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PREFACIO

Nossos grandes mortos
O Ministério da Educação, a partir de 1936. promove uma série de conferências sob o título geral do
"Nossos grandes mortos".
Há duas finalidades na iniciativa.
A primeira, de caráter patriótico. Nenhuma mensagem, nenhuma lição tem tanta influência educativa
como o exemplo.
Por que deixar no esquecimento as vidas ilustres
de nossa história ? Por que não trazer constantemente
à meditação dos jovens essas figuras que serviram à
verdade, lutaram pela Justiça, ou se sacrificaram pela
liberdade, defesa e honra da pátria ?
De Júlio César diz Suetônio que foi incluído no
número dos deuses não somente por um decreto do senado, mas ainda pela persuasão do povo. Este é o
destino dos notáveis. O que, porém, constitui a maior
glória deles é ficar entre os homens, como uma claridade, como um comando.
Demos esse lugar aos nossos grandes mortos, aos
verdadeiramente grandes.

A outra finalidade é de natureza cientifica. Quantas figuras admiráveis de nosso passado ainda não f»
iam devidamente estudadas ! Quantas andam narradas de modo incompleto e talvez com erro !
Representará, pois, alguma cooperação com os nossós estudos históricos esboçar essas biografias, acender a curiosidade, suscitar a pesquisa e a controvérsia
com relação a nomes muitas vezes postos de lado.
Publicadas em livro, com notas bibliográficas e
cronológicas, as conferências terão certamente maior
utilidade.
Propôs-se a essa divulgação a Editora AGIR — Artes Gráficas Indústrias Reunidas S. A. — E' um esforço
que o Ministério da Educação considera como valiosa
cooperação prestada à sua obra educativa e cultural
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1944.
GUSTAVO CAPANEMA

Jackson de Figueiredo
A presente biografia de Jackson
de Figueiredo foi escrita a pedido do ministro Gustavo Capanema, e constituiu uma das conferências da série "Nossos grandes
mortos". O autor a leu no dia 22
de outubro de 1937, em sessão
realizada no Salão Leopoldo Miguez da Escola Nacional de
Música.

1.

Preaança dominadora

Esta é a terceira ou quarta vez que ponho as mãos
no barro da expressão para, em tentativas frustras, modelar o perfil total de Jackson de Figueiredo. Esse homem do meu tempo, que me foi companheiro de juventude, com quem convivi dia a dia, através longa jornada de luta pelo espírito, — aparece-me, em certos
momentos, distante como um mestre do prestigioso passado. A sua grandeza, nesses momentos, desborda
imensamente da humilde realidade de minha vida.
Jackson foi, em verdade, um balido misterioso que
atravessou a nossa atmosfera de espírito, nela provocando precipitados de forças ignoradas e adormecidas.
Depois que o seu ciclo de ação criadora se encerrou, com a trágica morte prematura, foi que todos os
que fruíamos do seu contato de alma percebemos, pelo
enorme vácuo da ausência, quanto era dominadora
sua presença. E só pelas novas perspectivas de pensamento, de angústia purificante, de interesse moral,
espiritual, político, qxie se nos abriram à sua passagem
rápida por entre nós, é que compreendemos quanto
essa presença foi fecunda.
Integrar, porém, na sua máscara humaníssima, na
sua fisionomia de companheiro cotidiano, os traços de
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predestinação, de intuitiva e providencial sabedoria,
qu© só mais tarde nos foi dado descobrir, através
dos resultados de sua obra, é tarefa dificílima, em face
da qual têm fracassado numerosas tentativas iguais às
minhas.
A essa tarefa é que chamo modelar o perfil total
de Jackson de Figueiredo, e d ela ainda uma vez me
entrego, estimulado agora pela deferência do eminente
titular da Educação, escolhendo-me para tratar da surpreendente figura jovem, nesta série de conferências
cohsagratórias.

si mesmo, de alma insensível ao mais veludoso carinho. E, sobretudo, escrevia. Escrevia, — escreveu
enormemente, sempre em versos, durante todo o período de estudo de primeiras letras e de humanidades,
até a beira dos vinte anos. Aos dezesseis anos, publicou Bater de asas, seu livro de estréia; aos dezenove,
Zíngaros. volume também d© poemas. Mas estas duas
plaquetes, que, aliás, contêm numerosas peças, estão
longe de encerrar toda a produção de Jackson no correr das suas primeiras décadas de existência. Sua progenitora tem ainda hoje em mãos quatro grossos cadernos de poesias do filho adolescente, quase todas inéditas em livro.
Um amigo íntimo da família, dando-lhe traços da
infância e adolescência, registra esta quadrinha, que
Jackson compôs aos nove anos de idade:
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2.

Infância e adolescência

Jackson- de Figueiredo nasceu em Aracaju, capital
de Sergipe, a 9 de outubro de 1891. Trouxe, por herança materna, sangue de Castro Alves nas artérias. Aos
nove anos de idade já compunha pequenas cantigas
em que pulsava a inquietação. E cantigas que não
eram simples fenômeno de mimetismo. Porque Jackson, de fato, se apresentava como uma criança singularmente inquieta. Contam-se de sua infância © adolescência rasgos estranhos, de quê hoje podemos penetrar o sentido. Freqüentemente isolava-se do convívio familial, para perder-se em leituras superiores às
preferidas em sua idade. Fazia inesperadas travessuras de caráter quixotesco, como a de correr com os pés
nus sobre um muro enristado de cacos de garrafa. Sonhava um destino napoleônico ou de aventuras no mar.
Assaltava o pai com perguntas tumultuosas ern certos
instantes, e em outros encolhia-se hostilmente dentro de
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"Ó meu triste coração
Condoa se de mim
Eu quero viver alegre
Não posso viver assim..."

E ainda uma canção feita aos 13 ou 14 anos, da
qual destaca as seguintes estrofes:
"Vela que estas em minha frente.
Pouco a pouquinho a se acabar
Para onde irá o teu espírito
Onde irás tu, ó luz, parqr ?
És minha irmã, ó ! vela ardente
Que a própria vida vais matando...
Também é a luz que me ilumina
Quem vai aos poucos íne acabando..."
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Este acento de dolorosa insatisfação e de inquietação pungente, c[ue domina em todas as peças de Bater de Asas, poderia ter sido apenas testemunho de
uma inteligência precocíssima que, com a puberdade,
encontrasse motivos de serenar e se resolvesse num
vulgar equilíbrio romo o do comum dos homens. Quando, porém, a puberdade veio, o acento persistiu maig
doloroso ainda, como persistiria, em recrudescente
amargor, através da obra toda de Jackson, até que se
definisse como essência mesma da sua supralúcida
consciência do destino total do espírito.
Zíngaros foi escrito em poucos meses, de janeiro a
agosto de 1910, como no próprio livro o poeta declara,
como a querer marcar um período de particular pulsação de vida interior. Nesses poucos meses, o cantor de
quinze anos formulou em estrofes, de ingênuo torneio
expressional por vezes, por vezes energicamente modeladas, toda uma enorme queixa, que não era apenas a de um coração ferido, mas a de uma inteligência aguda a debater-se com o mistério.
Há no volumezinho um soneto que é uma súmula.
Uma súmula prévia, por assim dizer, das escachoantes
interrogações que Jackson deixaria tombar da pena,
até quando encontrasse a primeira definitiva certeza,
para então começar as suas formidáveis campanhas
afirmativas. E' o que segue :
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"A VIDA
Estou só e pensando nesta vida
De tédio, de pesar, de iniqüidade...
Nesta constante e desastrosa lida,
Nos crepúsculos do Amor e da Saudade !
Na eterna inquietação; na desabrida
E trovejante e negra tempestade
De Dúvidas; na vala sem saída,
Onde uiva a hiena da Insaciedade...
A vida i! Os que trabalham noite 9 dia...
E sábios de olhar fito eternamente
Nos olhos turvos de uma esfinge fria...
O impossível da Paz e esta canseira...
Ai, que inveja me faz o inconsciente...
Uma pedra, um pedaço de madeira..."

Não era deliqüescência, desequilíbrio, morbidez
numa alma de adolescente, toda esta tremenda pulsação inquieta. Era força ascensional, excesso de seiva
no arbusto jovem, .como se verificou depois pelos belos
frutos saudáveis, pelo porte soberbo, pela capacidade
de sombra e de beleza pura da árvore em pleno frondejar. Por isto, de minha parte não estranho que, daquele recolhimento, daquele encolhimento da adolescência, Jackson passasse às insólitas manifestações
temperamentais, que os amigos registram com surpresa, de sua vida acadêmica. "Engolfado na perigosa
teoria do "rien n'est vrai, tout est permis", — diz dele
um biógrafo — ele praticou, especialmente no seu período acadêmico, uma série enorme de extravagâncias
e dês vários".
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3.

Boêmia

Na Bahia, onde fora fazer o seu curso de Direito,
entregou-se, segundo o mesmo informante, "a uma boêmia estoriteadora. Tinha ali companheiros de todos os
feitios : desde os verdadeiros valentões de má fama
( . . . ) Sabia escolhê-los para cada ocasião : ora era
em doidas correrias de automóvel, levando o assombro e o terror aos pacatos moradores dos subúrbios, em
companhia de um sr. Pedreira, rapaz rico, inteligente e
forte que o idolatrava, e outros muitos; ora, envolvendo-se em distúrbios em cafés e confeitarias de parceria
com a estudantada de sua escola, em que entravam
em jogo xícaras, copos, garrafas, cadeiras, etc.; outras
vezes metido em conflitos sérios em cinemas e teatros,
donde algumas vezes saía ferido e feria outros, sempre à frente, sempre com a voz de comando... Jackson nasceu para comandar (é ainda o referido biógrafo que comenta). De uma feita, no Politeama Baiano,
promovendo os estudantes uma vaia a certo ator ou
ctriz, desenvolvera-se grande assuada, sendo provocada a intervenção da polícia. Jackson dispôs a rapaziada em ordem de combate e enfrentou a milícia baiana,
iravando-se renhida luta na qual foi ele ferido em um
clho. Parece-me que dessa feita foi que ele, à frente
dos colegas, dirigiu-se para a casa do Chefe de Polícia, detendo-o no seu próprio domicílio como prisioneiro".
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O mistério da vida interior

Não nos iludamos, contudo. A esse mesmo tempo, Jackson produzia testemunhos inconfundíveis do
seu trabalho interior, de suas ansiedades de espírito
no sentido de sua profunda vocação. Após Bater de
asas e Zíngaros, dava-nos em 1912 — aos 21 anos de
idade portanto •— o ensaio sobre Xavier Marques e em
1913 fazia uma primeira tentativa por definir a personalidade de Garcia Rosa. Ora, estes dois pequenos
trabalhos são precipuarnente reveladores. E servem
a explicar a face oculta da jacksoniana vertigem dos
tempos acadêmicos. Nas correrias juvenis, de aspecto
por vezes grave, mesmo iníquo, era, possivelmente,
movido Jackson pela mesma fascinação secreta que o
"levara ao convívio comovido de almas como as de
Garcia Rosa e Xavier Marques. Nestes dois homens,
cs ensaios referidos no-lo dizem, Jackson procurava sobretudo o mistério surpreendente da vida interior, no
qual pressentia revelações inesperadas. Também o
seu contato com criaturas de camada mais baixa e duvidosos princípios era em muito estimulado por essa
irresistível atração. De alguns dos seus companheiros
boêmios, Jackson traçou, mais tarde, em páginas cheias
de encantamento, ou em palestras inesquecíveis em
roda de amigos, perfis de santidade e doçura, que a todos os ouvintes ou leitores sempre pareceram verdadeiros sortilégios de transfiguração.
Assim, pois, o seu fascínio a um só tempo pelos
seletos e raros e pelos descontrolados e rebeldes, vinha
do que, nas duas espécies, era comum : a porr.bra de
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interioridade, na qual residia o segredo dos destinos,
e na qual se ocultava a substância última de humanidade, que é a mesma em todos os homens.

dido em modéstia infinita e intransponível recolhimento que é Garcia Rosa. A do supremo indagador brasileiro do sentido da Vida: Farias Brito. As de outros
numerosos pensadores e poetas, de cuja beleza, como
ele mesmo diz, se possuiu, numa sede inestancável.
Mas contam-se, também, almas de vagabundos e boêmios, embora iluminadas de sonho, ou de estranha,
inefável doçura; e almas humílimas, que nada lhe poderiam dar senão o seu amargor e a sua queixa; e almas desamparadas, a que amou por esse mesmo desamparo, que tão fundamente refletia a face trágica do
seu próprio temperamento.
É fácil de ver-se como, na definição total de Jackson de Figueiredo, tem sentido primacial, profundo, esse
amor pelas alinas, pelo segredo da personalidade, pelo
enigma interior de cada um.
Foi esse amor às almas que o conduziu às mais
altas esferas do pensamento metafísico e religioso, e
lhe permitiu muitos dos surpreendentes descobrimentos do seu espírito. Esse amor que lhe ditou páginas
tão ardentemente inspiradas sobre os seus mais obscuros amigos como sobre Farias Brito, ou como sobre
Pascal. De um desses amigos obscuros escreveu Jackson estas linhas de misteriosa ressonância:
"Ele passou pela vida como uma sombra luminosa,
sem ferir ninguém e iluminando tudo, mas desta luz
suave © boa que envolve e até esconde as mágoas
alheias.
Passou com a fluidez das forças divinas, sem ferir e talvez sem ferir-se... Não que não sofresse ao
encontro das arestas mais ríspidas que estão no ca-
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5.

Amor pelas almas

"A amizade, — escrevera Jackson no ensaio a respeito de Xavier Marques, — a amizade é a minha única religião, mas não adoro a pasmaceira dos ídolos
de pau, nem a gargantoíce banal e gesticuladora. Sei
romper com os enganos, e com a sinceridade que, sem
ser ofensiva, não se esconde. Neste templo só admito as
maiores almas que encontro; possuo-me da beleza que
elas contêm. Se me merecem um hino, terão esse hino,
que seria contra-senso riegá-lo, pela razão de adorá-las.
Tudo em mim é espontâneo, o gesto mais brusco
o o mais amigo. Não tenho orientarão de escola e
odeio as opiniões de grupo. Há um tom de confissão
em tudo o que escrevo; mas, ao ateu que sou, qualquer religiosidade é das faces mais amadas do seu
espírito".
"Neste templo só admito as maiores almas que encontro" ... Contemplai, através dos livros de Jackson,
a extensa galeria das almas que ele amou. A propósito de cada uma, deixou, quando não um livro inteiro, pelo menos um capítulo, uma página, quando menos uma referência em duas ou três linhas apaixonadas. E essas almas animaram criaturas de destinos diversíssimos e diversíssima expressão exterior. Contamse entre elas a do escritor de clássico equilíbrio e maneiras misantrópicas de Jana e JooL A do poeta per-
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minho das almas boas, mas era tal a profundez daquela bondade que os choques mais rudes jamais penetraram até o núcleo irradiante do coração, e por isto
K ao teve ódios, não conheceu ambições, não conheceu
a derrota, não conheceu a amarga decepção de ser
injusto um dia, e conservou da infância aquela volubiiidade, e teve dos santos a inocência do espírito, que
não é bem a ignorância do mal, mas o perdão de tudo.
A ninguém, até hoje, vi que em tal alto grau Deus
concedesse a graça da simpatia, e a ninguém, de sensibilidade, passou despercebido o poder mágico de
suas mãos, lúcidas mãos com que, aos vinte e três
anos, podia abençoar como abençoam os velhos. De
umas outras, que amou, lembro-me bem que disse
um dia:

Veio porque, por necessidade vital, ansiava colocarse mais ao centro dos problemas multíplices que sua
inteligência aflorara e para a meditação dos quais seu
ser inteiro se jogava em grande impulso incentivei.
Dos primeiros tempos de Jackson na urbe que sempre
foi o fascínio extremo dos temperamentos veementes
da província, datam os seus escritos iniciais a respeito
do pensamento de Farias Brito, assim como a composição de Pascal e a inquietação moderna, em versão
primitiva que o público não chegou a conhecer.
Os longos ensaios sobre Farias Brito, aparecidos,
primeiro, ern páginas de revista e, após, coordenados
em livros, surpreenderam, desnortearam, deslumbraram. Havia, neles, para o Brasil, um espetáculo novo
de inteligência. Não apenas porque o autor, desconhecido quase, abordasse esferas desacostumadas de
indagação metafísica, mas, sobretudo, porque o fazia
com uma expressão de vida de' que nem de longe
se aproximava a própria cotidiana polêmica dos jornais em torno dos assuntos mais palpitantes da hora.
lackson vinha pondo, analisando, discutindo o problema do sentido transcendente de tudo, com a mesma
vivacidade de interesse com que trataria de um caso
pessoalíssimo. Antes do mais, atribuía uma significação suprema, para o Brasil, à obra então desprestigiada e obscura, do pensador eminente de A Base Física
do Espírito. Farias Brito, que durante trinta anos vivera
a tragédia do pensamento que por ignorado se torna
irremediavelmente estéril, à leitura das páginas de
exegese do seu jovem apologista sentiu-se deslumbradamente renascer. E escreveu a Jackson uma carta.

"Nunca vi tanta beleza
Em mãos morenas e frias !"
Mãos de Príncipe Encantado como tantas vezes
lhe disse para o ver sorrir, abraçando-me, naquela carícia de uma amizade tão espiritual como só poderia
inspirar-me a mim, inquieto, desconfiado e triste, ou u
velhice sóbria ou o segredo dos anjos que atravessara
o círculo ardente das nossas desventuras".
6. Um espetáculo novo de inteligência
Por volta de 1914, concluído, na Bahia, o seu curso
jurídico, transplantava-se Jackson de Figueiredo para
o Rio. Transplantava-se é o termo. Porque veio para
a Capital tumultuaria com a totalidade de seu destino.
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— precioso documento da história de nossa inteligência, — em que deixava desbordar esse deslumbramento, e por sua vez procurava definir o espirito do apologista, no qual descobria traços de Pascal e Novalis.
7.

Individualismo intelectual

Traços de Pascal e Novalis : nunca mais, de minha parte, pude olvidar essa poderosa sugestão de Farias Brito. Poderosa pela propriedade e justeza com
que se aplica, de fato, à fisionomia do férvido pesquisador novo de sentidos.
Em Algumas reflexões sobre a filosofia de Farias
Brito se afirmam, a uma só vez, um grande temperamento e uma capacidade intelectiva impressionante.
Desmontando, em suas peças principais, o pensamento de Farias, Jackson, ao mesmo tempo que assimila
o lição de honestidade e veracidade, e o magnífico
exemplo de consciência moral do filósofo de O Mundo interior, valorizando-lhe extremamente o esforço abnegado e solitário, deixa patente a trágica insatisfação
com que, não obstante, voltara do fundo mergulho nesFe complexo e alto pensamento. E a propósito do filósofo brasileiro, e dos problemas que sua pena agitou,
põe em jogo, em rápidas referências e contraditas bruscas, postulados centrais de toda a história do pensamento filosófico, em fusão íntima com as suas próprias
experiências interiores.
É curiosa, entre outras coisas, nesse livro, a repulsa a qualquer método racional, de que faz praça Jackson, fascinado pelos descobrimentos da pura intuição,
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de um lado, e prevenido, de outro lado, contra as lamentáveis limitações racionou stas, fontes de erros gravíssimos. A esse tempo, todas as graves cogitações
de um Descartes, de um Kant, mesmo de um Leibnitz,
pareciam ao jovem ensaísta movimentos estéreis da inteligência falaciosa do homem, — para não falar das
de um Comte, que lhe pareciam dignas apenas de um
infinito bocejo. "Methode, methode, que me veux tu ?'
— repete ele, no seu anseio de penetração do mistério
da vida.
Traços de Pascal e de Novalis, dissera Farias Brito. No seu intuitivismo exacerbado, Jackson era Novalis puro. Mas já o que havia nele de pascalino aponta nesses estudos sobre o pensamento de Farias. Já
aponta, sobretudo, o senso cristão essencial, que fez o
glorioso prestígio do apologeta francês de nome imorredouro, e veio a constituir a viga de resistência da
obra, não obstante desigual, do próprio Jackson.
Mal na rua, ainda com as suas interrogações, as
suas dúvidas, os seus acentos de desespero, o livro sobre Farias Brito, já confessava Jackson aos mais íntimos seu interesse crescente pela palavra da Igreja e
pela especulação tomística, — em contradição flagrante com aquela repulsa ao método, de que fizera o movimento vital dos ensaios sobre o pensador de A base
física.
Foi quando começou a compor, concomitantemente com páginas de vária espécie, inclusivernente de
natureza política, o seu Pascal e a inquietação moder-
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na, que só em 1924 apareceria, profundamente remodelado segundo as suas novas diretivas, já então positivamente católicas.

que abismos de inquietação e de que surpreendentes
lampejos intuitivos provieram, as mais serenas, profundas e luminosas páginas do Jackson em plena maturação de pensamento.
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Abdicação em favor da Igreja
9.

Houve, como já disse, uma primeira versão desse
livro, na qual se incluiam capítulos depois retirados ou
modificados, em que Jackson tumultuàriamente apresentava as suas interrogações mais agudas sobre o
sentido religioso da existência. São significativas estas
palavras do prefácio : "Publico esse trabalho sobre
Pascal e a inquietação moderna para aproveitar o que
pude salvar de volume muito mais alentado, que compusera, há anos, quando ainda não me sentia em matéria de filosofia e de crenças, o que graças a Deus
hoje sinto que sou, isto é: urn católico, na mais rigorosa significação do nobilíssimo termo, um homem que,
conscientemente, abdicou do seu individualismo intelectual nas mãos amantíssimas da Igreja Católica".
Os que conheceram, de leitura feita pelo próprio
autor, em serões inolvidáveis, essa versão primeira,
não podem deixar de lamentar, de certo ponto de vista, que ela não tivesse vindo a público.
O que nela se exprimia era, de fato, ainda, um
violento individualismo intelectual, e, sem dúvida, remodelada como, por fim, apareceu, a obra adquiriu estrutura definitiva de pensamento apoiado .na sabedoria divina. Mas o Jackson total que nela se expressava bem que merecera, como exemplo de extraordinária vida de espírito, ter permanecido intato, para que
as gerações posteriores pudessem melhor avaliar de

Experiências vitais

Antes, porém, da edição de Pascal remodelado,
Jackson publicou após Algumas reflexões sobre a filosofia de Farias Brito, de 1917 a 1922, quase ano por
ano, os seguintes livros: Incenso e oiro; Crepúsculo
interior; A questão social na filosofia de Farias Brito;
Humilhados e luminosos; Do nacionalismo na hora
presente; A reação do bom senso. Estes livros correspondem a imensa curva de experiências vitais na metrópole do país. Incenso e oiro, de que já transcrevi
lúcida e comovente página, é uma palavra ainda para
os tempos de inquietação juvenil na província. É como
uma despedida do passado sentimental e sonhador.
Escrito em prosa, dir-se-ia todo tecido de malhas tenuíssimas de poesia. Sem dúvida, uma das mais puras
realizações literárias de Jackson. Crepúsculo interior,
em vivo contraste, coletânea de poemas, apresenta-nos
um conteúdo de pensamento aflito. Quando o poeta
se recluía no esforço de construir o verso, como que
só o pensador se mantinha em plena liberdade criadora e dominava a situação. Ainda em Humilhados e
luminosos, no qual Jackson integrou, compreensivelmente, Incenso e oiro, é para o puro mistério das almas que se dirige o interesse do pensador. No primeiro dos ensaios do volume escreve Jackson: "A história de Uriel Tavares é a coisa mais simples deste mun-
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do, e será por isto talvez que poucas histórias, como a
sua, de vida humana, conterão tanto do grande mistério que somos neste grande altar, como diria De
Maistre, em que a reversibilidade das dores tem deixado a sangrar os corações mais puros".

giu-lhe aos olhos em relevos fundos. Com firme intuição do seu papel no seio da nova geração, começou
n interferir decididamente nos ambientes políticos. Esboçou, com Álvaro Bomílcar e Arnaldo Damasceno
Vieira, na revista Brasília, uma primeira forte campanha nacionalista. Em 1918, a grande epidemia da gripe espanhola apanhou-o em cheio. A esposa muito
amada, em vésperas do nascimento da segunda filha
do casal, fora conduzida a uma Casa de Saúde. A
epidemia recrudescia na vasta urbe, desertando-lhe as
ruas, pelas quais só passavam sinistros caminhões
conduzindo cadáveres amontoados. Em sua residência, com a filhinha mais velha, de meses apenas de
idade, Jackson, ardendo em febre, ficara entregue aos
cuidados intermitentes de membros da família de Farias Brito, exasperados de sofrimento, também doentes,
a tendo a atender outras camas de enfermos. Por longos dias, na cidade tremenda, os amigos de todos os
dias não se viam, e muitos morreram na solidão completa. Quando urn dos amigos de Jackson — o que
fala neste instante — menos atingido pelo mal, saiu
em peregrinação piedosa pelas casas dos companheiros queridos, ao chegar à de Jackson, encontrou-o apenas com a filhinha, ainda ardendo em febre. Jackson.
porém, não lhe fez queixa alguma, olhou-o com os olhos
rutilantes e lhe disse :
— Você não imagina o que fiz agora mesmo : mandei chamar um padre e me confessei...

Os outros livros, porém, desse período, — A questão social, Do nacionalismo na hora presente, A reação do bom senso, são a entrada de Jackson num terreno em que, até então, não pisara francamente, mas
para o qual o impeliam todas as suas energias interiores e no qual iria assumir a figura de um verdadei10 condutor do futuro: o terreno do pensamento político e social.
10.

Inquietações

Jackson construíra o seu lar — um lar de que falarão as crônicas da inteligência em nossa pátria, pela
excepciona] íssima fisionomia espiritual da companheira que o integrou — e procurara estabilizar a sua vida
prática fazendo-se professor de pedagogia, num estabelecimento oficial de ensino. A nova ordem de coisas
em sua vida pessoal como que definitivamente o arrancou aos últimos acentos românticos da boêmia juvenil. Seu pensamento, que do puro interesse peleis
almas, fora conduzido à ansiedade em face do mistério
do destino, rapidamente vislumbrou o problema da ordem, e do mesmo passo com que se encaminhava pcro
a doutrina da Igreja e para a especulação tomística.
ia percebendo a gravidade do problema da vida política dos povos. A tragédia da alma brasileira sur-

23

Estava perfeito o ciclo evolutivo da grande inteligência ansiada de Jackson d© Figueiredo.
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11.

O princípio de autoridade

Sou forçado a apressar o ritmo deste modestc
estudo.
Em 1921, funda Jackson a revista A Ordem, na
qual propugna o retomo do espírito brasileiro à sua
fonte de formação cristã e a constituição dos católicos
em partido político, para fazer frente aos desvirtuadores do destino brasileiro. Corno conseqüência de sua
atuação em A Ordem, nasceu o "Centro Dom Vital",
que se faria, com o correr dos tempos, o sólido núcleo
central de resistência da consciência católica do país.
Deu-se, no entanto, que, exatamente por essa época — de maneira precisa : com a revolução de 5 de
julho de 22 — começou, para o Brasil, um conturbado
período de manifestações de casema, sintoma grave do
surdo trabalho de erosão que se processava na substância mesma do que somos como povo.
A Jackson não escapou que tais manifestações
eram determinadas, em suma, pelo anseio geral de
cbrir saídas para uma nova situação, que permitisse ac
Brasil respirar mais largamente. No entanto, o que,
nelas mais violentamente o impressionou foi o seu
conteúdo de negação do princípio de autoridade. Com
a inteligência já sòiidamente ordenada no sentido da
reflexão metafísica e infundida de confiante e ardente fé religiosa, Jackson definitivamente fixara o espírito no pensamento da ordem como base única de qualquer reconstrução. Todas as suas energias intelectuais
e temperamentais se haviam condensado num anti-revolucionarismo decidido, a que a leitura de De Maistre e Maurras dera incisivos e nítidos contornos.
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A ordem, na vida política do Brasil, dada a função
precípua que sempre exerceram as nossas forças armadas na formação da nacionalidade, com a sua lição
de abnegado heroísmo e de ânimo de sacrifício nos
momentos de perigo para a pátria, — a ordem, no Brasil, dizia eu, se concretizava para Jackson principalmente no espírito de disciplina dessas mesmas forças
armadas, ou seja, no absoluto respeito, por parte delas,
do princípio de autoridade.
O levante de quartel ou de unidades da esquadra,
ou a simples interferência de militares em acontecimentos políticos, motivados, que fossem, pelo mais sadio desejo de servir à Nação, representavam, para o
pensador atento ao sentido íntimo de tudo, um golpe
funesto contra o próprio destino brasileiro.
Jackson previa que de uma primeira negação do
espírito de autoridade, embora feita em nome de incoercíveis circunstâncias, resultaria o fundo desprestígio
desse mesmo princípio, com a desagregação gradativa
de toda a nossa realidade política e moral.
Daí veio a grande campanha de imprensa, de que
nasceram livros como A reação do bom senso, A coluna de fogo. Afirmações, e que deu a Jackson posição
insólita na vida de espírito do Brasil, iazendo-o alvo de
cdiosidades e antipatias, que transformavam a sua
existência nurn grande risco.
12.

Caráter sinfônico

Adquiriu a sua espiritualidade, nesse instante, um
caráter, por assim dizer, sinfônico ou protoíônico, um
caráter de surpreendente f? complexa tessitura. Em
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Jackson, o descobrimento de novos caminhos, de novas faces do problema do espírito, provocava sempre
uma inesperada floração de ativos pensamentos, isto
é, de pensamentos que o levavam a agir imediatamente com o ímpeto costumeiro. Não lhe apagava, porém,
na alma e na inteligência, as aquisições anteriores.
Não lhe sufocava os ímpetos que havia antes manifestado. Sua curta passagem pela vida terrena foi, assim,
um contínuo processo de complexificação, que o conduziu a totalizar-se numa expressão de homem de ação
e pensamento como dificilmente encontraremos outro
exemplo em nosso passado espiritual.
De 22 a 28, Jackson atingiu um estádio tumultuaníe desse processo de complexificação.
Apresentando-se, cora estupefação da parte de
muitos, como o douirinador da disciplina e da ordem
e desenvolvendo, fora mesmo de qualquer função pública preeminente, a atividade de verdadeiro estadista
em tal sentido, Tackson não descurava, contudo, antes
lhes dava mais acelerado ritmo, as suas preocupações
literárias, filosóficas, religiosas, sociais, ou de natureza puramente humana.
Alternando com os livros de crítica sociológica e
política, publicou por essa época volumes de estesia
pura, como o referente a Auta de Sousa e © sobre
Durval de Morais e os poetas de Nossa Senhora. E às
vezes, num só livro, como para exprimir a fundamental
unidade de todas as suas direções espirituais, enfeixava páginas da mais aparente diversidade de caráter,
como acontece com o volume intitulado Afirmações, no
qual, a uma crítica política sucede um ensaio de exegese da obra de um poeta, e assim ,por diante. Não

se trata de miscelânea apressadamente ajustada. Jackson justificaria plenamente o processo, com o mostrar, no fundo de todos os seus escritos do período, a
mesma suprema finalidade, a mesma intransigente defesa da ordem total do mundo.
Foi uma figura empolgante o Jackson desses seis
anos tumultuários. Fixo de novo os olhos comovidos
sobre os seus gestos, os seus movimentos, as suas expressões fisionômicas' desse tempo, e escuto-lhe outra
vez a palavra e cssisto-lhe à ação multiforme, — como
se fossem realidades desta hora mesma. E vejo-o preccupado com a situação pessoal de cem amigos pobres,
que dependiam do seu prestígio, e que o seu prestígio,
a sua dominadora ação de presença, colocou em postos da vida pública muitas vezes superiores ao que êls
próprio ocupava : Jackson acabou distribuindo amigos necessitados pelos gabinetes dos Ministérios, pelos
cargos de confiança do governo, como se, da sombra,
dirigisse de fato mais do que um ministro de Estado.
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13.

Diamante de múltiplas facetas

Vejo-o modelando, dia por dia, inteligências que
lhe eram caras, conduzindo-as à compreensão do sentido transcendente da vida e da verdade da Igreja : a
Jackson se devem dezenas de conversões à doutrina
e à pratica católicas, algumas delas, como a de Alceu
Amoroso Lima, de ressonância profunda em nosso
próprio destino.
Vejo-o compondo, até altas horas da madrugada,
os artigos veementes para o dia seguinte, ou os livros
que ele construía aos dois, aos três, aos quatro, um
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sobre a poesia, em que ele descobria significações
maravilhosas, de um pobre poeta desconhecido, outro,,
sobre o severo pensamento de De Maistre, para o qual
organizara vasto fichário que não chegou a utilizar,
outro, que constituiria o seu romance Aevum, em que
recriava, com arte de aquafortísta, episódios centrais
de sua vida passada, infundindo-lhes acentos de tragédia.
Vejo-o atendendo à correspondência inumerável
em cartas que espalhou pelo Brasil inteiro e por países
estranhos, e cada uma das quais vale por uma página segura e firme de pensamento: entre essas cartas,
algumas foram dirigidas a altos digriatários da Igreja
em França, tratando de graves problemas espirituais
brasileiros, ou a representativos da inteligência de países estrangeiros, com os quais se comunicava cordialmente.
Vejo-o na sua vida religiosa, orando em puro recolhimento na Igreja de Nossa Senhora do Parto, ou
exasperado consigo mesmo, nos dias em que mais fortemente sentia o aguilhão do temperamento, fascinado
pela aventura de uma vida humaníssima.
Vejo-o recebendo, lendo em voz alta para os amigos, ocmentando-os em longos ensaios, os livros de
Antônio Sardinha, nos quais o pensador lusitano refletia a ansiedade, que pouco mais tarde se condensaria
ern ação na sua pátria, por uma nova ordem política,
em que finalmente fosse atendida a natureza racional
ao homem.
Vejo-o em grandes noitadas com os companheiros
mais queridos, a declamar Antero ou Cruz e Sousa,

ausente, por longos instantes, da vertigem que o levava a desdobrar-se em aparições e desaparições prctaicas, pelos mais diversos setores da atividade intelectual e política do país.
Um dia Jackson, conversando comigo a uma mesa
de café, confessou-me um intuito de renúncia que eu
não esperava de sua parte. Tinha vendido alguns dos
belos livros de sua biblioteca. Deixara de insistir no
sentido de ser acolhido no seio da representação federal, o que pleiteara por desejo de interferir do alto
nos destinos do Brasil. Desistira também, para sempre, da sua candidatura à Academia de Letras. Pilheriei, vendo naquilo uma crise passageira. Jackson, porém, não estava triste. Vestia urna roupa nova nesse
dia, e ia em visita ao Sr. Cardeal. Vou à Glória, disse-me. Depois advertiu : à Glória, não para a Glória.
E despediu-se sorrindo.
Acompanhei-lhe com o olhar o vulto até desaparecer na esquina. Lembro-me desse comovido olhar divinatório. Isso era numa sexta-feira. No domingo seguinte, — dia 4 de novembro de 1928 •— Jackson tombava de um rochedo ao mar. Depois, só lhe vi o caixão, na nave da Catedral Metropolitana, onde na Igreja se lhe prestavam, em exéquias soleníssimas, honras
com que, mau grado todo o ímpeto juvenil de suas ambições terrenas, ele jamais tinha sonhado.
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14.

Desbravador espiritual

No In Memoriam, que o Centro D. Vital publicou,
ficaram testemunhos irrecusáveis da admiração suprema, que Jackson suscitou entre os seus contemporâ-
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neos. Há ali, a respeito de sua personalidade, expressões consagratórias como tão convictas e ardentes poucos dos nossos homens representativos lograram alcançar até hoje.
Calor de afeto, dirão talvez os que não estejam suficientemente informados sobre a total realidade jacksoniana. Justiça pura, responderei.
Ele foi, no Brasil, de fato, como o seria ainda em
outros países, um homem excepcionalíssimo, e de destino singular. Abriu, para o que se chama a intelectualidade brasileira, os horizontes da crença, que até então tinham estado para ela inteiramente fechados. Tor-nou possível pensar-se, no Brasil, em função da idéia
da Deus, o que significa o haver salvo nosso espírito
para a obra construtora que lhe está reservada. Tornou habitual, se assim se pode dizer, entre nós, a especulação metafísica, até então exercida puramente
por inteligências isoladas, o que vale dizer estéreis.
Conduziu-nos para o. pensamento político e social, vivido como necessidade intrínseca do momento histórico da nacionalidade. ComjBeu apostolado da ordem,
da disciplina, do bom senso, criou ambiente para novas diretivas políticas que, consultando melhor os dados da natureza humana e da nossa realidade particular, pudessem levar o Brasil à plenitude de suas realizações vocacionais. Ensinou-nos a todos a interessarnos, de maneira fervorosa, pela realidade surpreendeu
te que é a alma de cada homem, com o que desempenhou cristianíssima função apostolar. Foi luminoso,
ardente, catalítico. Foi um balido que atravessou nossa atmosfera de espírito, nela provocando precipitados
de forças ignoradas e transfiguradoras...
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PINTO, ANDRADE MURICI, ARMINDO GUARANÁ, ARTUR GASPAR VIANA, AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT, BARRETO FILHO, CARLOS MAGALHÃES AZEREDO, CLÁUDIO GANNS, CONTREIRA RODRIGUES, DURVAL DE MORAIS, EPITÁCIO PESSOA,
FRANCISCO COSTA, GONDIM DA FONSECA, GRAÇA ARANHA,
HERÂCLITO SOBRAL PINTO, HAMÍLTON NOGUEIRA, J. PAPATERRA LIMONGI, JÔNATAS SERRANO, JOÃO RIBEIRO, JORGE
DE LIMA, LACERDA DE ALMEIDA, LAURA DE FIGUEIREDO,
LEONEL FRANCA S. J., LOURIVAL FONTES, LUÍS DELGADO,
MARCELO NUNES, MÁRIO MENDES CAMPOS, MENDES FRADIQUE, MURILO ARAÜJO, NESTOR VÍTOR, OLEGÁRIO COSTA,
OSÉIAS GOMES, PIO JARDIM, RANULFO PRATA, RENATO ALMEIDA, RONALD DE CARVALHO, SEBASTIÃO LEME (D.), SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, TASSO DA SILVEIRA, TRISTÃO
DE ATAÍDE, TRISTÃO DA CUNHA, VIRGÍLIO A. DE MELO FRANCO, XAVIER MARQUES, XAVIER DE OLIVEIRA — 379 págs.
in 4.° — Tipografia do Anuário do Brasil — Rio — 1929.
ARTUR GASPAR VIANA — JACKSON DE FIGUEIREDO — (Atitude
e doutrina) — A' memória de Jackson de Figueiredo no décimo aniversário de sua morte —• 24 págs. — Papelaria Natal
— Rio — 1933.
Incluídos em livro, ou esparsos em revistas e jornais, há sobre
Jackson de Figueiredo estudos ou referências dos seguintes autores :
ALCIDES GENTIL, art. na Folha do Pará, de 1917; ALMEIDA MAGALHÃES, em Farias Brito e a reação espiritualista. Rio, 1918;
AGRIPINO GRIECO, em Caçadores de Símbolos, Rio, 1928; ANDRADE MURICÍ, em O suave convívio. Rio, 1922; ANTÔNIO
SARDINHA, em Aliança peninsular. Lisboa 1924; AFONSO
COSTA, em 'A sombra da arte e à luz da história, Bahia, 1923;
AUGUSTE VIATTE, na Revue dês Jeunes, Março de 1925; ARMINDO GUARANÁ, no Dicionário Bibliográfico Sergipano, Rio
1925; AFRÃNIO PEIXOTO — Jackson de Figueiredo, em O Jornal de 8-11-28; ALCEBÍADES DELAMARE, numerosos artigos na
revista Gil Blas e outras; ANTÔNIO CARMELO (Padre) J. de F.
em A Tribuna, de Campos, 10-11-928; CARLOS DA VEIGA LIMA
— Farias Brito e o movimento filosófico contemporâneo. Rio, 1920;
ERNÃNI ABREU, conferência no Grêmio S. Luís, da Liga Católica Paranaense, em 10-11-28;
FARIAS BRITO — Carta a

TASSO DA SEVEIEA
Jcckson de Figueiredo, em O País. de 12-11-915 e reproduzida
em Algumas reflexões; GRAÇA ARANHA, em Espírito moderno, São Paulo, 1925; JOSEPH BOUBÉE em Études, 20-3J926.
Paris; JURAND1R GOMES — A confissão de Jackson de Figueiredo, no Jornal de Alagoas de 10-11-28, Maceió; JOSÉ F. CARNEIRO — J. de F. na Era Nova, de 6-11-28, Bahia; JOSÉ OITICICA — I. de F., em A Manhã de 10-11-928, Rio; LEONEL
FRANCA — J. de F. em O Jornal de 11-11-28; LOUIS DIMIER
— Carta a Jackson de Figueiredo — no Jackson de Figueiredo
de Hamilton Nogueira; MARIO DE ALENCAR — Prefácio à Lírica de Garcia Rosa: M. GONÇALVES CEREJEIRA (D.) — em
A Igreja e o pensamento contemporâneo — 2.a edição — Coimbra, 1928; NESTOR VÍTOR — em Farias Brito — Rio, 1917; em
Cartas à gente nova — Rio, 1924; PERILO GOMES — em Ensaio de Crítica doutrinária — Rio, 1923; RONALD DE CARVALHO — em O Espelho de Ariel — Rio, 1923, em Pequena
história da literatura brasileira — Rio, várias edições; TEÓFILO DE ALBUQUERQUE, artigo em O Imparcial, de 2-3-1916;
TASSO DA SILVEIRA — em A Igreja silenciosa, 1922; TRISTAO
DE ATAÍDE, em Estudos, 2.° série, 1928; O Jomal de 6-11-28;
em Aevum; em Correspondência; em A Ordem, de dezembro
de 1928; TRISTAO DA CUNHA — em A beira do Styx, Rio, 1928;
ULISSES SAMPAIO, em A Notícia, de Recife, de 14-11-28; VICENTE LICÍNIO CARDOSO, em Afirmações e Comentários, 1925;
VEIGA MIRANDA, em Os kdscadores. S5o Paulo, 1925.
Estas notas, que são simples subsidio à bibliografia completa
de Jackson de Figueiredo, ainda não organizada, foram em sua
quase totalidade colhidas do trabalhe de C, G. publicado nos páfinais do In raemorianx
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