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Em 1821 – o Brasil achando-se às
vésperas de se tornar Independente – José
Bonifácio doutrinava, nas suas “Instruções
do Governo Provisório de São Paulo aos
Deputados às Cortes de Lisboa” : “Parecenos também muito útil que se levante uma
cidade central no interior do Brasil para
assento da Corte ou da Regência, que
poderá ser na latitude, pouco mais ou
menos, de 15 graus, em sítio sadio,
ameno, fértil e regado por algum rio
navegável.” A sugestão, embora avançada
para a época, não caíra em terreno sáfaro.
17
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No dia 15 de junho de 1822, a Comissão
de Deputados Brasileiros encarregada da
redação

dos

artigos

adicionais

à

Constituição Portuguesa, referentes ao
Brasil,

recomendava:

“O

Congresso

Brasileiro ajuntar-se-á na capital, onde ora
reside o Regente do Reino do Brasil,
enquanto se não funda no centro daquele
uma nova capital.”
Nesse tempo, o Brasil ainda era
dependente de Portugal. As sugestões,
referentes à construção de uma nova
capital, ficaram registradas apenas como
um alvitre. Mesmo depois de fundado o
Império, a idéia, embora muito discutida,
não saíra do papel. Em 1823, José
Bonifácio reafirmara a necessidade dessa
providência, em sessão da Assembléia
Geral Constituinte e Legislativa do Império
do Brasil, através de uma Memória,
sugerindo para a nova capital o nome de
Brasília.
(Juscelino Kubitschek – Por que construí
Brasília – Senado Federal, 2009)
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I

Segundo

a

mitologia

grega

um

dos

extraordinários feitos de Hércules foi a criação da
passagem do Mediterrâneo para o mar Oceano a que o
mundo denomina Atlântico. Assim, emerso ficou o estreito
de

Gibraltar

entre

a

Europa

e

a

África.

As Colunas ou Pilares de Hércules sustentavam os céus.
Em antiquíssimo tempo teria ocorrido a luta dos
titãs contra os deuses, a Titanomaquia. Aqueles, liderados
por Crono; os segundos, chefiados por Zeus.
Em Teogonia – A Origem dos Deuses (São Paulo Editora Iluminuras, 1995) o aedo Hesíodo, grego de
instantes primevos, segundo a tradução que do poema
hesíódico elaborou Jaa Torrano, professor de Língua e
Literatura Grega na Universidade de São Paulo, registrou:
19
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Atlas sustém o amplo céu sob cruel coerção
nos confins da Terra ante as Hespérides cantoras,
de pé, com a cabeça e infatigáveis braços:
este destino o sábio Zeus atribuiu-lhe.

Depois, mas ainda naquela era, o deus maior o faria
sentinela das Colunas ou Pilares de Hércules. Dessa
guardiania dimana, provavelmente, a locução Mar de
Atlas.

Cadiz e arredores (atribuído a Don Juan Álvarez de Colmenar, 1715), onde
se vêem ainda as Torres de Hércules, aí chamadas Colunas de Hércules
(Colomnes d'Hercule)
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II

Luís de Camões
(Portugal, 1524 - 1580)

Luís Vaz de Camões, poeta excelso da
lusitânica gente, no seu mais que quadrissecular poema
Os Lusíadas celebrou os merecimentos dos nativos de
Portugal. E assim entoou:
21
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As armas e os Barões assinalados
Que da Ocidental praia Lusitana
Por mares nunca dantes navegados
Passaram ainda além da Taprobana,
Em perigos e guerras esforçados
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo Reino, que tanto sublimaram.

E também as memórias gloriosas
Daqueles Reis que foram dilatando
A Fé, o Império, e as terras viciosas
De África e de Ásia andaram devastando,
E aqueles que por obras valerosas
Se vão da lei da Morte libertando,
Cantando espalharei por toda parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.
(Canto I)
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Tal observação me traz à mente a poesia pessoana de
Mensagem,

publicada

pela

Thesaurus

em

2006,

com

apresentação de José Santiago Naud.
Nessa obra Fernando Pessoa como que reverdece
instantes de outrora.

Fernando Pessoa
(Lisboa, 1888 - 1935)

Na produção mencionada estão os dois poemas aqui
reproduzidos:
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Padrão

O esforço é grande e o homem é pequeno.
Eu, Diogo Cão, navegador, deixei
Este padrão ao pé do areal moreno
E para diante naveguei.

A alma é divina e a obra é imperfeita.
Este padrão sinala ao vento e aos céus
Que, da obra ousada, é minha a parte feita:
O por-fazer é só com Deus.

E ao imenso e possível oceano
Ensinam estas Quinas que aqui vês,
Que o mar com fim será grego ou romano:
O mar sem fim é português.

E a Cruz ao alto diz que o que me há na alma
E faz a febre em mim navegar
Só encontrará de Deus na eterna calma
O porto sempre por achar.
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Mar Português

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus deu ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.
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III
A partir do século V a.C., ao tempo da Grécia Clássica,
a eloquência avultou-se em Atenas. A propósito escreveu o
erudito João Ribeiro em sua História Antiga – I (Oriente e
Grécia) – Rio de Janeiro, 2ª ed., 1894:
Foi nos tempos em que floresceram as liberdades sob a
proteção da democracia de Atenas, que se tornou possível a
arte oratória. ... as escolas, as lições dos filósofos contribuíram
para o exercício e cultura da eloquência. ... Mas como a
eloquência é sobretudo admirável na indignação, foi justamente
quando a Grécia ia sucumbir sob o jugo despótico da
Macedônia, que surgiu o seu grande orador Demóstenes, ele
só vigoroso como um exército oposto aos do conquistador.
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João Ribeiro
(Sergipe, 1860 - Rio de Janeiro, 1934)

Demóstenes (384-322 a. C.) pronunciou as Filípicas
alertando

os

grecianos

dos

propósitos

márcios

do

macedoniense Filipe. Noutro passo o historiógrafo, sopesando
os fatos correlatos que o tempo guarda, assinou que as
palavras do Orador fizeram-no o chefe dos patriotas que não
queriam aceitar o jugo macedônico. Com a sua profunda e
nobre eloqüência, pôde obrigar o senado a resistir a Filipe; mas
o entusiasmo do grande cidadão fora inútil; já a Grécia ia longe
das suas virtudes cívicas...
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Demóstenes
(Grécia, 384 a.C.- 322 a.C.)

E no ano 330 daquela época com a Oração da Coroa o
excelso tribuno pôs esplêndido remate ao engenho e à glória
de todos os oradores, que o antecederam, e tornou quase
impossível que alguém entre os vindouros se lhe avantajasse
na genial facúndia e na arte especiosa de dizer – nas palavras
de Latino Coelho, seu tradutor, aqui renovadas.
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Tenho comigo exemplar dessa obra de Demóstenes,
editada em 1987 pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, de
Lisboa. Trata-se de versão direta do grego por J. M. Latino
Coelho, contendo estudo seu dele atinente a civilização da
Grécia. Prefaciou-a Maria Helena da Rocha Pereira.
José

Maria

Latino

Coelho

pertenceu

à

vetusta

Academia das Ciências de Lisboa, de que também seria
integrante José Bonifácio de Andrada e Silva.

José Maria Latino Coelho
(Lisboa, 1825 - Sintra, 1891)
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IV
Reinava em Portugal D. Maria I (Lisboa, 1734 – Rio de
Janeiro, 1816) quando a Academia das Ciências de Lisboa foi
criada (1779). Mais adiante no tempo, D. Pedro I do Brasil e IV
de Portugal abdicou da coroa portuguesa (1826) em favor de
Maria, filha dele e da imperatriz Maria Leopoldina; e ela reinaria
como Maria II de Portugal até 1853.

Pedro V, filho seu,

sucedeu-lhe no trono.

Maria Leopoldina de Áustria
Primeira Imperatriz-Consorte do Brasil
(Viena, 1797 - Rio de Janeiro, 1826)
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Maria II de Portugal
(Rio de Janeiro, 1819 - Lisboa, 1853)
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V
Era

ainda

a

primeira

metade

do

Século

do

Descobrimento quando o aglomerado humano num ponto do
litoral atlântico surgira. Daí, a vila; depois, bem depois, a cidade
de Santos, que afronta o brasílio mar. Acolá nascera José
Bonifacio de Andrada e Silva, já no Setecentos. Na década de
oitenta dessa centúria singrou o oceano destinando-se a
Portugal.

Santos em 1822 segundo a retropercepção de
Benedito Calixto (São Paulo, 1853 - 1927)
32
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Antes de ultimar-se o decênio em que ali chegara o
moço santista findaria na antiga instituição de ensino
conimbricense o curso jurídico e ainda os de matemática e de
filosofia. Egresso do estabelecimento coimbrão o jovem, o
Duque de Lafões fê-lo por integrar-se à Real Academia das
Ciências de Lisboa.

Universidade de Coimbra, Portugal
Fundada por D. Diniz I em 1290

Em relação a essa conjuntura diria Latino Coelho em
seu Elogio Histórico de José Bonifacio de Andrada e Silva * lido
na sessão pública do instituto lisbonino em 17 de maio de
1877:
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Para que Portugal participasse na energia científica do
seu tempo, se fundara a Academia das Ciências de Lisboa,
igualmente devotada ao progresso da ciência especulativa e às
suas frutuosas aplicações à vida social. Nesta nascente
instituição haviam tido ingresso todos os talentos, que podiam
eficazmente colaborar na obra delineada pelo duque de Lafões
e pelo egrégio naturalista Corrêa da Serra. Não é pois para
estranhar que os dois instituidores da Academia, ao saber que
uma provada vocação se anunciava, buscassem desde logo
recebê-la no seu grêmio e associá-la à sua empresa.

Duque de Lafões
(Portugal ,1719 - 1806)
Naturalista Corrêa da Serra
(Portugal, 1750 - 1823)
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Ao sair da universidade, generosamente acolhido pelo
duque entrou José Bonifacio na Academia, como sócio livre,
em anos tão verdes e juvenis que o viço da mocidade parecia
contradizer a grave compostura da academia.
Em passo adiante o orador mostrou o ambívio com que
em dado momento da História se defrontou o nosso País:
Quando se ia aproximando o termo improrrogável dessa
longa gestação, em que Portugal, o povo descobridor, haveria
de brotar do seio a sua maior e derradeira criação – um império
florente além do Oceano – os homens eminentes começavam
a nascer na terra destinada a quebrar as algemas de colônia
para cingir o diadema de nação.

Coimbra - vista do Rio Mondego e os Conventos de
São Francisco e Santa Clara
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VI
Napoleão Bonaparte em 1804 fora proclamado
Imperador dos Franceses. Curto foi o lapso de tempo até a
decretação, pelo imperante, do bloqueio continental contra a
Inglaterra. Sobreviria em breve a invasão de Portugal, com o
General Junot

à frente das tropas francesas. Antes desse

grave fato operou-se a

transmigração da família real

portuguesa para o Brasil. Corria já o ano de 1808.
Na lusíada terra adveio resistência ao invasivo gesto.
A propósito narrou o insigne encomiasta lisboeta:
Torna-se Portugal um acampamento. Não podia o
brioso professor ficar-se remansado estudando os seus diletos
minerais ou pensando em desentranhar do solo os tesouros
que revela a natureza à ciência e ao trabalho.
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Apercebem-se para a guerra os escolares, que não
faltam jamais na ordem de batalha, quando as grandes idéias
ou

sentimentos

generosos

intimam

à

ciência

que,

à

semelhança de Bellona antiga, vista as armas reluzentes sobre
as insígnias do saber. José Bonifácio é major, logo depois
tenente-coronel e comandante do animoso e devotado
batalhão. A ciência abre o seu tesouro a improvisados
armamentos. Os laboratórios das escolas são agora ativos
arsenais. Não há estado nem condição que

exima das

refregas. Os prelados ajustam sobre o roquete a armadura, os
sábios lançam o sago belicoso sobre o capelo doutoral.
E mais disse
Anda José Bonifacio briosamente empenhado na
resistência aos invasores. Tempera o ânimo para varonis
empresas, que o terão ainda por ilustre paladino no fronteiro
litoral do Oceano.
Atente o leitor para a intensidade deste tópico da peça
oratória:
Em públicos testemunhos ficou assinalada a galhardia e
o primor do grande naturalista como soldado e como chefe. Ele
próprio, depois que terminada a campanha contra Soult –
[Trata-se do general francês Nicolas Jean de Dieu Soult (17691851) que se retirou do Porto para a Espanha em 1809] –
37
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volvera a prosseguir as fainas científicas, ao dirigir-se como
secretário à nossa corporação num seu discurso histórico,
seguro de que a fama o não desmentiria, exclamava ainda
respirando glórias militares:
‘Em tão arriscadas circunstâncias mostrei, senhores,
que o estudo das letras não desponta as armas, nem embotou
um momento aquela valentia, que sempre circulava em nossas
veias, quer nascêssemos aquém ou além do Atlântico.’
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VII
O tempo fluiu e já agora mais de cinqüenta anos há
que entre nós se acha A Revolução Francesa e a Vida de José
Bonifácio, de Gondin da Fonseca.

Gondin da Fonseca
(Rio de Janeiro, 1899 - 1977)
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De sua 4ª edição, tirada em 1976 pela Livraria São
José, do Rio de Janeiro, é que extraio o que se segue e revela
a justa ardidez da linguagem do autor desse livro ímpar:
Jamais, nos dias futuros esqueceria José Bonifácio o
ímpeto heróico dos revolucionários,

que detiveram e

derrotaram nas fronteiras da França os exércitos da Europa.
Jamais esqueceria o conceito de Montesquieu por eles sempre
repetido: “L’esclavage est contre nature.” Jamais esqueceria a
Lei de 16 Pluviose do ano II (4 de fevereiro de 1794) com que
aboliram

radicalmente a escravatura. Jamais. Napoleão

restabelece-a nas colônias a 16 Floreal do ano X ( 6 de maio
de 1802) ...Em 1815, os reacionários do Congresso de Viena
tratam do problema. Academicamente. Ai dos pobres pretos! Ai
dos oprimidos! Ai dos camponeses, dos operários, dos que não
vivem da exploração, do latifúndio e do roubo!
Tais

palavras

como

que

sugerem

um

magma

desmoronando-se para criar rochas ígneas na dorsal da
montanha que abriga o vulcão.
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E diz ainda:
José Bonifácio embarcará ulteriormente para o Brasil
... Pelejará desafiando os negreiros e latifundiários do Brasil.
Mas eles levarão a melhor – os latifundiários e os negreiros.
Aqueles gigantes, aqueles abnegados, caluniados Jacobinos
da Revolução haviam acendido uma fogueira na Montanha
para iluminar o mundo – mas os reacionários conseguiram
extingui-la com o golpe abjeto de 9 Termidor. Bonaparte, “o tipo
clássico do anti-gentleman” na definição precisa de Freud,
servir-lhes-á de paladino. E contra as escravizadoras hordas
pelejará em Portugal por conta própria José Bonifácio, em
1808, 1809 e 1810, vingando os negros a quem ele repôs as
algemas com a lei de 16 Floreal do ano X, a liberdade que
estrangulou e a memória de Robespierre, o Incorruptível ...
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VIII
Também pede a nossa atenção, legente, este ponto da
fala de Latino Coelho aos patrícios:
Não tenhamos a simpleza de julgar que ao ilustre
pensador, enquanto serve com tão proveitosa dedicação a sua
metrópole, na cadeira, na academia, na milícia, nos ofícios da
administração e magistratura, se lhe não vão os olhos
instintivamente para o fadado berço americano. Andrada é
antes de tudo brasileiro.
E ainda estoutro, que por cardinal tenho:
As aspirações separatistas aparecem reveladas nos
discursos do acadêmico [José Bonifácio] em os tempos
derradeiros da sua morada em Portugal ... Que ele repugnava
abertamente a dominação absoluta exercida no Brasil pela
mãe-pátria, o põe de manifesto o seu último discurso à
Academia, quando ... se despedia saudoso e agradecido à
terra que o recebera e amimara por seu filho.
42
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Com efeito, não se escoara a segunda década do
Oitocentos e naquele então aportava na riba atlântica
brasilense José Bonifácio de Andrada e Silva.
Pouco depois, em Santos, o reencontro com familiares,
entre os quais o irmão Martim Francisco; com outro, Antonio
Carlos,

que mais adiante se revelaria pujante orador

parlamentar, não se reencontrou na ocasião, pois que
prisioneiro se achava aquele por envolvido em o movimento
revolucionário de 1817 no Nordeste.
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IX
Octávio Tarquínio de Sousa, no estudo biográfico que
do notável santista traçou com mestria, expôs o panorama
político do Brasil da época e respectivas cambiantes nos
momentos que antecederam o “Fico”. E deste modo rematou o
quadro:

Octávio Tarquínio de Sousa
(Rio de Janeiro, 1889 - 1959)
44
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Estava

dado

pelo

príncipe

o

primeiro

passo

revolucionário. Daí até a ruptura completa, ele teria a seu lado,
como o mais direto conselheiro, a José Bonifácio, nomeado
sete dias depois, a 16 de janeiro, ministro do Reino e dos
Estrangeiros.

O Senado reeditou recentemente a História dos
Fundadores do Império do Brasil, obra sua dele, o biografista.
Trata-se de produção substancial â historiografia brasiliana
(Vol. I - José Bonifácio; II - A Vida de D. Pedro I, em 3 tomos; III
– Bernardo Pereira de Vasconcelos; IV – Evaristo Ferreira da
Veiga; V – Diogo Antonio Feijó).
Nesse último, assevera que ao Andrada, perto daquele
que

seria o primeiro

Imperador, deve o Brasil o ter-se

separado de Portugal com a sua unidade resguardada; e aduz
que José Bonifácio antes de todos e quase sem continuadores
na sucessão do tempo, logrou a noção segura das verdadeiras
necessidades e dos problemas fundamentais do país.
Na primeira metade de 1821 o grande compatriota
nosso – a quem a História, por antonomásia, nomearia
Patriarca da Independência – já principiava, qual registrou
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aquele que lhe descreveu o viver, de maneira positiva a sua
participação nos sucessos da independência brasileira.
Dos acontecimentos de outrora o descritor coligiu:
Era o guia, o condutor de homens que se impunha.
Bem sabia José Bonifácio que muitos dos que ali estavam
reunidos opinavam pela exclusão de qualquer elemento do
antigo governo; e não demorou que nesse sentido se
manifestassem. Mas o chefe que surgira atalhou que o dia
devia ser de congraçamento geral, de verdadeira reconciliação.
Esquecidos os ódios e as inimizades, estaria disposto a
procurar a felicidade de todos; se, porém, não se pretendia
resolver tudo em ordem, retirar-se-ia.
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X
Silvio Romero em História da Literatura Brasileira*
acerca de José Bonifácio escreveu:

Silvio Romero
(Sergipe, 1851 - Rio de Janeiro, 1914)

... é um dos tipos mais complexos e mais interessantes
da história da América. Sábio, poeta, homem de Estado ...
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Noutro passo dessa obra, depois de referências a José
Clemente, Diogo Feijó, e Araujo Viana, afirmou:

José Bonifácio é ainda a meus olhos o mais notável
agente de nossa emancipação, como individualidade, como
tipo representativo das afirmações nacionais. A independência,
a elaboração do trabalho e do vigor de muitas gerações: foi
uma obra popular; teve porém seus corifeus, e Andrada foi o
maior deles.
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Nos idos de 1888 saiu do prelo de B. L. Garnier, no Rio
de Janeiro, a primeira edição de História da Literatura
Brasileira*, dantes mencionada, em dois volumes, de Silvio
Romero. No principal deles, referindo-se ao pensamento
abolicionista que se expandia na segunda metade do
Oitocentos, e também à circunstância de que no século XVII já
ferira o tema Gregório de Matos,

decano dos poetas e

abolicionistas brasileiros, distinguiu a figura de Luiz Gama: ...
o espírito prático, o vidente, aquele que teve a intuição pronta e
real da questão...
Depois de registrar que era o tempo da guerra com o
Paraguai, apontou:
a questão da emancipação dos cativos, posta no domínio
de todos pelos publicistas, penetra nos corações pela ação dos
poetas ...
E lembrou, então, os nomes de Trajano Galvão, Macedo
Soares, Pedro de Calazans, José Bonifacio, Bittencourt
Sampaio, Joaquim Serra, antes de Castro Alves, e os de
Eliziário Pinto, Celso de Magalhães, José Jorge e Mello Moraes
Filho ao lado dele.
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XI
Em

maio

de

1823

instalara-se

a

Assembleia

Constituinte no Rio de Janeiro. A política fervente atiçava a
todos.
Octávio Tarquínio de Sousa pronunciou-se:
José Martiniano de Alencar, um dos que criticavam a
ação do governo, reconhecia que, em dado momento, as
medidas incriminadas haviam obedecido ao ponto de vista da
salvação pública, mas já não eram necessárias.
O governo carecia de um líder. José Bonifácio – disse o
seu biógrafo – não possuía os dons necessários a um dirigente
de assembléia política ... Martim Francisco não era por sua vez
o

homem indicado para encaminhar os trabalhos da

Constituinte. Dos três irmãos Andrada seria Antonio Carlos o
único a poder exercer o difícil papel.
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XII
Meara 1823. José Bonifácio saíra do Ministério. Antes
de findar-se o dito ano ocorreram desatinos na política
nacional. Pessoas seriam banidas do país, dentre essas as que
compunham a tríade dos Andrada. Os expatriados chegaram a
Europa. José Bonifácio permaneceu em França, primeiramente
em Bordéus; depois em Talence. Um sexênio duraria o exílio.
No nosso lado atlântico o Imperador, que dissolvera a
Constituinte, ele próprio outorgaria ao Brasil uma Constituição,
a de 1824.

Constituição de 1824
exposta no Museu
Histórico Nacional.
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XIII

José Veríssimo
(Pará, 1857 - Rio de Janeiro, 1916)

A José Veríssimo não ficou desapercebido o estado
d’alma do já então sexagenário herói brasílico em razão do
exílio que lhe foi

imposto

nos alvores da independência

nacional.
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Segundo o notável paraense, em sua História da
Literatura Brasileira, de 1916, repontou em José Bonifácio, aos
sessenta e dois anos, o estro poético de que já dera amostras
quando estabelecido em Portugal... A sua forte e não comum
cultura literária e científica, e grandes experiências da vida
fortificaram-lhe o engenho poético. A paixão real fez o resto...
Aquela deu-lhe aos versos, não obstante o ressaibo arcádico
que se lhe descobre no estilo, no feitio e até na alcunha com
que se disfarçou o autor, uma vida, uma emoção, uma
sinceridade como se não encontra em nenhum dos poetas
seus patrícios e contemporâneos, e que fazem dele acaso o
único que tem personalidade e que, por isso, possamos ouvir
ainda hoje.
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XIV
No Rio de Janeiro, em 1931, a Livraria Francisco
Alves publicou Noções de História da Literatura Brasileira
escrita por Afrânio Peixoto que, respeitante a José Bonifácio,
assim se exprimiu:

Afrânio Peixoto
(Bahia, 1876 - Rio de Janeiro, 1947)

Sábio, político, estadista, poeta, o maior e o mais culto
dos brasileiros do seu tempo. E autor de dois beneméritos
projetos de abolição da escravatura e civilização dos índios
bravos.
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XV

Machado de Assis
(Rio de Janeiro, 1839 - 1908)

A transcendência do Patriarca revelou-se ao poeta de
Americanas. Com efeito, nessa produção de 1875 e repetida
em Obra Completa, Machado de Assis, vol. II – Rio de Janeiro,
Nova Aguilar, 1994 – se acha o poema José Bonifácio, donde
extraio estes quartetos:
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.......................................................................
Vivo irás tu, egrégio e nobre Andrada!
Tu, cujo nome, entre os que à pátria deram
O batismo da amada independência,
Perpetuamente fulge.

O engenho, as forças, o saber, a vida
Tu votaste à liberdade nossa,
Que a teus olhos nasceu, e que teus olhos
Inconcussa deixaram.

Nunca interesse vil manchou teu nome,
Nem abjetas paixões; teu peito Ilustre
Na viva chama ardeu que os homens leva
Ao sacrifício honrado.

Se teus restos há muito que repousam
No pó comum das gerações extintas,
A pátria livre que legaste aos netos
E te venera e ama,
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Nem a face mortal consente à morte
Que te roube, e no bronze redivivo
O austero vulto restitui aos olhos
Das vindouras idades.
“Vede (lhes diz) o cidadão que teve
Larga parte no largo monumento
Da liberdade, a cujo seio os povos
Do Brasil te acolheram.

Pode o tempo varrer, um dia, ao longe,
A fábrica robusta; mas os nomes
Dos que o fundaram viverão eternos,
E viverás, Andrada! ”
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XVI
A Pequena História da Literatura Brasileira, obra de
1919, escrita por Ronald de Carvalho, expende:

Ronald de Carvalho (Rio de Janeiro, 1893 - 1935)
Óleo de Portinari
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Com a dissolução da Constituinte, em 12 de novembro
de 1823, José Bonifácio começou a provar o travor da fortuna,
que até então, só lhe sorrira. O poeta nasceu no desterrado. Já
na velhice, já sexagenário, ainda encontrou a alma cheia de
rumorosas vozes, capazes de se elevarem contra aqueles que
o magoaram. A violência do seu temperamento repontou no
ritmo dos versos vingadores, por entre falsos pretextos de
prazer ou de amor... Sua poesia é assim, vigorosa, enérgica e
violenta.
Tenho haver impropriedade na expressão – O poeta
nasceu no desterrado – usada pelo laureado prosador e
saliente poeta É que o poemário bonifaciano contém peças
datadas do Século XVIII (Soneto,1783; Ode à Poesia, 1785;
Epistola, 1786; O Inverno, 1788 e Ausência,1790) e o exílio
ocorreu na centúria seqüente. Dir-se-ia ser um caso menor ou
simplesmente de nonada. Seria,... não se tratasse de dado
biográfico de

José Bonifácio de Andrada e Silva, vulto

excepcional da nossa História. Ademais, na página do aludido
caderno de versos em que estampado o quatorzeto de 1783,
há o averbamento de que o autor tinha à época dezoito anos.
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Que não se abespinhe o leitor com a juvenilidade do
sonetista porquanto temos, os brasileiros, O Acendedor de
Lampiões, do notável Jorge de Lima muito mais perto de nós,
dado a lume em 1910. Confessadamente tinha seu autor,
então, 17 anos de idade.

Jorge de Lima
(Alagoas, 1893 - Rio de Janeiro, 1953)

Este o soneto jorge-limiano:

Lá vem o acendedor de lampiões de rua!
Este mesmo que vem infatigavelmente,
Parodiar o sol e associar-se à lua
Quando a sombra da noite enegrece o poente!
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Um, dois, três lampiões, acende e continua
Outros mais a acender imperturbavelmente,
À medida que a noite aos poucos se acentua
E a palidez da lua apenas se pressente.

Triste ironia atroz que o senso humano irrita:
Ele que doira a noite e ilumina a cidade,
Talvez não tenha luz na choupana que habita.

Tanta gente também nos outros insinua
Crenças, religiões, amor, felicidade,
Como este acendedor de lampiões da rua!
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XVII
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Poesias Avulsas* de Américo Elysio fora dado a lume lá
em Bordéus no ano de 1825. A reedição brasileira dessa obra
por Eduardo e Henrique Laemmert – Rio de Janeiro, que
ocorreu em 1861, disse da conhecida onomatópose de José
Bonifacio de Andrada e Silva. Comporta mesmo uma juvenília;
e exibe paratexto com dados biográficos desse vulto
extraordinário da nossa história. Essas publicações expõem
nas respectivas capas a subsequente estrofe:

Se não me é dado rematar seguro
Ao alcáçar sublime da memória
Ao menos não submerge o esquecimento
O meu nome de todo; e venturoso,
Pelas gentis Camenas bafejado,
Sobre as ondas do tempo irá boiando.

Atente o ledor para a Dedicatória que a reportada coletânea
de poesias amostra:
Costumavam os gregos e romanos do bom tempo velho
dedicar suas obras a seus naturais e amigos, porque a
adulação e o interesse não aviltavam então as letras e as
ciências.
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Os grandes e os mimosos da fortuna, a cujas abas se
acoitam hoje os peralvilhos literários, se não tinham verdadeiro
mérito, nem recebiam, nem pagavam louvores mentirosos. Mas
se no meio da vileza e da corrupção moderna não pode o
escritor honrado obstar que escravos lisonjeiros ... enxovalhem
com inépcias e baixezas a razão e as boas artes, pelo menos
deve alçar a sua voz em seus escritos para atacar o crime e
ridicularizar

o

vício,

para

instruir

e

enobrecer

a

humanidade;...ouso oferecer-te (leitor brasileiro) estes poucos
e desvairados versos, Farpados restos do traquete roto, que
me ficaram de incêndios e roubos sucessivos que de todos os
outros deram cabo. Fui neles assaz parco em rimas, porque a
nossa bela língua, bem como a inglesa, espanhola e italiana,
não precisa de, absolutamente falando, do zum-zum dos
consoantes para fixar a atenção e deleitar o ouvido; basta-lhe o
metro e o ritmo: e quanto à monotônica regularidade das
estâncias, que seguem à risca franceses e italianos, dela às
vezes me apartei de propósito, usando da mesma soltura e
liberdade, que vi novamente praticadas por um Scott e um
Byron, cisnes da Inglaterra.
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E assim finda-se o peritexto:
Quem folgar de marinismos e gongorismos, ou de
pedrinhas no fundo do ribeiro, dos versistas nacionais de
freiras e casquilhos, fuja dessa minguada rapsódia, como de
febre amarela.
Os substantivos marinismo e gongorismo utilizados pelo
oferente prendem-se, respectivamente, ao italiano Gianbattista
Marino (1569-1625) e ao espanhol Luis de Góngora e Argote
(1561-1627).
Há nesse final manifesto antibarroquismo do poeta,
segundo marca Massaud Moisés em História da Literatura
Brasileira (vol. I, Cultrix, 2009).
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XVIII
Alfim, vale relembrar o que se acha em Ars Poetica – de
Quintus Horatius Flaccus:
... indignor quandoque bonus dormitat Homerus.

Horácio
(Itália – 65 a.C. – 8 a.C.)
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Eis,

caro

leitor,

o

assinalado

soneto

de

despedida do jovem vate, quando da partida para
Portugal:

Adeus, fica-te em paz, Alcina amada,
Ah! Sem mim sê feliz, vive ditosa;
Que contra meus prazeres invejosa
A fortuna cruel se mostra irada.

Tão cedo não verei a delicada,
A linda face de jasmins e rosa,
O branco peito, a boca graciosa
Onde os amores têm gentil morada

Pode, meu bem, o fado impiamente,
Pode negar de te gozar a dita,
Pode da tua vista ter-me ausente:

Mas apesar da mísera desdita
De tão cruel partida, eternamente
Nesta minha alma viverás escrita.

* Brasiliana Digital
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