ervas e fructas,
vinham todas as manhãs abicar, trazendo provisões das ilhas próximas,
sinão do interior do litoral.
Já se vê que poucos deviam ser
os seus companheiros de folgares infantis. Criado assim, em bairro tão
escassamente habitado, era natural
que Machado de Assis, por uma lei
fatal do meio, se habituasse ao isolamento e á reserva para com os que
delle se aproximassem. Esta circumstancia particularíssima da sua infância influiu poderosamente em toda a
sua vida de escriptor.

Machado de Assis aprendeu as primeiras letras numa escola publica.
Dahi sahiu para continuar os estudos
com o padre-mestre Silveira Sarmento

que, durante o seu aprendizado de
latim e outras matérias, o fazia servir
como sacristão na igreja da, Lampadosa. Julga-se, com visos de verdade, que sua mãe, por ser muito devota, houvesse, até certo ponto, concorrido para que lhe dessem, na igreja, tal oecupacão. O meio em que elle
agora se encontrava não podia deixar de influir-lhe profundamente no
espirito. A que lia atmosphera de religiosidade não tardou a saturar-lhe a
alma, ainda infantil, de tal ou qual
mysticismo ingénuo, - - mais de poeta que de crente...
Assim predisposto, não era de estranhar que lhe deixasse uma impressão profunda o celebre sermão que,
na capella imperial, sobre a vida de
S. Pedro de Alcântara, pregara Mont'
Alverne, em 1854, a instancias do
Imperador. Admirando, em alto grau,
o insigne franciscano, afastado da tri-

buna sacra, 'durante, mui Los annos,
pela cegueira, publicou Machado de
Assis, em 1856, uni estudo sobre o
notável panègyrista de S. Pedro de
Alcântara. Dois annos após, obedecendo á mesma influencia religiosa,
deu á publicidade uma poesia com o
titulo - A Morte no Calvário, dedicada ao padre-mestre Silveira Sarmento. Os seus primeiros versos, porém, ao que se presume, fêl-os Machado de Assis a.o perder sua mãe e
sua única irmã. São expansões lyricas consoante o sentimentalismo romântico da época. Não têm, já se vê,
a desejada correcção de forma, mas
trazem, por certo, o cunho precioso
da sinceridade. E já não é pouco.
*
* *

Após as novas núpcias de seu pae,
entrou Machado de Assis numa crise
de serias difficuldad.es. O que ganha-

va o modesto operário mal chegava
para a manutenção do novo casal.
Era, portanto, forçoso que o jovem
cultor das letras, por si só, affrontas.se a situação e buscasse, para si,
alhures, os necessários meios de subsistência. Urgia-lhe, mesmo, violentar
um tanto o seu génio tímido e humilde, para vencer os obstáculos antepostos á sua subsistência. Mas, como ?
Aferrando-se aos livros dia e noite.
Só assim, pelo estudo e pelo trabalho, poderia apparelhar-se para vencer as vicissitudes da sorte.
Graças á sua grande força de vontade, revelada desde a infância em
muitos momentos de lucta pela vida, foi Machado de Assis, através de
indecisões e desenganos, vencendo os
óbices que desde muito se lhe antolhavam. Era tal a sua carência de recursos, que, para os seus primeiros
estudos, os livros necessários foram-

lhe fornecidos pelo padre-mestre Sarmento, seu protector e amigo. Os que
este lhe não podia dar. tomava-os elle
de empréstimo aos alfarrabistas ou
belchiores (como hoje chamamos aos
negociantes de livros usados). Entretanto, a livraria que mais lhe empolgava a curiosidade era a de Paula
Brito, no largo do Rocio. Ali passava
elle as suas horas de lazer, em confabulação com o proprietário, - - mestiço como elle e também cultor das
letras. Foi este, depois do padre-mestre Sarmento, o seu melhor protector
e amigo.
Como era ali, naquella modesta
loja de livros, o ponto de encontro
dos literatos e políticos da época, não
tardou Machado de Assis a- travar
conhecimento com escriptores e poetas de nomeada como Gonçalves Dias,
Domingos Magalhães, Araújo PortoAlegre, Macedo, Teixeira e Sousa,
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Laurmclo Rabello, Casimiro de Abreu
e outros.
Mas, como foi que Machado de
Assis travou relações com Paula Brito ? Ignora-se. E' de crer que o jovem
literato, vencendo a sua natural timidez, se animasse a procurar o jornalista, sempre acolhedor e benévolo
para com os neóphytos das letras. Foi
em 1855, na Marmota Fluminense, revista literária de Paula Brito, que Machado de Assis publicou os seus primeiros ensaios. Por espaço de trez
ânuos, quasi sem interrupção, o auspicioso estreante só escreveu versos,
- uns amorosos, outros elegíacos, espelhando nelles os sonhos ou desillusões dos seus dezeseis annos desencantados. A natureza maravilhosa
do Rio de Janeiro não lhe impressionava a alma: estava elle todo
absorto nas esperanças, inquietações
ou desenganos do seu amor.

vesse para a ofíicina: deu-lhe um lugar no seu gabinete de director... FezIhe mais: tornou-se seu protector e
amigo.

Com o fallecimento de Manoel António de Almeida, ern 1861, num naufrágio, entrou Machado de Assis em
nova crise de difficuldades. Quem dali
por deante o protegeria ? Felizmente
para o canhestro typographo, o inolvidável autor das Memórias de um
Sargento de Milícias não lhe fora apenas um amigo e protector. Mais longe
levara a sua generosidade: grangeara-lhe mais dois valiosos amigos.
Quem eram elles ? Quintino Bocayuva e Francisco Octaviano. Nestes descobriu Machado de Assis duas almas irmãs da sua, com o mesmo apurado senso esthetico, o mesmo fino
gosto literário, o mesmo horror á vul14

Sobretudo
controu Machado de Assis não só um
mestiço, como elle, retraindo e tímido, rnas um mestre leal e bem intencionado.
Em Quintino Bocayuva também
achou o nosso incipiente poeta um
temperamento artístico como o seu.
ndo quasi da mesma idade, havia
entre ambos uma grande affinidade
intellectual. Harmonizavam-se perfeitamente nos seus tentamens de gloria literária. Sincero admirador do
humilde belletrista, tinha Quintino um
grande desgosto ao ver mal aquilatados os méritos do seu talentoso amigo que, riaquella época (1860), contava apenas vinte annos.
Como se sabe, em 1858, na Imprensa Nacional, deixara Machado de
Assis de ser typographo, para assumir o lugar de revisor de provas. Nesse mister foi que ali o procurou Ouin-

f i n o para lhe dar, em 1861, um posto
no jornalismo diário. A Machado de
Assis, porém, era-lhe indifferente a
política. Não tinha opiniões partidárias, nem jamais as teve. Embora
trabalhasse entre liberaes ardorosos
como Saldanha Marinho, Octaviano,
Quintino e Pedro Luiz, a política,
ainda assim, não logrou seduzil-o.
Evitou sempre, cauteloso, o perigoso
contagio... Nem ha, mesmo, em qualquer dos seus livros, yestigio algum
dessa, influencia nefasta. Odiava o regimen despótico dos partidos e a escravização dos indivíduos ás necessidades ou interesses dos grupos poli ticos.

Ao que se imagina, fora intensa
a impressão deixada no espirito juvenil de Machado de Assis pelo meio
literário em que se estreara. Domin-

,>'os Magalhães, com os 'Suspin
ticos, Gonçalves Dias, com os Primeiros Cantos, e Alencar, corn o Gua<"any, infiltraram-lhe no animo esse
estro de nacionalismo, característico
da evolução romântica em nosso paiz.
Mas não era só a poesia que o encanava : seduzia-o também o theatro. A
sua estréa, nesse género de literatura, fizera-se com a phantasia dramática— Desencantos, editada, em 1861,
por Paula Brito. Seguiram-se-lhe, em
1863, duas pequenas comedias - - O
Caminho da Porta e O Protocollo, levadas á scena no Atheneu Dramático.
Acontecia, porém, que as peças de
M achado de Assis eram mais para se
lerem que para se representarem. Por
isso. não alcançaram do publico os
applausos sonhados pelo autor. Não
obstante, o operoso literato escreveu,
depois, com admirável primor de forma, mais algumas comedias, repre-

í

sentadas, com êxito, em salões particulares, ou em palcos de associações literárias. Entretanto, não era o
theatro o campo em que, corn mais
fulgor, devera ostentar-se o seu omnimodo talento.

Foi no Diário do Rio de Janeiro
que Machado de Assis se estreou na
imprensa diária. Era elle, ali, o cozinheiro da folha. Noticiário, notas
bibliographicas, secções humoristicas
e até os annuncios ficaram a seu cargo.
Excusado é dizer que tudo isso elle
o fazia com primor e graça. Por tal
motivo, dentro eni poucos rnezes, a
direcção do jornal confiava-lhe, também, os folhetins - Semana Literária e Conversas Eebdomadarias. Embora muito moço (pois contava apenas 22 annos), já possuia uma notável cultura artística. Os seus predi-

cados de critico, revelou-os Machado
de Assis, então, nos artigos e chronicas escriptos para o Diário do Rio.
Comquanto absorvido pelo labor extenuante de uma folha diária, achava
elle, ainda assim, algumas horas de
folga para collaborar em revistas de
literatura e arte, como O Futuro, de
Faustino Xavier de Novaes, o notável satirico portuguez, que a elle,
mais tarde, devia ligar-se, não só pelos laços de amizade e admiração literária, mas também pelos de parentesco.
Necessitando redobrar de esforços
na lucta pela vida, entregou-se Machado de Assis, nessa quadra de intensa actividade intellectual, á traducção aprimorada, rigorosamente vernácula, de dramas fraricezes. As suas
traducções, taes como a d'0 Anjo da
Meia Noite, foram sempre bem recebidas pelo publico.
19
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Não era, porém, a acquisição de
recursos pecuniários o que constituía:,
para Machado de Assis, a chave da
felicidade. Não era. No seu intimo,
como de um chãos de incertezas e
esperanças, surgia, para elle, um mundo novo, cujas esplendidas perspectivas, embora longínquas, deliciosamente o encantavam. Esse luminoso
ideal de felicidade era um amor que,
como urna febre do coração, tinha crises de exaltação e abatimento. E foi
durante essa quadra febril da mocidade que elle. a pouco e pouco, nos
interregnos da faina jornalística, escreveu os idyllios e madrigaes do seu
primeiro livro de versos, publicado,
em 1864, com o syrnbolico titulo de Chrysullidas. Foi uma estréa auspiciosissirna. Os applausos corri que lhe
coroaram as primícias poéticas abriram-lhe um horizonte, não diremos
- de felicidade, mas
de gloria. E
20

bem merecidos eram esses applausos.
O novo poeta, embora romântico, distinguia-se altamente dos seus pares:
era correcto na métrica e aprimorado
na expressão. Além disso, revelava,
em todas as suas producções lyricas,
uma sensibilidade finíssima, uma admirável disciplina esthetica, um inexcedivel bom-gosto literário,
Pouco tardou, porém, que Machado
de Assis, senhor absoluto da forma, se
apresentasse de novo ao publico como
um extraordinário burilador do verso,
m 1870, publicava elle o seu seundo volume de poesias - - Phalenas.
Já não era, o poeta apaixonado das
Chrysallidns: povoavam-lhe a, mente
sonhos menos inquietos, aspirações
mais calmas... Haviam-se-lhe dissipado as phantasias da adolescência.
Agora, outro ideal lhe alvorecia n'alma. E' que o poeta, nesse volume,
antava o seu noivado. Encontrara,
21

afinal; aquella que, na vida, devera
ser, até á morte, o complemento necessário do seu ser.

As Americanas, publicadas em
1875, revelavam, em Machado de Assis, uma nova face do seu lyrismo.
Dir-se-ia que, sob o influxo de Gonçalves Dias e Alencar, quiz elle pagar também o seu tributo ao indianismo romântico. E pagou-o, mas de um
modo original. O meio da acção, o
theatro dos episódios, os scenarios
constituídos pelas pompas e esplendores da natureza brasílica pouco lhe
importavam: era a alma do selvagem que lhe absorvia toda a attenção.
Não era mais o lyrico amoroso a expandir-se em sonhos e queixumes:
era já o psychologo a revelar-se através do poeta. E assim encerrou Ma22

chado de Assis a sua primeira phase
literária.

Até 1867 trabalhou Machado de
Assis na redacção do Diário do Rio.
O exíguo ordenado que, apesar do seu
labor intensissimo, ali lhe pagavam,
não lhe podia, de modo algum, melhorar a situação. Levava elle uma vida
quasi de penúria, pois o proprietário
do jornal, cônscio da sua necessidade, lhe retribuía miseravelmente o
trabalho. Dessa situação precarissima
veiu Jibertal-o, naquelle anno, o desembargador Zacharias de Góes e Vasconcellos, nomeando-o para o cargo
de redactor auxiliar do Diário Official.
Raiava, então, para Machado de Assis, uma aurora de abastança e conforto. Como que a fortuna, afinal, lhe
batera á porta. Decorridos quatro
annos naquelle diário, galardoaram23

li-o, em 1873, com a nomeação de
official da secretaria de Agricultura,
Commercio e Obras Publicas.
Desse posto, no funccionalismo publico, subiu Machado de Assis a mais
elevados cargos do mesmo ministério, chegando, afinal, ao de director.
Graças á vida, relativamente tranquilla, que então levava, foi. que elle, com
mais lazer para o estudo e para o labor literário, escreveu os seus admiráveis romances, - - obras-primas de
a r t e - e vernaculidade.

para a sua aposentadoria, Machado
de Assis, cuja vida conjugal era uma
ventura perenne, preferiu continuar
no trabalho que lhe dera uma relativa abastança. Parco nos seus hábitos, humilde por índole e modesto
nas suas aspirações, o grande escriptor, não tendo filhos, achava que,
para si e para a dedicadíssima consorte, havia attingido a áurea mediocritas horaciana.
E nessa invejável felicidade domestica veiu a Morte buscar-lhe a
carinhosa companheira, para, quatro
annos depois, conduzil-o também comsigo. A perda dolorosissirna da extremosa esposa, ferindo-lhe fundo o
coração, abreviou-lhe a existência.

Machado de Assis consorciou-se,
em 1869, com I). Caroliria Augusta
Xavier de Novaes, irmã do poeta portuguez Faustino Xavier de Novaes,
geralmente applaudido no Brasil, pelas suas graciosas poesias satíricas.
Após muitos annos de serviço publico, contando já o tempo necessário

Machado de Assis perdeu a sua
idolatrada Carolina a 20 de outubro
de 1904. Ou ao doloroso lhe. fora este
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golpe, elle mesmo o deixou transparecer naquelle já celebre soneto que
é, talvez, depois do Alma minha gentil, de Camões, o mais emotivo da
língua portugueza. Leiamol-o:
Querida, ao pé do leito derradeiro
Em que descansas dessa longa vida.
Aqui venho e virei, pobre querida,
Trazer-te o coração do companheiro.
Pulsa-lhe aquelle affecto verdadeiro
Que. a despeito de toda a humana lida,
Fez a nossa existência appetecida,
E num recanto poz um mundo inteiro.
Trago-te flores, - restos arrancados
Da terra que aos viu passar unidos
E ora mortos nos deixa e separados.
Que eu, se tenho nos olhos malferidos
Pensamentos de vida formulados,
São pensamentos idos e vividos.

te solidão da viuvez, o seu derradeiro
livro - - o Memorial de Ayres. Esse
livro é, em grande parte, uma autobiographia. Ahi, embora sob o véo
da ficção literária, se vê pintado, a
traços rápidos, por mão de mestre, o
seu lar pobre, mas feliz, onde, com
amoroso carinho, põe ern destaque luminoso o meigo perfil da sua inolvidável Carolina.
O Memorial de Ayres veiu á luz
em 1908. Nesse mesmo anno, a 29
de setembro, pela manhã, victima de
indebellavel enfermidade, que atrozmente o torturou nos seus últimos dias
de vida, descansou, para todo o sempre, o primoroso artista da prosa e
do verso - - radiosa e immorredoura
gloria da literatura brasileira!

Torturado pela incurável saudade
da esposa, Machado de Assis, sem que
ninguém o soubesse, escreveu, na t.ris26
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Data, de 1861. o primeiro livro de
Machado de Assis. Tinha eiJe, então,
apenas 22 annos. O uJtimo é de 1908,
anno do seu fallecimento, aos 69 de
idade.
Deu e l lê a lume, no anno da sua
estréa literária, dois trabalhos: Desencantos, phantasia dramática, e Queda que as mulheres têm para os tolos, comedia traduzida do írancez.
Em 1868, publicou um folheto com o
titulo Theatro, encerrando as duas co-

medias - - O Protocollo e O Caminho
da porta. Em 1864, fez imprimir mais
uma comedia, Quasi ministro, e o seu
primeiro volume de versos - - Chrysallidas. Em 1870, deu á publicidade
os Contos fluminenses e o seu segundo livro de versos - - Phalenas; em
1872, o " romance Resurreição; em
1873, as Historias da meia-noite.
Em 1874, fez apparecer a sua novella - - A mão e a luva. Em 1875,
sahiu o seu terceiro volume de poesias
- Americanas. Após estes livros vieram trez romances: em 1876, Helena; em 1878, Yayá Garcia; em 1881,
Memórias posthumas de Braz Cubas.
A seguir, publicou mais duas collecções de contos : em 1882, Papeis avulsos; em 1884, Historias sem data. O
seu romance Quinoas Borba appareceu
em 1892. Em 1896, vieram as Varias
historias e, em 1899, as Paginas Recolhidas. Os romances D. Casmurro
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II
OBRAS DE MACHADO DE ASSIS

e Esaú e Jacob foram publicados,
respectivamente, em 1900 e 1903. Em
1906, foram editadas as Relíquias de
casa, vellia. Em 1908, sahiu á luz,
como já dissemos, o seu ultimo livro
Memorial de Ayres.
Machado de Assis collaborou em
vários jornaes e revistas, - - a saber:
O Parahyba, O Espelho, Marmota Fluminense, O Futuro, O Globo, Diário
do Rio de Janeiro (1860-1867), O
Cruzeiro, Jornal das Famílias, lllustração Brasileira, Revista Brasileira,
Semana lllustrada, Archivo Popular,
A Estação e Gazeta de Noticias. Nesta
ultima, durante cinco annos consecutivos (1862-1867), escreveu a chronica A Semana. Na imprensa, usou diversos pseudonymos, entre os quaes
Eleazar e Manas sés.

Depois da sua morte, foram publicados quatro volumes de produccões
suas esparsas em jornaes e revistas:
Novas relíquias (prosa e verso), Theatro, Critica e A Semana.
O exíguo espaço de que, nestes
voluminhos, podemos dispor, não nos
perinitte fazer uma anthologia abundante das obras de Machado de Assis, - - aliás já bastante conhecidas de
todos quantos se prezam de conhecer
e amar a nossa literatura.
Os excerptos adeante transcriptos
darão, porém, não só a nota psychologica do grande escriptor na longa
evolução do seu peregrino espirito,
mas também a feição caracteristica
do seu primoroso estylo, - - estylo deveras original e iriconfundivel.

* **
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IMPRENSA NACIONAL
Bikliiteca do Serviço Saciai

OS DOIS HORIZONTES
(.Não se acha cm nenhum livro do nosso biographaclu esta
Qonoeituosa pofwia,. Segundo parece, é bem antiga. Deve .sor um
dos seus primeiros ensaios poéticos. Transcrevemol-a, antes de
outra,s, por Her, na ordem chronologioâ, uni interessante documento literário.)

Ou ambições de grandeza
Que no espirito calou;
Desejo de amor sincero
Que- o coração não gosou;
Ou um viver calmo e puro
A' alma convalescente,
- Tal é na hora presente
O horizonte do futuro.

Dois horizontes fecham nossa vida:
Um .horizonte — a saudade
Do que não ha de voltar;
Outro horizonte — a esperança
Dos tempos que hão de chegar;
No presente — sempre escuro —,
Vive a alma ambiciosa
Na illusão voluptuosa
Do passado e do futuro.
Os doces brincos da infância
Sob as asas maternaes,
O voo das andorinhas,
A onda viva e os rosaes,
O goso do amor, sonhado
Num olhar profundo e ardente,
— Tal é na hora presente
O horizonte do passado.
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No breve correr dos dias,
Sob o azul do céo, -- taes são
Limites no mar da vida:
- Saudade ou aspiração.
Ao nosso espirito ardente,
Na avidez do bem sonhado,
.Nunca o presente é passado,
Nunca o futuro é presente.
Que scismas, homem? -- Perdido
No mar das recordações,
Escuto um eco sentido
Das passadas illusões.
Que buscas, homem? — Procuro,
Através da. immensidade,
Ler a doce realidade '
Das illusões do futuro.
Dois horizontes fecham nossa vida.
33

VERSOS A OORINNA
(Fragmento)

A minha alma, talvez, não é tão pura,
Como era pura nos primeiros dias;
Eu sei: tive choradas agonias
De que conservo alguma nódoa escura,
Talvez. Apenas á manhã da vida
Abri meus olhos virgens e minha alma,
Nunca mais respirei a paz e a calma,
E me perdi na poríiosa lida.
Não sei que fogo interno me irnpellia
A conquista da luz, do amor, do goso;
Não sei que movimento imperioso
De um desusado ardor minha alma enchia.
Corri de campo em campo e plaga em plaga,
(Tanta anciedade o coração encerra!)
A ver o lírio que brotasse — a terra,
A ver a escuma que cuspisse -- a vaga.

Nada! Volvi o olhar ao céo. Perdi-me
Em meus' sonhos de moço e de poeta;
E contemplei, nesta ambição inquieta,
Da muda noite a pagina sublime.
Tomei nas mãos a cythara saudosa,
E soltei entre lagrimas um canto...
A terra brava recebeu meu pranto
E o eco repetiu-me a voz chorosa.
Foi em vão. Como urn languido suspiro,
A voz se me calou, e do ínvio monte
Olhei ainda as linhas do horizonte.
Como se olhasse o ultimo retiro.
Nuvem negra e veloz corria solta
O anjo da tempestade annunciando;
Vi ao longe as alcyones cantando
Doidas correndo á flor da agua revolta.
Desilludido, exhausto, ermo, perdido,
Busquei a triste estancia do abandono,
E esperei, aguardando o ultimo somno,
Volver á terra, de que fui nascido.

Mas, no areial da praia, no horto agreste,
Tudo aos meus olhos ávidos fugia...
Desci ao chão do valle que se abria,
Subi ao cume da montanha alpestre.
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A MORTE DE OPHELIA
(ParaphrciKe)

Junto ao plácido rio
Que entre margens de relva e fina areia
Murmura e serpenteia,
O tronco se levanta,
O tronco melancólico e sombrio
De um salgueiro. Uma fresca e branda aragem
Ali suspira e canta,
Abraçando-se á tremula folhagem
Que se espelha na onda voluptuosa.
Ali, desditosa,
A triste Ophelia foi sentar-se um dia.
Enchiam-lhe o regaço umas capellas
Por suas mãos tecidas
De varias flores bellas,
Pallidas margaridas,
E rainunculos, e essas outras flores
A que dá feio nome o povo rude,
E a casta juventude
Chama «dedos da morte». O olhar celeste
Alevantando aos ramos do salgueiro,
Quiz ali pendurar a offrerida agreste.
Num galho traiçoeiro
Firmara os lindos pés, e já seu braço,
Os ramos alcançando,
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Ia depor a offrenda peregrina
De suas flores, quando,
Rompendo o apoio escasso,
A pallida menina
Nas aguas resvalou; foram com ella
Os seus «dedos da morte» e as margaridas.
As vestes estendidas
Algum tempo a tiveram sobre as aguas,
Como sereia bella,
Que abraça ternamente a onda amiga.
Então, abrindo a voz harmoniosa,
Não por chorar as suas fundas mágoas,
Mas, por soltar a nota deliciosa
De uma canção antiga,
A pobre naufragada
De alegres sons enchia os ares tristes,
Como se ali não visse a sepultura,
Ou fosse ali criada.
Mas de súbito as roupas embebidas
Da lympha calma e pura
Levam-lhe o corpo ao fundo da corrente,
Cortando-lhe no lábio a voz e o canto.
As aguas homicidas,
Como a lage de um túmulo recente,
Fecharam-se; e sobre ellas,
Triste emblema de dor e de saudade,
Foram nadando as ultimas capellas.
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SONETO DO NATAL

Um homem — era aquella noite amiga,
Noite enrista, berço do Nazareno, —
Ao relembrar os dias de pequeno,
E a viva dansa, e a lépida cantiga,
Quiz transportar ao verso doce e ameno
As sensações da sua idade antiga,
Naquella mesma velha noite amiga,
Noite enrista, berço do Nazareno.
Escolheu o soneto... A folha branca
Pede-lhe a inspiração; mas, frouxa e manca,
A penna não acode ao gesto seu.
E, em vão luctando contra o metro adverso,
Só lhe sahiu este pequeno verso:
« Mudaria o Natal ou mudei eu ? »

A MORTE IX) SINEIRO DA GLORIA
(JExcerpto de uma chronica)

Entre taes e tão tristes casos da semana,
como o terremoto de Venezuela, a queda do
Banco Rural e a morte do sineiro da Gloria,
o que mais me commoveu foi o do sineiro.

i'í

Conheci dois sineiros na minha infância,
aliás trez, — o Sineiro de S. Paulo, drama
que se representava no theatro S. Pedro, o Sineiro âa Notre Dame de Paris, aquelle
que fazia um só corpo, elle e o sino voavam
juntos, em plena idade-média, e um terceiro,
que não digo, por ser caso particular. A este,
quando tornei a vêl-o, era caduco. Ora, o da
Gloria, parece ter lançado a barra adeante de
todos.
Ouvi muita vez repicarem, ouvi dobrarem
os sinos da Gloria, mas estava longe absolutamente de saber quem era o autor de ambas as
falas. Um dia cheguei a crer que andasse nisso electricidade. Esta força mysteriosa ha de
acabar por entrar na, igreja e já entrou, creio
eu, em forma de luz. O gaz também já ali se
estabeleceu. A igreja é que vae abrindo a porta ás novidades, desde que a abriu á cantora de sociedade ou de theatro para dar aos
solos a voz de soprano, quando nós a tinhamos trazida por D. João VI, sem despir-lhe
as calças. Conheci uma dessas vozes, pessoa
velha, pallida e desbarbada; cantando, parecia moça.
O sineiro da Gloria é que não era moço.
Era um escravo, doado em 1853 áquella igre-

era servir á Gloria, tocando sinos, e tocar os
sinos para servir á Gloria, alegremente ou
tristemente, conforme a ordem. Pôde ser até
que, na maioria dos casos, só viesse a saber
do acontecimento depois do dobre ou do repique.
Pois foi esse homem que morreu esta semana, com oitenta annos de idade. O menos que
lhe podiam dar era um dobre de finados, mas
deram-lhe mais; a Irmandade do Sacramento
foi buscal-o á casa do vigário Molina para, a
igreja, rezou-se-lhe um responso e levaramn-o para o cemitério, onde nunca jamais tocará sino de nenhuma espécie; ao menos, que
se ouça deste mundo.

já, com a condição de a, servir dois annos.
Os dois annos acabaram em 1855, e o escravo ficou livre, mas continuou o officio. Contem bem os annos, quarenta e cinco, quasi
meio século, durante os quaes este homem governou uma torre. A torre era elle: dali regia a parochia e contemplava o mundo.
Em vão passavam as gerações, — elle não
passava. Chamava-se João. Noivos casa,vam,
elle repicava ás bodas; crianças nasciam, elle
repicava ao baptizado; pães e mães morriam,
elle dobrava aos funeraes. Acompanhou a historia da cidade. Veiu a febre amarella, o cholera-morbus, e João dobrando. Os partidos subiam ou cabiam, João dobrava ou repicava,
sem saber delles. Um dia começou a guerra
com o Paraguay, e durou cinco annos; João
repicava e dobrava, dobrava e repicava pelos
mortos e pelas victorias. Quando se decretou
o ventre livre das escravas, João é que repicou. Quando se fez a abolição completa,
quem repicou foi Jpão. Um dia proclamou-se
a Republica, João repicou por ella, e repicaria pelo império, se o império tornasse.
Não lhe attribuas inconsistência de opiniões; era o officio. João não sabia de mortos nem de vivos; a sua obrigação de 1853

Senhores. - - Tenho ainda presente a éça
em que, por algumas horas ultimas, pousou o
corpo de José de Alencar. Creio que jamais o
espectáculo da morte me fez tão singular impressão. Quando entrei na adolescência, fulgiam os primeiros raios daquelle grande engenho; vi-os depois era tanta copia e com tal
esplendor que eram já um sol, quando entrei na mocidade. Gonçalves Dias e os homens
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A ESTATUA DE JOSÉ DE ALENCAR

(

do seu tempo estavam feitos; Alvares de Az^vedo, cujo livro era a boa-nova dos poetas,
fallecera antes de revelado ao mundo. Todos
elles influíam profundamente rio animo juvenil que apenas balbuciava alguma coisa; mas
a acção crescente de Alencar dominava as
outras. A. sensação que recebi no primeiro
encontro pessoal com elle foi extraordinária;
creio ainda agora que não lhe disse nada, contentando-me , de fital-o com os olhos assombrados do menino Heine ao ver passar Napoleão. A fascinação não diminuiu com o trato
do homem e do artista. Dahi o espanto da
mofte. Não podia crer que o autor de tanta,
vida estivesse ali, dentro de um féretro, mudo
e inhabil por todos os tempos dos tempos. Mas
o mysterio e a realidade impunham-se; não
havia mais que enterral-o e ir conversal-o em
seus livros.
Hoje, senhores, assistimos ao inicio de outro monumento, este agora de vida, destinado
a dar á cidade, á pátria e ao mundo a imagem "Saquelle que um dia acompanhámos ao
cemitério. Volveram annos; volveram coisas;
mas a consciência humana diz-nos que, no
meio das obras e dos tempos fugidios, subsiste
a flor da poesia, ao passo que a. consciência

nacional nos mostra na pessoa do grande escriptor o robusto e vivaz representante da literatura brasileira.
Não é aqui o logar adequado á narração
da carreira do autor de Iracema. Todos vós
sabeis que foi rápida, brilhante e cheia; podemos dizer que elle sahiu da Academia para
a celebridade. Quem o lê agora, em dias e
horas de escolha, e nos livros que mais lhe
aprazem, não tem idéa da fecundidade extraordinária que revelou tão depressa entrou
na vida. Desde logo poz mãos á chronica, ao
romance, á critica e ao theatro, dando a todas essas formas do pensamento um cunho
partícula)' e desconhecido. No romance, que
foi a sua forma por excellencia, a primeira
narrativa, curta e simples, mal se espaçou da
segunda e da terceira. Em trez saltos estava
o Guarany deante de nós; e dahi veiu a successão crescente de força, de esplendor, de
variedade. O espirito de Alencar percorreu as
diversas partes da nossa terra, o norte e o
sul, a cidade e o sertão, a matta e o pampa,
fixando-as em suas paginas, compondo assim
com as diííerenças da vida, das zonas e dos
tempos a unidade nacional da sua obra.
Nenhum escriptor teve em mais alto grau a
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Não lembro aqui as letras políticas, os dias
de governo e de tribuna. Toda essa parte de
Alencar fica para a biographia. A gloria contenta-se da outra parte. A política era incompatível «oin elle, alma solitária. A disciplina
dos parlidos e a natural sujeição dos homens
ás necessidades e interesses communs não podiam ser acceitas a um espirito que, em outra
esphera, dispunha da soberania, e da liber-

dade. Primeiro em Athenas, era-lhe difficil ser
segundo ou terceiro em Roma. Quando um
i Ilustre homem de Estado, respondendo a
Alencar, já então apeado do Governo, comparou a carreira política á do soldado, que
tem de passar pelos serviços Ínfimos e ganhar
os postos gradualmente, dando-se a si mesmo
corno exemplo dessa lei, usou de uma imagem feliz e verdadeira, mas inintelligivel para
o autor das Minas de Prata. Um ponto ha
que notar, entretanto, naquelle curto estádio
político. O autor do Gaúcho carecia das qualidades necessárias á tribuna, mas quiz ser
orador, e foi orador. Sabemos que se bateu
galhardamente com muitas das primeiras vozes do parlamento.
Desenganado dos homens e das coisas.
Alencar volveu de todo ás suas queridas letras. As letras são boas amigas; não lhe fizeram esquecer inteiramente as amarguras, é
certo; sentiu-lhe mais de uma vez a alma enojada e abatida. Mas a arte, que é a liberdade, era a força medicatriz do seu espirito. Emquanto a. imaginação inventava, compunha e
polia novas obras, a contemplação mental ia
vencendo as tristezas do coração, e o misanthropo amava os homens.
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alma, brasileira. E não é só porque houvesse
tratado assumptos nossos. Ha um modo de
ver e de sentir, que dá a nota intima da nacionalidade, independente da face externa das
coisas. O mais francez dos trágicos francezes é Racine, que só fez falar a antigos. Schiller é sempre allemão, quando recompõe Fiiippe II e Joanna d'Arc. O nosso Alencar juntava a esse dorn a natureza dos assumptos,
tirados da vida ambiente e da historia local.
Outros o fizeram também; mas a expressão
do seu génio era mais vigorosa e mais intima. A imaginação, que sobrepujava nelle o
espirito de analyse, dava a tudo o calor dos
trópicos ,e as galas viçosas de nossa terra. O
talento descriptivo, a riqueza, o mimo e a
originalidade do estylo completavam a sua
physionomia literária.

Agora que os annos vão passando sobre
o óbito do escriptor, é justo perpetual-o, pela
mão do nosso illustre estatuário nacional. Concluindo o livro de Iracema, escreveu Alencar
esta palavra melancólica: « A jandaia cantava
ainda no olho do coqueiro, mas não repetia
já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa
sobre a terra». Senhores, a philosophia do
livro não podia ser outra, mas a posteridade
é aquella jandaia que não deixa o coqueiro,
e que, ao contrario da que emmudeceu na
novella, repete e repetirá o nome da linda tabajara e do seu immortal autor. Nern tudo
passa sobre a terra.
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NOTAS SUPPLEMENTARES

1. -- Machado de Assis, « escriptor
filho da sua vontade». - Arthur Barreiros, o correcto e chistoso chronista,
fluminense, traçou, em 1880, na revista literária Penna e Lápis, publicada no Rio de Janeiro, o seguinte
perfil do nosso insigne patricio:
« Hoje que todos os periódicos reproduzem, aos milhares, noticias da
vida e obras do maior poeta da lingua portugueza, pagamos nós, publicando o retrato do autor do Tu só,
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tu, puro amor..., devido tributo da
nossa grande admiração desinteressada a um zeloso cultor delia, egrégio
accrescentador das letras brasileiras.
Machado de Assis é, hoje, indiscutivelmepte, o primeiro literato nacional, e, entre os do seu tempo, cabe-lhe um lugar bem alto, - o immediato a Alencar. A sua biographia
ainda não está escripta e, provavelmente, não o será nunca, - porque,
neste particular, a modéstia de Machado é, não direi só excessiva e infundada, mas feroz, como a virtude
antiga de certas mulheres, de quem
nos fala Alphonse Karr. Somente se
sabe, por ouvir dizer, que estreou na
vida como aprendiz de typographo;
mas, quem o pôde asseverar com boas
razões ? Que idade terá ? Talvez quarenta annos nos assentamentos de baptismo, apenas vinte e cinco na conversação iriada de graça e pico, no

trato intimo, sobretudo no verso conceituoso e novo, na prosa apurada e
deslumbradora. E, se é certo que as
actrizes nascem na peça de estréa, o
poeta nasce igualmente com os primeiros versos.
Machado de Assis veiu á luz na
typographia do Quirino, que é, por
acaso, a mesma, onde hoje se imprime este periódico; veiu á luz num
pequeno livro, as Chrysallidas; era
então a chrysallida de um escriptor
laborioso e serio. Ás Chrysallidas seguiram-se as Phalenas, os Contos fluminenses, as Eistor'ns da Meia-noile,
Helena, A Mão e a Luva, Yayá Garcia
e, ultimamente, na Revista Brasileira, as Memórias Posthumas de Eraz
Cubas.
É opinião minha que este extraordinário romance, inspirado directamente nos humoristas inglezes, dissecando cruamente a alma humana com
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uma observação maravilhosa, não se
limitando a julgar parcialmente este
microcosmo chamado homem, mas
abrangendo numa synthese poderosa
todos os grandes impulsos que nos
levantam acima de nós e todas as pequeninas paixões que nos conservam
acorrentados á baixa animalidade; ó
opinião minha, repito, que este extraordinário romance de Braz Cubas não
tem correspondente nas literaturas de
ambos os paizes da língua portugueza
e traz impressa a garra potente e delicadissima do mestre. Ninguém melhor do que elle poderia condensar
num livro de alto valor literário a
vida intima e os perfis dos escriptores do seu tempo, uns adormecidos a
esta hora á sombra dos cyprestes merencórios, e outros - mais infelizes
ainda,! - a tiritar de frio na Sibéria
da política.
De grande parte delles foi intimo;

outros restam-lhe apenas vagas
sombras imperceptiveis nos infinitos
horizontes empardecidos da saudade;
vestígios, sombras, tíbias reminiscências que bastariam a encher o livro
de paginas saudosas, travadas de uma
dor longínqua, que não chega a doer,
e encanta. E desse livro colheria a geração em flor profundos exemplos salutares; aprenderia, com os que já
depuzeram as armas do combate nas
mãos da Morte, como é que se resiste
por meio da tenacidade, esse heróis-,
mo obscuro dos fortes, ás conspirações da má-vontade, aos desíallecimentos da própria natureza e, não raro, ás solicitações da indifíerença;
aprenderia como se resiste e corno se
vencem os espantosos tropeços- desse
inferno das letras, que teve o seu
Dante na penna immortal de Balzac.
Machado, na sua longa e aproveitada carreira, tem conquistado os
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graus de folhetinista, poeta, comediographo, critico e romancista; não escalou nunca a horas mortas as barbacãs dessas!provindas da literatura:
entrou sempre pela porta larga da victoria, rio meio de acclamações, como
um, triumphador e um heróe.
Não são conhecidas as suas opiniões políticas; mas, no dominio da
literatura, Machado, que podia cingir
a coroa da realeza, confunde-se plebéamente com a turba-multa dos es-criptores para os quaes tem sempre,
na sua própria expressão, a advertência amiga e o applauso opportuno: é
um republicano da Arte.

te, porque elle era um escriptor filho
da sua vontade.
Lembra-me que Machado de Assis,
num minuto de expansão, me confessou que nunca nenhum louvor lhe
soara tão agradavelmente como esse.
Mas ha ainda outro, que não é somenos e que não occorreu ao citado
cavalheiro : Machado de Assis não pertence ao Instituto Histórico...»
2. - - Últimos dias de Machado de Assis. - - Alfredo Pujol, em carinhoso estudo sobre o grande Mestre, relata:

Um cavalheiro em quern concorrem
todos os favores da fortuna, do talento, do caracter e da illustracão, encontrando o Machadinho pela primeira vez nurna cidade de província,
apertou-lhe calorosamente as mãos, e
disse-lhe que o estimava devidameri-

«Nos seus últimos dias teve o leito rodeado de escriptores e amigos.
Notou Euclydes da Cunha que, se por
acaso elle trahia um gemido ou uma
contracção mais viva do soffrimento,
apressava-se em pedir desculpas aos
que o assistiam, na anciã e no apuro
gentilissimo de quem corrige um descuido ou involuntário deslise: dissi-
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rnulava a própria agonia para não
magoar os outros com o reflexo da
sua dor...
Na manhã de 29 de setembro de
1908 acabou acpielle martyrio. Poucas horas antes de expirar, disse a
José Veríssimo, entre outras palavras
obscuras da sua acerba afflicção : « A
vida é boa». No delírio de Braz Cubas, dizia-lhe a Natureza: «Vives!
Não quero outro flagello...» Machado
de Assis, no seu transe de morte, cuidava que no soffrimento se resume
toda a belleza da vida...
Na hora suprema, perguntou-lhe
Guiomar, aquella mesma Guiomar, cuja «alegre risada crystallina» elle tinha cantado, se queria que viesse um
padre...
Não quero, murmurou elle.
Não creio... Seria uma hypocrisia!
- E na sua face de mármore deslisaram as duas ultimas lagrimas. Dahi
a nada estava morto.»
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3 _ _ Funeraes do immortal brasileiro.
Eis como os descreveu Bilac, em primorosa chronica, na Gazeta de Noticias:
« Ha nas Reliquias de Casa Velha,
penúltimo livro de Machado de Assis,
a paginas 141, uma phrase que a cidade comprehendeu e cumpriu : « A
veneração dos grandes homens é uma
virtude das cidades...» Nobre e extraordinária virtude que a capital do
Brasil demonstrou possuir.
O féretro do Mestre amado foi para
o cemitério arrastado numa onda de
amor, oscillando sobre o vasto coração palpitante do Rio de Janeiro. A'
frente, as bandeiras das escolas, os
pendões dos moços, tremiam e arfavam como grandes asas luminosas;
e o rumor que as rodas da carreta
arrancavam das pedras das ruas era
como o soluço da terra carioca. Quando o féretro parou um momento jun55

to do monumento de José de Alencar,
eu cuidei ver um sorriso apontar na
face de bronze da estatua, adoçada
na luz meiga da tarde que morria.
E pareceu-me que Alencar estava dizendo a Miachado de Assis, com ligeira alteração, o que Machado de Assis
carioca disse, um dia, a Alencar cearense :
; Hão do os annos volver, — não como as neves
De alheios climas, .de geladas cores;
Hão de os annos volver, mas como as flores,
Sobre o teu nome, vívidos e leves...
Tu, carioca Musa, que os amores
Meigos e tristes, rústicos e breves,
Desta gente escreveste, — ora os escreves
No volume dos pátrios esplendores.
li ao tornar este sol, que te ha levado,
Já não acha a tristeza. Extincto é o dia
Da nossa dor, do nosso amargo espanto.
Porque o tempo implacável e pausado
Que o homem consumiu na terra fria,
Não consumiu o engenho, a flor, o encanto... »

4. - - O epitaphio do grande Morto. -

São de Alfredo Pujol os vibrantes periodos com que fechamos as notas
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supplemeritares deste livrinho: «Antes de ser dado á sepultura, no mesmo túmulo singelo em que dormia o
eterno somno a sua Carolina, repousou por algumas horas no recinto da
Academia Brasileira de Letras. Ali, a
Pátria cobriu de bençams o seu nome, através da palavra de Ruy Barbosa, quasi desfeita em soluços... Na
sua estupenda oração o grande brasileiro, symbolo das nossas liberdades, disse de Machado de Assis que
elle fora o mestre da phrase, o arbitro das letras, o philosopho do romance, o magico do conto, o joalheiro do
verso, o exemplar, sem rival entre os
contemporâneos, da elegância e da
graça, do atticismo e da singeleza no
conceber e no dizer, prosando como
Luiz de Sousa e cantando como Luiz
de Camões...
Não ha melhor epitaphio para o
túmulo que encerra tamanha gloria! »
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