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Personificado em seu digno Presidente Perpetuo,
SR. CONDE DE AFFONSO CELSO, preclaro autor do «Porque
me ufano do meu paiz », e em seu não menos digno Secretario Perpetuo, Sn. MAX FLEIUSS, que ainda lia pouco
enalteceu magistralmente a sympathica figura de Francisco Manuel da Silva, o glorioso artista do « Hymno
Nacional », — dois bondosos e queridos amigos, aos quacs
devo, entre tantas e tão grandes gentilezas, a de receber o convite com que me honrou outro distincto
consocio e amigo, SR. DR. ERNESTO DA CUNHA DE ARAÚJO
VIANA, em nome da Escola Nacional de Bellas-Artes,
para eu tratar alli do egrégio brasileiro MANUEL DE
ARAÚJO PORTO-ALEGRE, que refulgiu por egual nas letras,
nas artes e no benemérito grêmio onde desde 1838 se
cultuam as venerandas tradições da Pátria, — offereço
muito de coração este trabalho, tão despretencioso quanto
sincero.
Hio do Janoiro, 21 do abril de 1917.
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Manuel de Araújo Porto=alegre
( BflRÃO DE SflNTO-ANGELO )

Na desolada planície ubi Tróia fuit ( conforme relata o
guapo estilista dos «Motivos de Proteo »), aos archeologos,
que andaram a excaval-a em busca da anüquissima Ilion, descripta pelos versos lapidares de Homero e de Virgílio, depararam-se, não os alicerces de uma única metrópole, não os sós
vestígios da sede real de Priamo, — para onde o joven Paris,
perdido de amor, de tão funesto amor, arrebatara a formosíssima das gregas, — mas os restos de cinco cidades sobrepostas, as ruínas de umas sobre os escombros das outras.
Assim, — tão certo é que os mortos se vão depressa,
tão profundas têm sido as transformações sociaes da nossa
terra nos últimos tempos e tão pouco vivo 6 o nosso culto
pelas tradições, pelos grandes homens do Brasil, — quem,
cavouqueiro de archivos e visitaclor de panthcons, volver
olhos perscrutadores para a benemérita e quasi de todo esquecida personalidade de Manuel de Araújo Porto-alegre,
ha de, gratamente surpreso, vel-a, circumvolta embora pelas
densas nevoas de um passado tão próximo ainda dos dias que
correm, refulgir com cinco almas, fundidas no conjuncto harmonioso de uma longa existência, exemplar, fecunda e patrioticamente bem vivida.
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Quem, como clle, foi pintor, architccto, critico, poeta c
historiographo,— além clc vexillariodo romantismo cm nossas
letras e um dos mais pujantcs corypheus do nusso nativismo
esthetico, — por certo que merece lhe relembremos, em singello, mas carinhoso preito, o nome glorioso c os serviços
meritorios, principalmente nesta Escola, continuadora daquella
Academia de outróra, a que clle consagrou não pequena
porção de sua prestante e efficaz actividade.
Consoante com a concepção positiva da arte e com o
principio, também formulado pelo immortal pensador de Montpcllier, de que « só o conjuncto é real », — não encararei no
barão de Santo-Angelo apenas o cultor da plástica. Dcllc
direi, em rápida synthese, o quanto contribuiu para todo o
thesouro intellectual da nossa Pátria.
Apesar dos juízos de Wolf e Fernandes Pinheiro, assegura Silvio Homero que Porto-alegrc, como escriptor, « ainda
não foi bem estudado». Assim é realmente, cumpre-nos confcssal-o com tristeza. Como pintor c architccto, porém, não
lhe tom faltado recentemente apreciações idôneas, qual a do
erudito e operoso dr, Araújo Viana, no brilhante curso professado, ha um anno, cm nosso venerando Instituto Histórico,
e a do esclarecido e esforçado dr. Laudelino Freire, em seu
esplendido trabalho intitulado « U m século de pintura no
Brasil ».
A gélida indiffcronça da geração contemporânea para
com os nossos proceres, — avezada, como está, ou a scrvilmonte genuflectir-se ante os ídolos do dia ou a ostentar-se
brutal iconoclasta das rolcndas cffigies dcmodccs, — é que
não tem possibilitado o surto de uma critica ponderada c
completa sobre a vida e obras da primorosa e multiforme intellectualidadc do maior cantor da natureza brasileira.
Não mo proponho a realizar essa tarefa,, — muito menos
nas poucas o rudes palavras que ides ouvir, — convencido,

como estou, de que ainda ha de apparocer quem, mais aquinhoado de capacidade do que eu, lhe preste em breve essa já
tardia homenagem.
Carrearei a custo, mas sincera c desvanecidamcntc, —
envidando corresponder á honra inolvidavcl, que me foi concedida, de ser chamado a esta tribuna, — um mal desbastado
canto, que, a exemplo de raros outros já ha tanto apparcIhados, ficará á espera de alinhar-se um dia no suppedanco
do almejado monwncntum aere pcrennius.

Dos quasi três quartos de século que durou a existência
do barão de Santo-Angelo, os dois primeiros deccnnios (1SOG182G ) passou-os na bella e cavalheirosa terra do berço, onde
estudou com afinco os preparatórios então exigidos para a matricula nas faculdades superiores do império, cedo madrugando
nelle o gosto pelas sciencias naturaes ; a década seguinte
( 182G-1S36), consumiu-a tanto aqui como na Europa, consagrando-se todo ás bellas-artes ; dahi em deante, também
se votou febrilmente á actividade literária, — lyrismo, drama,
epopéa, historia c critica, — sem prejuízo da scintillante carreira anterior, á qual só cm 1858 poz termo, coagido por profundos desgostos; e a prolacão do novo pendor intellectual cxtondeu-se-lhe aos últimos quatro lustros da vida ( 1859-1879 ),
transcorridos na carreira consular.
liem que oriundo da probidosa c distincta família a que
também pertenceram o visconde de Pelotas c o barão de
S. Nicolau, não lhe ponde cila, todavia, proporcionar mais
que os exíguos meios da instrucçSo propedêutica, tanto que
teve clle de luctar, fora da Pátria, com a escassez de recursos
pecuniários, quando cuidava de aprimorar a sua educação
esthetica.
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Nisso, não se distanciou da maior parte dos mais celebres
artistas do mundo culto e de todas as épocas. Em geral, os
pegureiros do Sonho, cavalleiros-andantcs da Phantasia e paladinos do Ideal, pródigos de rimas, de harmonias e de cores,
nasceram sob tectos pobres, vagabundearam com a bolsa vazia
de dinheiro, mas com o cérebro transbordante de talento e
de esperanças, grangearam difficilmente o pão, e, apesar de
tudo, triumpharam sempre, porque beberam nas magras tetas
da Necessidade um leite são e fortificante. Quantos, só entre
os italianos, não cita a esse propósito Paolo Mantegazza, no
seu excellente livrinho « Lê glorie e lê gioie dei lavoro » !
A primeira phase da vida do illustre riograndense, que
nasceu na então villa e hoje cidade do Rio-Pardo a 29 de
novembro de 1806, coincidiu quasi toda com o periodo da
nossa evolução histórica que Silvio Romero chamou do «inversão brasileira» c Âfranio Peixoto, mais recentemente, de
« Brasil-mctropole ».
Contava elle apenas 16 annos, quando o grito do Ypiranga repercutiu nas viridentes cochilhas da terra gaúcha,
tão amiga da liberdade e onde o tropel das bandeiras paulistas,
« . . . Das bandeiras ousadas, que venceram
A fome, a morte, asares nunca vistos,
E arrancaram, primeiras, as riquezas,
Que Lysia devorou sem frncto e gloria... »,

como elle, com verdade tão rutila, havia de dizer nas « Brasilianas»,— no formidável encontro com a expansão hispanojesuitica, vencera todas as resistências, qual já antes fizera em
Guayrá, e implantara, com o triumpho, nos pontos em que
estanciára, o sangue viril e indomável que triplicou a área
do Brasil. Já em seu coração fremiam soffrcgos ardores cívicos, pois que o amor da Pátria, como a bravura, « n'attend
pás lê norhbre dês années ». Movia-se guerra, então, até aos

appellidos lusos. Francisco José Gomes Brandão, que foi depois o espirituoso e original visconde de Jequitinhonha, trocara o seu cognome portugucz pelo americano « Ge Acaiaba
de Montezuma » ; o juiz-de-fóra da capital do Rio Grande do
Sul substituirá a denominação familiar de Figueiredo pela de
« Japyassú » ; e o nosso Manuel José de Araújo, acorocoado
por esses precedentes, supprimiu o sobrenome, addicionando-se ((Pitangueira », mas, ante os remoqucs do padre Antônio Vieira da Soledade (que representava na câmara vitalícia do império aquella província fronteiriça), cm cuja companhia veiu residir aqui, preferiu afinal á myrtacea indígena
o toponymo « Porto-alegre ». Nesse facto, apparentemente minimo, já se revelava, sob a fôrma bairristica, o seu brasüeirismo, — ideal excelso que lhe acalentou toda a nobre trajectoria objectiva.
Havia tão somente um decennio que se contractára, para
o ensino official das bellas-artcs aqui, a famosa pleiadefranceza,
emigrada para as nossas plagas c aproveitada cm boa hora,
certo por inspiração do conde da Barca, pelo principe-regente
logo depois d. João VI, gratificado, por isso, mais tarde, com
a denominação lisongeira de arlium amanlissimus, — quando
o jovcn riopardense, na primavera em flor dos 20 annos,
aportou a esta capital, trazendo na alma, entre outras roscas
e doces illusões, o intento de diplomar-se em engenharia. Tal
curso era, então, apanágio das classes fardadas ; e, como estivesse cm férias a Escola Militar, o moço gaúcho, para não
perder tempo, começou a freqüentar a Academia de BellasArtes, installada pouco antes.
Em curto espaço de mezes, — tanto pôde o talento ao
serviço da applicação, — puzeram-se em assignalado destaque
os progressos de Manuel de Araújo Porto-alegre, que se tornara um dos discípulos dilectos de Debrct: — tomou parte
saliente na primeira exposição publica de bellas-artes, aqui
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realizada cm 1829, bem como na segunda, feita no anno
seguinte, tendo sido em ambas o auxiliar mais prestimoso e
competente do seu dedicado e provecto mestre.
Valeram-lhe os trabalhos, a esse tempo cxhibidos, dois
prêmios, — um de pintura e outro de archilectura.
No seu livro «Lê Brésil liltérairc », conta Wolf, — mediante informações colhidas do próprio Porto-alegrc, — que
este, merco do painel da reforma da Escola de Medicina, no
qual representara, ao redor de Pedro I, o visconde de S. Leopoldo, então ministro do império, e os cathcdraticos da Faculdade, captara a admiração o as boas graças do monarcha,
que logo o incumbiu do tirar diversos retratos de pessoas da
família imperial.
Como, em conseqüência dos succcssos políticos de 7 de
abril de 1831, resolvesse Dcbrct retornar ao velho mundo,
entendeu o alumno de acompanhai-o, algo bohemiamcntc,
isto c, sem contar ao certo com recursos para a mais parca
subsistência em terra extranha, onde propositava demorar-se.
Aperfeiçoando-se assiduamente com as lições do celebre
pintor de historia, barão de Gros (1), achava-se, entretanto,

(i) A. J. Gros, que nasceu cm Paris no anno do 1771 o se suicidou num
Ianque próximo a Meudon cm 1835, — diz-se que para não sobreviverá immonsa gloria adquirida ou para não a ver atacada e desconhecida, — alem cio
ler aproveitado muito com as lições do pae, oxccllente miniaturista, foi também
discípulo de David (1748-1825), o mestre incontostado da arte franceza no primeiro quartel do século findo. Soldado do exercito que fez a campanha du
Itália, pintou Gros, In silu, o seu quadro lionapaiie na ponte de Arcole, a qin!
se seguiram n fífila/ha de Nazarelh (prêmio de 1802), os Pestosos de Ja/fa, a
Batalha de Abou kl r, Banaparte nas Pyramides, a liatal/ia de Kijlau e a J?/iI revista de \apoleao com o imperador da Áustria na Moravia. Membro do
Instituto em 1815 c professor da Escola das Bellas-Artes em 181fi, já a esse
tempo estava ellc encarregado de pintar a cupola de Santa-Gonovova, trabalho
importante em quo consumiu proveitosamente 10 aimos e que lhe valeu, afora
o titulo do barão, o prêmio de 100.000 francos. Além do assumptos clássicos,
cm quo indubitavelmente obedeceu á influencia do David, como o evidenciam
os seus painéis intitulados Sapho em Leucade, Ariane em Naxos,Venus emergindo das ondas o David tocando harpa deante de Saul, — Gros, deixando de

Porto-alegre em circuiastancias sobremodo criticas e já coagido a volver aos pátrios lares, para não morrer de fome alémmar, quando, em 1834, chegava a Paris Antônio de Menezes
Vasconccllos de Drummond. Foi este inquebranlavel amigo
dos Andradas e um dos nossos mais beneméritos compatriotas
quem abriu a generosa bolsa ao riograndcnse, o qual, acceitando cm parte o beneficio franqueado, ponde passar todo um
anno na sempre florescente c viva escola de todas as artes,—
a Itália. Só depois disto foi que lhe chegou a noticia dehaverllic o nosso parlamento votado, por um triennio, uma pensão
annual de 600$, da qual muito pouco se aproveitou, porque,
estalando em 20 de setembro de 183'i a guerra dos «Farrapos », apenas teve cllc na Kuropa conhecimento de que a revolução convulsionava, como um pampeiro calido c procclloso, as
attender aos conselhos do mestre, quo Iho recommendava a constante leitura
de Plutarcho (vide S. Reinach, « Apollo >>, pags. 29.3), tornou-se um precursor
do romantismo, como o revelam as obras primas cm quo traçou algumas das
mais notáveis acções da orgia militar de Bonaparte, as decorações do Pantheon,
cm quo representou quatro assumptos tirados das grandes épocas da historia da
França, e, finalmente, varias outras telas denunciativas do influxo do novo
ideal artístico, quaes a Partida de Luiz XIII a ÍO de março, Carlos V visitando
com Francisco I os túmulos de S. Diniz e Carlos X no acampamento de Reims.
Como retratista, devem-se-lho Mme. Luclano Bonaparte e Lasalle, onde soubo
estampar a graça feminina e a energia marcial. R. Pcyro (« Histoiro générale
dês boaux-arts », pags. 702), repetindo a Dclacroix, afllrma, com razão, quo
Gros « foi o Homero da cpopea imperial ». \ão ha quem conteste a sua decisiva influencia na alma j u v e n i l e audaciosa «Io Géricault (1791-182-1), cuja obra
prima, a Jangada da Medusa, é a pedra basilar da escola romântica na França,
da q u a l , por ter expirado o fundador em plena primavera da vida, foi atlribuida
a chefia a Delacroix (1798-1863), quo se inspirou principalmente nas tradições
medievas, ao passo que Ingres (1780-1867), o seu oppositor, hauriu na antigüidade grega os motivos dos seus lavores não menos primorosos. Falando do
maior pintor tle historia do seu tempo, assim se exprimiu Garrett, no poema
•i O retrato do Venus » 'pags. 38):
o E sobre os quadros de Lo-Gros famoso
Os manos pairam do Rollin, Voltaire... »
Ch. Dlanc, em sua exccllentc « Grammairo dos arts du dossin » (pags. G08),
descreve minuciosamente dois quadros do Gros, a Batalha de Aboulàr o a
Jiatalha de Eylav, qualificando esto ultimo de « sublimo ».

-.13 floridas campinas da ubertosa terra lindeira, partiu sem mais
detença a ir retirar de lá a velha e extremecida mãe, que
trouxe logo para esta capital, ao abrigo da cruenta e prolongada lucta fratricida.
Não tardou a ser nomeado professor de pintura histórica
da Academia de Bellas-Artes, sendo nessa época o único brasileiro da respectiva corporação docente. E o dr. Olegario
Herculano de Aquino c Castro, no seu discurso estampado na
« Revista do Instituto Histórico » de 1880, accrescenta a este
ponto o seguinte:—« Sua posição tornou-se extremamente
difficil, tendo a arrostar o ciúme, a emulação e as intrigas dos
seus collegas; urgido pela necessidade, ainda uma vez teve
Porto-alegre de recorrer ao exercício de sua arte, para poder
viver ».
Antecipada tumultuariamente a maioridade de Pedro II,
o papel mais relevante nas festas pomposas que se seguiram á
journée dês dupes de 23 de julho de 1840 coube ao habilissimo
artista riograndense:— foi quem decorou, com apurado gosto, o
paço imperial, foi o architecto da varanda destinada á sagração
do monarcha de l S annos incompletos, foi, emfim, mais tarde,
o pintor do grande quadro da « Coroação de Pedro II », que
hoje occupa e orna toda uma parede do salão de conferências
do Instituto Histórico.
Em sua terceira prelecção da série sobre « As artes plásticas no Brasil», tratou detidamente o dr. Araújo Viana,
com a incontestável competência que o distingue, da enorme e
inconcluida tela, em que collaborou João Maximiano Mafra,
informante do digno neto do marquez de Sapucahy, como
consta do ultimo tomo da « Revista do Instituto », ha pouco
vindo a lume.
Conforme relata o dr. Aquino c Castro, Porto-alegre foi
também admittido, por proposta da respectiva congregação,
como professor substituto da cadeira de desenho da Escola

Militar da Praia-Vermelha, dando grande impulso á aprendizagem de tal disciplina, até então deploravelmente desçurada
alli.
Em 1854, encarregou-o o imperador de apresentar duas
« memórias »: — uma relativa á reforma de que carecia a organização didaclica da Academia de Bellas-Artes; e a outra
indigitando os meios mais adequados para popularizar no Brasil
o gosto pelos estudos esthcticos.
Não se demorou em redigir taes trabalhos, que saíram a
contento do monarcha. No mesmo anno, foi o futuro barão de
Santo-Angelo nomeado, pelo visconde do Bom-Retiro, então
ministro do império, para, como director daquelle estabelecimento, executar os planos que havia suggerido.
Com o largo descortino que o caracterizava, substituiu,
immediatamente, os methoclos archaicos de ensino por methodos
mais racionaes, c introduziu também alli, a titulo obrigatório, o
estudo das sciencias auxiliares.
De duas phrases, uma de Aquino e Castro e outra de
Araújo Viana, é fácil inferir-se a lucta que Porto-alegre, a
prol da victoria das suas idéas, teve de travar com o espirito
de retrogradação então dominante e ao qual sabia elle oppor
tenazmente o seu brasileirismo extremado e luminoso. Diz o
primeiro: — « . . . em breve a rotina e a ignorância restabeleceram o seu domínio, e Porto-alegre, desgostoso, demittiu-se». Obtempera o segundo:—• « Notáveis se tornaram
os seus discursos nas sessões da congregação, discursos cheios
de patriotismo e que constam dos livros das actas da
Academia.»
Durou tal direcção de 1854 a 1857, e no anno seguinte
também se jubilava Porto-alegre no cargo de professor de pintura histórica.
Além dos dois quadros atrás referidos, deixou elle uma
« Ceia » (conforme explica Araújo Viana, « encommendada por

José Clemente Pereira para a capella do Hospital da Misericórdia, onde se acha, aliás com retoques posteriores e grosseiros, leitos por pessoa incompetentissima »), um « Hercule
na fogueira», um retrato de Pedro I c duas paizageas (eslas
três ultimas telas pertencentes á galeria da Escola de BellasArtes) (2).
Como decorador, foi quem, com fina mestria, preparou a
sala do throno no Paço da Cidade, também por elle adornado
para. o casamento de d. Pedro II e para as festas do baptízado
dos príncipes d. Allbnso e d. Pedro, filhos do ultimo soberano
do Brasil. Üeveu-se-lhe cgualmentc a antiga decoração do
theatro de S. Pedro de Alcântara, assim como várias ornamentações no ediíicio que outróra servia de Paço Municipal.
Não só se revelou hábil na suppressão das gottciras dos
beiracs dos telhados, encaminhando as águas pluviaes por
tubos verticaes de descarga, insistiu pela substituição das vetustas calçadas e projcctou o aíbrmoseamcnto do campo de
Santa-Anna, hoje praça da Republica, tudo isso quando teve
assento no conselho ediíicio deste então município neutro,—
de accôrdo com o relato de Araújo Viana,—.mas também foi
quem levantou o plano da cgreja de Santa-Anna (pelo qual
foi premiado, bem que na execução se lhe não seguisse a
traça), do Cassino Fluminense e do Banco do Brasil, tendo ainda,
consoante com o que nos informa Aquino e Castro, prestado
«importantes serviços na fundação do Conservatório Dramático,
da Academia da Opera Lyrica c na construccão hydraulica c
architectural da Alfândega.»

(2) Não muitos dias depois do realizada esta palestra, verificámos que era
bem maior que a relacionada pelos seus críticos o biographos a producçao
pictorica do Porto-alogre, pois do um filho deste haviam passado a enriquecer
a preciosa pinacotheca do dr. Laudelino Freire quatro retratos devidos ao autor
da o Coroaçao de Pedro I I » , dois dos quaes representam o conego Januário da
Cunha Barbosa e o marqnez do Sapucahy.

Julgando as producções de Porto-alegrc nas artes plásticas,
assim se exprime Silvio Romero:—« O desenho é bom; a pintura de pouca vida c a architectura sem audacias e sem
originalidade». E' esse lambem o parecer de Felix Ferreira,
nos «Estudos e apreciações» (publicados em 1885 nesta capital), onde classifica de « medíocres » as telas do discípulo
preclilecto de Debret e de « pouco valiosos » os seus trabalhos
architectonicos.
Pela relação acima feita, vê-se que não é vultuoso o legado csthetico do illustro riograndense. Como architecto, afora
o edifício do Banco do Brasil, um dos mais bellos do Rio de
Janeiro de oulróra c de hoje, não se lhe ensejou ligar o nome
a nenhum monumento publico, quaes um templo, um theatro
ou um palácio, que muitas vezes mais celebrizam o constructor
pela imponência da mole do que pela perfeição do lavor; e,
como pintor, teve a infelicidade de deixar inacabada a mais
prima das suas obras, a « Coroaçao de Pedro II ».
Mas, tanto é certo que poz de manifesto o mais límpido
talento nos poucos painéis do seu acervo, que o mesmo autor
da «Historia da literatura brasileira», ao aprecial-o como
poeta, e fazendo remissão ao aspecto anterior da sua actividade
esthetica, lhe rende melhor justiça, asseverando que elle «teve
mérito cm ambas as espheras ».
Nas artes plásticas, parece-nos que o barão de SantoAngelo, não chegou a dar de si tudo quanto podia, embora
não se haja relevado ahi, quer na pintura, quer na architectura,
nem uma vocação mallograda, nem um engenho incomparavel.
Sabe-se que muitos esthetas andaram tacleando, por um
como processo de tentativas, até escolher o gênero que os
havia de immortalizar. Si alguns, como Monnoyer e van Spaendonck, acertaram logo com a sua verdadeira inclinação,
outros houve, como Redouté, o qual, dedicando-se á pintura
hicratica, não passara de discreta mediania, até que, con-

- K; templando uns ramalhetes de van Huysum, resolveu consagrar
a sua paleta ás flores, e são estas, — diz bellamente Rodo, —
«Ias que embalsaman con porenne aroma su nombre» (3).
Conformemente ao conceito positivo da arte, do qual se
deduz o entrelaçamento intimo, evolutivo e natural, das três
principaes modalidades plásticas, pôde e deve um mesmo indivíduo ser simultaneamente pintor, esculptor e architecto,
não havendo motivo de pasmo em que brilhe c se immortalize a esse tríplice aspecto. No departamento esthetico
dos sons, o ideal fora também que a poesia o a musica se
(3) A « natureza morta », cujo inicio pareço caber ao flamengo Jan
lireughel (1575-1642), cognominado o « Breughel do vclludo », um dos primeiros marinhistas ao aspecto chronologico, amigo de Rubens e de quem foi
discípulo o gracioso Daniel Seghers (1590-1601), era natural predominasse
na Hollanda, onde ás flores sempre só rendeu culto, desde os mais remotos
ovos, o onde não tardaram ellas a formar importante artigo do commercio.
Mas o gênero artístico só veiu a constituir, sinão escola, pelo menos um estilo,
com David de Heem (1600-1674), do quem foi discípulo Abraham Mignon
(1640-1697), nascido em Francfort, de origem allemã, o cuja obra-prima ó O
ninho do tentilhão, existente no Louvre. Embora inferior a do Heem, o mais
illustro pintor do flores do sou tempo foi outro hollandcz, Jan van Huysum
(1682-1749), cujo prodigioso êxito talvez não tenha sido alcançado por mais
ninguém. Apesar do sua manifesta inclinação para a paizagem, conta R. Peyre
(n Histoire générale dês beaux-arts », pags. 602) quo a ella « não pudera
ontregar-so conformo desejava, por causa das oncommendas do flores do quo
o cumulavam ; o sou maior prazer ora escapar-se um instante pa,-a os arredores
do Harlom, afim do estudar em conjuncto aquolla natureza, da qual só lhe era
permittido representar um pormenor ». Das tros raras mulheres quo na Hollanda se entregaram ao cultivo das artes plásticas, Maria van Ostcrwijck
(nascida em 1630), Jacoba van Nickollo (nascida por 1690) o Rachel Ruysch
(1664-1750), todas pintoras do flores, foi a ultima a única quo realmente
grangeou justo renome. E dos tros imitadores de van Huysum.— Jan van Os
(1744-1808), J. van Dael (1765-1840) o G. van Spaendonck (1746-1822),—foi
este o mais notável, tanto quo, por sua morte, passou o sceptro daquella especialidade para um discípulo da escola do Lyão, Saint-Jean (1808-1860), o
autor da Virgem das rosas o da 0/ferenda á Virgem. No século XVII apresenta
a França alguns famosos croadores da « natureza morta », como Jean-Baptiste
Monnoyor (1634-1693), vulgarmente chamado o «Baptiste », que teve por
discípulo a Blain do Fontonay (1653-1715), ambos mestres na pintura de flores
o de fructos para fins decorativos. Depois dolles, vem J. J. Bachelier (17241805) o Rodoutó (1759-1840), ao segundo dos quaes muito bem se applica a
phraso do Rodo, citada no texto, pois foi a pintura de flores, por inspiração de
uns quadros de van Huysum, o que veiu a immortalizal-o.

casassem no mesmo cérebro. A tudo isso pôde ainda sobrepor-se a mais radiosa cultura scientiíica. Os exemplos de
Migucl-Angclo c de Arrigo Boito evidenciam a possibilidade
c a magnificência das mais amplas capacidades artísticas,
e o de Leonardo da Vinci demonstra que não ha incompatibilidade entre a mais profunda preparação dogmática
c a mais pompeante aptidão esthctica (4). O autor do
« Juízo final » e o da « Gioconda » eram ambos poetas, além
de artistas completos, e a composição do « Mcfistofcli » argúe
incomparavel belleza, pela perfeita simulcadencia entre a letra
e a partitura.
Que o discípulo de Debret e do barão de Gros seria, si o
quizesse, um dos mais reputados pintores do orbe, — ú illação que se tira sem esforço do seu enorme quadro da
« Coroação de Pedro I I » ; que seria clle um architecto consagrado, podendo hombrcar com os de qualquer paiz de cultura adcantada, si se votasse especialmente a esse ramo cias
bcllas-artos, — é conclusão a que inilludivelmcntc se chega
ante a varanda onde se realizou a sagração do ultimo imperador do Brasil. O esmero que poz nesse trabalho c o fino
lavor que afinal se ostentou alli, revelaram, claramente revelada, a superior alma de artista que se aninhava na pcrso(1) Sobro o excolso Buonarotti (1475-1564), poeta, architecto, pintor o esculptor,— porém que «se sentia o dizia exclusivamente esculptor », como refere
S. Reinach ((up. ei';., 198-199), tanto que assignava ostensivamente o MigiielAngelo, csculplor » as pinturas que executava na Capella-Sixtina,— ha monographias de valor inestimável, quaes as do A. Giotti, H. Thode, R. Rolland,
Ch. Holroyd, C. Ricci, F. Knapp, J. A. Svmcmds o II. Grimm, para citar
apenas as principaes o mais recente*.
Do sublime autor da « Ceia » c da « Gioconda », o genial Leonardo da
Vinci (1152-1519), que foi pintor, esculptor, musico, poeta, architecto, mathcmatico, engenheiro, chronista (e em cujos mamiscriptos se descobriu uma
verdadeira provisão das modernas conquistas da navegação aoroa), « a expressão mais completa, sinão a mais alta, do espirito humano, em todo caso
a expressão mais completa da Renascença », no dizer de R. Peyro (op. aí., 439),
— trataram, cm escriptos espociaes, G. Séaillos, Seidlitz, G. Gronau c
E. lUilntz, alem dn outros.
1933
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nalidade de Manuel de Araújo Porto-alegrc, na qual, para
melhor ficar estampada a scentelha do gênio, insullara a
Poesia o seu divino alento.
Iniciava com enthusiasmo c carinho a feitura de quadros
históricos, quando os mais sérios desgostos o forçaram a trocar
decisivamente o pincel pela penna.
Assim, aborrecimentos innominaveis, que elle deixa entrever em algumas das suas canções insertas nas ((Brasilianas»,
deram nova feição á capacidade mental, laboriosa e resplendente, do artista patrício, que, á semelhança de Bramante e de
Raphael (5), foi ao mesmo tempo pintor, architecto e poeta,
e, por ter sido um dos primeiros que em nossa terra se atreveram á critica pictorica e musical, veiu, a tal aspecto, a
(5) Uonato di Ângelo, mais conhecido polo cognorao do Bramante, nasceu em
Urbino por 1444 c morreu na Cidado Eterna cm 1014. Foi o iniciador da verdadeira architectura da grande Renascença. Conformo assevera E. Miintz
(« Raphael », 172-173), Bramanto foi ao mesmo tempo architecto, engenheiro
militar, pintor, gravador o poeta, tendo chegado aos nossos dias uma vintona
do sonetos do sua lavra. W. Lubke (« Essai d'histoire de l'art », trad., II, 174)
dil-o medíocre como pintor, tanto que, a osso aspecto, lhe attribuo maior
gloria na formação do delicado Bramantino (Bartolomeo Suardi). Üá-o R. Peyro
(op. cit., 456) como tio de Raphael, ao passo que E. Müntz assegura apenas
ei conterraneidade dos dois artistas, deixando dubitativo o parentesco. Escrevo
o ultimo autor citado :— « Bramante não foi somente para Raphaul o mais bcnovolo dos protectores ; serviu-lhe também de guia c ato do mestre. Não contente do inicial-o nos segredos da architectura, traçou para ellc, no momento
da execução da Escola de Alhenas, o plano do admirável pórtico quo ommoldura a scena. Além disso, doou-lho modelos engenhosos, que pcrmittiam
decompor facilmente a figura humana, bom como a do cavallo. Emflm, na
hora extrema, inculcou-o ao papa como o único digno do succcder-lhc nas funcçõos do architccto-chcfe do S. Pedro. Confiar ao joven amigo tal herança
intelloctual,— não era o maior tostimunho de sympathia quo lhe pudera dar ?
Raphael não foi ingrato para com ello : na Disputa do Santíssimo Sacramento
o na Escola de Alhenas, destinou a Bramante um logar de honra ».
Sobre o genial esthota (nascido em 1483 e morto em 1520),— cujos traços
femininos, averiguados até em seu craneo, talvez expliquem a graça o o enlevo
do todas as suas producções immortaes, — ha, além da monographia do
E. Müntz, acima citada, varias outras ogualmento muito valiosas o interessantes, quaes as de Crowe o Cavalcaselle, II. Knackftiss, Rosenborg o Gronau,
A. Springer, L. Gillot, o, quiçá a mais encantador» de todas, a do Julia Cartwright.

comparticipar das glorias que aureolam os nomes de Ceán
Bermúdez, Montabert, Delécluze, Delacroix e Fromentin (6).
Mas, felizmente, os benefícios que a sua alma superna
colhera na longa e brilhante aprendizagem das artes representativas, estavam nella inabalavelmente radicados c iam
exercer o mais vantajoso e impressivo influxo em todo o resto
da sua longa e fecunda carreira literária.
Hora bemdita, pois aquella em que o joven Manuel de
Araújo Porto-alegre, achando fechadas as portas da Escola
Militar, ás quaes viera bater, entrou o adyto sacro do nosso
primeiro templo das artes !
Hora bemdita, aquella em que, consagrando a flor da sua
primorosa intelligcncia ao culto da perfeição plástica, encontrou em João Baptista Debret, — espirito congenial do seu e
(6) Ceán Bormúdez (1749-1819), filho da cavalheiresca Pátria do Cid, conterrâneo o amigo do inspirado lyrico o infeliz estadista Jovcllanos e discípulo
do maior pintor allomão do século XVIII (em quem Winkelmann, « Histoire do
l'art choz lês ancions », I, 292, via um novo Raphaol, « Io Raphael de notro
sicclo », pois quo o ora ato cm o nome), Raphael Mengs, fez retratos e pintou
alguns quadros, porém veiu a celebrizar-so muito mais pelos oxcollcntes escriptos quo deixou sobro historia o critica artística, quaes os seguintes :—
o Sumario do Ias antigüedades romanas quo hay on Espana, on especial Ias pertonecientes á Ias bellas-artes », « Dcscripción artística de Ia catedral do Sevilla », « Noticia de los arquitectos y arquitoctura de Espana » o « Diccionario
histórico de los profesores de Ias bellas-artos en Espana».
Montabert (1771-1849), emigrado, durante o Terror, para os Estados-Unidos
da America do Norte, onde vivou de fazer retratos, aperfeiçoou depois os seus
conhecimentos de pintura, quer na Itália, quer com as lições de David. Mas os
seus quadros (« Stratonico o Antiocho », « Leda », o Roustan » o « Diana visitando Endymion ») não o notabilizaram tanto, como o seu extonso o valioso
« Tratado completo da pintura » (10 vols., um dos quaes do figs.), no qual
rohabilitou o processo da pintura encaustica dos gregos.
Delécluze (1781-1863), também discípulo de David, apesar do haver obtido
uma grande medalha em 1808 por sua tela « Andromaca » (ou « A morte do
Astyanax »), entregou-se ao romance, á historia o mais particularmente á critica de arte, tendo legado á posteridade, entre outros, os seguintes escriptos,
ainda hoje lidos e citados:— « David e a sua época », « O Vaticano » o « Resumo
do uma historia da pintura ».
Dolacroix (1798-1863),— quo foi discípulo o herdeiro do genial Géricault
o que, com a o liarca do Danto », a « Matança do Chio », que causou pasmo ao
próprio Gros, os « Convulsionarios do Tanger », a « Entrada dos Cruzados em
Constantinopla » e as « Mulheres do Argel no liarem » (reputada por W. Lubko,

— 21 —

— 2'0 —

coração onde o affecto não era uma palavra vã, — o mestre
proficiente e o guia carinhoso, que o ajudou a subir a Íngreme senda, mais criçada de urzes do que tapizada de rosas,
pela qual se galga a imponente acropole de Pallas-Athenè !
Si o estheta riograndcnsc deixou o nome immortalizado em
nosso mais progressivo movimento intellectual, — é inncgavcl que o deve ás águas lustraes da Academia de licllas-Artes,
onde de acolyto modesto passou bem depressa a sacerdote c
prima/, c da qual é um dos mais gloriosos filhos espirituacs c

i

hoje um dos perpétuos oragos !
*
* *
Si fosse apenas uma superveniente vocação literária que
o afastasse do lirocimo CSthetíco encetado com tanto brilho,
op. cit., II, 410, como a sua obra-prima), foi indubitavelmente o maior colorista do século passado, c de quem diz S. Rcinach (op. cit., 287) que, « qualiflc.indo-o do Rubens doente c de Veronese inquieto, não fica ello diminuído,
porque a sua doença c a sua inquietude oram as do próprio século, mais humanas c mais fecundas que o optimismo dos modelos preferidos »,— lambem
exerceu a critica de arte, sendo do sua lavra as monographias « Miguel-Angolo
e o Juízo Final » e « Questfcs sobre o Bello », que foram insertas na o Rovuo
dês Doux-Mondcs ».
Fromentin (1820-1870), que, por morte de Dccamps, foi o cheio da escola
orientalista da p i n t u r a franceza, e do quem diz U. Peyre (op cit., 785):—
n O seu desonho elegante, o seu colorido variado, brilhante e harmonioso, a sna
luz uniformcnte ostentada, a sua comprohcnsão intima da paizagem o dos
homens do Sahara e do Sahol, som falar de sua superioridade como pintor do
cavallos, asseguraram-lhe um posto conspicuo », — distinguiu-se como excellentc prosador, qual se patenteia nos seus livros « Dominiqno », « Une annéo
dans lê Sahcl » o « U n été clans lê Sahara », estes dois últimos attrahentissimos
pelo delicioso estilo descriptivo ; e, como critico do arte, lucubrou uma das
producções inestimáveis do século passado, « Los maitrcs d'autrefois », ainda
hoje lida com proveito por quantos se votam a estudos de esthetica. Cumpre-nos declarar que a approximaoão entre Porto-alcgre o Fromentin cabe originariamente a Silvio Romcro, que assim se exprimo, tratando do autor do
« Colombo ». na « Historia da literatura brasileira », 1T, 50:— « O artisla poeta
não quiz abusar de seu savoir faire do pintor, para não cair na requintada
maneira dos seus contemporâneos. Nisto andou, sem o saber, de perfeito
accôrdo com Eugênio Fromeiitin, escriptor o pintor como elle. Esto celebrado
chefe da escola africana da pintura foi ao mesmo tempo um dos primeiros
prosadores do seu paiz ». Sobre « Lês maitrcs d'autrefois » diz líeinach (op. cit.,
302) quo não é « a mais bolla, mas a única obra-prima do critica de arte, que
produziu a Franca do século XIX ».

m i*.

poderia Porto-alegre, a esse propósito, ser equiparado a Thackeray, Gautier e Meilhac.
Entretanto, o motivo real da súbita c irrevogável modificação, operada na laboriosidade intcllectual do nosso
eminente compatricio, foi cffectivamentc o que referimos
acima, consoante com a informação seguinte, colhida no
necrológio já por vezes citado e devido á penna de Aquino
e Castro : — «Tomou parte activa em todas as instituições scicntificas ou artísticas, fundadas no império desde
1830; ajudou e favoreceu muitos talentos em ílor; contribuiu para o desenvolvimento de outros; reconheceu o
mérito do todos e não teve c inveja de ninguém; no emtanto,
só colheu ingralidues (é elle quem o diz, havemos de forçosamente acredital-o, ainda quando tenhamos nisso desprazcr), e teve, como artista, de combater a frieza do iudifferentismo, a insidia das intrigas e o ódio das perseguições
que o não pouparam. Foi isso o que mais concorreu para a
resolução, que tomou, de trocar a paleta pela li/ra. Procurou
então desenvolver as suas vocações artísticas pela poesia, a
que não se tinha antes dedicado, sinão accidentalmente c só
quando provocado por amigos ».
Augusto Gomte, em seu « Discurso preliminar sobre o
conjuncto do positivismo » , inscrto na « Política positiva »,
depois de enunciar a sua insubstituível definição de arte, quo
« consiste sempre numa representação ideal de tudo quanto
existe, destinada a cultivar o nosso instincto de perfeição », já
assignalava como a pintura é de todas as modalidades plásticas a que mais se approxima da poesia.
Nada ha, pois, que assombre cm que essas duas manifestações do pensamento se irmanem no mesmo cérebro e convirjam para o mesmo fim: ut piclura poesis... E, para não
citar os esthetas da grande Renascença italiana, o peregrino escriptor dos «Motivos de Proteo» mostra como foi isso o que se
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deu com o idylllico Gesner (7), « cuyos poemas son Ia traducción verbal de sus cuadros » ; com Pablo de Céspodes (8),
<( pintor en quién Ia concomitante aptitud poética se dedico,
exclusiva ó preferentemente, á cantar de Ia gloria y hermosura dei arte dei color »; e com Yictor Hugo e Becker, que
«aplicaron, con verdadera inspiración, una accesoria aptitud
de dibujantes á interpretar y traducir plasticamente Ias concepciones de su imaginación poética » .
Além disso, a propellir Porto-alegre das artes imitativas
para a lavra das rimas, bastava a amizade fraternal de Domingos José Gonçalves de Magalhães, que indubitavelmente
exerceu grande e salutar influencia no espirito de seu confrade
riograndense, que dizia elle :
« Querido Magalhães, irmão desta alma,
Gloria da Pátria, orgulho de meu peito ! »
Relacionaram-se presumivelmente na Academia de BellasÀrtes, da qual o depois visconde de Araguaya (titulo este que,
(7) Gosnor (1730-1788) 6 uma das glorias artísticas da Suissa. Poeta e
pintor, escreveu os poemas « Noito », « Daplmo », « Morte de Abel », « O primeiro nauta » e a collectanoa do rimas « Idyllios », omquanto sou pincel delicado e suave se dedicava, refere um biographo, «a reproduzir as paizagons em
que havia collocado a acção de suas poesias ». Deixou também « Cartas sobre
a paizagem », além de alguns quadros desse gênero.
(8) Pablo de Céspedes (1538-1608) foi um dos melhores espirites da Renascença espanhola Estudou pintura o architoctura na Itália, dizendo dello Jovellanos que, manejando por egual o pincel o a penna, se esforçara por imitar a
Miguel-Angolo o a Correggio, nas telas que executou. Ceán Bermúdez, no sou
« Diccionario », qualifica-o « uno do los más sobrosalientes artistas anticuarios,
humanistas y sábios que hubo on Espaíía ». Afora vários oscriptos em prosa,
deixou um poema intitulado » La Pintura », infelizmente incompleto, qual se
vê do t. XXXII da « Biblioteca de autores oípanoles » do Rivadoneira. L. Viardot, na « Histoiro dês peintures de toutes lês écoles », dirigida por Charles
Blanc, diz (in art. <i Pablo de Céspedes » da « Ecole espagnolo » ) que a sobredita epopéa castelhana é superior á latina de Dufresnoy ( «De arte graphica » ),
á francoza_do Lemierro (« La Pointuro ») e á de Watelet ( « L'art de peindro » ).
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sem culpa do poeta e diplomata, constituiu curiosa expoliação política a Couto de Magalhães, o Livingstone brasileiro) foi
discipulo-amador, tanto que, aos 19 annos de edade, concorrera com uma paizagem á exposição publica de 1830.
Si, como todo bom brasileiro, trazia Porto-alegrc na alma
a diathese poética, a viagem á Itália, — essa inspiradora de
todos os gênios, onde até o nome da moeda corresponde ao
symbolo da Poesia, — fel-o pela primeira vez conversar as
musas, como que afinando, por maviosasloas á terra das artes,
as cordas que havia de fazer vibrar depois, mais intensamente,
pela terra querida da Pátria.
Sabe-se ter sido por suggestões de Magalhães que o joven
gaúcho, sensualizado pelos beijos do sol italiano, traçou a inspirada descripção de « Tivoli », inseria pelo seu amigo nos
« Suspiros poéticos ». E, ainda atagantado pelas ondas do mar
napolitano, onde ha sempre rumorejos quérulos de sereias tentadoras, entoou a « Voz da natureza » fpoemeto estampado na
pequena revista « Nitcróy », que, com os depois viscondes de
Araguaya e Inhomirim, redigiu em Paris, no anno de 1836),
a qual, conforme o insuspeito e douto parecer de Silvio
Homero, tem «alguma coisa de semelhante aos pequenos
poemas da Lenda dos Séculos de Victor Hugo, mas muito
anteriores », sendo, pois, uma antecipação da poesia histórica, embora « de uma historicidade envolta e confusa com
a natureza ».
Da união de Luthero e Melanchton para a empresa ideal
a que se votaram, disse bem Rodo que foram « como Ias dos
alas de un arcángcl »; foi Colcridge quem revelou a vocação de
"Wordsworth, assim como, pur sua vez, serviu Southey de excellente mentor para o poeta do « Remorso » e das « Bailadas
lyricas » ; a camaradagem de Foscolo e Àlfieri e a fraternidade espiritual de Boscáne Garcilaso representam outros tantos
estímulos fecundos, que redundaram em gloria para a litcra-
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tura italiana e para o renascimento espanhol; e, finalmente,
apesar de tão palpáveis disparidades e tendências mentacs, que
opimas florações não produziu a amizade de Goethe e Schiller !
Maugrado a « observação » que prefacia as «Brasilianas»,
cumpre desfazer o erro, oriundo talvez da modéstia excessiva
e dos extremos affectivos de Porlo-alegre, de se affirmar não
ter elle passado de discípulo subserviente de Magalhães. A esse
propósito, perfilhamos prazerosamente o juizo que com tanta
precisão formulou o autor da « Historia da literatura brasileira » : — « Porto-alegre era talento muito diverso e muito
mais bem dotado. Tinha mais objectividade intellectual, mais
imaginação, maior profusão de linguagem, mais colorido, mais
vida, em summa. Em Porto-alegre predominava o talento
descriptivo; cm Magalhães, um philosophismo impertinente,
que lhe inspirava declamatórias tiradas. . . Pódc-sc dizer que
o poeta riograndense pertencia ao ccnaculo de Magalhães, mas
entrava em perfeito pé de cgualdaclc ».
A opinião de Wolf, repetida depois, aqui, sem maior exame,
pelos nossos críticos, é, a esse respeito, verdadeira apenas
no mesmo sentido em que o autor de « J ) . Carlos » e de
«Guilherme Tell» dizia do seu consórcio intellectual com
o philosopho-poeta do «Fausto», e que consistia em que,
« sendo ambos de mui contrária natureza, collimavam um fim
único ».
Esse alvo cxcelso era, no momento, a renovação literária
que nos devia libertar do classicismo, — alvo cxcelso a que já
miravam alguns patrícios de muito talento, como Maciel Monteiro, Cândido José de Araújo Yiana e Odorico Mendes, os
acaudilhadores do proto-romantismo no Brasil.
Mas foi incontcstavelmente Domingos Josó Gonçalves de
Magalhães quem dirigiu, aquem-Atlantico, o nosso mais vigoroso e fecundo movimento intellectual. Bastara isso, além da
ode « Napoleão em Waterloo », para immortalizal-o, porque,

a nos~o ver, a sobrevivência do classicismo, tresandando gravcolentemcntc ao ranço coimbrão e ao mofo sacristanesco do
jesuitismo, importava em continuarmos como colônia de Portugal, ainda mais de uma dúzia de. annos após o grito do
Ypiranga.
Tal qual acontecera a Herculano c Garrei t, que se alistaram éxues sob a nova signa, tornando-sc-lhe depois os gonfaloneiros nas letras lusas, também durante o segundo quartel
do século XIX, — Magalhães c Porto-alegre, aos quaes se associou Francisco de Salles Torres Homem, o audaz pamphlctario do « Libello do povo » (apparccido em defesa da revolução
« praieira »), hauriram na França a corrente victorio.ia, de que
vieram fazer-se os evangelizadores no Brasil, a partir da publicação dos «Suspiros poéticos», cm 1836.
Era imprescindível semelhante transfiguração, e âqucllcs
três illustres patriotas devemos o mais profundo reconhecimento, por haverem completado, no domínio literário, a obra
ingente de José Bonifácio o Patriarcha, no domínio político.
Com eífcito, não podíamos, desde que tínhamos cortado cerce,
cm 1822, o cordão placentario que nos prendia ao reino metropolitano, continuar em perpetuo êxtase ante os « Lusíadas »
e cm intermináveis ovações aos romances c dramalhõcs portuguezes.
Desde que Augusto Com te rehabilitára a edadc-média, evidenciando que, longe de ser uma tenebrosa noite dos tempos,
fora ella uma época admiravelmente constructora e orgânica,
c principalmente depois que as escolas philosophicas do século
excepcional tinham pulverizado as chimeras sociacs c as vclleidadcstheologicas que abastardavam e constringiam o espirito
humano, — tornou-se perfeitamente exeqüível e fez-se indispensável, ao lado da proclamação dos direitos do homem e do
enthronamento da razão, quer a liberdade na arte, quer
o culto das tradições nacionaes na literatura, despojadas uma
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c outra daquelles engrimanços sobrenaturaes em que os
próprios esthetas, que os invocavam, não tinham a menor
crença.
Embora o romantismo represente, na evolução brasileira,
uma phase transitória, que se cxtendc bem nitidamente até
1870, —foi portentosa a acção por elle exercida em nossa mocidadc, e esse abrolhar do sentimento nacional foi o mais ílorejante e o mais fructuoso que até hoje se verificou em nossa
terra.
Ao philosophismo e historicismo de Magalhães e Portoalegre não tardou a juxtapor-se o indianismo de Gonçalves Dias
e Alencar, os quaes tanto e tão bem interpretaram as propensões sentimcntaes do nosso povo no tocante aos nossos irmãos
das selvas, que ainda hoje não ha quem não leia commovidamentc o « Guarany » e a « Iracema », os « Tymbiras » e « Marabá » . Ao mesmo tempo que Macedo, Bernardo Guimarães,
Manuel de Almeida c Teixeira de Sousa se popularizavam em
romances não mais decalcados em moldes lusos ou gallicanos,
mas explorando habilmente o filão opulento dos nossos costumes e das nossas lendas,—espontavá a consteilação byroniana,
de que foi astro de primeira grandeza o gênio maravilhoso de
Alvares de Azevedo, e que, além de Casimiro de Abreu e Aureliano Lessa, contou ainda o estro fulgurante de Fagundes
Varella. Por fim, como a assignalar a passagem para a época
actual, desabrochou a phalange hugoana ou condoreira, de
que foram guieiros José Bonifácio o moço, Castro Alves, Tobias
Barreto e Pedro Luiz.
Dissolvendo-se o romantismo exactamente quando, terminada a nossa longa refrega do Prata, iniciávamos a campanha
pela abolição e pela Republica, — ainda transpareceu seu influxo cm escriptores de alcandorado mérito, Theophilo Dias,
Luiz Guimarães, Mello Moraes, Luiz Delfino, Generino dos
Santos e Affonso Celso Júnior (hoje conde de Atfonso Celso),

llie lasl but not lhe leasl, ~- até que se delineara definitivamente os contornos do naturalismo na prosa e do parnasianismo no verso.
Si alguém, inteiramente extranho às colcries literárias, se
animar um dia a fazer, com superior e estrenua imparcialidade, o balanço das contribuições dos dois últimos grandes
movimentos poéticos ao nosso escrinio esthetico, verá, com
pasmo, que o romantismo produziu, em 34 amnos, muito
mais do que o parnasianismo tem produzido até hoje, isto é,
em quasi meia centúria de existência.
Pôde este, com razão, vangloriar-se do primor que deu
aos sonetos e a todas as pequenas canções; pôde, com razão,
orgulhar-se de ter defendido inegualavelmente a pureza e a
elegância da língua, embora talvez não haja hoje quem seja
capaz de renovar a proesa das « Sextilhas de frei Antão ».
Mas o que ninguém ousará contestar é que não lhe devemos
nenhum forte lavor, denunciativo de grande esforço e de solida
erudição.
A' semelhança de quem, não querendo fatigar-se em construir sumptuosos palácios, se limitasse a entalhar rendilhados
ílorões ou a entretecer custosos arabescos, dando-lhes,
comtudo, o máximo de apuro, de irreprehensivel belleza,—
assim aos nossos príncipes do verso devemos essas pequenas
jóias que se chamam o « Caçador de esmeraldas », « Livro de
Emma», «Rosa, rosa de amor», « O cysne encantado»,
« Sarah », ao passo que os românticos nos deixaram, além das
epopéas gigantescas da «Confederação dos tamoyos» e do
« Colombo », essas collectaneas de rimas que ainda hoje se lém
com proveito, com prazer e com emoção e que se intitulam « Os
tymbiras », « A cachoeira de Paulo -Affonso » e « Anchieta ou
o evangelho nas selvas » .
Convém notar-se que os poemetos dos cultores da fórrna
pontificada em França por Lccontc de Lisle e Ileredia não con-
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seguiram desterrar dos lábios do povo os poemetos de inspiração byroniana ou hugoana, que ainda agora são carinhosamente decorados e ainda tanto cnthusiasrao ou tantas tristezas
despertam, como « O redivivo » de José Bonifácio, « A sombra
de Tiradcntcs » e a « Terribilis doa » de Pedro Luix, os « Voluntários pernambucanos » c « U beija-flor » de Tobias Barreto, « O navio negreiro » e « As vozes da África » de Castro
Alves, o « Festim do Balthasar » de Elseario Pinto, o « Baile
das múmias» de Carlos Ferreira, « A matilha» de Theophilo
Dias, « A morte da águia » de Luiz Guimarães, a « R o s a »
de Affonso Celso, o « Napoleão em Waterloo » de Magalhães o
« O cântico do Calvário» de Fagundes Varei Ia.
Julgámos indispensáveis estas palavras, para podermos
repetir desassombradamente, com o profundo Clovis Beviláqua,
nas «Épocas c individualidades», que Porto-alcgrc foi —
« um dos mais beneméritos preparadores da nossa autonomia
mental ».
Assim, desde 1837, data do seu regresso ao Brasil, c
ainda nisso cerrando fileira ao lado do autor do « Olgiato » e
do « Antônio José », cntregou-sc primeiro á faina de reerguer
ou, antes, de formar o theatro nacional, que teve no carioca
Martins Penna (também alumno da Academia de Bellas-Artcs),
o seu máximo croador, na década comprehendida entre 1838
e 1848.
E' lamentável que Silvio Homero não haja feito a menor
referencia a essa parte da prodigiosa actividade literária de
Porto-alcgrc. Kstc, entretanto, além de varias outras peças cm
verso e em prosa, que não lograram tão assignalados encomios,
mereceu justo renome em seu tempo, quando fez representar
no theatro Constitucional Fluminense (veja-se até onde se ia
aninhar o adjectivo tirado do nosso pacto básico, posto ao
antigo S. Pedro de Alcântara, cm conseqüência dos succcssos
de 7 de abril de 1831) as comédias « O sapateiro politicão » e

« O espião de Bonaparte » , ou quando deu a lume, na « Minerva brasiliense », os trabalhos scenicos «Angélica e Firmino » e « A estatua amazônica ».
Esta ultima, como referem o concgo Fernandes Pinheiro,
cm seu «Resumo de historia literária», c Sacramento Blakc,
no « Diccionario bibliographico brasileiro», era uma sátira
chistosamentc zargunchada contra o conde de Castclnau, que
fizera correr na Europa a noticia de haver descoberto no rio
Negro, tanto que a cxpuzera no Louvrc, uma csculptura feita
pelas phantasticas amazonas guerreiras e até lardcada de
inscripções hieroglyphicas...
Deve-se ainda a Porto-alcgrc a opera l y rica « A noite
de S. João», posta cm musica pelo maestro Giovanni, c o
drama « O prestigio da l e i » , que teve a honra de ser partiturado pelo autor do hymno nacional, Francisco Manuel da
Silva. Sua ultima obra, pouco ou nada conhecida, foi um
drama cm três actos, « O s voluntários da Pátria», impresso
cm Lisboa no anno de 1877.
Discute o abalisado a u t o r - d a c Historia da literatura
brasileira » a phrase de Wolf, — reeditada por outros escriptores, — de ter Gonçalves Dias haurido as suas inspirações
iniciacs nas «Brasilianas» do poeta riograndense.
Pensamos que a influencia exercida no espirito sublimo
do nosso primeiro lyrko emanou, não tanto de pessoas, como
principalmente do intenso e suggcstivo movimento de renovação literária, então levantado no Brasil, não sendo, todavia,
dcscurial a semelhança, quanto ao objectivismo e ao nativismo, entre o cantor do « Y-jucá-pyrama » c o do «Colombo»,
embora aquellc sobrepujasse a este no mais aprimorado e
enlevante da fôrma.
Comparem-se, por exemplo, uma poesia do maranhense,
que não ha nenhum bom brasileiro que não saiba de cor,
a «Canção do exílio», escripta cm Portugal por 1845, e os
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seguintes versos que em 1836 traçara em terras da Europa
central o artista gaúcho:
« No meu formoso Brasil,
Tenho um. céu todo harmonia,
Um céu claro noite e dia,
Um céu sereno e gentil.
Um céu onde brilha a cruz,
Orago da minha terra,
Que é bello, que tudo encerra,
E onde Deus se reproduz.
Lá não paira nevoa algente,
Nem da morte as frias cores:
E' meu céu um céu de amores,
Que protege um sol ardente.
Os bulcões da Hibernia fria
No meu céu não vão campar;
Lá não vão campos nevar,
Que o meu céu só flores cria.

4

Oh! meu céu, meu céu querido !
Quando a meus olhos brilhares,
Minha alma irá pelos ares
Beijar teu solo florido!...» (9)
(9) Ha também palpável similitude no leit-motiv, c até cm parto cgualdado
métrica, entre a « lenda do Anhanguêra », intercalada na poesia « O pouso »,
escripta pelo autor das « Brasilianas » em 1850, e n O canto do piaga », do
grande lyrico maranhense, que não registou a data dessa sua composição,
todavia só estampada cm 1851. Tomem-se, para confronto, duas quadras do
cada um:

Ao appello clamoroso da necessidade de nossa emancipação inlellectual, volveram-se os nossos gênios para os gestos
civicos, para as tradições venerandas, para todas as coisas formosas e sagradas do berço natal. Diz Silvio Romero que,
nisso julgando consistir « toda a vida nacional », a resposta de
Gonçalves Dias foi «descrever o viver do caboclo », e « a resposta de Porto-alegre foi pintar algumas de nossas scenas naturaes, como a ascenção do Corcovado, ou cultiiraes, mas
de uma cultura semi-barbara, como a Destruição das florestas». Não deixou do ser injusto ahi o nosso sacerdosmagnus da critica. A verdade é que aquelles dois insignes
poetas nada mais fizeram do que traduzir os estados psychicos
de um momento singular da nossa evolução, a qual exigia,
para que se integrasse bem na consciência collectiva a conquista da nossa soberania política, oppuzessemos ao elemento
reinol o elemento indígena e ao lusismo o brasileirismo,
Do Porto-alogro:
o Sóbo o fumo, nos ares descrevo
Um phantasma terrível, medonho I
Não ó medo cobarde, nom sonho,
O' guerreiros da tribu Pury !
Nossas flechas se embotam contra elle,
Nenhum homem nem fera o abala ;
Verga os dardos que o braço lho impolle,
E em seu peito o pelouro resvala... »
Do Gonçalves Dias:
« O' guerreiros da taba sagrada,
O' guerreiros da tribu Tupy,
Falam deuses nos cantos do piaga,
O' guerreiros, meus cantos ouvi !
Eis rebenta a meus pés um phantasma,
Um phantasma do immensa extensão:
Liso craneo repousa a meu lado,
Feia cobra se onrosca no chão... »
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Parece que o amor pátrio preponderava tanto na alma de
Porto-alcgrc, ao ponto de nella recalcar para plano inferior,
donde não pudessem surclir á ílux cm rythmos insopitavcis, os
outros nobres affcctos humanos.
E' isso o que porventura explica não existir nas « Brasilianas » nenhuma poesia propriamente subjectiva, a não ser a
intitulada « Consolação », que parece um desabafo contra as
calumnias e perseguições de que foi victima o consagrado
cultor das artes plásticas. Encarado a l ai feição, o riopardense se distinguiu de todos os outros cytharedos do Brasil :
— não foi um erótico o não foi um pcssoalisla. Assim, nas
suas lyras, além de epithalamios e cantos genethliacos, afora
umas endechas suaves, como as epigraphadas «Saudades»,
só se nos deparam assumptos históricos ou paizagens natacs.
Os pocmctos « O harpoador » e « O pouso », onde vêm os
descantcs dos tropeiros, encerram maviosidades que lembram
os mais inspirados menestréis.
Como já tem sido bastante divulgada a parte descriptiva
tia «Destruição das florestas», vou dizer-vos algumas das
quadras finaes desse poema, que, rimadas ha mais de meio
século, parecem muito apropositadas para os dias de triste
desalento que obumbram a nosga terra :
« Tu és, ó Pátria querida,
Um mimo da Providencia !
Tu és da belleza a essência,
Um vaso de almo esplendor!
E's o Creso das nações,
O orgulho de toda a terra :
Tudo o que é grande se encerra
No teu seio creador!

Nos teus rios diamantinos,
Nas tuas montanhas de ouro,
Se ajunta o maior thesouro,
Que o mundo pôde invejar!
•

Nas tuas florestas virgens
Tens mil esquadras, mil puntes,
E nas entranhas dos montes
Tudo p'ra um inundo comprar !
Combate, supplanta, esmaga,
Num scc'lo de vandalismo,
O vil, sedento egoísmo,
Que no teu solo se alçou !
A pygmeus, ah! não consintas
Traçar teu futuro e gloria,
Que no templo da memória
Mesquinha mão não entrou.
Ainda teu solo esmalta
Da virtude a planta augusta:
Com tal germcn nada custa
A' nobre estrada volver ! »

A completa synopse da evolução nacional e da natureza
brasileira, que se encontra no « Canto genethliaco », inicial
do volume, c o põem e to « O Corcovado», de que se serviu o
bardo gaúcho para entoar um altiloquentc hymno de louvores
aos encantos desta incomparavel Guanabara, constituem specimens primorosos de imaginação fogosa, de linguagem opulenta, de conhecimento profundo da riqueza incxgottavel que
se derrama, ainda hoje desaproveitada quasi toda, pela superfície do nosso immenso território, e, sobretudo, de um vigor
e plenitude de descripções, que induziram os coetaneos do
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barão de Santo-Angelo a dizer delle, com ironia que tinha
tanto de maldosa quanto de graciosa, que era — « o primeiro
pintor entre os poetas e o primeiro poeta entre os pintores
do Brasil».
A verdade indiscutível é que a sua alta competência nas
artes plásticas teve applicação bem nítida e proveitosa nas
florações do seu esplendido estro.
Sem cair, entretanto, nos exaggeros mórbidos do pinturismo poético, —surto só modernamente, por um estulto
nephelebatismo ou bizarro symbolismo de alguns novos e
degenerados torneadorcs do Verso, — o épico riograndense
acrisolou ainda mais no « Colombo» aquelle seu predicado
característico, e que o teria, por certo, notabilizado muito
mais em nossas letras, si o seu ultimo poema, sem ser uma
rudis indigestaque moles, não tivesse uma extensão tão desmedida, ao ponto de não faltar quem affirmasse só havel-o lido
desde o principio até ao fim duas únicas pessoas, — o revisor
das provas typographicas e d. Pedro II, a quem fora dedicado.
Silvio Homero assegura, muito acertadamentc, que
« seriam soffregamente lidos pelos mais exigentes espíritos » os
bons trechos do Colombo, «si alguém se lembrasse de os
colher e enfeixar num pequeno volume».
O autor dos « Novos estudos de literatura contemporânea »,
fazendo uma curiosa synthese do nosso mais considerável movimento intellectual, e referindo-se ás três máximas figuras do
romantismo chega a admittir que «Magalhães continuou
Sousa Caldas, com quem tem innumeros pontos de contacto,
Gonçalves Dias prolongou Basilio, de quem é digno irmão até
na métrica, Porto-alegre proseguiu os Alvarengas e Gonzaga,
no que elles tinham de sentimento real da natureza e da
paizagem ».
Na realidade, elle foi, ao mesmo tempo, um continuador
da feição do cantor do « Uruguay », e, sem attingir nunca ás
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volatas de arroubado lyrismo, aos estos de doce bucolismo do
noivo de Marilia e do esposo de Barbara Heliodora, cxcedeu-os,
a perder de vista, na capacidade, segurança e vivacidade das
scenas naturaes.
Porto-alegre, de certo, preferiu, para objccto da sua tuba
altisonante, o nauta genovez, descobridor da America, ao almirante portuguez, descobridor do Brasil, porque ao feito deste
faltava todo e qualquer sopro épico, que sobejava no daquelle.
Erudito cultor da nossa historia, o incuto gaúcho sabia bem
quanto o « concerto » de Tordesillas apequenava o episódio da
tomada de posse da nossa terra por Alvares Cabral. Mas, não
se esquecendo da coetaneidade do « ostensor do Novo-Mundo »,
do descobridor do caminho marítimo das índias e do inventor
da imprensa, ordenava á sua Calliope :
« Eleva a tua voz : o peito exorna
Do inspirado Colombo, luz da edade
Que Gama e Guttemberg sublimaram ! »
O barão de Paranapiacaba, na segunda parte do « Prometheu acorrentado», considera o grande poema de Portoalegre como digno de hombrear coma « Araucana» de Alonzo
de Ercilla. Pensamos que a collectanea de versos do nosso
patrício tem sobre a do espanhol a vantagem da maior amplitude anthropo-geographica, assim como a superioridade das
descripções e da erudição histórica.
Acceitamos, entretanto, sem a menor hesitação, o julgamento proferido por Silvio Homero, que diz do « Colombo » o
seguinte : — « Nenhum outro poema da língua portuguoza ó
tão longo, tão massante em alguns pontos e eriçado de um
maravilhoso tão deslocado c extravagante ; nenhum outro,
porém, possue de longe em longe versos tão sonoros, tão vigorosos, tão valentes, e tantas passagens tão nutridas, tão ele-
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vadas, tão fortes, tão eloqüentes. Colombo é uma galeria, uma
pinacothcca cheia de bellissimos quadros perdidos, prejudicados
no meio de telas mal dispostas e mal acabadas. A viagem do
observador 6 atordoada por difficuldades c tropeços, mas compensada pela bellcza de muitas scenas que só lhe deparam
ante os olhos. O poeta revela grande imaginação, grande vigor
de traços, grande destreza de desenho, muita leitura, muita
instrucção. Falta de pi'oporções, de medida, pouca , habilidade
em tecer um enredo, raros dotes dramáticos, nenhuma syntliese poética, nenhum quadro definitivo e justo do caracter do
seu hcróe, eis os defeitos do livro.»
Com effeito, o poema do barão de Santo-Angelo conta
nada menos de 40 cantos, além do prólogo, que é extenso, e
desenvolve-se cm muitos milhares de versos, por quasi um millieiro de paginas. O illustre autor da «Historia da literatura
brasileira », comtudo, não accentuou bem a eriidição que reçuma da colossal cpopéa c que devia ter custado ao poeta os
mais pacientes e longos estudos. Entrelaçam-sc alli, de par
com a historia da unificação da Espanha c das suas conquistas
ultramarinas, informações de alta valia sobre as raças autochtones da America, cm particular sobre as civilizações dos
aztccas e dos incas, c, o que mais digno é de notar-se, a minuciosa descripção da nossa luxuriante natureza, feita por quem,
adestrado no pincel, se absorvera desde a puericia na revelação dos arcanos da zoologia e da botânica.
Si Porto-alcgrc houvesse dado menor extensão ao seu
poema, si o houvesse feito do tamanho do « Uruguay » de José
Basilio da Gama, occuparia, sem duvida, o « Colombo », no esr.rinio esthetico do Brasil, o logar culminante a que lhe franqueariam direito as suas inncgaveis e innumcrasbellezas. Mas,
infortunosamente, o épico riograndense preferiu os modelos kilometricos da « Araucana » de Ercilla, do « Purén indómito » de
Alvarez de Toledo ou da « Lima fundada » de Pedro de Peralta

(10). Muito mais hábil foi o indianista yankee do « Song of Hiawatha», o delicado cantor de « Evangelina », talvez o mais
perfeito de todos os poemas surtos cm terras da America, no século X I X .
A « Confederação dos tamoyos », que, «impressa então sob
os auspícios do imperador, em regia edição dourada, si não foi,
pelo menos pretendeu ser o canon literário da nova geração »,
como bem assevera Araripe Júnior, em cuja abalisada opinião
« o sentimento da legenda indígena, entranhado no coração crioulo pela reacção romântica », só teve um representante serio
no Brasil, José de Alencar, o Fenimore Cooper sul-americano,
si é que, pela inspirada « Iracema», não deixou a perder de
vista aquclle gigante da prosa indianistica do norte do nosso
continente, — a « Confederação dos tamoyos » ainda echoou
fora do paiz, certo pelas boas relações que o seu autor, como
diplomata, havia travado com escriptorcs americanos e europeus, ou quiçá pela protccçâo do monarcha brasileiro. Já o
mesmo não succcdeu com a cpopéa de Porto-alegre, a qual foi
recebida com injustificado silencio ou quasi completa indiffercnça pelos críticos de aquém c além-Atlântico. Assim, por
exemplo, Juan Maria Gutiérrez, que analysou benevolamcntc
(10) Alonzo do Ercilla (1533-159G), depois de ter acompanhado cm excursões pola Europa ao futuro « carrasco do sul », Philippc II, do quem era pagcm,
veiu om 1547 para o Chile, onde, numa expedição militar pouco posterior á sua
chegada alli, tove ensejo do batcr-sc heroicamente contra os selvicolas sublovados. Retornando á Espanha, resolveu cantar as suas proosas, o que fez na
« Araucana », composta de três longas partes, que apparecoram siiccessivamente
cm 1569, 1578 o 15'JO. Cervantes encomiou esse estafante poema, que boje ninguém lê, nem mesmo na edição -vertida e abreviada, feita por Morlhiac em 1824.
Alvarez do Toledo, compatricio e contemporâneo de Ercilla, andou-lhe
também nas águas, não castalias, mas indiaticas, perpetrando duas extensas epopóas: — n La Araucana » e « Purén indómito ». Esta, qual se vê da edição de
Leipzig, dovida a Barros Arana, apesar do incompleta, compõo-so de 2-'i cantos
em oitavas, contendo cerca de 15.500endecasyllabos.
Pedro de Peralta, oscriptor peruano da primeira metade do século XVIII,
deixou, entro outras producçõos do pouco ou nenhum valor, o ostirado poema
« Lima fundada >>, quo saiu a lume em 1718, na capital do Peru.
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aquella soporifera producção de Gonçalves de Magalhães, não
teve siquér uma palavra de louvor para o « Colombo », c de
egual modo procedeu, mais recentemente, Martin Garcia Mérou,
no seu aliás criterioso livro « El Brasil intelectual » .
A verdade, porém, que cumpre ser confessada sem rebuços, é, servindo-nos de uma phrase de Eunapio Deiró, que
o <( Colombo » foi lançado « no ossario do poema da Confederação dos tamoyos, o qual hoje só é lido por algum ousado
abelhudo...»
Não posso apontar-vos, srs., nesta ligeira e despretenciosa palestra, todas as estâncias em que resoa com timbre
harmonioso, bem cuidado, corrcntio e traductor perfeito dos
encantos da nossa natureza opulentissima, o polido e altanado
plectro de Porto-alegre, a cuja imaginação não escapou nem
mesmo o nosso abacaxi, do qual, numa comparação feliz e expressiva, disse elle ser :
« . . . o rei das fructas, ananás brasilio,
De áurea couraça e kanitar de bronze...»

No seu âmago, o astro da saudade ;
E, como ella, em festões, se arqueia a débil
Trombetinha, fechando ao dia os lábios
Da noite amigos, que amorosos se abrem
Da pallida phalena aos doces beijos,
Que as estrellas do céu somente applaudem ;
Opposta em fado, para o sol sorrindo,
Tintinando as campanulas de alambre,
Loureja a flor do ipê, antes das folhas,
Qual arauto vernal; geme a seu lado
A nervosa e dolente sensitiva,
Que se offende do orvalho e do colibrio.
Si o nauta a vista eleva pelos cimbres
Desse templo, artefacto de perfumes,
Vê suspensa em torçaes, qual lampadario,
A orchidea aérea, desprendendo as asas,
Ou, entre os galhos de alteroso tronco,
O imbé pasmoso, qual torcida serpe,
Vertendo fios cor de sangue morto...»

Ouvi, entretanto, estos lindos versos do canto XXX, onde
se estadeia a nossa flora aromai :

No canto XXIX, gorgeia quasi toda a avifauna canora do
Brasil, qual se vê do trecho seguinte :

« Como gemmas de cores rutilantes,
Viam-se alli mil flores matizadas :
O flavo girasol, iman do lume,
Volvendo a aureola radiante; o cardo
Serpentino, eriçado, amor das penhas,
A corolla aggressiva, cor de sangue,
Abrindo, ao lado do que esconde, avaro,
A nívea fada, que sorri á lua
Numa noite e follece á luz da aurora ;
Hedouçada, pendendo os fructos de ouro,
A bella e triste passiflora, abrindo,

« . . . Rompeu a flauta
Do terno sabiá ; o canto argenteo
Do lindo gaturamo, que espadana
Leda vida na selva ; a voz suave
Do claro jaburá, e as fiorituras
Dos lindos cardoaes; ouviu-se a nenia
Da triste jurity, o silvo asperrimo
Do verde araçary e os magos hymnos,
Como chuvas de flores que se iriam,
Da ovante philomela ; veiu o artista,
O celeste azulão, que rouba as notas
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Da sahyra e canário, c inda as cadências
Do melro escuro, que os sertões domina ;
Cantou a tapiranga, e, pelos ares,
Do tucano zumbiu a cornea trompa,
Como si houvera de supina frança
Saudado a aurora, na floresta virgem ;
Ouviu-se do mutum o accento lugubre,
E o hymno, os uivos, a palavra amiga
Do verde sabiá-cica, cm cujo peito
As roscas lasiandras se estamparam.
E, alfim, mescladas num conjuncto alegre,
As várias vozes, com tal força e brilho,
A imagem deram, graciosa e bella,
De um hymno alado â magestosa tarde ».
Não são esses, bem sei, os passos mais cadenciosos e
captivantes do « Colombo », mas servem ao meu intento, que
e não me utilizar de retalhos já exhibidos, quer na « Historia
da literatura brasileira », quer nas anthologias modernas.
A parte onde se adunaram mais primores ó o prólogo:
— sSo paginas soberbas as que encerram a descripção da entrada de Fernando e Isabel na capital do reino do vencido
Boabdil, as dos festins e as do torneio, e, mais que todas, as
que se referem á Alhambra. Só um pintor e architecto, dotado da capacidade dcscriptiva c da riqueza vocabular de
Porto-alegre, podia dar idéa, num poema de palavras, desse
insobrepujavel poema de arte plástica que é o palácio mouresco defiranada, já antes esboçado pelo impeccavel cinzcla dor da prosa, Chateaubriand, no « Derradeiro abencerrage »,
- « maravilhosa floresta de jaspe, de porphyro e de mármore » ,na phrase de Frederico Lolióe, ou, na expressão de
E. Poitou, « a flor da poesia árabe, flor extraordinária, mas
encantadora, tendo todas as cores vivas do oriente, e toda

impregnada ainda dos perfumes raros e penetrantes da
Ásia ».
Não rematarei esta succinta analyse da obra-prima
do barão de Santo-Angelo, sem que antes rebata uma assercão
de Silvio Homero, em que ao acatado pontifico da critica indígena faltou de todo razão. Disse clle: — « Porto-alegre não
tinha grandes recursos de estilo, nem forcejava por fazer
a língua pintar. Não tirava os recursos, todos os recursos que podem ser tirados do vocabulário porluguez.
Neste ponto, ellc tinha, é verdade, uma certa monomania: a
posse de um determinado numero de termos desusados, esquecidos. Era uma doença que tinha em commum com
Odorico Mendes ».
Ora, quanto ao léxico e á phraseologia, não ha entre o
épico do « Colombo » c o traductor de Homero c de Virgílio
outra affinidade sinão a da admirável cultura greco-latina, por
ambos revelada que farte. Nem nas «Brasilianas», nem no
seu enorme poema, abusou o barão de Santo-Angclo do emprego de archaismos ; c, arrancando ás mancheias, do thesouro
vernáculo, o ouro luzidio e a prata de lei, pois que tinha ao
seu dispor tão invejáveis divicias, não andou nunca, como
aquelle poeta maranhense, a compor palavras sesquipedaes,
ncologismos cxcusados, que, por isso mesmo, não vingaram
jamais, nem na corrente literária, nem muito menos na bocca
do povo, que ó o creador real da língua, no seu dynamismo
consciente ou inconsciente.
Da vis crealrix do autor do « Colombo», quanto a termos que hoje gosam foros de cidadania, ha um exemplo frisante, respigado pelo erudito Alberto Faria (11), que demonstrou ter o inspiradissimo Raymundo Correia desengastado

(U) Vide o n Almanack Brasileiro Garnior » de 1914, pags. 378-379.
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daquelle escrinio o mais suggcstivo vocábulo do celebre soneto
« As pombas » :
Ruflando as asas, sacudindo as pennas... »
O também lindo verbo broslar, da « Ode parnasiana » do
cantor das Alleluias, parece-nos haurido na fonte crystallina
e sonora das «Brasilianas», que o desarchaizaram, como
havia de fazer mais tarde José de Alencar em relação ao expressivo afflar.
Mas, tanto me estirei sobre o poeta, que mal me chega
o tempo, agora, para bosquejar, muito a traços largos, os
outros aspectos da fértil e poderosa mentalidade de Portoalegre.
Jornalista, — collaborou assiduamcnte na « Minerva brasiliense», ao lado de Torres Homem, Januário da Cunha Barbosa, Joaquim Norbcrto e Nunes Ribeiro ; foi, com Gonçalves
Dias e Macedo, um dos redactores da revista « Guanabara » ;
collaborou activãmente na antiga « Reforma », no « Ostensor »,
no « í r i s » , na « Chronica literária», na primitiva «Revista
brasileira » c na « Nova Minerva » ; c, finalmente, redigiu a
«Lanterna mágica», periódico humorístico, a que não faltaram os estímulos e applausos dos contemporâneos.
Satírico, — além da comedia « A estatua amazônica»,
já mencionada, conhecem-se delle, conta Silvio Romero,—
« os versos debicatorios da antiga colônia portuguoza do Rio de
Janeiro sobre a decantada nau Vasco da Gama, a grande e
maravilhosa nau, diziam clles, que ahi vinha impor admiração
e respeito aos brasis, e, antes de entrar neste porto, encalhou
lá fora, avariando-se e sendo rebocada por um pequeno vaso
de guerra nacional. E' também deste numero a introducção
do poema O ganhador, movido contra o jornalista Justiniano
José da Rocha em 1844 » .

Como critico, — só percorrendo o « Diccionario bibliogragraphico » de Innocencio Francisco da Silva ou o do nosso
Sacramento Rlake é que se pôde abranger a productividade de
Porto-;degre em tal especialidade, que o teve como um dos •
primazes no Brasil. Ficaram os seus escriptos sepultos na «Revista do Instituto Histórico », assim como na « Niteróy » e na
«Minerva brasiliense », e, não tendo achado nenhuma alma
caridosa e patriótica que os reunisse em volume, o notável
predecessor de Silvio Romero e de Araripe Júnior anda quasi
de todo desconhecido a esse relevante aspecto. São ainda hoje
dignas de leitura as memórias que elle traçou sobre « Àrchitectura », sobre « A poesia sagrada no Brasil », sobre « A egreja
parochial de N. S. da Candelária», sobre « A egreja de Santa
Cruz dos Militares », sobre « A estatua eqüestre do sr. d. Pedro I », sobre « A antiga escola de pintura fluminense », sobre
« Iconographia brasileira » e sobre a trindade vcneranda dos
artistas que se chamaram padre José Maurício Nunes Garcia,
Valentim da Fonseca e Silva e Francisco Pedro do Amaral.
Ahi, já ao critico se alliancava o cultor das tradições
pátrias, que, si não foi um dos fundadores do Instituto Histórico, foi um dos seus primeiros e mais operosos sócios, e alli
exerceu, durante quasi três lustros, o importante cargo de
orador, correndo-lhe, portanto, a obrigação, da qual galhardamente se desempenhou sempre, de receber os companheiros
que entravam no augusto sodalicio e de dizer o ultimo adeus
aos que se despediam da vida.
Ha uma phrase iníqua de Silvio Romero, quando este
affirma, na ((Historia da literatura brasileira», que a escola
fluminense da primeira metade do século XIX, além de filhos
do Rio de Janeiro, também era formada com provincianos,
((que eram attrahidos ao Instituto Histórico, para serem alli
desnorteados e separados do paiz, como Gonçalves Dias e
Porto-alegre ».

— .11 —
A verdade, ao contrario, é que o colendo grêmio de 1838
se constituiu um poderoso centro de convergência dos melhores
espíritos da época, os quacs na limpida torrente da historia
bcberam a inspiração das suas mais celebradas lucubrações,
e, acima de tudo, o accndrado sentimento de patriotismo, que
.cstúa em tudo quanto legou o barão de Santo-Angclo á arte e
ás letras do Brasil.
E' o próprio autor dos « Novos estudos de literatura contemporânea » quem o reconhece, quando assevera que o verdadeiro significado de Porto-alegro « 6 o de chefe e director
do brasileirismo, em seu sentido mais geral, cm que entram
as scenas da natureza, da paizagem, dos costumes da roça,
do campo, do sertão, as mil variedades do viver nacional de
todas as classes e zonas do paiz ».
Ainda ahi não commungo totalmente com o preclaro sergipano ha pouco extincto, pois a meu ver o nativismo do poeta
gaúcho era mais comprehensivo e mais intenso, c o precisamente nisso que ellc desperta cm mim uma veneração cnthusiastica.
Si de suas telas, de seus versos, de seus artigos de critica, de seus discursos, de suas peças theatraes, de suas monographias históricas, e até de suas sátiras, dellue, vibrante c
desassombrado, o anseio de ver cada vez mais engrandecida a
Pátria, e resalta a defesa enérgica dos nossos foros de cultura,
o constante appello ás nossas tradições, o apotheosamento
dos nossos irmãos beneméritos e o esforço titanico para nos
grangear a autonomia intellectual, creando a arte brasileira, o
thcatro brasileiro, a poesia brasileira, a alma brasileira, emfim,
— pode-se também affirmar que em plena harmonia com as
suas idéas transcorreu a vida pratica de Porto-alegrc.
Longe de ser como tantos enxacocos, que, mal fazem um
curto passeio a Paris, retornam achacados de uma xcnophilia
estolida, e tão oblitcrados da visão e do senso impropriamente

chamado commum, ao ponto de acharem imprestável tudo
quanto é nosso e só julgarem bom c imitavel o que é de terras
européas, — elle, sempre que regressava do extrangciro vinha
ainda mais retemperado no seu nativismo consciente e varonil,
que nunca se desmentiu em suas palavras c em suas acções.
De um patrício competente, especialista em tacs assumptos, ouvi, com intimo regosijo, a opinião de que Porto-alegrc,
sósinho. valeu tanto ou mais do que toda a pleiade franceza,
na gestação do Brasil artístico do segundo quartel do
século XIX. E a direcção que clle imprimiu â Academia de
Bellas-Artes dá disso prova robusta. Infatigavel no trabalho,
como aquellesdc quem um escriptor nosso disse que estudavam
28 horas por dia, foi um disciplinado!1 severo c um fiscal zelosissimo da corporação docente, ao que parece avezada então,
como tantas nossas conhecidas de hoje, ao rcgimen da
panqueca.
Quando, ralado de dissabores, por não poder levar a cabo
o programma que traçara a beneficio da esthetica cm nossa
Pátria, se dedicou á carreira consular, ainda ahi foi proseguir
na sua indefessa campanha a prol dos interesses vitacs do
Brasil.
Ao expirar em Lisboa, a 29 de dezembro de 1879, poude
o nobre luctador deixar um testamento, em que se lhe retrata
fielmente o caracter immaculado e onde palpita a inexprimivel satisfacção de quem havia dignamente cumprido o seu
dever c realizado em grande parte os ideaes de uma gloriosa
missão.
Coração alfectuoso, probidade immaculada, tempera adamantina cintclligencia esclarecida, — eis o que foi Manuel de
Araújo Porto-alegrc.
Teve cllc ainda a ventura de ver ligado á sua família,
pelo amor, a um dos maiores esthctas nacionaes, Pedro Américo, seu genro, c também uma das ccrebraçõcs mais lu-
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cidas e operosas das que têm ultimamente produzido a nossa
terra.
A Porto-alegro já se preiteou ao menos a homenagem de
inscrever-se-lhe o nome nas placas de uma das ruas que
ladeiam esta Escola, da qual é elle um dos mais indeslembraveis padroeiros. Esperemos, confiantes, que o Brasil um
dia erija ao seu amantissimo filho e abnegado servidor o mármore modesto de uma herma, sinão o bronze de uma condigna
estatua.

Para isso, têm cooperado essencialmente a desmedida extensão do nosso território e a estratiíicação irregular, pelos
vários pontos da superfície, quer dos elementos ethnicos de
primeira formação, quer das novas correntes migratórias, cuja
assimilação é lenta e incompleta, por não possuirmos uma
organização didactica de cunho pratico e de efficiencia enérgica.
, Não tivemos também uma guerra independentista, em
que tomasse parte a população válida das províncias de 1822,
e as nossas luctas externas, travadas dessa data para cá, por
impopulares todas, não gosaram do condão de congregar os
espíritos para o alto escopo da defesa commum ou para a
mira egoistica do alargamento das fronteiras.
Mas, no regimen do colonato, após a approximação das
raças, determinada pelas invasões neerlandezas, e após a conquista dos sertões, effectuada ao sul, ao centro e a oeste pelos
bandeirantes de S. Paulo e ao norte pelos pegureiros de almas
e de armentios,— repontára, bem nítida e impetuosa, a caudal
do nosso nativismo, cujas manifestações prodromicas occorrem
no final do século XVII, vêm a positivar-se cruentas durante
a primeira década da centúria seguinte, precisamente nas
regiões onde mais se accentuara o enriquecimento pelo ouro
e pela lavoura (S. Paulo-Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro),
transparecem na revolta de Philippe dos Santos, refulgem meteoricamente na mallograda Inconfidência Mineira e tomam
novo e inconfundível incremento em 1817.
A separação política de 7 de setembro apresentou, comtudo, o grave inconveniente de ter tido por figura de proa o
príncipe portuguez, então o maior empecilho á vigorosa e perfeita delineação do brasileirismo. Basta consignar que o
próprio soberano de Portugal fez timbre, nesse momento, —
abrindo ensejo aoscausticantes sarcasmos de José Bonifácio,—
em conservar, simultaneamente com o filho, o titulo de « imperador do Brasil ». . .

Logo entre os primeiros versos do prólogo do « Colombo »
apparecem estes :
« A sombra de Almanzor, banhada em sangue,
Do poento jazigo, em que dormia,
Se ergue, e lá foge ao funeral de um throno,
Que o seu braço escudara em cem batalhas... »
Si o egrégio riograndense pudesse levantar-se do sepulcro e, com o carinhoso olhar clarividcnte que teve na existência terrena, lhe fosse dado contemplar agora a Pátria, pela
qual trabalhou em centcnares de producções artísticas, literárias e scientificas, — talvez, como Almanzor, também fugisse, inundado de pranto. . .
Desventuradamente, srs., o sentimento de nacionalidade
ainda não está firmado c definido no Brasil, consoante com as
aspirações e os esforços dos nossos denodados predecessores
do século findo.
Como em todos os Estados de origem colonial, que se
constituíram soberanos por um processo análogo ao da scissiparidade ou segmentação cellular,—a idéa de Pátria ainda
não attingiu no Brasil á necessária corporiücação e á plena
generalidade consensual.

18
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Assim, a explosão de nativismo, sopitada pela adhesão
de d. Pedro c da maior parte dos reinóes á nossa desaggregação de 1822, só irrompeu a 7 de abril de 1831, reboando
tempestuosamente por todo o interregno regcncial, o período
mais vulcânico e, ao mesmo tempo, mais cívico e mais prenhc
de benefícios, da trajectoria nacional.
E' nessa phase, •— em que uma crcança de cinco annos,
nascida cm nossa terra e confiada ao carinho tradicional c á
fidalguia do caracter dos brasileiros, salvou cnt;ío o principio
monarchico, — que também se enquadra o grande movimento
de renovação literária, do independência intcllectual, que teve
cm Manuel de Araújo Porto-alegre um dos mais perseverantes,
laboriosos e competentes propulsores.
Depois da revolução «praieira», veiu a estagnação política interna, a que succcderam as nossas intervenções armadas
no Prata. Só ao termo destas foi que se deu um como renascimento da geração ardorosa que fizera a leva de broquéis de
1831, e á brilhante mocidade civil e militar das duas ultimas
décadas do império é que se deve a dupla conquista da abolição e da Republica.
Em seguida ao baptismo de sangue do novo regimen, —
outra putrefacção politica, aproveitada pelos ambiciosos de
todos os matizes para o desgoverno, para as calomidades
innominaveis, —quintessenciadas no ultimo quadricnnio administrativo, — que tom envergonhado as faces da democracia
brasileira, trazendo ainda em serio perigo a honra c os cré-

. An pacna.a catlicdralcaco do CamOcs — opp,Qnhamo3 '°
nogso poema ou os nossos poemas, — creando a nossa arte e a
no.ss.i literatura, num n t u l g i d o e perpetuo apanágio de tudo
quanto pertence á nossa natureza, aos nossos costumes, ás
nossas tradições.

ditos da Pátria.
Ora, para reagir contra esse deplorável estado de coisas,
o que urge ó nacionalizar-nos, isto c, sacudir dos hombros
jovens c robustos do Brasil, como fardo inútil e compressor,
os velhos farrapos do capa lusitana e os outros csmolambados
ouropéis exóticos quo ainda pesam sobre elles.
E' preciso começar vida nova.

Só os povos atrasados ou decadentes é que são incapazes
de originalidade literária e artística. Esses é que se submettem
passivamente â influencia extrangeira, deslumbrando-se ante
tudo o que é alheio, c somente não tendo olhos nem ouvidos, não tendo alma nem coração, para as seducções e harmonias, para as lendas e luctas do florco e opulento recanto em
que soltaram o vagido primeiro.
Bem sei que não é possível dcsvincilhar-nos do prestigio de
esthcticas mais antigas e adeantadas, e que não é possível eliminarmos da poesia, da novella, da musica e das artes plásticas
os themas forasteiros. Mas, embora não adoptemos o critério de
Tolstoi, no seu « Que é a arte ? », julgando falsificação do pensamento tudo quanto não tiver sido pessoalmente observado ou
sentido, — ainda assim, 6 indispensável que ponhamos nos assumptos adventicios o sainete brasileiro, por um como processo
de naturalização, isto é, de adaptação ao nosso meio e ao nosso
slatus social.
Em summa, —- só devemos aprazer-nos com asbellezas de
terras extranhas, assim como quem. conhecendo, amando e enaltecendo sem cessar os encantos do berço natal, visita certo dia
os de fora, e até, para quebrar a monotonia, repasta a vista nos
escombros vetustos das metrópoles e nas ruínas dos impérios
extinctos. . .
E', porém, imprescindivcl c improcrastinavel combater virilmente, systematicamente, essa idealização simiesca das águas
mortas dos canaes de Bruges, esse rodenbachismo incompossivel
com a eterna primavera do nosso habitai privilegiado, esse constante evocar de trigaes e cotovias que não temos, essas pervi-
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çazes jeremiadas fingidas, em violento contraste com a empolgante alegria que canta perenne em nosso céu e jorra a todo
instante da nossa terra bemdicta, emfim esse degenerado sadismo de troveiros e de pintores que porejam a alcoolatria dos
cabarets ou tresandam ao íartum dos alcoices, — é imprescriptivel banir tudo isso da nossa esthesia, tonificando as fibras da
esperançosa juventude brasileira com o leite forte e puro, bebido nos formosos e caroaveis seios, sempre oíferecidos e inexgottaveis, da Pátria honesta e bem-querida.
Permitti, srs., que, em antevisão dos risonhos destinos
desta terra idolatrada, eu invoque como um dos numes tutelares
do Brasil do futuro a Manuel de Araújo Porto-alegre, — exemplo
de trabalho pertinaz e fecundo, de intelligencia cultivada e
scintillante, de caracter impolluto e enérgico, de sentimento
acrisolado e excelso, — o qual, em sua dilatada passagem pela
vida objectiva, tanto batalhou pelo ideal, que deve ser o nosso
lemma do presente:
ABRASILEIRAR O BRASIL!
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