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O pequeno trabalho que vae aqui ê uma
conferência pronunciada em sessão commemorativa do centenário do nascimento de
Camões, realizada em Março do corrente anno, no Theatro Municipal de S. Paulo,
por iniciativa, da Sociedade de Cultura Artística: trabalho pequeno ainda mais pelo
conteúdo do que pela extensão.
Não ha ahi grandes idéas nem descobertas interessantes acerca do poeta, sua vida e sua obra. A própria composição e escripta nada têm de novo, nem mesmo de muito pessoal.
Tudo isso se explica, em parte pelas na-
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turaes deficiências do autor, em parte pela
indole do trabalho. Trata-se de uma confe*
renda, e conferência feita, não para intellectuaes e estudiosos, mas para um publico numeroso e, embora educado, heterogêneo.
Está no programma da Cultura Artística, e
em qualquer caso estaria no meu, dar ás conferências proferidas perante os seus associados um caracter quasi didactico, dentro de
normas de simplicidade, ordem e clareza <
Não me permitti, pois, subentender no auditório um largo conhecimento da vida e obra
do poeta, nem grande familiaridade com a
bibliographia camoniana. Não procurei tam-
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pouco desenvolver idéas muito pessoaes, que
me levassem a pontos de vista polêmicos, não só deslocados, mas impossíveis de
serem convenientemente abordados numa
simples conferência commemorativa, onde o
caracter sgnthetico era de rigor.
Todavia, tal como está, sendo muito modesto, e de certo inútil para as pessoas illustradas, este trabalho não é um mero trabalho
de compilação: ao contrario, custou-me
algum esforço.
Aliás, não lhe poria minha assignatura, e menos o publicaria. Como
sempre, e como já declarei num outro prefacio, não quero que tomem as minhas coisas
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nem por mais nem por menos do que ellas
valham.
Este volume vae dedicado á Sociedade
de Cultura Artística, que tanto tem feito em
S. Paulo, e que tão gentil tem sido comigo,
e ao meu illustre amigo dr Laudelino Freire, director da "Revista de Lingua Portugueza", que amavelmente me pediu a conferência para a reeditar em volume, sem se deter
ante a perspectiva segura de um completo
não-exito de livraria. São duas dedicatória*
a que o coração docemente me obriga.
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Ainda uma palavra, sobre a orthographia. Ha muito que adoptei para meu uso a
official portugueza, que me parece perfeitamente corresponder ás necessidades e conveniências da nossa escripta. Entretanto, neste^uoluminho, como em alguns dos outros
que tenho publicado, a orthographia seguida é a "usual". — isto é, aquellà que ninguém usa. Não quer isso dizer que eu abra
mão do systema adoptado: quer dizer apenas que não sou intransigente. Acho que a
orthographia official portugueza é a melhor
das que se têm inventado, e que devia ser
perfilhada por todos, sem mais questões,
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para descanso de todos nós e pacificação da
família brasileira; mas, emquanto não se
adopta geralmente, não vejo maior inconveniência em que algum dos meus trabalhos
seja condimentado por qualquer outra espécie de orthographia, etymologica, sônica,
mixta, combinada, variável, antiga ou moderna. Mas a razão por que a orthographia
deste volume sae pautada, mais ou menos,
pela chamada "usual", não está numa indif*
ferença absoluta da minha parte: está apenas
em que a conferência, escripta á portugueza,
foi vestida á moda "usual" pelo "Estado de
S. Paulo" a cuja redacção entreguei os ori-
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ginaes e que a publicou em primeira mão; e
depois, recortando-a daquella folha, não tive
tempo nem paciência para tornar a trocarlhe a roupa.

A. A.

Na impossibilidade de fazer aqui a bibliograp-hia
completa dos escritos bíographicos, exegeticos e críticos a que recorri para a confecção deste trabalho, e
sendo mesmo inútil a menção pormenorizada de todos
elles, Umito-me a consignar que me vali principalmente dos estudos de Theophilo Braga, como texto central.
— A. A.
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PORTUGAL NO SÉCULO XVI

Em meados do século XVI, Portugal
acabara de realizar a espantosa epopéa
militar e marítima dos descobrimentos,
um dos mais maravilhosos surtos de vontade collectiva, a que a humanidade tem
assistido.
Dealbando obscuramente desde os
tempos remotos de dom Diniz e dom Fernando, essa vontade adquire feição determinada e obstinada na robusta e curiosa
figura do infante dom Henrique. Heróe
impetuoso, tendo-se arrojado aó ataque
de Ceuta com o furor esbrazeado de um
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demônio mystico, recolhe depois ao melancólico silencio da sua empinada villa
de Sagres, em face do mar e do ceu, e de
tal modo se dá a trabalhos de observação
e a vigílias de estudos, que se torna o espanto de quantos o cercam: "
per certo (escreveu Gomes Eannes de Zurara),
antre todallas naçoões de homeês, nom se
pode faliar dalgun que mais grandemente
senhoreasse sy meesmo."
Foi esse príncipe, tão medieval sob
mais de um aspecto, quem deu o primeiro impulso notável para se destroçar o
sinistro mundo de lendas e de assombros
que a edade média, continuando os antigos, accumulára sobre os mares desconhecidos, além das columnas de Hercules, e para, por essa maneira, palpando
o mysterio com os avanços tentaculares
das primeiras expedições, inaugurar a
arremettida envolvente dos grandes périplos portuguezes.
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Conta o chronista que, voltando a
Sagres, depois de ter dobrado o cabo Bojador, em 1434, Gil Eannes trouxera para
o príncipe um ramo de flores, como attestado de que mentia a sciencia do tempo pretendendo que as terras equatoriaes
nada produziam; e o infante recebeu-as
com tal contentamento e cheirava-as com
tanta delicia, como se aquillo "fora algum
fruto e mostra da terra da promissão."
Depois, sabeis como cresceu o sonho
"austinado" e a esperança radiosa de dom
Henrique. A nação achou-se, sob dom
João II e dom Manuel, como tomada de
um generoso delírio de expansão e de
aventura, contra todos os terrores e todos
os riscos dos mares e das terras mais remotas, contra todas as fadigas, todas as
contrariedades, todas as desgraças, deixando por toda a parte do mundo cadáveres de portuguezes tragados pelas ondas,
esmagados contra os rochedos, sepultos
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nas areias das praias, mas plantando por
toda a parte a bandeira das Quinas. E então, não apenas ramos de flores constituíram as páreas das terras descobertas e
conquistadas, nem apenas se provou que
as terras equatoriaes permittiam a vida.
Esse povo, que então contaria menos de três milhões de almas, tornou-se,
como diz um escriptor francez, o portaestandarte da civilização. Nunca o heroismo, inflammado pelo enthusiasmo
patriótico, esteve mais ao serviço da humanidade . Alargando desmesuradamente
os limites do mundo conhecido, alargou
na mesma amplitude os horizontes da
sciencia.
Os mares ignotos appareciam á imaginação dos contemporâneos como povoados de monstros, golpeados de pegos
viscosos e flammejantes, semeadas de
ilhas mysteriosas — encantadoras ou
terríveis. Graves autores affirmavam,

fundados em Strabão e Plinio, em Lactancio e Santo Agostinho, que a zona
equatorial era estéril e deshabitada, que
não existiam antipodas, que a humanidade se concentrava nas velhas terras conhecidas. Mandevjlle ensinava que no
mardaEthiopianão havia peixes, por não
o consentir o calor
Os navegadores
varreram do planeta esse nevoeiro de erronias e de fantasmas. Desvendaram ao
geographo todo um mundo real, mais
vasto e mais maravilhoso que o das lendas. Ao mesmo passo, confirmaram as
vistas da nova astronomia, que vinha pela
mão de Copernico, e revelaram-lhe novas constellações. Facilitando e instigando um mais largo contacto da intelligencia humana com a natureza e dando-lhe
uma visão mais vasta e mais perfeita da
terra, imprimiram indirectamente um
impulso formidável a esse espirito de
curiosidade indagadora, que da Renas-
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cença em deante permittiu a formação da
sciencia positiva. Também a arte da navegação recebeu uma quantidade preciosa de lições e de exemplos práticos sobre o manejo dos instrumentos, sobre o
uso das cartas, sobre, cem particularidades do off icio.
Finalmente, as conseqüências políticas e econômicas das descobertas não foram menores que as intellectuaes. Assim que, quando Portugal acabou a sua
obra maravilhosa e imperecivel, estava
quebrado e exhausto, mas o mundo renovava-se.
Essa irradiação assombrosa de energia através dos mares remotos não podia
ser facto isolado no conjunto da vida
portugueza contemporânea, assim como
não o era na sua historia. Tudo, em certo período, ou concorria para a concreti-
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zação do sonho de dom Henrique, ou
delia dependia. Passou pela grei portugueza uma aura insólita de exaltação.
Exaltação em tudo, a começar pelos
caracteres. Que paiz pôde apresentar,
em determinado momento da sua existência, uma galeria de typos tão rude e
magnificamente contornados, tão fortes
e seguros de si, da sua vontade e do seu
papel, como essa que resplende nos annaes portuguezes de meados do século
XV a meados do século XVI? Dir-se-ia
reviverem os ásperos heroes de Sparta e
de Roma, crystalizações acabadas de uma
consciência social chegada ao máximo
de cohesão e de synergia.
Como o fez notar Anthero de Quental, o que havia nesses homens não era
a simples bravura, de que se encontravam exemplos em todas as nações; era
o heroísmo á antiga, á romana, baseado
na idéa do dever; não na fantasia romã-
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nesca, não na sensibilidade, mas numa
concepção racional, máscula e corajosa,
do dever Por isso eram austeros, Íntegros, leaes, homens de um só coração e
uma só palavra, caracteres de uma só
peça. E' curioso notar como isto se passava justamente numa época em que, pela
Europa fora, a relaxação da velha disciplina espiritual medioevica produzia, ao
lado de uma grande soltura de costumes,
uma polychromica florescência de espíritos desabusados, scepticos, maliciosos e
ondulantes. Era a época de Machiavel, de
Montaigne, de Rabelais.
Verdade é que, ao mesmo tempo, sob
a região elevada onde se moviam esses
heróes, rolava uma enchente de instinctos e de paixões desapoderadas. 0 espirito de aventura, alliado á cobiça, andou
pelos mares da índia, da China e do Japão em correrias inacreditáveis, assombrosas de energia e de audácia, terríveis

— lide rapacidade e de crueza. Dellas nos ficou o testemunho literário de Fernão
Mendes Pinto, em cujos pormenores não
se sabe sempre distinguir a verdade da
fantasia, mas que em conjunto exprime a
verdade geral e viva dessa outra fosca
epopéa infinitamente movimentada e
pittoresca.
No que toca á revivescencia e á paixão dos estudos humanisticos e das locubrações literárias, não houve apenas,
em Portugal, um mero reflexo do grande movimento europeu, embora seja certo que, por effeito de influencias varias
e controvertidas, o bom impulso não conservou por muito tempo a mesma galhardia da primeira hora.
A nação entrou, desde fins do século
XV, através de uma legião de espíritos
abertos e ansiosos, em intimo contacto
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com a obra de cultura que se espalhava
pela Itália, França, Allemanha e Flandres. Numerosos moços portuguezes
saem curiosamente a correr terras, a visitar os centros intellectuaes, a procurar o
convívio dos astros novos, que despontavam em cardumes no ceu ainda assombrado da melancolia medieval. Muitos
brilham nas universidades e lyceus da Europa, não poucos se tornam mestres e regem cadeiras, fora da pátria. Ayres Barbosa, alumno de Ângelo Policiano em
Florença, funda os estudos hellenicos na
península ibérica, desde a sua cathedra
na universidade de Salamanca. André de
Rezende, — o criador da palavra "Lusíadas" — viaja a Europa, torna-se amigo
de Erasmo, volta a Portugal, funda uma
escola que é um foco de cultura humanistica e inicia os estudos de archeologia
clássica em sua pátria. Achilles Estaco
rege uma cadeira na Universidade da Sa-
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piencia em Roma; Thomé Corrêa, Gaspar Corrêa, João Vaz Castello Branco,
Martinho de Figueiredo e outros vivem
na Itália e ahi professam letras, medicina, mathematica, jurisprudência. Os
Gouvêas tornam-se pedagogos afamados
na França, contribuindo para a formação
de espíritos como os de Montaigne, Rabelais e Ignacio de Loyola. Mas de todos esses e tantos outros, que affirmaram na
estrangeiro uma vitalidade intellectual diminuída e abafada no meio nativo, nenhuma figura tão complexa, tão vigorosa
e tão interessante como Damião de Góes,
que viaja a Europa toda, exercitando por
toda a parte a sua intelligencia comprehensiva e sagaz, amante de arte, literatura e erudição, curiosa de política, de religião e de philosophia, entretem relações
com Erasmo, Luthero, Melanchton, Paulo III, Bembo, Sadoleto, e morre aos se-
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tenta e tantos annos perseguido pela Inquisição .
Dentro do paiz, apesar de tudo, é
grande o numero de estudiosos, de eruditos, de cultores das letras latinas e gregas, principalmente das primeiras. Muitos mestres estrangeiros e nacíonaes, formados segundo o novo espirito, professam nos collegios ou ensinam nos paços
e casas nobres. Contam-se por dezenas
os homens cultos que versejam distinctamente na lingua e nos metros de Horacio
e Virgilio. Exemplo de alta cultura aluada a uma personalidade forte, destaca-se
nesse meio o bispo Jeronymo Osório, que
fez em latim a chronica de dom Manuel
e, em vernáculo, uma serie de famosas
cartas rebrilhantes de saber, de bom senso e de franqueza.
A própria corte de d. João III, e,
com ella, a aristocracia participam a
principio do enthusiasmo humanistico e
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literário, conformes nisso á velha tradição dos príncipes portuguezes, que sempre representaram, desde os primeiros
tempos do paiz, um papel primacial em
coisas de literatura. Já se não celebram no
paço real, com tanta pompa, os "momos
e serões" do periodo de dom Manuel, pelos quaes suspira um pouco rabugentamente o supercilioso Sá de Miranda. A
paixão religiosa e as praticas devotas vão
em maré montante, a tal ponto que São
Francisco Xavier poderá comparar o paço do rei ao mais regulado mosteiro. Mas
a verdade é que nada disso impede inteiramente o amor da cultura e das bellas
letras. A rainha d. Catharina é beata,
más gosta de livros. A doce e triste princeza d. Maria, irmã do rei, esmeradamente educada, conhece línguas, pratica
de coisas de saber e de gosto, e parece
que compõe versos. Fazem-lhe companhia as Sigéas, duas senhoras notável-
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mente instruídas, uma dellas polyglotta
e erudita de truz; Paula Vicente, filha do
comediographo, também escriptora e
douta; Joanna Vaz, forte "em letras latinas e outras artes humanas" 0 infante dom Luiz é poeta, e parece que dos melhores do tempo, pois em manuscriptos
antigos são-lhe attribüidos alguns dos sonetos que figuram em certas collecções
camonianas, e o príncipe dom João procura pôr-se em relações com os escriptòres notáveis.

A lingua dura e embaraçada de Fernão Lopes e dos cancioneiros desemperra-se, areja-se, musicaliza-se. Surgem os
primeiros grammaticos, Fernão de Oliveira á frente, muito menos sábios, e
também muito menos extensos e complicados que os que virão depois, mas talvez
por isso mesmo trazendo antes um esti-
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mulo suave ao aperfeiçoamento e policia
da phrase do que um complicado instrumento de compressão e tortura á livre elocução nativa. A lingua florece. Presta-se
a todos os gêneros, dá côr e relevo a todas as pinturas, sonoridade e cadência a
todos os cantos, força, malleabilidade,
graça a todos os sentimentos, claridade a
todas as idéas. Grave e enxuta com João
de Barros, branda e maviosa com Heitor
Pinto, concreta e viva nas relações de
naufrágios, graciosa e florida nos poetas
da corte, é sempre singela, espontânea e
sã, e, acima de tudo, saborosa e ingenuamente portugueza, portugueza como
as naus da índia, como a Batalha, ou
como a custodia de Gil Vicente.
A literatura, animada pelo desenvolvimento da imprensa, faz trabalhar os
prelos numa incessante labuta. Ao lado
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das relações de naufrágios, divulgadas
em folhetos avulsos, succedem-se os roteiros de viagens, as informações das terras longínquas, as narrativas de longas
excursões ponteadas de trabalhos, de lutas e de mortes. João de Barros lança as
primeiras "Décadas"; Castanheda, a sua
"Historia do descobrimento e conquista
da índia", Damião de Góes a sua chronica de dom Manuel. A novella cavalheiresca e sentimental recrudesce e chega a
contaminar outros paizes; é a "Menina e
Moça", de Bernardim, é a "Segunda Tavola Redonda", de Jorge Ferreira, é o
"Palmeirim", de Francisco de Moraes, é
o "Clarimundo" de João de Barros, — e
o resto perde-se na sombra. Multiplicamse os moralistas e os mysticos: Amador
Arraiz escreve os seus "Diálogos", inflados de erudição, polvilhados de latim,
prolixos e monótonos, mas emf im cheios
também de boa e saudável sabedoria em
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saudável e boa linguagem portugueza; e,
encerrando o século, Thomé de Jesus
põe na elocução desataviada, justa e pura
dos "Trabalhos de Jesus", traduzidos em
varias línguas, a immensa resignação e a
suprema esperança da sua alma de martyr e de santo. Nasce o theatro clássico
com Sá de Miranda, Antônio Ferreira e
Jorge Ferreira de Vasconcellos, ao mesmo tempo que se continua a corrente vicentina com Ribeiro Chiado e Antônio
Prestes. O lyrismo expande-se torrencialmente. Bernardim Ribeiro e Christovam Falcão fazem as delicias da corte
com os seus versos apaixonados e saudosos. Sá de Miranda, de volta da Itália, introduz e propaga a nova poética, o decasyllabo, o soneto, a "terza rima", a oitava
(de que se havia de servir Camões), a
"canzone", os moldes clássicos da égloga.
Os poetas da "medida velha", apegados
ás formas tradicionaes da redondilha, re-
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lutam. Jorge Ferreira detesta essas novidades, e não traga o soneto. Afinal, tudo se accommoda: a escola nova triumpha, naturalmente favorecida pela já velha influencia dos themas e das idéas da
poesia italiana, mas a "medida velha", á
sombra do antigo favor da corte, subsiste
com seus motes e tenções, cantigas e voltas, cultivados pelos próprios italianizantes, — Miranda, Ferreira, Caminha, Bernardes, Agostinho da Cruz, d. Manuel de
Portugal e mais um largo séquito.
Tudo, neste quadro, parece exprimir vida e progresso. Desgraçadamente
os germens de destruição tombam do florido regaço da gloria.
Corridas as
cortinas dos mundos ignotos, varadas as
solidões oceânicas e as distancias nevoentas pelo vôo intrépido das caravellas, galeões, carracas e naus, dir-se-ia que o
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mundo de seres estranhos, varridos dos
mares com suas ilhas e continentes fabulosos, se concertara para uma vingança
tácita e mortífera.
Lisboa, tendo desthronado Veneza
de seu império commercial, torna-se a
mais opulenta e movimentada cidade da
Europa: com a opulencia vêm o luxo e a
dissipação, os exaggeros da cupidez, o
culto amollecedor do dinheiro, dos prazeres e da preguiça. A "pequena casa lusitana", que anda dispersando sua attenção por todos os quadrantes da terra, dissipa o melhor do seu patrimônio demographico pela sangria do êxodo e descuida-se tristemente do seu horto natal. A
população decresce. A pobreza augmenta. "Nunca — diz Ajotbero de Quental —
povo algum absorveu tantos thesouros,
ficando ao mesmo tempo tão pobre!" 0
Santo Officio paira como uma sombra de
terror sobre a nação e as colônias. Não

II
VIDA E CARACTER DE CAMÕES

A biographia de Camões está cheia
de pontos obscuros e de falhas irremediáveis . Uma multidão de pesquizadores
tem procurado esclarecer esses pontos e
supprir essas falhas, já excavando todos
os documentos que possam projectar algum fio de luz sobre essa vida quasi inteiramente soterrada, já buscando o resíduo de verdade que exista nas tradições
e nas lendas referentes ao poeta, já, emfim, analysando e conferindo com outros
elementos os traços respigados na própria obra de Camões. Não ha, porém,
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como nos illudirmos sobre o caracter conjectural das reconstituições tentadas com
esses materiaes. São tão frágeis, que ás
vezes nos dão a impressão de castellos de
cartas habilidosamente arranjados.
Se, entretanto, assim é com os factos de que se teceu a biographia do poeta, já o mesmo não se dá com a sua personalidade . Não ha talvez elementos bastantes para se fazer delia um retrato acabado, mas os elementos que ha são sufficientes para um largo esboço, em que appareçam os traços essenciaes. E sente-se
que, por mais que se amplie, se rectif ique
e se aperfeiçoe a bjographia, nada poder
rá resultar que altere seriamente esses
traços.

Camões, segundo noticias geralmente acceitas, foi, na mocidade, indivíduo
desempenado e gentil. Estatura meã,
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louro, olhos chispantes, nariz "de cavallete", era jovial e folgazão de seu natural.
Tudo quanto sabemos e tudo quanto podemos deprehender dos successos de
sua vida, como de seus actos e escriptos,
impõe-nos a visão de um temperamento
rico e vibratil e de um caracter complexo
e contraditório, — "má cabeça, bom coração" Era homem de sentimentos vivos
e accentuados, sem essas esf umaturas de
sensibilidade ou esses meios tons indef iniveis e fugitivos das almas domesticadas
e alisadas em épocas de pacifica sociabilidade e longa policia: sentimentos que
iam de pressa dos Ímpetos de clara alegria aos soluços de amargura vehemente,
da grossa jovialidade burlesca ás donosas gentilezas palacianas, do arranco sensual ao rapto de mysticismo.
Freqüentou breve tempo os paços
da Ribeira, onde se fez valer pela sua
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cultura e pela graça dos seus repentes e
onde o encanto dos seus versos lhe mereceu os cognomes de "Sereia do Paço" e
"Cysne do Tejo" Cá fora, porém, era o
rapaz insoffrido e brincalhão, o "Trincafortes", com laivos talvez do animo esperto e prepotente da mocidade dourada
do tempo e, ainda que altivo, não de todo
isento daquella estouvanice bohemia,
com que já então alguns poetas faziam
roçar a chlamyde da Musa pelas tavernas e calçadas da cidade.
Sobre esses aspectos da sua vida, na
juventude, formaram-se muitas lendas,
como sempre acontece, e segundo essas
lendas o nosso futuro épico teria chegado a ser, por um lado, um valentaço perigoso e, por outro lado, um repentista pedinchão. Calumnias, sem duvida. Parece
averiguado, comtudo, que não foi propriamente um santo, mas viveu e saboreou a sua hora de mocidade e soltura.

— 29 —

Teve relações com o patusco frade
Ribeiro Chiado, com quem é fama que
se mediu de uma feita em ligeiro combate de improvisos, a vêr quem ganhava
uns melões postos como prêmio por um
fidalgo. 0 caso não se afigura impossível, porque nisso de disputar pequenos
benefícios o poeta não achava graves impedimentos. A(um\outro fidalgo, que lhe
promettera uma camisa e tardava com
ella, não duvidou desfechar uma cobrança em regra, por signal que sob graciosíssima forma:
Quem no mundo quizer ser
Havido por singular,
Para mais se engradecer,
Ha de trazer sempre o dar
Nas ancas do prometter.
E já que vossa mercê
Largueza tem por divisa,
Como o mundo todo vê,
Ha mister que tanto dê,
Que venha a dar a camisa.
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Assim como não tinha os requintados escrúpulos de uma austera concepção
de dignidade literária, que só viria muito
depois, também não tinha as surdas irritações desta sombria hypersensibilidadg
moral, tão encontradiça em nossos tempos de exaggerado e dolorido culto do
Eu.
Depois que esteve a servir em Ceuta, onde lhe ficou o olho direito numa
Tefrega, pareceria, a julgarmos pela nossa experiência actual, que viesse de lá
cheio de orgulho e devorado de melancolia. Moço galanteador e mundano, estuante
de aspirações que não eram apenas de
gloria posthuma, aquelle olho perdido
parece que lhe devia ter levado metade
da luz de sua alma, deixando-lhe o cora?
ção todo recozido em sangrentas angustias . A verdade é que, reatando a vida
que antes levava em Lisboa, continuou a
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despender-se em galanteios e chalaças e
brincos; e — o que é mais — tendo-lhe
uma senhora chamado "cara sem olhos"
longe de se doer da impiedosa grosseria,
retribuiu-a com outro e desanuviado galanteio, todo entretecido de trocadilhos:
Sem olhos vi o .mal claro,
Que dos olhos se seguiu:
Pois cara sem olhos viu
Olhos que lhe custam c a r o .
D'olhos não faço -menção,
Pois quereis que olhos não sejam;
Vendo-vos, olhos sobejam;
Não vos vendo, olhos não s ã o .

Houve ainda uma senhora, por nome "Foã dos Anjos", que lhe chamou
diabo. A essa, igualmente, retrucou
numa desenfarruscada série de redondiIhas não menos engraçadas, nem menos
cor tezes:
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Quem quer que viu, ou que leu,
T e r á por novo e moderno,
Ter quem vive no inferno
O p e n s a m e n t o no Ceu.
Mas, se a vós vos pareceu
Que m e estava bem tal nome,
Esse diabo vos t o m e .

Esse gênio folgazão e despreoccupado continua a manifestar-se mais tarde,
na índia, depois de tantos successos tormentosos, — o olho perdido, os serviços
em Ceuta sem recompensa, a briga no
dia da procissão de "Corpus Christi", seguida de muitos mezes de cárcere, o embarque forçado como simples soldado raso, a dura viagem de seis mezes salteada
de tempestades, e emfim o apartamento
de tudo quanto amava. De Goa escrevia
elle a um amigo, dando novas de si e da
terra em tom de chanca: "vivo mais venerado que os touros da Merceana e mais
quieto que a cella de um frade pregador".
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Lá mesmo, compoz a sátira dos "Disparates da índia", recheada de mordacidades e de gracejos fortes, e lá mesmo offereceu aos amigos aquelle almoço original, em que os pratos, em vez de comida, continham copias espirituosas.
A historia de seus amores, como os
mais acontecimentos importantes de sua
vida, anda muito romanceada de lendas
antigas e de conjecturas e imaginações
antigas e novas.
Segundo Theophilo Braga, teve três
inclinações sérias em sua existência: a
primeira, por uma prima, em Coimbra,
quando estudante: a Belisa que apparece
em algumas de suas poesias; a segunda,
pela excelsa dona Francisca de Aragão,
dama da rainha; e a terceira, a mais celebre, por uma das varias Catharinas de
Athayde que então viviam no paço, for-
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mosa vergontea da estirpe fidalga dos
Limas. A todas dedicou versos repassados ao fogo de uma paixão "decisiva"
A que realmente lhe ficou na alma para
o resto da vida, — parece verificado.
— foi a ultima.
Comtudo, nos intervallos desses
amores, ou durante elles, não desdenhou
as graças nem sempre innocentes de outras senhoras; e na índia, apesar de todos
os revezes e de todas as saudades, ainda
encontrou mulher ou mulheres em quero
empregasse as largas sobras da sua abundante affectividade, Na sua obra lyrica
perpassa toda uma theoria de fidalgas,
burguezas e plebéas, solteiras e casadas,
brancas, morenas, louras e trigueirinhas. mais ou menos tenebrosas.

No meio dessa exuberância e dessa
versatilidade de um temperamento poU-
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co dado a saborear a volúpia da tristeza
e mal talhado para os longos êxtases contemplativos, salteavam-no vagalhões de
dôr e de desespero. A esses devem-se alguns dos relanços mais ceaaamovédores
da poesia ryrica.
Não ha fiar muito na realidade vivida de todos os casos Íntimos que parecem
memorados na obra dos poetas. Todos
elles pagam o seu tributo á literatura, e
nós sabemos que Camões o pagou. Leitor fervente de Sannazaro e Petrarca, de
Gareüaso e Boscan, apaixonado de cultura, sacrificando mesmo largamente á
erudição» imitando o cantor de Laura nos
sonetos, imitando a outros antigos e modernos, é claro que nem todos os seus
versos Hie brotaram inteirameitte d© intime*, embora sempre puzesse nesses lavores d» arte estudiosa ao menos uma
vibração de sua rica sentimentaHdade
própria. Entretanto, ha trechos, da sua
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obra lyrica onde o grito de alma resáe da
contextura dos versos, pungente, inconfundível, com esse tom cavo e dorido da
voz molhada de lagrimas, e onde o vinco
da sinceridade profunda — e digo profunda porque ha também uma sinceridade superficial, como ha emoções superficiaes — é confirmado pela occasião,
pelas circumstancias e pelos antecedentes que explicam a crise emocional do
poeta.
Esses gritos de alma encontram-se
espalhados por toda a obra, nos sonetos,
nas redondilhas, nas canções, nos "Lusíadas" Eis como sôa, por exemplo, a
canção X, escripta numa hora de solidão
amargurada, lá nos confins do mundo,
num recanto inhospito e triste da Ásia,
onde p poeta fora ter, como um farrapo
levado pelo vento, depois de ter esvoaçado e rolado por longos mares e desvairadas terras e nações:
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. . . A q u i a a l m a captiva,
Chagada t o d a , estava em carne viva.
De dores rodeada e de pesares,
D e s a m p a r a d a e descoberta aos tiros
Da soberba F o r t u n a ;
Soberba, inexorável e i m p o r t u n a .
Não t i n h a p a r t e donde se deitasse,
Nem esperança alguma, onde a cabeça
Um pouco recUnasse por descanso:
Tudo dôr lhe era e causa que padeça,
Mas que pereça n ã o ; porque passasse
O que quiz o destino nunca m a n s o .
Oh que este irado m a r gemendo a m a n s o !
Estes ventos, da voz importunados,
Parece que se enfreiam:
Somente o Ceu severo,
As estrellas e o fado sempre fero
Com meu perpetuo damno se recreiam,
Mostrando-se potentes e indignados
Contra um corpo terreno,
Bicho da t e r r a vil e tão p e q u e n o . . .

Tocámos no lado sério, reflectido e
elevado dessa alma complexa. Quando
vamos penetrando um pouco além das
primeiras apparencias e dos possíveis, rápidos desvios, logo decobrimos sem diffi-
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culdade um caracter solido e magnânimo.
Teve inimigos e rivaes literários e
mundanos, pérfidos e maldosos, mas não
se queixa nominalmente de ninguém:
não ha em toda a sua obra um vestígio de
rancor ou de vingança.
Quando, na procissão de "Corpus
Christi", desembainhoü a sua espada para
ferir no toutiço um criado do paço, em
defesa de dois amigos, sabia naturalmente da gravidade do seu crime, que attingia a própria pessoa do rei: traço de valentia generosa. Depois, preso, processado, mettido em dura enxovia, sob a ameaça de severíssima sentença, não denunciou os cúmplices, que haviam escapado
á acção da justiça, protegidos pela mascara que traziam e ao favor do reboliço que
se seguira ao incidente.: traço de cavalheirismo inflexível.
Nem sempre soube ter diante dos
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grandes aquellas attenções e resguardos
que favorecem os ambiciosos e protegem
os tímidos, e isto sem duvida contribuiu
p^ra as suas desgraças. Num tempo em
qtie a Inquisição pesava sobre os espíritos, e em que os jesuítas desfrutavam
todos os favores do paço, elle manifestava abertamente a sua antipathia pelos
"franchinotes", como se vê das suas cartas e de allusões contidas nos "Lusíadas"
Outro facto, indicativo da sua "imprudência": a comedia de "El Rei Seleuco" é tecida sobre a imaginaria historia
de um soberano que cede sua esposa ao
filho, mortalmente enfermo de paixão
pela madrasta; ora, entre dom Manuel e
seu filho o príncipe dom João houvera
também uma comedia de amor e casamento, ainda fresca na memória das gentes. Aqui, a situação dos personagens era
a inversa: dom Manuel, em vez de ceder
a mulher amada, casara-se com a prince-
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za que o filho adorava. Mas nem por issp
a peça deixaria de se prestar a interpr^
tações maliciosas: podia parecer, p(
exemplo, que, trocando as posições, e fa
zendo o rei da comedia sacrificar o s p
amor de esposo ao seu amor de pae,|o
autor quizesse suggerir o como dom Na*
nuel devera ter procedido. Visivelmente,
Camões não tinha qualidades de dipo*
mata.
Aliás, em parte alguma o seu fettio
apparece melhor do que nos seus verbos,
e, sobretudo, nos "Lusíadas" A unidade
moral do poema, o seu ar de espontanei
dade viva e corrente, o constante vigor í
nitidez dos sentimentos, a correspondeu
cia dos traços psychologicos entre si (
sua harmonia com o ambiente da época
tudo denota que esses cantos jorraram
em largos jactos, dos veios profundos d<
uma personalidade máscula, segura ÓU
si, sem sinuosidades e sem hesitações.
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Camões ahi está como elle era. Ahi
está o seu gosto da-valentia e do gesto cavàlheiroso, como no episódio dos doze
de Inglaterra e numa quantidade de pequenos passos espalhados pelos mais cantos. Ahi está o seu gênio um pouco fanfarrão, sob a forma de cândidos raptos
de patriótica ufania, como quando põe
nos lábios de Baccho esta hiperbólica referencia aos portuguezes: "
temo —
Que do mar e do ceu em poucos annos —
Venham deuses a ser, e nós humanos"
Ahi está o seu orgulho, como quando declara a dom Sebastião nas ultimas estrophes: "Nem me falta na vida honesto estudo — Com longa experiência misturado, — Nem engenho, que aqui vereis
presente, — Coisas que juntas se acham
raramente" Ahi está a sua severa lealdade de soldado e cavalheiro, como nos
conselhos que dá ao joven rei, no canto X. Ahi está o seu espirito de rectidão
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e de justiça, quando rijamente profliga a
crueldade do seu admirado heroe Affonso de Albuquerque para com o desgraçado Ruy Dias, a quem mandou matar por andar de amores com uma
rapariga do seu séquito; quando condemna a ingratidão de dom Manuel para com o bravo e honrado Duarte Pacheco; quando despreza e vergasta os ambiciosos, os aduladores, os que
vexam e expoliam o povo; e quando declara, dizendo a verdade, que não dará
jamais o seu louvor a quem não o mereça.
Ahi está, emfim, o seu radical pendor para a clareza e a decisão, visível em
todo o fundo moral e mesmo na composição e forma dos seus versos.
Vejamos, para terminar, um novo
aspecto desta individualidade frondosa.
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Aqui encontramos o maior dos seus contrastes.
Sabemol-o galanteador, expansivo,
inquieto, folgazão — e desventurado.
Vem de Coimbra para Lisboa após os estudos; entra no paço; é desterrado para
o Ribatejo; volta e segue a servir em Ceuta jpov dois annòs; tenta partir para a índia e a nau que o leva torna atrás batida
por uma tempestade; demora-se em Lisboa; jaz por oito mezes na prisão do
Tronco; parte para a índia, sob o humilde gorro de soldado razo; passa dezeseis
annos entre a África, o Indostão, o Mar
Vermelho, as Molucas e a China, em
viagens, tormentas, combates, amores, intrigas, prisões, misérias, raivas, desesperos e saudades. Comtudo,
não só teve tempo para formar uma illustração fora do commum, como o teve
para realizar uma obra literária composta de três comédias, cerca de três cente-
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nas de sonetos, uma opulenta collecção
de eglogas, oitavas, canções, odes, epístolas, endechas, glosas, e emf im um poema
épico em dez cantos, com 1.102 estrophes — fora as cartas e fora os ensaios
que inutilizou e as coisas que se perderam.
Essa obra resume de certa forma o
saber e as idéas do tempo. Está inçada
de imagens clássicas, de referencias mythologicas, geographicas, históricas, astronômicas, de comparações eruditas, de
nomes e factos, de mil coisas, emf im, que
parecem suppôr o manuseio constante de
livros — se bem que devamos fazer largo credito a uma phenomenal memória,
tratando-se de uma época em que os livros não podiam ser adquiridos facilmente, e tratando-se de um homem cuja
vida, como elle mesmo disse, andou "por
o mundo em pedaços repartida"
Temos, pois, que vêr, embora custe,
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ao lado do Camões irrequieto e derramado, um Camões recolhido e medidativo,
homem de letras completo, homem preparado, estudioso, paciente, grande devorador de obras de todo o gênero, emfim, um typo disciplinado, assentado, literalizado, tradicionalista, que se nos afigura exactamente o opposto do homem
de acção, de iniciativa e de vida intensa.
Mas, aqui, já passamos do temperamento e do caracter nativo do poeta para
a brilhante e redundante figura social e
literária do homem da Renascença e do
Portugal do século XVI, do homem representativo de um momento da civilização e de um momento da historia portugueza .

III
O HOMEM DA RENASCENÇA

Camões, tanto moral como literariamente, foi bem um homem do seu tempo. Algumas das características geraes e
particulares do século XVI reunem-se e
fundem-se na personalidade do nosso
poeta, desde as suas raizes, como que lhe
imprimindo auguralmente um cunho
épico.
"Desde as suas raizes", porque é na
verdade difficil distinguir nella, de todo,
o que é expressão do temperamento do
que é reflexo das imponderáveis influencias do ambiente. Esse próprio hu-
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mor cambiante e vivaz, essa inquietação,
essa vida aventurosa e accidentada, essa
multiplicidade de aptidões, essa ânsia de
desdobramento, parecendo coisas tão
propriamente suas, se encontram em
muitas outras figuras notáveis da época,
um Buonarrotti, um Leonardo, um Erasmo, um Cervantes, um Tasso, e, sem
sahir de Portugal, um Antônio de Gouvêa, um Fernão Mendes ou um Damião
de Góes.
Como filho da Renascença, Camões
teve a paixão da literatura, que então re-.
viçava ao contacto das artes no culto f ervente das bellas formas, e ao mesmo tempo a paixão do humanismo, bem visivel
na abundância de conhecimentos que se
reflecte nas suas obras, denotando demorado e guloso commercio com os livros.
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No tempo em que elle estudava em
Coimbra, o uso do latim era obrigatório
na universidade. Em Portugal, como nos
outros paizes da Europa, toda a gente
que soubesse alguma coisa devia saber,
antes de tudo, latim. Os próprios principiantes, no verdor da primeira juventude, principiavam a desasnar-se com o
mestre de lingua latina. Camões,"porém,
não se limitou a estudar o latim pelo latim, como toda a gente: seu espirito visava a mais alto objectivo e tinha necessidades desconhecidas da maioria. Dessa
cultura latina estreita e mecânica, que
produziu tantos pedantes, elle aproveitou-se para enriquecer e polir sua linguagem e estilo, conservando-lhe comtudo
um genuíno e perfeito sabor de naturalidade portugueza. Demais, não se limitou á lingua: estudou com desusado afan
a literatura latina, a historia e á mythologia clássicas.
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O seu sábio traductor e biographo
allemão, o dr Stprck, mostra-se assombrado da somma de conhecimentos que,
elle revela nessas matérias — "conhecimentos até de pormenores minimos, que
elle explica, como propriedade intrinsecaí
sua, mesmo nas regiões onde não podia
ter á mão livros de consulta" Essa pai-;
xão da antigüidade greco-romana foi até
ao exaggero: não ha um heroe, um homem illustre, dentre os muitos aos quaes
se refere, não ha quasi um acontecimento, um aspecto de natureza que não lhe
acorde immediatamente, por espontânea associação, uma analogia tirada da
antigüidade.
Da mythologia fez o larguissimo emprego que se sabe, — emprego sem duvida excessivo, e por vezes extravagante,
que havia de despertar a censura de Vóltaire, mas, como quer que seja, espantoso pela propriedade e certeza com que as
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evocações pagans lhe affluiam sob a penna, e de resto explicável pelo gosto do
tempo em toda a Europa.
Assim como conhecia as literaturas
antigas, também mostrava ter-se enfronhado largamente nas modernas, especialmente a italiana e a hespanhola, e
não só na poesia culta, como ainda na popular. Reunia, no mesmo culto enthusiastico, aos grandes poetas clássicos os
modernos Dante e Pétrarca, e também
os Sannazaro, os Ariosto, os Garcilaso e
os Boscan; enthusiasmo tão forte que o
levou a imital-os em numerosos passos
de suas obras, — conformando-se nisso,
aliás, ás doutrinas literárias do tempo,
que não só autorizavam, como recommendavam a imitação dos mestres consagrados.
Mas ainda não bastava tão vasta
seara literária a saciar-lhe a insaciável
curiosidade do espirito. "Saber muito,
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diz Storck, era o característico daquella
época; a instrucção encyclopedica, sonho
dourado dos humanistas" Camões alimentou esse sonho dourado.
"Os seus conhecimentos philosophk
cos, escreve o mesmo autor, derivam^
quanto a pormenores, na apparencia, da
leitura de Diogenes de Laerte, Plutarn
cho, Cícero, Valerio Máximo, Aulo Gelio,
Plinio Sênior, e das Anthologias.
As
suas poesias dão testemunho claro de
como conhecia ditos e feitos de uma longa série de escriptores illustres: Homero,
Aeliano, Xenophonte, Virgílio, Lucanty
Ovidio, Horacio, Plauto, Livio, Eutropio,
Justino, Ptolomeu e outros" A historia
universal, a geographia e a astronomia
eram-lhe familiares.
Quanto á ultima, é verdade que andou um pouco atrasado: atinha-se ainda
ao systema de Ptolomeu, largamente exposto no canto X, quando o seu contem-
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poraneo Copernico já havia desde 1543
desmantelado as concepções do astrônomo alexandrino. Comtudo, não admira
esse atraso, talvez propositado, numa
época em que, afinando com Luthero,
que indignadamente bradava contra a
"invenção" do astrônomo polaco, o clero
catholico igualmente reagia, pela doutrina, pelo ensino e pela repressão inquisitorial, contra os "erros" da nova astronomia.

Nessa matéria, como em outras, o
literato, o estudioso, o homem do saber
livresco e das idéas aprendidas andava
em luta com o pensador independente,
com o espirito original e indagador Essa luta constante, em que ora triumphava o humanista, ora o investigador e
pensador livre, em que as mais das vezes
se compenetravam numa intima e curió-
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sa fusão, é toda a historia do espirito de
Camões, que assim resumia em si, admiravelmente, as duas grandes feições intellectuaes do seu século, tão notável
pela curiosidade do antigo como pela
curiosidade do novo, pela paixão da lite-f
ratura, da arte e do saber clássico e pelo
surto maravilhoso de inéditas visadas
philosophicas, artísticas, literárias, criticas e scientif icas.
A flora dos "Lusíadas", como tão
claramente demonstrou o conde de Ficalho, contém, ao lado de uma multidão
de reminiscencias clássicas, grande cópia
de indicações precisas acerca das plantas
tropicaes, attestando um raro escrúpulo
tanto na caracterização como na localização de cada espécie. A mesma alliança de
cultura antiga e de curiosidade experfr
mental se manifesta de maneira flagrante na ode que fez o nosso poeta ao conde
de Redondo, em Gôa, impetrando o fa-
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vor do vice-rei para o "Colloquio dos
simples", do seu amigo Garcia de Orta,
um dos primeiros naturalistas modernos,
fundaÉor de um jardim de plantas em
Bombaim.
Passam pelas poucas estrophes dessa composição o "templo da Fama", o
"grão filho de Tethis", os troianos, Phebo, Heitor, Telepho, Achilles. E' invocando o exemplo deste heróe, amigo da
medicina, que o poeta pede a protecção
do conde para o novo livro, o qual, "impresso á luz sahindo — Dará da Medicina
um vivo lume, — E descobrir-nos-á segredos certos, — A todos os antigos encobertos" A obra de Orta foi um marco
deposto no caminho novo da sciencia
positiva, fundada na observação directa
da natureza. Mereceu a attenção dos sábios, sendo traduzida para diversas línguas. Vê-se que Camões não se interessara por pequena coisa.

-
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Em outra ordem de assumptos, ma$
sempre mostrando a universalidade do
seu espirito, vemos o poeta interessar-s^
também, mais tarde, pela publicação da
obra de Gandavo, "Historia da Província
de Santa Cruz"
Nas apreciações e commentarios do
poeta, através de todos os seus escriptos,
ainda melhor se desvenda essa fusão do
respeito á autoridade antiga com o espirito de indagação e iniciativa. Tem a
erudição em grande conta, mesmo em
conta exaggerada, como um Ronsard ou
um Tasso, mas reconhece a necessidade!
da experiência, e não se cansa de a indicar aos contemporâneos, ainda demasiado submissos ao prestigio do saber medieval, indifferente á natureza. Apontaa mais de uma vez ao rei:
Tomae conselho só de exprimentados,
Que viram largos annos, largos mezes;

— 57 —
Que, posto que em scientes muito cabe,
Mais em particular o experto sabe.
De Pbormião, philosopho elegante,
Vereis como Annibal escarnecia,
Quando das artes bellicas diante
Delle com larga voz tratava e lia.
A disciplina militar prestante
Não se aprende, senhor, na fantasia.
Sonhando, imaginado, ou estudando,
Senão rendo, tratando e pelejando.
(Lus., X, 152-153.)

Lembraes-vos da vigorosa descripção
da tromba marítima, feita no canto V dos
"Lusíadas" Começando-a, nota o poeta
existirem na natureza coisas que os ignorantes só conhecem por experiência e
são entretanto verdadeiras, apesar de
julgarem o contrario aquelles "Que só
por puro engenho e por sciencia — Vêem
do mundo os segredos escondidos" Terminando a, exclama Camões ironicamente, como a espicaçar de leve a immensa
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pretensão dos que julgam só por "puro
engenho e por sciencia", isto é, agarrados|
á razão lógica e livresca: "Vejam agora
os sábios na escriptura — Que segredos
são estes da natura": — consultem os
seus cartapacios, e vejam se lá encontram a explicação destas coisas "incri-1
veis", mas "verificadas"
Por essa feliz alliança das duas tendências é que o homem não foi aniquilado pelo erudito; que, imitando, soube ser
original; que, reunindo laboriosamente
mil respigas literárias e encyclopedicasi,
soube lançar tudo isso na fornalha do
seu temperamento ardente, imaginoso e
idealista, de envolta com mil impressões
e mil estímulos de uma vida intensamert*
te vivida.
Como bom filho da Renascença, Camões cultivou a moral da acção e da gloria, que então se erguia contra a moral
da abstenção e do cilicio, baseada nas
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promessas do ceu. Mas aqui, como sob
outros aspectos, é interessante notar como elle temperou instinctivamente mais
essa inclinação com outras directrizes.
Todo o seu poema é um férvido hymno á acção heróica, estimulada pelo legitimo desejo de gloria. Mas, em vez de
querer a plena expansão da individualidade, solta de todas as peias, impunhalhe o dever moral como uma couraça de
ferro. 0 seu ideal do heróe é romano
pela fidelidade absoluta ao dever patriótico, cavalheiresco pelo desprezo do dinheiro, dos gozos e das honrarias, pela
audácia e gentileza:
Por meio destes horridos perigos,
Destes trabalhos graves e temores,
Alcançam os que são de fama amigos
As honras immortaes e graus maiores:
Não encostados sempre nos antigos
Troncos nobres de seus antecessores;
Não nos leitos dourados, entre os finos
Animaes de Moscovia zebellinos;
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Não co'os manjares novos e exquisitos,
Não co'os passeios molles e ociosos,
Não co'os vários deleites e infinitos,
Que affeminam os peitos generosos;
Não co'os nunca vencidos appetitos,
Que a fortuna tem sempre tão mimosos,
Que não soffre a nenhum, que o passo mude
Para alguma obra heróica de virtude;
Mas com buscar co'o seu forçoso braço
As honras, que elle chame próprias suas,
Vigiando, e vestindo o forjado aço,
Soffrendo tempestades e ondas cruas,
Vencendo os torpes frios no regaço
Do Sul, e regiões de abrigo nuas,
Engolindo o corrupto mantimento
Temperado c'um árduo soffrimento;
E com forçar o rosto, que se enfia,
A parecer seguro, ledo, inteiro,
Para o pelouro ardente, que assovia,
E leva a perna ou braço ao companheiro.
Desfarte o peito um callo honroso cria,
Desprezador das honras e dinheiro,
Das honras e dinheiro, que a ventura
Forjou, e não virtude justa e dura.
Desfarte se esclarece o entendimento,
Que experiências fazem repousado;
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E fica vendo, como de alto assento,
O baixo trato humano embaraçado:
Este, onde tiver força o regimento
Direito, e não de affectos occupado,
Subirá (como deve) a illustre mando,
Contra vontade sua, e não rogando.
(Lus., VI, 95-99.)

Também no que se refere á religião,
o nosso poeta não esteve isento das influencias encontradas que então percorriam o ambiente europeu. Theophilo
Braga descobre nelle traços das idéas de
Erasmo, precursor da Reforma, que se
espalharam por todos os paizes e chegaram a fazer numerosos proselytos na península ibérica, mesmo entre theologos e
padres. A verdade é que o que se encontra em Camões não são idéas determinadas e assentes sobre questões de crença,
mas, como em muitos espíritos illustres
do seu tempo, uma certa inquietação,
oriunda, por um lado, do enfraqueci-
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mento da antiga fé, por outro, das perplexidades da razão ainda vacillante nas
suas investidas.
Ha tal ou qual analogia entre alguns
de seus pensamentos e a attitude, por
exemplo, de Rabelais e de Montaigne,
para os quaes a fé vinha a ser como um
recurso de commodidade, bom para se
cortar cerce pelas preoccupações metaphysicas. Mas, como o autor dos "Essais" também desconfiava da razão; e é
curioso approximar esta phrase do pensador francez: "O que c'est un doux e
mol chevet et sain que 1'ignorance et
1'incuríosité à reposer une teste bien faite!" dos seguintes versos entresachadoá
nos "Desconcertos do mundo":
Quem tão baixa tivesse a fantasia,
Que nunca em mores cousas a mettesse,
Que em só levar seu gado á fonte fria
E mungir-lhe do leite que bebesse!...
Em Deus creria simples e quieto,
Sem mais especular algum secreto.
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A mesma situação de espirito se desenha num dos sonetos:
Effeitos mil revolve o pensamento
E não sabe a que causa se reporte:
Mas sabe que o que é mais que vida e morte
Não se alcança de humano entendimento.

E o soneto termina com a salvadora
sahida, o recurso extremo: "Mas o melhor de tudo é crer em Christo."
Nos "Lusíadas", Camões comportase em matéria de religião como um perfeito crente. O mundo antigo fascina-o;
tem constantemente o pensamento cheio
dos seus heróes, dos seus philosophos,
dos seus poetas. Admira-lhe a liberdade,
a belleza, a sabedoria, a plenitude. Os
seus mythos encantam-no. A razão e a
imaginação do poeta vivem numa atmosphera pagan. Elle ama a vida, a acção,
os feitos luminosos, os gestos ardentes, o
florescimento da individualidade á gran-
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de luz da natureza. Mas, emfim, comporta-se como um perfeito crente. 0 seu
partido está tomado: é preciso crer A
religião forte e o Estado forte são necessários á sua comprehensão da vida social
e das conveniências moraes. Como um
romano antigo, ama a disciplina e a or-,
dem, dentro das quaes o indivíduo se nobilita e se afina, as instituições vicejam,
as artes prosperam e a pátria se robustece e perdura.
Por isso, condemna com energia a
rebellião protestante, que rejeita o "jugo
soberano" e divide a christandade, quando turcos e mouros estão vexando a Europa; profliga com a mesma vehemencia
as dissenções e os impulsos egoisticos
dos príncipes catholicos; incita os europeus a unirem-se, para debellar a arrogância ottomana, e apresenta-lhes, cheio
de patriótica ufania, o exemplo maravilhoso da audácia portugueza:
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Aquellas invenções feras e novas
De instrumentos mortaes de artelharia,
Já devem de fazer as duras provas
Nos muros de Bysancio e de Turquia.
Fazei que torne lá ás silvestres covas
Dos Caspios montes e da Scythia fria
A Turca geração, que multiplica
Na policia da vossa Europa rica.
Gregos, Thraces, Armênios e Georgianos
Bradando-vos estão que o povojbruto
Lhe obriga os caros filhos aos profanos
Preceptos do Alcorão: duro tributo!
Em castigar os feitos inhumanos
Vos gloriae de peito forte e astuto,
E não queiraes louvores arrogantes
De serdes contra os vossos mui possantes.
Mas em tanto que cegos e sedentos
Andais de vosso sangue, ó gente insana,
Não faltarão christãos atrevimentos
Nesta pequena casa Lusitana;
De África tem marítimos assentos;
He na Ásia mais que todas soberana:
Na quarta parte nova os campos ara,
E se mais mundo houvera, lá chegara.
(Lus., VII, 12-14.)
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IV
O PORTUGUEZ

0 que acaba de dar plena consistência e enérgico relevo a esta figura, que
vedes mal esboçada nos aspectos até aqui
encarados, é a sua alma e a sua consciência de portuguez.
Claro é que o portuguez já está de
algum modo assignalado sob as cores vivazes desse temperamento jovial e melancólico a um tempo, amoroso, sentimental e valente, e sob as próprias feições do homem da Renascença — por
que essas feições não representam em
summa senão a maneira como actuaram
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sobre o espirito de um portuguez as influencias que a Renascença e phenome?
nos concomitantes espalhavam por toda
a Europa. Mas é preciso agora accentuar;
mais precisamente o seu lusitanismo,
qualidade tão essencial á comprehensão
do seu gênio, que chega a confundir-se
com este. O gênio de Camões foi o amor
da pátria exaltado.
0 patriotismo de Camões não era
apenas idéa, reflexão e vontade, era, antes de tudo, qualquer coisa ainda mais
orgânica e substancial na sua pessoa.
Dir-se-ia que lhe latejava obscura-;
mente nos próprios fundamentos do
ser, como o instincto de conservação e como os appetites elementares, e
que elle viera ao mundo talhado para ser
patriota ainda contra vontade. Muita
coisa concorre para que Camões seja a
expressão suprema da sua pátria, e nem
tudo se pôde attribuir a propósitos defi-
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nidos e certos. O inconsciente corria
adiante das suas concepções meditadas e
chegava á meta antes dellas. E' possível
mesmo que as tenha supprido mais de
uma vez.
Já vimos como a sua paixão da antigüidade foi grande: póde-se dizer
que foi exaggerada, em questões de
pormenores. Houve, porém, qualquer
coisa que o amparou, evitando que tombasse no puro eruditismo ou que se estagnasse, como Ferreira, na superstição
dos modelos clássicos; e esse poeta, que
parecia ter na cabeça um compêndio de
inythologia e outro de historia antiga, foi
o que melhor soube alliar ás idéas e formas novas a maior somma de elementos
nacionaes — as lendas e crenças, os
sentimentos e idéas, os boleios familiares do velho lyrismo, o tom genuino
da espontânea loquella nativa.
Já ficou dito que a sua moral se re-
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sentia do influxo do Renascimento, que
substituirá a uma pallida gloria no paraíso a gloria saborosa e acre que se conquista na terra. A moral aristocrática
dos homens da Renascença italiana tendia á plena expansão da "virtú" individual, no pleno gozo de todos os bens des;
te mundo. Camões punha como suprema lei o dever patriótico e desprezava a
cobiça dos bens materiaes como indigna
de ânimos generosos. Ha nessa attitude
algo daquelle desprendimento e pureza
dos cavalleiros andantes, cujas faça^
nhas e gestos ainda deliciavam toda a
gente na península, através de mania?
cas exaggerações literárias. Parece brh
lhar sobre ella como uma estrella a
velha máxima cavalheiresca: "Fais ce
que tu dois, advienne que pourra" Mas
também ha nella bastante da concepção
romana do patriotismo, que, como notava Anthero de Quental, era a que então
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predominava ou acabava de predominar
nas camadas superiores da nação, produzindo uma florescência admirável, e única no tempo, de caracteres compactos,
couraçados de lealdade, de abnegação e
de valor Portanto, ainda aqui o poeta
não fez senão representar nos seus próprios sentimentos os melhores sentimentos da grey nacional.
Mas ainda ha mais, muito mais. Não
foi, de certo, com exacta intenção que
Camões, poeta de um paiz de navegadores, se tornou o grande poeta do mar,
como vem sendo notado desde Humboldt
e Lamartine até Joaquim Nabuco. Os
"Lusíadas" desenrolam-se como sob um
marulho constante de vagas e um sibilar de ventos em vergas e cordoalhas.
Muitas das mais vivas, mais verdadeiras
e mais formosas das sua pinturas e evocações são marítimas. A paisagem e as
coisas de terra passavam vagamente pe-
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los olhos do poeta: os aspectos, scenas e
incidentes do mar fixavam-lhe a attenção e gravavam-se-lhe na memória em
fulgurantes imagens, ricas de cor, de movimento e de relevo.
Mas venhamos propriamente ao seu
patriotismo.
Esse é innegavel. Impossível confundil-o com uma simples exaltação poética mais ou menos sincera, mais ou menos artificial. Tudo, na sua vida e nos
seus escriptos, trae uma preoccupaçao
constante com a terra de seu berço. Algumas das notas mais humanamente vivas da sua poesia são puros brados de
saudade, de ternura ou de orgulho patriótico. Lembraes-vos, certo, de como
soam deliciosamente, irrompendo como
um gorgolão de água fresca no meio da
longa narrativa do Gama ao rei de Melinde, estes quatro versos tão simples:
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Esta he a ditosa pátria minha amada,
A' qual se o Céo me dá que eu sem perigo
Torne com esta empresa já acabada,
Acabe-se esta luz ali comigo...

Notae com que flagrante naturalidade soluça o ultimo verso do soneto em
que elle descreve, enfastiado, as misérias
da índia, triste Babylonia onde a pátria
lhe surgia na lembrança como uma Jerusalém formosa e remota:
Cá neste labyrintho onde a Nobreza,
O valor e o saber pedindo vão
A's portas da cobiça e da vileza;
Cá neste escuro caos de confusão,
Cumprindo o curso estou da natureza.
Vê se me esquecerei de ti, Sião!

Mas todo o seu grande poema não é
senão um só canto commovido e forte de
patriotismo irreprimivel. Desde a primeira á ultima estrophe tudo parece
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correr abundantemente da mesma fonte intima de amor, de ufania e de enthusiasmo. Por sob a successão das
estâncias, ora vivazes e vibrantes a suggerirem longos rufos de tambores, ora
calmas e solennes como as solidões do
mar em bonança, ora alegres e coloridas^
ora tocadas de tristeza como ilhas envoltas na cerração, ora frementes de desconsolo ou de cólera, ha sempre e sempre a permanência inalterável de um
sentimento profundo, que não arrefece,
não dorme, mas pulsa constantemente
como um coração poderoso: o amor da
pátria.

Sem essa paixão, assim absorvente e
dominadora, não é possivel comprehen-,
der o milagre desta vida tormentosa e
desgraçada, que produz tal poema. Considerando os aspectos exteriores e super-
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ficiaes dessa vida e dessa individualidade, fica-se assombrado de como pôde
sahir obra tão vasta, tão complexa, tão
solida e tão memorável de tanta desordem e tanta incoherencia apparentes.
E' preciso, porém, inverter os termos. A
vida secular de Camões é que foi, em
grande parte, um producto dos "Lusiadas"
A criação de poemas épicos era uma
idéa que andava no ambiente da Renascença . Na Itália havia os exemplos illustres de Boiardo, de Boccacio e de Ariosto. Em França, um contemporâneo de
Camões, Ronsard, preparava a sua "Franciade" Em Portugal, João de Barros,
entre outros, exprimira a aspiração de
um poema nacional, e chegara a bosquejal-o de algum modo, nas visões f inaes
do seu "Clarimundo" Mas em Portugal
não havia apenas o sonho literário de
uma epopéa, havia uma assombrosa epo-
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péa feita pelo povo e que só esperava
por uma voz bastante poderosa que a
elevasse á concentração e ao esplendor
dà fôrma de arte definitiva.
Essa idéa, vagueando no ar, pousou naturalmente em muitos espirites, e
foi-se. Chegando, porém, a Camões, encontrou um joven rebento de antiga e
larga progenie portugueza, um parente
do illustre Gama, um caracter ardente e
generoso, intelligencia aberta e cultivada, imaginação luminosa. Era o terreno
próprio. A idéa, acariciada a principio,
deixada logo por outros cuidados, retomada depois, talvez displicentemente,
não o abandonou mais. Crescia e precisava-se por si, como um germen.
Um dia, o poeta Olhou para dentro da
sua alma, e quedou angustiado e maravilhado, receoso e triumphante: era a visão do poema, global e imponente, ainda
confusa, mas já esplendida, que lhe en-
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trava pelos olhos espantados, num tropel variegado de guerreiros, de heróes,
de varões romanos, — piques levantados, espadas relampejantes, corseis escumosos, velas a tatalar ao vento, estandartes, paquifes e cruzes, — a principio
no horizonte azul do pátrio torrão, depois mais longe, mais longe, mundo em
fora, ceu em fora, e ficava pairando sobre a largueza do horizonte mais vasto
que até então fora possivel conceber, e
perdia-se lá no alto numa nevoenta lucilação de resplendores onde se moviam
theorias de deuses.
Desde esse dia elle guardou comsigo
a "sua" idéa, com respeito, com zelo e
com ânsia, como quem trazia uma revelação, um segredo, um thesouro, um
mundo comsigo. Desde então, não se
pertencia mais. Tinha uma missão na vida: realizaraquella visão. Ella possuia-o.
Elle era seu escravo. Decepções de amor,
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desenganos de amizade, malicias humanas, infâmias, tacanhices, que lhe importava isso tudo? Abandonava-se aos balanços da fortuna. Largava-se ao vaevem das ondas da vida. Soprem os ventos de onde soprarem! Atirem esta pobre carcassa de um a outro canto dos mares orientaes! Passe por elle a insolencia ultrajosa dos chatins opulentos e dos
fidalgos tesos e vazios! Venha a miséria,
a fadiga, a fome! Elle já não cuida de si.
Elle tem a sua missão na vida, a sua
grande missão, a sua missão máxima,
quasi única, a sua missão de amor e já
agora de revolta, de desespero, de vergonha, e de esperança, ainda.
Por isso, também, pouco lhe importam os espectaculos repugnantes da realidade presente. Elle vê, elle palpa, elle
acima de tudo experimenta quanto ha
de torpeza nos homens, quanto é vil "o
mundo vil da nécia gente", quanto pode
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a injustiça, quanto vale o dinheiro, "que
a tudo nos obriga", quanto o egoísmo e
aTmalignidade perseveram sob as mais
nellas apparencias de policia e cultura,
quanto, emfim, a terra que elle adora
está enxovalhada de coisas execráveis.
Não importa. A sua visão salva-o de ficar á beira do esterquilinio, entregue ao
desanimo, ou entretecendo pequenas rimas, pequenas intrigas e pequenas discórdias .
A sua pátria, a pátria que elle estremece e em cujo seio se refugia não é
essa das apparencias e das contingências
presentes, é uma pátria transfigurada e
purificada, alta como um castello, casta
como uma egreja, inaccessivel á espumarada dos macareus transitórios; é a pátria sublime, realidade maior e mais bella que a realidade tangível, a pátria dos
heróes, dos sábios, dos justos, dos sonhadores, das grandes almas, das bellas
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acções, dos feitos illustres, dos orgulhos
profundos, das audacias flammejantes,
das aspirações radiosamente abluidas em
sangue e em lagrimas generosas; é a pátria que vive ha séculos numa obstinação de existir e de poder, que venceu em
Aljubarrota, que expelliu os mouros, que
fulgurou no montante de Affonso Hen:
riques, que coriscou na espada de Nunalvares, que chammejou no pennacho
de Fuás Roupinho e de Magriço, que ardeu no concavo das velas errantes assombrando mares e terras da America,
da África, da Ásia e da Oceania; é a pátria que se consubstancia numa apparição de belleza e de gloria, e que não
morre.
Assim, tudo na sua vida se subordinou ao rythmo de um pensamento supremo e ás necessidades da sua elaboração. Assim, tudo quanto lhe vinha do
trato e experiência dos homens e das

SI

coisas, seus estudos e leituras, tudo se
lhe ia convertendo insensivelmente em
Substancia viva, fecundada pela presença
permanente daquella idéa dominadora,
que vegetava e crescia. Dahi a somma
enorme de conhecimentos literários e
^científicos, de noções moraes, de sentenças e observações praticas que enchem o poema e que não se devem comprehender só como uma multidão de materiaes expressamente apparelhados para ornamento da obra, mas, principalmente, como coisas que se foram fixando sob a acção organizadora e plasticizadora de um pensamento único, que era
para o poeta a vida da sua vida e que lhe
abrangeu toda a actividade psychica durante a maior parte da sua existência.
Terminados os "Lusíadas" o poeta
voltou com elles á pátria e feios impri-
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mir, em 1571, na casa de Antônio Gonçalves: edição simples, sem proemio, sem
dedicatória, sem notas. Estava reduzido
á mais negra necessidade, quasi vivendo^
de esmolas. Obteve-se-lhe uma tença de
15$ annuaes. No mesmo anno, pouco
depois, o rei mandava pagar 20$ por
anno ao seu copeiro Antônio Galvão,
por lhe ter trazido em primeiro lugar a
noticia da matança de Saint Barthelémy...
Cerca de um anno antes, o mesmo rei;
concedia a commenda da Ordem de
Christo a Ronsard, a pedido do seu "irmão e primo", o rei de França.
Passam-se alguns annos. Em 1580,
Portugal estava nas mãos de Castella.
Camões, no seu leito de morte, teve a antevisão do ultrage e escrevia a um amigo: ' .assi acabarei a vida, e verão todos que fui tão affeiçoado á minha pátria, que não somente me contentei de
morrer nella, mas de morrer com ella."
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Morreu com ella. Mas nem elle nem
ella morreram de todo. Durante a dura noite do captiveiro, o fogo sagrado
continuou a ser entretido em silencio
pela devoção dos que não se corromperam nem se entibiaram. Para esses o
poema de Camões foi o livro dos livros,
o resumo - das suas saudades, das suas
crenças e das suas esperanças. Veiu
depois a hora da resurreição, e o poema
assim continuou sendo, até hoje, para todo o povo portuguez; e assim continuará por todo o sempre.
Refere Diogo do Couto que, voltando da índia, em 1568, foi encontrar na
maior miséria, em Moçambique, o seu
"matalote e amigo" Luiz de Camões, e
chama-lhe "Príncipe dos Poetas do seu
lèmpo" Príncipe imperante ficou elle
sendo desde então e sempre ha de ser
Nenhum reinado mais largo, mais
acceito, mais amado, nem mais proveito-
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so. Portugal deve-lhe mais que a todos
os seus reis, guerreiros, estadistas e doutos. Todos esses lhe deram grandezas e
faustos, haveres e brilhos que passaram,
ou passam: os "Lusíadas", o "Tesoro
dei Luso", na phrase de Cervantes, esse
não passa. As outras riquezas continham germens de decadência, de corrupção, de desordem ou de morte: os
"Lusíadas" incorruptíveis, invioláveis e
immortaes, são uma fonte perenne de
consolações, de energias e de esperanças,
Em torno deste príncipe perfeito a
nação se congraça, se reconhece, se reanima. Diante delle todas as independências e todas as rebeldias se dobram e
murmuram contrictas, num acto de fé e
de amor.
Que maravilhoso destino estava reservado áquelle triste indigente de Moçambique!
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O POEMA
Esse poema, porém, não interessa
apenas a portuguezes, como uma espécie de livro sagrado de uma religião nacional, estranha e esotérica. A universalidade é que constitue a sua maior e mais
duradoura grandeza. Se Portugal desàpparecesse um dia por effeito de um
cataclysmo, do grande naufrágio se salvaria, quando tudo houvesse de perecer,
este livro immortal e predestinado a sobrenadar a todas as ondas da vida e do
tempo, como se salvou das águas do Mecom pela mão do pobre poeta naufragado.
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Os "Lusíadas" são uma dessas
obras do espirito humano que parecem
incorporadas no conjunto das forças da
natureza, enquadradas no jogo e circulação das energias e dos phenomenos. Tem
qualquer coisa de orgânico e de vital,
que lhe vem do acaso ou do providencialismo dos acontecimentos e das coincidências que o suscitaram, e que por isso
mesmo lhe deram esse caracter de uma
concreção maravilhosa de largas realidades e de virtualidades perennes.
Dir-se-ia que os grandes criadores
geniaes são, de facto, porta-vozes, "des
échos sonores", reflectores, ou, melhor,
alveos preparados por um desígnio extra-humano para receberem a confluência excepcional de varias correntes dispersas da vida e do pensamento.
Essa idéa, que parece eivada de
mysticismo romântico, como que se impõe, entretanto, aos espíritos mais incli-
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nados a uma apreciação positiva e objectiva das coisas. A concepção de uma
consciência exterior e superior á do artífice, dentro da qual e pela qual elle
pensa, elle sente, elle se move, pela qual
elle se põe, sem o perceber, em contacto
com a grande vida da historia, com a
mais larga realidade humana e com o
inundo do mysterio e da eternidade, se
ainda se resente de muitas incertezas e
dá lugar a muitas fantasmagorias rhetoricas, mercê das nossas idéas incompletas sobre os plienomenos relativos á actividade do espirito em funcção do meio
social, é, comtudo, uma concepção que
se pôde acceitar provisoriamente como
traduzindo de longe a verdade de um
ímecanismo effectivo, ainda mal estudado.
Em Camões, nós vemos antes de
tudo um conjunto milagroso de predisposições de temperamento, de caracter,
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de origem, de educação, de situação social e de vida, que o tornavam apto a realizar uma epopéa com o que ella exige
de ardor, de força, de gravidade, de convicção intima, integral e profunda.
Esse homem surge exactamente
num momento da civilização em que a
volta enthusiastica ao espirito antigo e
ás fôrmas que esse espirito criou, tornava possível uma larga e soffrega absorpção dos exemplos e dos modelos
gregos e romanos, ainda não de todo requentados e repisados pelas minuciosidades da cultura rhetorica e grammatical. Ao passo, porém, que, em outros
paizes, era preciso procurar os elementos
esparsos da matéria épica nos refolhos
da historia, nos nevoeiros da lenda, nos
esforços da meditação e nas liberdades
da imaginativa, em Portugal a própria
vida inteira do paiz chegara ao cimo de
um movimento ascencional de energias
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collectivas, e a substancia de uma poesia
grandiosa como que refervia allucinante
num estrallejar de cachoeira.
Esse prodigioso conjunto de circumstancias é que permittiu que Luiz de
Camões, com todas as suas tendências
doutoraes, imitativas e cultistas (antes
do verdadeiro "cultismo" literário) não
cahisse no artificio de uma composição
sabiamente regulada pelo modelo virgiliano, ou de uma simples chronica metrificada, rimada e florida de elegâncias e
bellezas convencionaes.
Elle bem se propoz a "Eneida", por
modelo, bem se muniu de todo um apparelho clássico de figuras mythologicas,
bem andou pelos archivos da literatura
antiga arrecadando uma multidão de pequenas peças aproveitáveis; mas a verdade presente e pungente dos incitamentos que o levavam a sonhar com uma epopéa, a sinceridade fervente do seu pátrio-
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tismo, a vibração da sua natureza engolfada na realidade, entranhada nas
palpitações ambientes da vida, e, mais
que tudo isso, o seu gênio todo nutrido
de objectividade e de sentimento, fizeram que rompesse, apesar de tudo, a
couraça dos cânones respeitados e deixasse extravasar uma poderosa originalidade pelos dez cantos desse poema monumental .
Como notava Schlegel, os "Lusiadas" são o único poema verdadeiramente
"nacional" dos tempos modernos, aquel:
lêem que se condensa de veras a historia, o espirito, a alma de uma nação; e
são ao mesmo tempo o mais universal
dos poemas, porque nos apresentam essa
nação a marchar do fundo da historia
para o cume de uma formidável missão
civilizadora no mais largo scenario-geographico até então abarcado pelas energias humanas. São, ainda, o único onde
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se pôde respirar em verdade uma atmosphera de harmonia^ moral e de plenitude
|$roica, acima da "literatura", sem artificio, sem scepticismo dissimulado,
«em ironia nem descrença latente, toda
repassada de ingenuidade e de decisão,
;toda cheia de uma "certeza" tranquilla,
jovial e magnífica a expandir-se correntemente por uma "tuba canora e bellicosa"
Esta a maior belleza do poema, a
suprema belleza, de dentro da qual resaem illuminadas ou na qual se dissolvem as outras bellezas secundarias, e
onde os próprios defeitos e as próprias
partes caducas têm a sua explicação e o
seu meio natural, como as folhas amarellas e os galhos resequidos de uma
grande arvore f rondejante. Essas bellezas menores são bastante conhecidas, e
porisso estou dispensado de uma enumeração que seria fastidiosa.
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Assim, os "Lusiadas" são um monumento offerecido á admiração universal, e um monumento irremovivel e imperecivel. Não é daquelles que se medem e se exploram com os metros e
moldes de theorias estheticas limitadas
e concluídas: é daquelles que se impõem
á consideração de quem quer que lance
olhares retrospectivos e circulares sobre
as grandes manifestações da criação artística na humanidade, e que se torna-;
ram fonte, base ou escora necessária de
todas as concepções theoricas não inteiramente construídas no vácuo.
Para nós, brasileiros, os "Lusiadas"
apresentam, além dos motivos universaes de apreço, outros motivos que nos
são particulares, e que não devemos esquecer
Antes de tudo, os "Lusiadas", sendo
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o poema de Portugal, são o poema da
pátria de nossa pátria — e o poema da
nossa raça. Unamuno, o grande escriptor hespanhol, não ha muito, alargava
esse conceito de raça para incluir nelle a
gente da Galliza, que é irman da gente
portugueza, e dar assim aos "Lusiadas",
obra de um descendente de gallegos, o
caracter de um poema ibero-occidental,
em que se traduzem qualidades fundamentaes, communs aos dois povos. Nós
só podemos ter razões para não pretender menos que Unamuno, e seria ocioso
insistir neste ponto.
Vem agora um outro motivo, ainda
intimamente ligado ao precedente. A
lingua dos "Lusiadas" não é apenas a
grande e formosa lingua commum de
Portugal e Brasil; é, a certos respeitos,
mais a lingua do Brasil que a de Portugal . A prosódia fixada no poema, já não
sendo a prosódia corrente dos portugue-
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zes de hoje, está perfeitamente de accôrdo, em quasi tudo, com a que ainda prevalece na maior parte do nosso paiz,
Nós podemos, sem affectação e sem contrafação, recitar os versos dos "Lusiadas" na plenitude do seu rithmo e da
sua sonoridade. Já por esse lado, já tam1bem pelo boleio nativo da phrase, pelo
tom da elocução, pelo vocabulário, os
"Lusiadas" têm para nós, principalmeíF
te nos trechos mais simples e mais espontâneos, um ar de familiaridade repoun
sante e gostosa, que em vão procuraria^
mos em obras portuguezas de épocaá
posteriores.
Finalmente, um terceiro motivo, e
ultimo, não tanto porque não possa haver outros, como porque devo ater-mé
aos principaes e permanecer nos limites
de um trabalho modesto, em que é preciso ambicionar mais que tudo o mérito
da brevidade. Esse ultimo motivo está
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na permanente actualidade moral dos
"Lusiadas", actualidade, para nós, brasileiros, talvez não só permanente, como
Imperiosa, no momento que atravessamos.
E' coisa de toda evidencia que nós
vivemos, espiritualmente, no vago e no
fhictuante das idéas e dos sentimentos.
Tíbios de caracter por um conjunto de
factores que não vem a pello, nem seria
fácil discriminar, somos tibios e incertos
em nossas idealizações e em nossos directrizes. Temos um desgraçado pendor
para as volupias equívocas de um scepticismo e de um diletantismo de pensamento, que já tocam as raias do nihilismo moral e total. Falta-nos fé, falta-nos
fibra affirmativa, falta-nos a coragem de
optar, falta-nos a sensação forte e rodente das responsabilidades perante a
vida, perante a Pátria, perante a Humanidade e perante nós mesmos. Somos
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umas naturezas ondulantes e frouxas,
melancólicas, sensitivas e retrahidas, resignadamente rebeldes e inconciliáveis.
A feminilidade da alma contemporânea
é aqui mais accentuada do que em parte
alguma.
Padecemos uma grande doença, de
que não temos toda a culpa, cujas origens espaçam mesmo, em parte, á nossa comprehensão, cuja própria presença se percebe em conjunto mas refoge
á pressão de um diagnostico minudente.
Comtudo, é preciso reagir E entre os
muitos remédios e correctivos que cada
qual deve buscar, segundo sua idéa ou
seu instincto, um delles bem poderia ser
o poema da nossa raça, que é também o
poema da Masculinidade robusta, onde
se glorifica a vida, onde se sente passar,
como um sopro de primavera e de batalha, a belleza forte da acção, onde se
enaltece o individualismo a expandir-se
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dentro de uma ordem superior como um
Hercules benéfico, onde resôa magnificamente um hymno ao sentimento do
dever humano e social. E' o dever feito
poesia e belleza, o áspero dever que floresce em heroísmo, em alegria e em orgulho, o dever saneador e revigorador
que tem criado tudo quanto ha de mais
prestigioso, mais durável e mais incorruptível na historia, superpondo ao mundo das forças brutas, da vida vegetativa,
do fatalismo gemente e das indecisões
crepusculares o mundo claro e definido
da consciência que affirmã, forte da sua
bôa fé, e da vontade que age, segura da
sua intrínseca bondade, — uma, ardente
como um lume na treva, outra cortante
como uma espada que rutila.
Mundo pequenino e precário
como nau perdida em oceano tenebroso,
mas, emfim, nau onde ha a solidez relativa das taboas, onde ha a palpitação das
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velas que prendem e cansam os ventos
ameaçadores, onde ha um leme submisso, onde os próprios astros remotos e
indecifráveis servem aos nossos desígnios, e onde as f lammulas inquietas atiram ao espaço e ás forças da natureza e
do destino o desafio intrépido da energia humana sobrepairante ao mysíerib,
á dôr, á ruina e á morte!
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