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� Apresentação

Alberto Venancio Filho

Os Discursos Acadêmicos constituem um dos aspectos mais relevan-
tes da vida acadêmica. O pesquisador que desejar conhecer a

vida e a obra de um acadêmico encontrará nos discursos de posse, nos
de recepção, e no elogio do antecessor elementos preciosos para esse
conhecimento.

Os Discursos Acadêmicos não se iniciaram com a criação da Academia
Francesa. Fundada em 1637 por Richelieu, as sessões eram privadas,
até mesmo as das recepções. Na recepção de Olivier Patru em 1640
veio o discurso eloqüente, substituindo o modesto agradecimento, e
com Flechier em 1673 o discurso público em solenidade.

Entre nós, os discursos têm origem na própria existência da Acade-
mia. Em 30 de novembro de 1898, um ano após a fundação, João Ri-
beiro proferia o elogio de Luis Guimarães Júnior, ocupante da Cadeira
número 31 que falecera em 20 de maio de 1895, e João Ribeiro foi re-
cebido por José Veríssimo. Entre os fundadores, apenas dois cumpri-
ram o rito: Domício da Gama e Oliveira Lima, recebidos, respectiva-
mente, pelos irmãos Lúcio e Salvador de Mendonça.

Alberto Venancio Filho
Apresentação



Ao examinarmos alguns discursos da fase inicial, especialmente os
de Domício da Gama e de Lúcio de Mendonça, veremos que são dis-
cursos curtos, o de Lúcio de Mendonça de apenas quatro páginas. Há
alusão extensa ao patrono Raul Pompéia, seu grande amigo, cuja mor-
te abalou a todos, e apenas ligeira menção à obra de Domício da
Gama. Vários outros seguem a mesma linha, mas o de Oliveira Lima
foi mais extenso, falando do patrono Varnhagen, e Salvador de Men-
donça também se estendeu em várias considerações.

No exame dos discursos mais recentes, ver-se-á que se estendem em
várias e várias páginas e se pode perceber que o discurso lido se resu-
miu apenas à pequena parte do publicado.

Já se disse que: “os discursos de recepção que eram curtos, foram se
delongando a ponto que a sessão já dura três horas e há mister divi-
di-la em duas partes, com intervalos de cinco minutos para se tomar
fôlego, fumar um cigarro ou tentar discreta evasão”, o intervalo, práti-
ca não mais adotada.

Registra a crônica que em uma das sessões o zelador encontrou o
seguinte bilhete: “Ir à Academia é desdita que atenta contra a existên-
cia: um morto se ressuscita, mas morre toda a assistência.”

E há o episódio de perplexidade de acadêmicos. Um acadêmico, ao
falar dos antecessores, declarou, ao tomar posse, em tom patético na
tribuna, que pelo antecessor não tinha grande admiração:

“Senhores, o que é que eu vou falar desse homem?”
No campo da curiosidade, cabe mencionar o discurso de Jaceguai

sucedendo a Teixeira de Melo:
“Sou forçado a calar-me destoando talvez das praxes acadêmicas.

Revelar-se-á, porém a singularidade ante a minha confissão, ingênua
talvez, de não haver conhecido o homem nem a sua obra. A minha abs-
tenção nesse caso creio ser a maior homenagem que prestar possa à
ilustre memória. Não seria digno dela nem de mim mesmo ler apressa-

VIII � Alberto Venancio Filho



damente as produções para vir aqui fazer delas e do autor um panegíri-
co convencional”.

Em situação semelhante o discurso de posse de José Lins do Rego su-
cedendo ao acadêmico Ataulfo de Paiva, com as seguintes expressões:
“Aqui não estou para falar mal dos que me antecederam, mas não estaria
para mentir às minhas convicções. A Academia merece a verdade de cada
um de nós. Isto de engrandecer os mortos com roupa alheia não fica bem.
Nada de intrujice para ser fiel à convicção. Esta Casa se engrandecerá com
a nossa sinceridade. Não estou aqui para me submeter a panos de boca. O
mestre Ataulfo de Paiva será para mim uma prova dos nove”.

Entre os discursos mais significativos, pode-se citar o de Sílvio Ro-
mero na recepção de Euclides da Cunha. Discurso longo, em que à
medida que o orador falava ia deixando de lado as páginas, dizendo
que o discurso poderia ser lido no dia seguinte no Jornal do Commercio.
Durante muito tempo o Jornal do Commercio publicava na íntegra as atas
das sessões da Academia e os discursos de posse e de recepção.

Sílvio Romero, nesse discurso, fez críticas severas ao Governo, es-
tando presente o Presidente Afonso Pena, e a partir daí passou-se a
exercer uma crítica discreta da Presidência aos discursos dos novos
acadêmicos.

Eleito Emílio de Menezes em 1914 na vaga de Salvador de Men-
donça, o discurso continha restrições a acadêmicos, e foi considerado
inconveniente. Não desejando o novo acadêmico excluir esses trechos,
não tomou posse. Hoje a praxe é o novo acadêmico entregar antecipa-
damente o discurso ao Presidente.

Há que indicar a posse de Álvaro Lins em 1958, que, chegando à
Academia com grande atraso, transtornado, trouxe discurso extrema-
mente extenso, e João Neves da Fontoura, ao recebê-lo, só pode ler o
final da oração. O discurso do novo acadêmico constituiu pratica-
mente um livro.
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Dizia Afrânio Peixoto que a vida do acadêmico são dois discursos,
o discurso de posse e o discurso do sucessor. A frase é injusta, sobretu-
do para ele e para Josué Montello, que se constituíram acadêmicos
exemplares, exerceram a Presidência com grande proveito para a Aca-
demia, dedicados à Casa com zelo e integridade, e proferiram excelen-
tes discursos.

No discurso de posse em 1955 e no conjunto dos discursos de re-
cepção, Josué Montello se revela o acadêmico perfeito, voltado para as
praxes da instituição, em estilo castiço e com leves ironias.

Ao tomar posse, extremamente jovem, comentava o conto de Patrono,
com episódio ocorrido entre os monges da Catedral e os frades menores
de Paris, quando ambos aspiravam à primazia de tocar o sino ao nascer do
sol. Chamado como árbitro, um Cardeal convocou os litigantes para en-
contro no dia seguinte, e depois de algumas considerações, declarou:
“Ouçam, aquele que acordar mais cedo é esse que tange o sino.”

Josué Montello se colocava nessa posição para justificar a eleição,
ao chegar à Assembléia com trinta e sete anos. Em extenso discurso
tratava no capítulo “A Idade nas Academias”: “O milagre desse cume
fulgurante que é a Academia, no curso de sua história somente se tor-
nou exeqüível porque essa Instituição perenemente atenta aos novos
valores de espírito, jamais prescindiu daquela contemplação da juven-
tude, que Montaigne exprimiu nesses trechos de um de seus Ensaios:
‘Que o tempo me arraste, mas que leve de costas, e enquanto meus
olhos puderem contemplar a formosa estação que se foi, cuidarei co-
migo em não perdê-la de vista’.”

Coube a Viriato Corrêa recebê-lo e dizer: “Vou ser vosso advoga-
do. Vou explicar e justificar ao país as razões de vossa entrada prema-
tura na Academia.”

Josué Montello saúda os cinco novos confrades, todos homens de
letras, mas com atividades paralelas, como o jurista e homem público,
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o político, o professor de Direito e Sociologia, o crítico literário, o
jornalista e o advogado. De todos eles traçou o perfil do homem de le-
tras, ao lado de outras atividades.

O primeiro discurso é o da recepção de Cândido Mota Filho, em
1965, na sucessão de Aloísio de Castro. A tônica do discurso é uma
primorosa comparação entre as atividades de um e de outro, mostran-
do acima de tudo a identidade de atuação e de pensamento, e fazendo
jogo de palavras ao transcrever palavras de um que poderiam ser atri-
buídas ao outro.

Na recepção de José Sarney está o orgulho de receber o conterrâ-
neo e mostrar como a atividade política não impediria a atuação do
escritor.

Saudando José Guilherme Merquior se detinha na análise crítica
do novo acadêmico, com expressões de afeição e respeito.

De Evaristo de Moraes Filho procurou, sobretudo, ressaltar obras
do autor interessado nos grandes temas da Filosofia, do Direito e da
Sociologia.

Em 1993, recebendo Roberto Marinho, fez a análise do jornalista
e da atuação que desempenhava.

E, finalmente, o discurso em 1998 recebendo Evandro Lins e Silva
é, sobretudo, a apologia da advocacia representada por uma das suas
figuras mais ilustres.

Em todos os discursos há um traço comum: a elegância da frase, o
estilo ameno, as citações eruditas, respingando às vezes algumas iro-
nias e anedotas, mas sempre tendo em mente a importância da alocu-
ção para a história da Academia.

Ao terminar a leitura desses discursos, inteira razão se atribui a José
Guilherme Merquior quando lhe chamou “senhor do discurso”.
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� Discursos Acadêmicos
de Josué Montello





I

Discurso de Posse do
Sr. Josué Montello

Sessão solene extraordinária do dia
4 de junho de 1955

O Encontro da Academia

Entre os contos com que Patrônio exercitou a agudeza de espírito de
seu amo, o Conde Lucanor, na prosa antiga do Infante Juan Manuel, há
um pequeno relato, de leve sabor anedótico, que desejo evocar no pórti-
co deste discurso, para assim recomendar-me à vossa benevolência, ini-
ciando-o com a colorida graça monástica de uma iluminura medieval.

Entre os monges da Catedral e os frades menores de Paris irrom-
peu, certo dia, uma querela de campanário, porque ambas as ordens
igualmente aspiravam à primazia de tocar o sino ao apontar do sol.

Na condição de cabeças da igreja na cidade, os monges da Catedral
sustentavam que lhes competia a glória matinal desse cuidado. Mas os
frades menores logo redargüiam que, sendo tradicionalmente madru-
gadores e expeditos, não atinavam por que teriam de esperar que outra
Ordem lhes tangesse as horas no momento do arrebol.

A discussão dos frades, colocada nesses termos irredutíveis, con-
verteu-se facilmente em processo com denúncias, citações, agravos,



queixas, embargos e apelações, e arrastou-se pelo tempo adiante, sem
que se descobrisse, nas marchas e contramarchas, a solução capaz de
harmonizar os querelantes.

No rolar do tempo, a demanda acabou por alcançar em Roma os
ouvidos de Sua Santidade, que logo decidiu pôr termo à contenda
com a interferência direta de um Cardeal.

Homem prático e decidido, o representante do Papa chamou a si o
processo com todas as suas peças e, sem ao menos deter os olhos na
montanha de papel, citou os litigantes para o dia seguinte, a fim de co-
nhecerem da sentença.

E à hora marcada, imutáveis nos seus pontos de vista, lá estavam,
diante do emissário de Sua Santidade, os frades menores e os monges
da Catedral.

O Cardeal começou por fazer queimar, à vista dos querelantes atô-
nitos, a papelama do processo.

– Amigos – disse então Sua Eminência – esta questão tem durado
muito. E precisa acabar. Agora mesmo lhe daremos um fim. Ambos
quereis tocar a matinas, sem que um se conforme com a prioridade do
outro. Mas aqui vos dou a sentença, que resolve o caso para sempre.

E alteando a voz:
– Ouçam! – gritou o Cardeal – Aquele que acordar mais cedo, é

esse que tange o sino!
Senhores acadêmicos:
Não me cabendo aspirar, pela natural limitação de meus possíveis

merecimentos, à glória suprema dos monges da Catedral, somente me
posso valer, para explicar minha presença nestas alturas, da desculpa do
frade menor de Paris na eminência do campanário: aqui me vedes, mi-
nhas senhoras e meus senhores, unicamente porque acordei mais cedo.

Se chego com relativo adiantamento à serenidade destes cimos,
nada mais fiz do que seguir o lema que Rui Barbosa engastou, com a
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autoridade de seu exemplo, no texto lapidar da Oração aos Moços: “Cur-
tos se fizeram os dias, para que nós os dobrássemos, madrugando.”

Ensinou-me um dos meus mestres de filosofia que a dificuldade em
ser modesto está na circunstância de que não mais o somos, desde que
o confessamos.

O ato de modéstia, que em geral se pratica nestas ocasiões, é mais
um título com que, em tom de humildade, se exorna o recipiendário
na solenidade de posse.

Cumpre-me esclarecer-vos, no início deste exame de consciência,
que se me faltam os motivos para dizer que em verdade mereço a
honra de pertencer a esta Academia, por outro lado não me assistem
razões, ante a consagração dos sufrágios recebidos, para imitar aqueles
penitentes da Idade Média que vinham para a porta das igrejas apinha-
das de povo e confessavam aos gritos os seus pecados.

Entre a vaidade arrogante, que não se coaduna com o meu feitio nem
condiz com a minha obra, e a exculpação mortificatória, que igualmente
pecaria pelo exagero, de mim para mim explico este triunfo, que sou o
primeiro a conquistar em minha geração, – não como um prêmio aos
meus trabalhos e sim como um estímulo à minha vocação de escritor.

Não havendo ainda atingido a idade em que o exercício reiterado
das limitações converte a fraqueza da véspera na força do dia seguinte
e que assim permite aflorar a obra-prima onde somente deveria vingar
a mediania, galgo a eminência da Academia Brasileira, por uma delibe-
ração de vossa benevolência, que generosamente se ampara na pros-
pecção da obra que talvez eu chegue a realizar.

Assim fazendo, meus mestres e meus companheiros, redobrastes a
vossa munificência na proporção em que se ampliaram minhas obriga-
ções. E só posso responder a essa prova de confiança com o penhor de
meus dias advindos e o resgate de meu trabalho, a fim de que não me-
reçais, pelo pecado de intuir benevolentemente o meu futuro, aquele
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castigo que Dante infligiu a Tirésias como adivinho: retroceder sobre
os próprios passos, com a cabeça voltada para trás.

Recebo como legado patrimonial, para desafiar-me a uma compe-
tição com a exigüidade de meus recursos, a Cadeira que, ao longo da
tradição acadêmica instituída por Artur Azevedo e reatada por meu
antecessor, distingue especialmente o teatro brasileiro, sob a invoca-
ção do nome de Martins Pena.

Não obstante incluir-se o teatro entre os caminhos que tenho per-
corrido nos meus labores de escritor, todos sabemos que estou longe
de conciliar na sobriedade dos títulos de que disponho a opulência da
herança que neste momento se confia aos meus cuidados.

E mais me perturbo quando considero que, para me dar as boas-
vindas em nome da Academia, ides ouvir, na magnânima apreciação de
minha vida e de meus livros, um autêntico homem de teatro, dos mai-
ores que o Brasil tem tido: o senhor Viriato Correia.

Num relance, ao lembrar que o teatrólogo de À Sombra dos Laranjais
sucedeu nesta Casa a Ramiz Galvão, que mais se engrandeceu ao diri-
gir o nosso principal instituto bibliográfico, logo me fico a imaginar
que bem pode ter sido o caso de que, escolhendo-me para substituir a
Cláudio de Souza, buscastes em mim, por uma secreta lei de equilíbrio
acadêmico, o ex-diretor da Biblioteca Nacional que teria de suceder,
desta vez, ao mestre do teatro.

Porque assim também se explica a generosidade dos sufrágios com
que me conduzistes, senhores acadêmicos, à consagradora culminân-
cia desta tribuna literária.

Quero confessar-vos, minhas senhoras e meus senhores, o meu des-
lumbramento deste instante. A circunstância de me haver adiantado,
para atingir bem cedo estas alturas, contribui ainda mais para a impres-
são de imensa alegria e imenso espanto que me domina a consciência e
me faz contemplar tudo isto como se assistíssemos a um capricho de
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fantasia do meu destino, vivamente interessado em me encantar. E vejo
agora comigo, acentuando-me o aturdimento, toda uma teoria orna-
mental de símbolos, que me acompanha no fulgor desta sala.

Por um momento detenho interpelativamente o olhar neste chapéu
de pluma, em cujo penacho Lamartine descobria aquele cimier emprunté
à l’oiseau du desert. E considero esta espada que me pende da cintura. E
pergunto a mim mesmo que significação terá este uniforme, se não sou
o Embaixador de Deus que o gênio de Victor Hugo reconhecia nos
poetas?

Todos estes símbolos vinculam-se agora a mim, como as peças de
minha armadura e as insígnias de minha condição. Mas não necessito
ser outro, sob as galas desta farda. Nem mudar de idéias, com o ador-
no deste chapéu. Nem me julgar mosqueteiro das musas, com esta es-
pada na cinta. Tenho de ser eu próprio, o que sou e o que fui – porque
sempre me orientei no sentido destes símbolos, com o tirocínio de
toda a minha vida literária, ao servir aos valores tradicionais que a Aca-
demia simbolizou neste uniforme.

De mim para comigo refleti há tempos que talvez se ajustasse aos
acadêmicos, de preferência a esta farda, a túnica talar, guarnecida por
um báculo e um livro, com que a tradição fixou, para a objetiva devo-
ção das imagens, a figura miraculosa de São Judas Tadeu. Mas a imor-
talidade das Academias, não colidindo com a do reino dos céus, desta
se diferencia nos valores de sua contingência humana e no sentido ter-
reno de sua perenidade.

No magistral discurso com que ingressou na Academia Francesa,
Paul Claudel, ao referir-se ao simbolismo da espada que lhe completa-
va o uniforme, evocou o provérbio que ouvira no Oriente e segundo o
qual é à sombra das espadas que está o paraíso.

Antes de te cingir para esta cerimônia, longamente meditei, minha es-
pada acadêmica, sobre a conveniência e a significação da tua companhia.
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Num arremesso de esgrimista improvisado, ensaiei florear-te, e quase
desfiz os pingentes do lustre com a ponta de tua lâmina. Depois, como
aquele cavaleiro do quadro de Meissonier, estive a experimentar-te o fio,
para sentir a periculosidade de teus golpes, sob o comando de punhos
adestrados. E concluí de mim para mim, ante a movimentação inexperi-
ente de meu braço armado, que eu apenas poderia suster-te com o sem-
blante de inocência do menino da espada, da água-forte de Manet.

Sem vocação para converter-me naquele espadachim postado nas
esquinas, que serviu à desafeição de Longfelow para a caricatura dos
críticos, não poderás ser em meu punho a espada do Capitão dos ver-
sos de Antônio Machado:

Famosa por la mano viril que la blandiera,
No por el docto oficio del forjador preciada.

Repara como quase somente tu, minha virgínia espada, estás pre-
sente a esta cerimônia, embora tenhas aqui trinta e muitas companhei-
ras, que não saem de casa nem da bainha, mais esquecidas, do que os li-
vros que se condenam às prateleiras do teto, no dizer de Macaulay.

Não estranhes que assim seja. Há quase três séculos, quando o
Marquês d’Estoublon, secretário perpétuo da Academia d’Arles, assis-
tiu na Academia Francesa à recepção de Monsieur Novion, logo man-
dou a seus colegas de província a reflexão tardia de que, se houvesse
deixado em casa a espada, o talabarte e o chapéu, teria sido mais bem
recebido por seus confrades da Casa de Richelieu.

Nesta noite, assim de público, hás de saber por que razão tens de ser,
nesta Casa, mais esquiva do que os candidatos orgulhosos que só fre-
qüentam a Academia nas noites de festa. E é que para nós, que vivemos
da palavra e para a palavra, ao contrário do conselho de Lisardo da peça
de Calderon, é a língua que fala quando à espada competia não calar.
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A palavra foi dada ao escritor para que lhe fosse possível repetir a
lição de Deus, quando tirou do verbo, no princípio da criação, todas
as coisas objetivas.

Tudo há de poder a palavra, com seu contingente expressional,
para viver por ti, minha espada acadêmica, sem que deixes a bainha, em
que te recolhes, ou abandones o arremedo de panóplia, a que invaria-
velmente te condenamos, ao fim desta noite.

Na tua condição de símbolo, representas a batalha que travei para
conquistar estas culminâncias e que se encerrará com o teu recolhi-
mento definitivo e esta cerimônia, enquanto ficarei repetindo os ver-
sos que Rostand pôs nos lábios de Cyrano e que aqui novamente tra-
duzo, para ter a ilusão de que eles são meus, como é minha esta noite e
para mim esta festa de mestres e companheiros:

Combater sem esperança
É ter de início a vitória:
Se o triunfo não se alcança,
Mais pura se faz a glória.

A Idade nas Academias

Embora não sejam infensas aos escritores que ainda trazem na ba-
gagem da vida uns saldos de juventude, as Academias quase sempre se
inclinam, na composição de seus quadros, em favor daqueles que,
amadurecidos pelo trabalho e experimentados pelo destino, mais fa-
cilmente encontram no sonho da imortalidade acadêmica a mais feliz
das ilusões do outono.

A razão de ser dessa preferência, que as lições do tempo pretendem
justificar, estará possivelmente na alusão que o gênio numeroso de
Goethe fez a Oeser, numa das conversas com Eckermann: “Ele me en-
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sinou que a beleza é simplicidade e repouso e daí se conclui que ne-
nhum jovem pode tornar-se um mestre.”

Na controvérsia entre o dionisíaco, que é a juventude em ação, e o apolí-
neo, que é a maturidade em plenitude, o poeta do Divã Oriental, esquecido
de si mesmo, recusava conceder aos moços o supremo equilíbrio da emoti-
vidade e da razão, que em geral se conquista sob o signo de Apolo.

Ainda bem que o próprio Goethe, retomando os enunciados dra-
máticos do velho conflito calderoniano, criou no Fausto o símbolo
eterno do homem envelhecido que transaciona com o diabo, dando a
alma em resgate da juventude.

Mais do que uma etapa da vida sobre a terra, a velhice é por vezes
um ponto de vista. E um ponto de vista que varia conosco, à medida
que vamos vivendo.

É Henri Massis quem nos transmite, numa evocação da vida literá-
ria, a observação sagaz de Charles Peguy sobre o momento severo em
que o homem, em plena maturidade, abre um dia os olhos em espanto,
melancolicamente compreendendo que deixou de ser jovem.

Numa hora propícia às incursões no passado, Peguy pusera-se a nar-
rar, para um grupo de adolescentes, as cenas a que havia assistido no
correr do caso Dreyfus. E enquanto ele contava, recordando fielmente o
que vira e ouvira, nenhum dos presentes se animara a interrompê-lo,
para a sombra de um reparo ou o esboço de uma desconfiança.

Em vez de alegrar-se com a passividade aprovativa de seu auditório,
o mestre dos Cashiers de la Quinzaine entristeceu-se consigo mesmo, ante
a repentina convicção de que, no reconhecimento tácito de sua condi-
ção de testemunha do passado, estava a prova de que ele, embora estu-
ante de vida, já principiara a envelhecer.

Quereis saber agora a idade de Charles Peguy no instante dessa me-
lancolia? Precisamente aquela em que, no dizer habitual dos entendi-
dos, se começa a viver: quarenta anos.
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Há aproximadamente um século, nos bons tempos do nosso ro-
mantismo, Joaquim Manuel de Macedo, que era médico e escritor,
costumava atribuir aos anciãos típicos de seus romances – na Moreni-
nha, no Moço Louro, nos Dois Amores – uma idade que deve merecer, com
a solidariedade preventiva de quem vos fala, a retificação oportuna de
um protesto, que a todos igualmente atinge nesta Casa: cinqüenta
anos.

A juventude é uma companheira ruidosa que sempre nos poupa,
quando se vai, as lágrimas da despedida. Ao deixar-nos – e sempre o
faz de manso, caladamente, na ponta dos pés – nunca sabemos quando
foi que partiu.

Ainda bem que a maturidade, ao sobrevir para ocupar-lhe o posto,
obedece à piedade da mesma discrição: enquanto uma sai sem ruído, a
outra chega sem rumor.

Não há inquilina mais astuta do que a velhice, assim que se instala
em nós. Nos primeiros tempos, mantém a casa como a encontrou,
para que se prolongue, no engano de nossos sentidos, a ilusão de que a
primeira hóspede não se mudou. Só mais tarde, depois que longamen-
te nos distraiu com os seus ardis, é que a nova locatária nos adverte de
sua presença traiçoeira.

E quase sempre a importuna se anuncia através das alterações que faz
na casa – principalmente na frontaria. Por dentro, costuma alterar pou-
co, às vezes quase nada. Por fora, no entanto, tem o mau vezo de empre-
ender mudanças sensíveis, que não raro dolorosamente desfiguram.

Daí este desencontro, que faz da maturidade da vida a surpresa de
um contraste: no íntimo, alvoroça-nos a impressão de que a mocidade
mora conosco, nos aposentos que foram feitos para agasalhá-la; mas
na fachada do edifício, através das injúrias que o tempo vai deixando,
logo se vê que a velhice – a grande caricaturista implacável – reside
agora ali dentro, à revelia do proprietário.
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Só se conhece um processo – aliás, muito precário – para abran-
dar-lhe as impertinências: é aceitá-la sem litígio. Ou então comba-
tê-la aos poucos, sem tréguas, por um sistema tenaz de guerrilhas em
que a estratégia sempre foi um dom feminino. Assim mesmo não se
tem notícia de que ninguém, por mais audaz e destro, haja logrado
batê-la em definitivo. O máximo que se obtém, nessas escaramuças
contra o tempo, é substituir-lhe o avanço rápido por outro lento –
para um dia reconhecer-lhe dolorosamente o triunfo, no embate trá-
gico do último lance.

Machado de Assis, nos episódios exemplares das Memórias Póstumas,
com o agudo senso das fraquezas humanas, nos descreve Brás Cubas a
enganar a velhice e a ser, logo depois, castigado por ela.

Em um desses episódios, o memoralista machadiano, para espalhar
a tristeza de súbito encontro com a antiga namorada à saída de um
baile, tornou à festa e atirou-se animadamente, com alma e pernas de
rapaz, a uma polca buliçosa, no repentino desejo de recuperar dançan-
do a juventude distante. “Meia hora depois, quando me retirei do bai-
le, às quatro da manhã (é o memoralista quem conta) – o que é que fui
encontrar no fundo do carro? Os meus cinqüenta anos. Lá estavam
eles, os teimosos, não tolhidos de frio nem reumáticos – mas cochilan-
do a sua fadiga, um pouco cobiçosos de sono e repouso.”

Ao escrever esse romance, que constitui o primeiro cimo de sua
magnitude, Machado de Assis havia acabado de completar quarenta
anos: se a vida não lhe dera o tempo necessário para a experiência da
lição de meio século, o gênio literário encarregara-se de revelar-lhe
intuitivamente o que se passaria com o seu personagem – uma déca-
da depois.

A maturidade plena, que assinala no homem o prenúncio do declí-
nio vital, freqüentemente marca, no destino de grandes escritores, o
início da grandeza definitiva.
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Num diálogo com Renan, Maurice Barrès colocou na língua do fi-
lósofo a observação de que é possível ser bom poeta aos vinte anos,
mas somente se é bom prosador depois dos quarenta.

Joaquim Nabuco, que se nutriu da seiva renaniana, pensava de igual
maneira. E tinha diante dos olhos, para confirmar a precipitada gene-
ralização desse juízo, o exemplo do melhor de seus amigos e do maior
dos nossos escritores – porque em verdade Machado de Assis apenas
alcançou a mestria de seu oficio, na harmonia da originalidade do pen-
samento e da forma perfeita, quando escreveu, pelas alturas de 1880,
essa admirável súmula de desilusões, que são as Memórias Póstumas.

Apesar de haver Diderot afirmado que Voltaire, aos sessenta anos,
era o papagaio de Voltaire aos trinta, a verdade é que o demônio de
Ferney levou além dos oitenta invernos a primavera de seu espírito jo-
vial. E Goethe, ao fim da vida, tirou de seu tinteiro a última parte do
Fausto, com a mesma pena com que, na mocidade, principiara a escre-
vê-lo. E não foi para repetir-se, num testemunho de exaustão das for-
ças de seu gênio, que ele retornou ao tema da juventude, – mas para re-
criar o velho símbolo, multiplicando-lhe assombrosamente os enig-
mas literários, num claro indício de que, aos oitenta e três anos, sua in-
teligência guardava o fulgor da luz do meio-dia.

É que a maturidade do escritor advém muito menos da cronologia
do que do encontro da forma que corresponde à sua originalidade ex-
pressional. E o sinal de sua velhice não está na fadiga do corpo, que di-
minui a freqüência da escrita, nem nos amargores da alma, que deixam
nos textos o sulco dos desencantos – e sim na uniformidade de proces-
sos, que exaure a originalidade à força da repetição.

Inspirados certamente na amplitude dessa compreensão, que liber-
ta do rigor da certidão da idade a inteligência e a sensibilidade do ho-
mem de letras, os fundadores da Academia Brasileira, ao constituí-la
em 1897, não discriminaram velhos e jovens na estruturação de seus
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quadros. Ao lado de J. M. Pereira da Silva, que tinha oitenta anos, sen-
tou-se Medeiros e Albuquerque, que ainda não chegara aos trinta.
Olavo Bilac entrava pela casa ensolarada dos trinta e dois, enquanto
Coelho Neto sonhava na dos trinta e um. Pedro Rabelo andava pelos
vinte e nove – como Graça Aranha. Aos trinta e cinco beirava a timi-
dez de Raimundo Correia. Em plenos trinta sonhava impenitente-
mente a boêmia de Guimarães Passos...

E foi pela mão prestigiosa de quem já era nesta Casa a sua maior fi-
gura que ingressou na Academia o mais jovem dos fundadores, preci-
samente aquele que, trazido por Machado de Assis, ao clarão matinal
dos vinte e quatro anos, haveria de sobreviver a todos os companhei-
ros, para prolongar entre nós, no mais sereno outono da vida, o perfei-
to modelo da primavera literária: o Embaixador Carlos Magalhães de
Azeredo.

No volver de sua história, a Casa de Machado de Assis não se des-
garrou dessa tradição, que despontou no instante de suas origens. Aos
trinta e cinco anos aqui chegaram os senhores Gustavo Barroso e Hé-
lio Lobo. Aos trinta e seis, mestre Aloysio de Castro. Ribeiro Couto,
Múcio Leão e Osvaldo Orico entraram com trinta e sete. E aos trinta e
quatro – os trinta e quatro anos que ainda parece conservar – o Senhor
Pedro Calmon entoou nesta sala a sua cantiga de esponsais com a gló-
ria acadêmica.

A predominância dos elementos novos na Academia de 1897 levou
Joaquim Nabuco a confessar que aqui viera atraído pelo prazer de sen-
tar-se ao lado da nova geração.

Não obstante a florada de juventude com que se engalanou em suas
origens, a Academia Brasileira, inspirada no modelo da Academia
Francesa, jamais incidiu, e relação ao problema da assimilação dos jo-
vens escritores, nos erros ou excessos que pontilham, no curso de três
séculos, a história da Casa de Richelieu.
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Armand de Combout, marquês de Coislin e neto de Seguier, in-
gressou na Academia Francesa, com a influência do avô, aos dezesse-
te anos. Com dezessete entrou igualmente Germain Habert, abade
de Cerisy. E quando o Duque de Maine, aos quatorze, com o buço
mal apontando no rosto juvenil, pensou em pertencer à Academia,
logo Racine se apressou a dizer ao Príncipe, em nome da Casa, que, à
falta da existência de uma vaga no momento, não havia acadêmico
que não estivesse disposto a morrer, para que se atendesse aos dese-
jos de Sua Alteza...

Esses exemplos extremos – a que outros poderiam ser acrescenta-
dos, num pitoresco respigar da História – valem como exceções à re-
gra, porquanto a tendência manifesta da Ilustre Companhia sempre
foi erigir-se numa assembléia de escritores consagrados, com a dupla
experiência – a da glória bem conquistada e a da vida bem vivida.

Em 1720, em carta ao Presidente Bouhier, apresentava o Abade
d’Olivet esta explicação impertinente à estudada serenidade com que
aguardava a hora de eleger-se acadêmico: “Compreendo que se queira
encontrar uma sociedade onde conversar duas ou três vezes no correr
da semana, quando se está velho. Mas eu enquanto tiver o pé firme e a
vista boa, farei melhor emprego do meu tempo depois de meu jantar.”

Três anos depois de escritas essas palavras, o destino obrigou o
Abade a morder a ponta da língua irreverente, ao convertê-lo em su-
cessor de De La Chapelle, sem exigir-lhe o pé hesitante e a vista curta
que o novo acadêmico havia atribuído a seus confrades.

As sátiras que se escreveram visando à Academia Francesa, ao lon-
go das três centúrias de sua existência gloriosa, levam-nos à conclusão
de que a idade dos acadêmicos raramente armou as flechas envenena-
das que se assestaram contra o prestígio da instituição.

Tudo o que pôde instilar o ressentimento mordaz de Piron contra
a velhice de Fontenelle foi que este, aos noventa anos, prometia diaria-
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mente abrir a vaga e sempre deixava de dar cumprimento à palavra em-
penhada.

Na urdidura panfletária de L’Immortel, Alphonse Daudet não conse-
guiu fazer da ancianidade quase centenária do acadêmico Jean Rehu
um motivo de zombaria comunicativa. Pelo contrário: deu-nos um as-
pecto comicamente simpático do bom velho, quando pintou a esse
pretenso decano da Academia Francesa, numa recepção mundana, ex-
tremamente surdo e muito lépido a redargüir sem propósito algum,
apenas pela vaidade da velhice, todas as vezes que o cumprimentavam:

– Noventa e oito anos, daqui a quinze dias!
Na Academia Brasileira – advertiu-nos o seu primeiro secretário,

em 1897 – os velhos não têm velhice. Quero dar à evidência dessa ver-
dade uma nova forma, com a afirmação de que, nesta Casa de homens
de letras, o outono da vida só há de entrar aqui com pseudônimo...

Escoando indistintamente para todos, o tempo, reúne, nestas cul-
minâncias, antigos e modernos, no mesmo clima de compreensão cor-
dial que estabelece o entendimento das gerações.

O velho conflito entre epiléticos e paralíticos, com que Ortega y Gas-
set resumiu o antagonismo das gerações que se sucedem, jamais prevale-
ceu na Casa de Machado de Assis, em cuja altitude espiritual os acadêmi-
cos podem ser comparados, em relação ao tempo que vai fluindo, aos pas-
tores do topo da montanha, na tradição incaica do dilúvio universal: à
medida que as águas subiam, a montanha subia – e salvava os pastores.

O milagre desse cume flutuante, que é a Academia no curso de sua
história, somente se tornou exeqüível porque esta instituição, perene-
mente atenta aos novos valores do espírito, jamais prescindiu daquela
contemplação da juventude, que Montaigne expressou neste trecho de
um de seus Ensaios: “Que o tempo me arraste, mas que me leve de cos-
tas: enquanto meus olhos puderem contemplar a formosa estação que
se foi, cuidarei comigo de não perdê-la de vista.”
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A Cadeira 29

Foi sob o signo da juventude que Artur Azevedo criou a Cadeira
em que tenho a honra de empossar-me nesta noite.

Pouco antes de ser fundada a Academia, um articulista apressado,
aludindo ao criador da comédia brasileira, confundira Martins Pena
com o Presidente Afonso Pena. E logo Artur Azevedo assomou ale-
gremente à sua coluna de jornal, para o remoque desta quadra:

O Molière cá da terra,
Autor de peças tão finas,
Não foi Ministro da Guerra
Nem Presidente de Minas.

Morto aos trinta e três anos, Luís Carlos Martins Pena conseguira
realizar, com as intuições de sua juventude, esta obra perene: criara no
Brasil a comédia de costumes.

E em dez anos de operosidade, que se iniciam em 1838 e termi-
naram pouco antes da morte do escritor, deixara ele no papel, ou
atirara ao palco, quase trinta obras teatrais, entre farsas, dramas e
comédias.

Ao organizar-se a Academia Brasileira, já Artur Azevedo havia re-
colhido, numa sucessão, legítima, os valores essenciais do teatro de
Martins Pena, cuja glória distante, a ajuizar-se da confusão do jorna-
lista, era a tímida luz mortiça reclamando de seu legatário o alento de
uma invocação.

Era natural, assim, que o narrador dos Contos Possíveis, à hora em que
os fundadores da Academia escolhiam o patrono da Cadeira que iriam
ocupar, se inclinasse para o nome de Martins Pena, que era o seu ante-
passado mais ilustre na cena brasileira.
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De Artur Azevedo se pode dizer, sem receio de exagero, que mor-
reu aos cinqüenta e três anos, sem haver deixado nas suas letras os si-
nais da fadiga física ou do tédio do espírito.

Ninguém lhe sentiu jamais, na prosa leve e ágil, a adiposidade ex-
cessiva, que foi o seu tormento da maturidade. Nem sua inteligência
criadora, com os achaques da idade, perdeu a alegria irradiante de sua
condição. Do princípio ao fim da vida literária, o teatrólogo de Uma
Véspera de Reis guardou a jovialidade comunicativa com que, ao com-
passo ruidoso de comédias, contos, sátiras, crônicas, farsas, revistas e
paródias, penetrara no mundo das letras.

Ao atingir os cinqüenta anos, esse mestre de alegria teve a sua glória
confirmada através de uma recompensa triste, no grande jornal em
que, todos os domingos, na primeira página, publicava um conto: insi-
nuaram ao escritor que era chegada a hora de ceder o posto aos mais
jovens. Sua maneira de narrar já estaria ultrapassada. Nos escritores da
nova geração, havia agora um processo diferente de contar – que não
era mais o dele. E Artur Azevedo recebeu, assim, do secretário da
redação, a notícia de que, nos próximos domingos, no espaço que lhe
publicava habitualmente os escritos, viria a lume a narrativa de um
jovem escritor, selecionada semanalmente em concurso.

Feita a primeira seleção, saiu premiado o conto A Viúva, de autoria
de um desconhecido, que era realmente uma revelação notável de con-
tista: o Sr. Tibúrcio Gama. E quem era esse jovem, que conseguira der-
rotar, no lance inicial de uma peleja, perto de cem concorrentes? É en-
tão que Artur Azevedo vem a público, para fazer esta confissão. Ti-
búrcio Gama, o jovem contista vitorioso, era ele próprio.

O episódio verídico define o escritor na perenidade de sua juventu-
de espiritual: em vez de abater-se, compreendendo que havia soado no
relógio de seu destino a hora triste da retirada, o narrador dos Contos
em Verso deixara que a pena antiga corresse pelas laudas de papel, ani-
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mada e lépida, reconquistando com uma graça nova o posto que lhe
queriam arrebatar.

Em 1908, esse moço vitalício teve de calar a sua jovialidade insub-
missa, por imposição inevitável da morte – e deixou sem sucessor ime-
diato a tradição teatral que ele havia recolhido na obra singular de
Martins Pena.

E é Vicente de Carvalho – um grande lírico, de nobre estirpe par-
nasiana – quem recebe dos senhores acadêmicos, na eminência desta
Casa, o patrimônio de glórias da Cadeira que fora aqui instituída pela
maior figura do Teatro brasileiro.

Ao contrário do que, de princípio, se pode presumir, o extraor-
dinário poeta do Pequenino Morto, substituindo a Artur Azevedo na
Academia, não constituiu, com a sua glória de poeta lírico, uma so-
lução de continuidade nas tradições adjudicadas à Cadeira 29 por
seu fundador.

Se Artur Azevedo fora essencialmente um homem de teatro, não
deixara de ser também, sob o impulso de igual talento, um admirável
poeta. Poeta satírico, de verso fácil e mordaz, nas revistas dramáticas
ou na graça diária de Gavroche. E poeta sentimental, da linhagem de
Vicente de Carvalho, nos Sonetos e Peças Líricas.

É certo que Vicente de Carvalho, nos Poemas e Canções, aludira com
uma ponta de mofa à glória dos homens de teatro:

Queres a glória? Pede-lha: procura
Caminho (e há cem, à escolha)

Para alguns desses cumes teatrais,
Onde quem os atinge faz figura

– De bolha
Soprada das colunas dos jornais.
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Não foi necessário que nenhum teatrólogo saísse a campo com o
intuito de pedir satisfações ao poeta pelo desaire desses versos. Em
1918, vamos encontrar o lírico das Cantigas Praianas a fazer teatro, com
uma comédia em dois atos intitulada Luizinha. E pelo menos por dois
motivos essa peça não pode ficar esquecida: primeiro, porque aí está,
na irradiação de seu fulgor, mais uma faceta do talento dominador do
poeta; segundo, porque a figura do galã, que anima as cenas funda-
mentais da comédia, foi colhida entre as personalidades mais ilustres
desta Casa, na pessoa de um mestre que apenas há alguns meses nos
ensina a ter saudades: o professor Roquete-Pinto.

Mas Vicente de Carvalho, incorporado às glórias da Academia
em 1909, voluntariamente se omitiu na Cadeira de Martins Pena,
no curso dos quinze anos que se ecoaram após o seu triunfo: não
havendo tomado posse solenemente, privou-nos de uma página
modelar de sua pena, que haveria de ser o elogio acadêmico de
Artur Azevedo.

Em 1924, o lírico de Rosa, Rosa de Amor, que se considerava um po-
bre poeta deserdado da esperança de outra vida, dormiu o seu último
sono, que ele próprio desejara fosse assim:

O meu último sono eu quero assim dormi-lo:
– Num largo descampado,

Tendo em cima o esplendor do vasto céu tranqüilo
E a primavera ao lado.

E é então que chega à Academia, para louvar o grande morto e rece-
ber a herança teatral da Cadeira de Artur Azevedo, um homem de le-
tras que já havia merecido lá fora, com sucessivos triunfos de sua pena
de teatrólogo, o direito de abrigar-se nesta Casa, sob a invocação tute-
lar da glória de Martins Pena.
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Dois Cimos da Glória Literária

Num pitoresco livro de história literária, narra-nos Henri
d’Almerras a luta que travaram grandes escritores franceses do último
século para firmar um nome e uma posição no mundo das letras.

Avant la Gloire intitula-se essa obra curiosa, cuja originalidade, como
narrativa biográfica, está na regularidade com que, ao alcançar cada es-
critor aí estudado o seu instante de glória, o biógrafo o abandona, para
narrar a batalha de outro escritor.

Se um livro dessa espécie fosse escrito a propósito de escritores
brasileiros, o historiador teria de abandonar, no capítulo sobre Cláu-
dio de Souza, a figura do teatrólogo, no momento em que ressoaram, a
22 de dezembro de 1916, no Teatro Boa Vista, de São Paulo, os apla-
usos da platéia aos três atos de Flores de Sombra, na interpretação de
Apolônia Pinto e Leopoldo Fróis.

Porque esse instante assinala o ponto alto da glória na vida literária
de meu antecessor nesta Academia.

Ao reparo goethiano, que nos considera incapazes de julgar as
obras que causaram sensação, poderemos contrapor, como retificação
dessa recusa, uma observação feliz de Nabuco, quando afirma, em seu
estudo sobre Renan, que a obra-prima não se conhece pelo brilho –
mas pela órbita que descreve. E por essa repercussão ser-nos-á possível
aquilatar-lhe os méritos.

Flores de Sombra, embora não seja, no conjunto harmonioso das qua-
lidades cênicas, a obra de mais intenso vigor dramático de Cláudio de
Souza, é a que mais longe levou a irradiação de sua presença, no teatro
brasileiro.

O Turbilhão, que a Companhia Maria Matos estreou no Rio, em
1919, e Os Bonecos Articulados, que a Companhia de Chaby Pinheiro re-
presentou em Lisboa, em 1922, não obstante mais bem realizadas
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como técnica, no conjunto das grandes peças do ilustre acadêmico,
não alcançaram, como influência renovadora, o raio de ação da comé-
dia que o consagrou.

O conflito estrutural de Flores de Sombra punha em confronto
dois estilos de vida: a velha fazenda paulista, com seus hábitos de
antanho, e o Rio de Janeiro do começo do século, com o seu desa-
pego às tradições. A singeleza brasileira desse tema era revestida
por um manto diáfano de romantismo, que fazia destacar o intuito
literário do diálogo, no apuro da forma escorreita haurida nas boas
fontes clássicas. E seu autor, com essa experiência da ribalta, ao
mesmo tempo que firmava em definitivo a sua reputação de teatró-
logo, instantaneamente transformava, sob o influxo de sua peça, a
comédia de costumes do Brasil.

Antes de Flores de Sombra, Cláudio de Souza vivera, por duas vezes, a
emoção vitoriosa do teatro: a primeira, em 1806, quando fez repre-
sentar, ainda estudante, pela Companhia Ismênia dos Santos, a comé-
dia em um ato Mata-a ou Ela te Matará, e a segunda, em 1915, quando, já
na maturidade, exatamente no centenário de nascimento de Martins
Pena, retornou ao caminho de sua verdadeira vocação, com a represen-
tação de Eu Arranjo Tudo, pela Companhia Cristiano de Souza, no anti-
go Trianon.

Entre essas duas datas, que demarcam o início distante e a definiti-
va realização do talento dramático do comediógrafo, o escritor vivera
outras experiências igualmente profundas, que lhe decidiram o equilí-
brio ulterior da vida.

Doutor em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, Cláudio de
Souza, assim que se formou, abandonou a literatura e foi clinicar em
São Paulo, todo entregue ao gosto e às responsabilidades da nova pro-
fissão, sem querer servir simultaneamente às letras com a velha descul-
pa de que não fazem mal às musas os doutores.
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Mas o médico ilustre, a quem seus colegas honrosamente distingui-
ram ao dar-lhe o nome a um instituto hospitalar paulista, terminou
por deixar a medicina, precisamente quando firmara seu renome de
mestre entre doutores, e veio escrever, com a tinta da melancolia, esta
verdade molieresca, no diálogo de uma comédia: “Quando não havia
médicos, os homens viviam trezentos anos... como os patriarcas.”

Ao despir a bata de clínico para regressar à literatura, Cláudio de
Souza não o fez, entretanto, através do teatro: o romance foi o cami-
nho escolhido pelo filho pródigo nesta volta à casa paterna.

Pater, publicado em 1913, é o livro destinado a fixar o instante em
que o médico de nomeada se afasta de seu consultório. Daí em diante
o escritor nunca mais se distanciará de seus pendores intelectuais: ro-
mances, novelas, contos, comédias, ensaios, peças, discursos, confe-
rências, impressões de viagens, hão de constituir, no rolar de quatro
décadas, a opulenta seara de oitenta e dois volumes, operosamente la-
vrada sem descanso pelo semeador literário.

Entre o romance e o teatro dissociará Cláudio de Souza, de prefe-
rência, as inclinações de seu espírito criador.

Em 1928, o homem de letras regressa, por alguns instantes, à medi-
tação do homem de ciência, quando escreve, baseado em seus conheci-
mentos médicos, o romance que comparte com Flores de Sombra, na bio-
grafia de nosso confrade, os cimos da glória literária.

Quero referir-me à narrativa das Mulheres Fatais, cujas quinze edições
brasileiras, além de traduções para o espanhol, o italiano e o francês, só
por si atestam a irradiação do romancista, que outra vez envergara a bata
do médico para compor o mais famoso e o mais discutido de seus livros.

A vitória do romancista não significa em Cláudio de Souza o en-
contro de um gênero capaz de desviar do teatro as inclinações do es-
critor. Em vez disso, revela-nos uma feliz dicotomia da plenitude de
seus recursos literários.
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Embora já se tenha afirmado que o romance é o teatro de bolso, a
verdade é que entre os dois gêneros ocorre uma distinção bem nítida,
que não é apenas de técnica, na sua estruturação formal, mas igual-
mente de processo, na sua elaboração orgânica.

Monner Sans viu claramente essa diferenciação essencial, quando
demonstrou, num lúcido estudo sobre as tendências atuais da arte dra-
mática, que o romance é um gênero de análise, enquanto o teatro é um
gênero de síntese. E daí não ser freqüente, no mesmo escritor, o pleno
domínio simultâneo das duas formas de expressão literária.

Nas dimensões adequadas ao seu exemplo, Cláudio de Souza atin-
giu o equilíbrio dessa conciliação, depois de sucessivas vitórias em
cena aberta, quando escreveu o romance das Mulheres Fatais.

Mas à medida que o tempo foi distanciando para o passado a hora
desse triunfo, o teatrólogo lentamente recuperou a predominância na
sensibilidade criadora do homem de letras – e outras vezes impeliu
Cláudio de Souza ao supremo desafio literário, que obriga o homem
de teatro a medir-se com a multidão.

Um Homem de Teatro

Peço-vos que imagineis, senhores acadêmicos, a imprudência de
um candidato que, aspirando às glórias da Academia, em vez de apelar
para os vossos sufrágios, visitando-os em vossa casa, num tom cerimo-
nioso de polida humildade, como é de antiga praxe, – preferisse asso-
mar a esta tribuna, para vos reclamar, alteando a voz, que o elegêsseis
por aclamação.

Diante de uma interpelação dessa natureza, o vosso pronunciamen-
to, que poderia ser indulgentemente favorável no caso das solicitações
a domicilio, haveria de propender, o mais das vezes, para a impugna-
ção formal do postulante.
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Não encontro melhor símile, para distinguir neste recinto a reação
do espectador diante do teatro e do leitor em face do livro, do que as-
sociar o teatro ao candidato audaz que aqui vos interpelasse – enquan-
to o livro seria o postulante que humildemente vos visita ou que, cha-
mando-vos a um canto, fala convosco em voz baixa, discretamente,
longe de testemunhas, sem cometer o erro de irritar-se quando o aca-
dêmico põe termo à conversa – da mesma forma que o livro não se en-
fada com a repentina interrupção de sua leitura.

Na sugestão do símile que acabo de propor-vos, tendes uma idéia
aproximada e pitoresca da diferença essencial, na luta obstinada pela
glória, entre o escritor que se dirige aos amigos através de seus livros e
o escritor que fala à multidão através de seu teatro.

Evoluindo do cerimonial do culto para a sutileza da arte, o teatro
parece ter conservado, nos seus segredos inescrutáveis, boa parte dos
mistérios sagrados.

Nenhum autor dramático, por mais experiente que seja, conhece a
fórmula infalível do êxito – mesmo que se trate de Molière. Cada peça
é sempre um enigma. Porque o triunfo que se conquistou na véspera
tanto pode influir na vitória como na derrota do dia seguinte. E disto
sabem os atores, – grandes ou pequenos – com a experiência de todos
os dias, no instante de pisar um palco.

Se algum dia assististes, nos bastidores de um teatro, aos atores as-
somando à cena, numa noite de estréia, naturalmente observastes que,
enquanto uns se persignam, outros guardam o silêncio recolhido com
que a criatura humana se recomenda ao seu Criador.

Nesse momento decisivo, o artista compreende que o mistério o
domina e envolve – e é necessário que algo superior o proteja.

Para melhor indício do que acabo de afirmar, lembrai-vos de que
foi um homem de teatro, com o mais amplo tirocínio de seus impre-
vistos, quem deixou no papel, no diálogo entre Hamlet e Horácio, o
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famoso reparo de que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a
nossa vã filosofia.

Dizia Louis Jouvet, numa confissão postumamente publicada, que,
ao recitar as suas falas no palco, tinha a impressão de que as anunciava
à borda de um precipício.

Num livro de memórias da vida literária, Alphonse Daudet procu-
rou transportar para uma página perfeita as emoções do dramaturgo,
ao estrear-se uma peça de sua autoria.

Jamais vereis um autor consciente incorporar-se à platéia no enigma
dessas ocasiões: estará longe ou estará escondido, guardará um mutismo
pânico ou falará nervosamente, quase sempre a fumar, para mostrar-se
tranqüilo... um cigarro apagado. Todo ele, refugiado o mais das vezes
por trás do cenário, é um ouvido de tísico, no exagero de suas percep-
ções: sabendo de cor e salteadas as falas do texto, pode instantaneamen-
te alcançar, entre alternativas de iras e temores, a palavra que foi omitida
ou a inflexão que saiu despropositada. O silêncio do público, nos ins-
tantes em que este deveria rir, o apavora. Mas se estoira a gargalhada,
num relance o espavorido se transfigura: o pobre diabo valetudinário e
murcho é agora um dominador no êxtase da apoteose.

A esta altura, desejo dirigir-me especialmente a vós, minhas senho-
ras, porque somente vós, com a beleza do recato feminino, podereis
compreender a emoção de um escritor teatral no momento em que se
ergue, no enigma de uma première, o pano de boca que fecha o palco.

Lentamente, no silêncio que se estabelece, vai subindo o pano. Sob
o jogo de luz das gambiarras, o cenário pouco a pouco se descerra. E
logo ressoa na sala de espetáculos o diálogo da peça, marcando o pre-
lúdio indeciso da ação teatral.

E é a experiência de Victor Hugo que ides ouvir agora.
Em alguns versos perfeitos, nos quais sintetizou a sua emoção de

dramaturgo, dizia o grande poeta que, enquanto o pano se erguia, na
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estréia de uma de suas peças, tinha a impressão de que estavam levan-
tando, diante de uma compacta multidão de olhos em chama – a saia
de sua alma de escritor:

Je voyais se lever la jue de mon âme.

Mas quando irrompe o triunfo, na tempestade dos aplausos, toda a
provação angustiante do escritor encontra num instante a sua deslum-
bradora recompensa. E esta é de tal ordem que somente aos teatrólo-
gos, vitoriosos em sua arte, é lícito afirmar que conhecem, em verdade,
a sensação ressoante da glória literária.

A glória do tribuno assemelha-se, até certo ponto, à glória do dra-
maturgo. Mas apresenta a desvantagem de confundir, numa simulta-
neidade indissolúvel, o criador e a criação – ao passo que, no teatro, o
autor já está dissociado de sua obra e pode ser, assim, diante dela, por
força dessa dissociação, um espectador mais lúcido e mais interessado.
Na vivência de seu caso, Narciso está em condições de contemplar-se
na água pura da fonte.

Mais do que um combate, o teatro é uma aventura, no sentido das
surpresas que lhe regem o destino.

Assim que Henri Lavedan foi eleito para a Casa de Richelieu (é ele pró-
prio quem nos conta o episódio), houve que impugnasse, em razão des-
se sentido de imprevisto que participa da obra teatral, a indicação consa-
gradora – da Academia Francesa – aposta então aos cartazes de rua, por
baixo do nome do teatrólogo, no dia da estréia de uma de suas comédias.

A velha instituição, que acabara de consagrar o escritor atraindo-o
às suas glórias, preferia não acompanhá-lo, assim, nas aventuras da ri-
balta, numa noite de première.

Quando o grande Calderon vestiu o hábito de irmão da Ordem
Terceira dos Franciscanos, num país que sempre encontrou na arte
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dramática a sua melhor forma de expressão nacional, foi logo adverti-
do de que não ficava bem a um presbítero escrever para teatro. Não
obstante essa advertência, ordenaram-lhe um dia que fizesse uma peça
com intuitos piedosos – ao que Calderon prontamente redargüiu, em
carta famosa, ao Patriarca das Índias: O es malo o es bueno; si es bueno, no me
obste; y si es malo, no se me mande.

Cláudio de Souza, depois que ingressou na Academia Brasileira,
continuou galhardamente vivendo, sob o impulso da vocação, a aven-
tura incomparável do teatro.

Pouco a pouco, no entanto, ele se foi retraindo, de tal maneira que,
nos últimos anos, a não ser no pequeno teatro experimental do Pen
Clube, para uma assembléia de velhos companheiros e de bons ami-
gos, não desafiou mais o grande público, nos teatros onde vivera as su-
premas emoções dos triunfos que não se esquecem.

Esse retraimento voluntário não correspondia a uma capitulação.
Nem foi por se sentir intimidado por novos lances da peleja que o ve-
lho lutador invencível recolheu as suas armas. E sim porque, havendo
transmitido a sua mensagem definitiva, numa obra incontestável de
pioneiro, preferia que os novos escritores ocupassem a cena, em vez de
repetir-lhes a mestria de sua lição.

Por aí se explica que uma peça de singular relevo em seu teatro, que
é Lê Sieur de Beaumarchais, originariamente escrita em francês, buscasse o
abrigo discreto do livro, em lugar de irromper no palco para maior
glória do escritor.

Nos últimos quinze anos, Cláudio de Souza havia substituído, em
sua sensibilidade criadora, o gosto do desafio do público, que é a fasci-
nação do teatrólogo militante, pelo contentamento de estimular voca-
ções, que é a forma de converter a arte numa santa missão.

O Teatro do Pen Clube, que ele construiu como se escrevesse uma
peça romântica, foi muito mais dos outros do que de seu criador. Ali
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acolheu gente nova. Ali estimulou vocações. Ali celebrou, em louvor
do teatro, solenes missas votivas, através de conferências e discursos,
para celebrar mortos ilustres, como Pirandello, Strindberg, Ibsen e
Bernard Shaw.

Numa página acadêmica em que, a propósito de Lamartine, teceu
considerações sobre a vida do autor dramático, Victorien Sardou
apontou, como característica fundamental do homem de teatro, a ca-
pacidade de levar ao longo da existência a faculdade e o gosto de tudo
dramatizar.

Uma paisagem há de ser para o teatrólogo menos um recanto da
natureza, que se deve contemplar, do que uma sugestão de cenário,
que se tem de copiar. Um tipo curioso é um personagem a incluir-se
numa peça. No drama ou na comédia dos outros, ou até de si mesmo –
o excelente motivo da obra teatral que se vai escrever.

Vinte vezes, ante as incompreensões que freqüentemente assaltam
o dramaturgo, ele dirá aos amigos que não voltará a fazer teatro. E ou-
tras tantas vezes tornará a desmentir-se, sempre que um argumento
novo lhe alvoroçar a imaginação.

O comediógrafo que escreveu as Flores de Sombra e conheceu o triun-
fo em suas manifestações mais frementes, espontaneamente escolheu a
hora de seu retraimento. Podia continuar na batalha, com a experiên-
cia dos seus movimentos. E preferiu afastar-se da peleja, obedecendo a
um mandamento de sua vontade, como aquela Sanseverina que, aos
trinta e um anos, ainda estuante de vida, trocou o mundo por seu reti-
ro, no romance de Stendhal.

Toda existência do evocador erudito de Um Romance Antigo é uma li-
ção meticulosa de previsão e prudência. Por isso, assim como ele dis-
pôs a vida, de forma que nada lhe faltou na hora do outono, dispôs
também a morte, para que tudo estivesse à feição de sua vontade,
quando lhe chegasse o último alento.
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E assim foi.
Na forma severa de um pequeno templo grego, que lhe condizia

com o espírito clássico, construiu Cláudio de Souza o seu sepulcro,
sem esquecer, nas linhas sóbrias dessa morada final, que ali ia resi-
dir um homem que tivera a paixão do teatro: em cada lado do fron-
tão do túmulo, mandou colocar em relevo duas máscaras, uma cho-
rando e outra rindo, no simbolismo tradicional da tragédia e da co-
média.

Consagrado inteiramente, nessa etapa final de sua vida harmo-
niosa, aos labores do Pen Clube, em cuja presidência soube ser
igualmente um guia e um mecenas, Cláudio de Souza, juntamente
com a companheira que lhe encantou o destino com a sua dedica-
ção e a sua ternura, costumava reunir, todos os anos, a 22 de de-
zembro, sob o pretexto do Natal dos Escritores, os poetas, os en-
saístas e os novelistas congregados por sua diligência na associação
idealizada por Galsworthy.

No mestre de A Vida e o Destino, quando o escritor dava à pena a dis-
ponibilidade do tinteiro, surgia no companheiro de sociedade o con-
versador admirável. E assim ele volvia a ser homem de teatro, como ao
tempo de Molière – era autor e ator, na graça de sua palestra.

Esse homem de espírito, que sabia ser conviva e mestre, fazia do
Natal dos Escritores, que ele pacientemente organizava com especiais
desvelos, uma festa de companheiros.

Mas quero crer que a ninguém Cláudio de Souza jamais revelou
que, nessa reunião de amigo, invariavelmente realizada na mesma noi-
te de cada ano, estávamos também celebrando, sem dar por isso, uma
linda efeméride, que correspondia, a um só tempo, a uma data na his-
tória de nosso teatro e na biografia do Presidente do Pen Clube. Por-
que era o transcurso de mais um aniversário da noite de estréia de Flores
de Sombra.
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O Teatro de Cláudio de Souza

Por ocasião da representação de A Renúncia – peça que Cláudio de
Souza fez subir à cena logo após o êxito de duas comédias – o teatró-
logo explicou de público, na homenagem que então lhe foi prestada
pelos intelectuais paulistas, que o valor de seu trabalho estava no pró-
prio título, isto é: na renúncia do aplauso que lhe era fácil obter com a
exploração da comicidade das peças anteriores.

Bergson era de opinião que o riso tem sua origem na circunstância
de que, onde esperávamos encontrar a liberdade e a vida, deparamos o
mecanismo.

Em grande número dos teóricos do cômico – Spencer, Delage,
Freud, par citar apenas uns poucos – iremos encontrar, por outras pa-
lavras, a aproximação do claro enunciado do conceito bergsoniano,
que o velho Kant condensara nesta fórmula mais singela: “O riso nasce
quando esperamos uma coisa e é outra que acontece.”

Elemento substancial da comédia, o riso exige do teatrólogo, além
da surpresa dramática, que comanda a ação teatral, a surpresa do cô-
mico, que faz a graça da peça.

Creio, por esse motivo, que há na comédia, muito mais que no dra-
ma ou na tragédia, a colaboração do artifício lúcido, que é a malícia
superior do artista na formação da obra de arte.

Ao elaborar a comédia, o escritor está na condição daquele rei da
peça espanhola, o qual, ao enternecer-se, tratava de sair de cena. Por-
que há de manter, contrariando o fluxo emocional ou desviando-lhe o
sentido, ao longo da ação teatral, a vigilância do cômico, que é no di-
zer de François Germain, mais o antídoto do que a antítese do riso.

Para fazer sentir que o teatro, como condensação da vida, não pode
circunscrever-se à comédia, Schopenhauer afirmou que esta deve
apressar-se em fazer cair o pano à hora do desfecho feliz, a fim de que
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não vejamos, numa ameaça à pureza de nosso riso, o desenvolvimento
de um drama ou a eclosão de uma tragédia.

No teatro de Cláudio de Souza, a comicidade não condizia com as
inclinações de seu autor. Como um mestre de seu ofício, ele conhecia a
fórmula fácil do riso, que faz estoirar a gargalhada a um gesto ou a
uma palavra do ator no palco – mas propendia para o teatro que deixa
no espectador emocionado um traço de meditação sobre os problemas
da vida.

Em 1914, quando o meu antecessor na Cadeira de Martins Pena
começou verdadeiramente a fazer literatura dramática, foi essa a lição
que ele, com o propósito de renovar a cena brasileira, habilmente reco-
lheu do teatro francês, sob o influxo do realismo psicológico de Henri
Bataille, Georges Porto-Riche, Maurice Daunay, Henri Bernstein e
Paul Hervieu, que então dominavam a cena parisiense, com irradiação
verdadeiramente universal.

Entre 1896, quando Cláudio de Souza escreveu a sua primeira
peça, e 1914, quando afirmou em definitivo a sua vocação de teatrólo-
go, vivera o teatro francês o fim e o princípio de duas experiências ex-
tremas: a de Antoine e a de Jacques Copeau.

Embora houvesse escrito as suas melhores peças precisamente no
período em que Copeau, assistido por Gide, Duhamel e Jules Ro-
mains, punha em execução a técnica revolucionária dos meios-tons,
obedecendo à lição wagneriana que preconizava a fusão das artes no
proscênio, o teatrólogo brasileiro se manteve fiel ao realismo psicoló-
gico, que sucedera à experiência de Antoine e era a convergência destas
duas contribuições: o artificialismo de Sardou e o realismo de Henri
Becque – para não aludirmos ao Simbolismo, que irrompera no Thea-
tre d’Art e impusera num relance o renome de Maeterlinck.

Essa maneira de fazer teatro ajustava-se ao temperamento e ao espíri-
to criador de Cláudio de Souza, que, nos moldes do realismo psicológi-
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co, escreveu as peças mais representativas de seu talento dramático. Ele
próprio reconheceu, entretanto, no início de sua missão renovadora do
teatro brasileiro, que era necessário, para a reeducação do público, o
apelo à comédia que sabe alternar a emoção e o riso e de que nos deixou
o melhor modelo na urdidura sentimental e cômica das Flores de Sombra.

Alfredo Pujol, ao receber Cláudio de Souza em nome da Academia,
resumiu as impressões de seu entusiasmo pelo teatro do novo acadê-
mico, na afirmação de que, no final da estréia de uma de suas primeiras
peças, experimentara a emoção de estar em Paris, numa première de
Henri Bataille.

Como Henri Bataille, o mestre de O Turbilhão soube aproveitar, na
graça de seu teatro, a nota romântica, que faz a beleza de Tendresse ou
de L’Homme à la Rose, e uma propensão congênere para encontrar na
moda e nos modos femininos a observação cômica, a grandeza de mo-
ralista e a frase de espírito.

Atentai, por exemplo, para este reparo de um personagem de Os
Bonecos Articulados e tratai de desmenti-lo sem dificuldade, senhoras que
me ouvis: “As mulheres dispõem de dois reservatórios de lágrimas:
um, no coração, escasso, e outro, na cabeça, abundante. As do cérebro
caem por gravidade, sem esforço, porque estão mais altas que os olhos.
Basta que inclinem um pouco a cabeça.”

Na mesma comédia, Cota, infatigável leitora de romances, conta à
velha Cipriana o enredo de um deles, no qual certo rapaz, apaixonado
por uma senhora casada, salva-a da morte, doando-lhe seu sangue. Ao
ouvir isto, indaga a velha, com a moral de seu bom senso:

– E o sangue do marido não servia?
– Talvez – redargúi molemente a moça – mas deixava de ser ro-

mance.
Vós que escrevestes, senhor Presidente Rodrigo Octavio Filho, um

belo ensaio sobre a moda feminina, anotai como Pedro, o saudosista
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insubmisso de O Turbilhão, descreve as saias de outrora: “Uma grande
armação de arame, a enorme roda dos donaires, e tufos, e mais tufos,
que punham os homens distantes.”

E como a ação da peça ocorre em 1919, não será demais que recor-
demos, desse mesmo personagem de Cláudio de Souza, uma profecia
perigosa, a qual, volvidos trinta anos, felizmente ainda não se cum-
priu: “Descem os decotes cada vez mais, encurtam-se as saias... não
sei... mas um dia o decote e a barra da saia acabam por encontrar-se.”

Se à luz de uma crítica por demais severa os excertos aqui recorda-
dos parecem guardar uma que outra tonalidade levemente frívola, isto
se deve tanto à intenção, que animava o teatrólogo, de refletir a socie-
dade de seu tempo, como ainda à circunstância de que a literatura tea-
tral francesa mais em voga encontrava seus melhores acordes batendo
exatamente nessa tecla.

Na tonalidade fácil desse estilo, sempre houve a densidade do rigor
purista, nos oitenta volumes que Cláudio de Souza perfilou nas estan-
tes. Na frase direta e leve, que banhava de claridade intensa os seus te-
mas eletivos, ele conciliou a língua depurada e a expressão correntia –
e daí o cunho escorreito, de acentuada intenção casticista, que lhe do-
mina, como luz de aurora na planície, a obra copiosa que se percorre
sem tropeços.

A limpidez clássica, na maioria dos escritores que buscam a perfei-
ção castiça, se resume na conquista obstinada e paciente, que Valery
expressou nesta definição: o gosto é o resultado de mil desgostos. Mas
há também os que atingem a limpidez ideal por um dom da natureza,
como no caso de São Francisco de Sales, de quem dizia Sainte Beuve,
para resumir-lhe a facilidade da escrita, que bastava levantar do papel a
pena impetuosa para que seus períodos estivessem perfeitos.

No seu zelo constante pela pureza da língua, o teatrólogo de A Re-
núncia foi além da lição de seu próprio exemplo, porque freqüente-
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mente chamou a si o cuidado de uma pregação direta e objetiva em de-
fesa do idioma. E por isso são freqüentes, nas sucessivas edições de seu
teatro ou de sua novelística, as notas de pé de página, em que o autor
aclara pontos controversos da língua portuguesa. Principalmente no
teatro, esse cuidado do escritor pelo instrumento essencial de seu ofí-
cio transparece com uma luz mais viva e irradiante, quando são os pró-
prios personagens que debatem questões de linguagem.

Enquanto o Clodoaldo de O Turbilhão condena o emprego do gali-
cismo bouquet, em favor do vocábulo ramalhete, que está nos glossários
da língua portuguesa, o Bernardo de Eu Arranjo Tudo, ao valer-se da pa-
lavra vesperal numa de suas falas, explica ao interlocutor este recurso
novo do idioma, dizendo-lhe: “É um termo que o Cláudio de Souza
criou para substituir matinée.”

Sem resvalar nos excessos do Calisto Eloy camiliano, não raro o
dramaturgo de A Arte de Seduzir, no seu porfiado empenho pela pureza
do idioma, batia-se galhardamente pelo impossível.

Quando o anglicismo foot-ball entrou no léxico brasileiro, o escritor
de As Sensitivas tudo fez para repatriá-lo, com o argumento de que não
necessitávamos desse adventício arrevesado, pois já tínhamos nos
glossários o termo que lhe correspondia: o vocábulo fubeca.

Por igual motivo impugnou a palavra sandwich, a que contrapôs o
vocábulo casadinho, investido – no seu entender – da mesma signifi-
cação.

Ao galicismo claque, o teatrólogo não batia palmas e sugeria que, em
seu lugar, empregássemos, com idêntico resultado e igual ruído, a ex-
pressão palmeadores.

No combate ao estrangeirismo e em prol da limpidez do idioma,
Cláudio de Souza seguia mais um exemplo do mestre de teatro que
fundara na Academia a Cadeira de Martins Pena. Em verdade, Artur
Azevedo, não se contentando em bem escrever pela gramática de Sote-
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ro dos Reis, meticulosamente aprendida em sua terra natal, de quando
em quando se arvorava em paladino da linguagem, floreando o aço da
pena em estocadas deste teor:

Ou no livro ou na gazeta
Só termo alheio se meta
Quando dele se precise.
Se temos mala e maleta,
Para que dizer valise?

Ao tempo em que a Academia debatia todas as semanas os verbetes
de seu dicionário, Cláudio de Souza teve ensejo de propor, numa das
sessões de vigília de armas pela pureza da língua, que se substituísse o
galicismo garage por esta palavra portuguesa: autococheira.

E foi então que Humberto de Campos, de ouvido atento à sugestão
do confrade, risonhamente o advertiu nestes termos:

– Se V. Ex.a procurar, tarde da noite, uma autococheira para
guardar o seu carro, estou certo de que V. Ex.a ficará com o seu car-
ro na rua.

Nessa pugnacidade inquebrantável de cavaleiro andante, para quem
a língua equivalia à Dulcinéia de seus cuidados, Cláudio de Souza estava
longe de aceitar a tese de Ortega y Gasset, segundo a qual os erros de lin-
guagem constituem o melhor testemunho da vitalidade de um idioma.
Nosso confrade queria a língua escoimada de vícios e impurezas, ao
mesmo tempo bela, plástica e bem-nascida. Na Itália do século XVI, o
dramaturgo de A Renúncia teria pertencido à Academia de Florença, tan-
to por seus méritos de homem de espírito como por seu cuidado meti-
culoso em separar pacientemente o joio nos trigais do idioma.

Esse pendor de mosqueteiro da língua levou naturalmente Cláudio
de Souza à religião do classicismo, que é a imposição do hábito aos
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que fazem do casticismo o seu noviciado. E foi também pelo caminho
do espírito clássico que o teatrólogo mais facilmente alcançou, nas
suas jornadas de homem de letras, a estrada real que o trouxe festiva-
mente a esta instituição.

Cláudio de Souza não se adiantou ao seu tempo, escrevendo para o
futuro: escreveu para o meio onde vivia e falou, com elevação e beleza,
para os seus contemporâneos.

Aspectos de Uma Crise

Num pequeno e primoroso ensaio sobre o legado de arte da obra
de Anatole France, observou recentemente Claude Aveline que, das
três espécies de glória que a civilização proporciona a um homem vivo
– a glória do ator, a glória militar e a glória do escritor – somente sub-
sistem, no panorama da vida moderna, as duas primeiras.

A glória do homem de letras teve no criador do Abade Coignard o
seu derradeiro representante, porque, com esse mestre universal da dú-
vida, na realidade parece ter desaparecido do mundo contemporâneo.

A glória dos escritores vivos, extinguindo-se, assim, repentinamen-
te, no primeiro quartel deste século, pode ser explicada, no seu crepús-
culo triste, pelo desencontro flagrante entre o mundo moderno e os
grandes artistas da palavra.

Em 1937, escrevendo sobre o destino das letras em face da civiliza-
ção contemporânea, e após assinalar o desajuste entre os vertiginosos
progressos da técnica e a lenta evolução dos valores literários, Paul
Valery perguntava, numa sombra de profecia trágica, se uma literatura
puramente auditiva não substituiria, em futuro próximo, a velha lite-
ratura escrita.

A nova literatura auditiva poderia significar a conjugação feliz da
glória literária e da presença do escritor, como ao tempo dos menes-
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tréis e jograis, se esta presença não fosse igualmente dispensada pelas
técnicas modernas de retenção do som e de fixação das imagens.

Dez anos depois da dúvida enunciada pelo criador de Mr. Teste,
Jean Paul Sartre esboçou a análise da situação dos intelectuais diante
dos novos tempos, para então evidenciar, no exemplo dos escritores
franceses, sob o peso de cento e cinqüenta anos de aprimoramento da
língua como instrumento de expressão burguesa, uma perigosa ten-
dência à dissociação entre o refinamento da arte literária e a vida que
essa arte deveria traduzir.

A tradição da cultura literária, à luz violenta da opinião de Sartre,
longe de constituir uma disposição benéfica, agiria como elemento ne-
gativo de perturbação de arte através do contingente de artifício cô-
modo, sem a imanência das emoções verdadeiramente vividas, que o
passado precipitaria no presente, na extrema facilidade expressional
da língua depurada.

Dessa forma, enquanto Paul Valery, em 1937, se mostrava apreen-
sivo quanto ao futuro das letras, pelo receio da superação da literatura
escrita, – Jean Paul Sartre, em 1947, denunciava as deficiências de
uma literatura que, em vez de expandir-se, propendia a entravar-se na
excessiva perfeição de sua língua clássica.

Os dois problemas, enunciados por escritores de geração e espírito
diversos, apenas acentuam a existência de uma crise de ordem geral,
que incide sobre a arte literária, tanto em seu processamento técnico
como nos dois aspectos sociais de sua repercussão: a influência no pú-
blico e a glória contemporânea do homem de letras.

A crise apresenta três modalidades principais, assim resumidas: cri-
se do escritor como autoridade, crise das técnicas literárias e crise da
literatura como instrumento de opinião.

Durante a vigência do romantismo, a autoridade do escritor decor-
ria das soluções emocionais ou sentimentais que a literatura pro-
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porcionava ao grande público: o Werther goethiano indicou o caminho
do suicídio a namorados em desespero, como a Cabana do Pai Tomás
instantaneamente contribuiu para a redenção dos cativos americanos.

No esplendor do classicismo, a autoridade do homem de letras ha-
via sido uma decorrência, em grande parte, do mestrado de seu ofício:
o que sobretudo se pedia à literatura era que fosse literária, obedecen-
do fielmente aos moldes antigos, que lhe competia restabelecer.

Ao escritor moderno escapam, simultaneamente, o virtuosismo
dos clássicos e a missão social dos românticos.

Vivendo uma fase da História, em que a cada instante se multiplica
a interrogação das encruzilhadas, dir-se-ia que ao homem de letras –
como a luz hugoana a marchar à frente do povo – competia a respon-
sabilidade premente de indicar à humanidade os roteiros a seguir. Mas
o próprio escritor não escapa à condição de vítima da crise, e a sente, e
a compreende, e a padece, talvez de maneira mais intensa que o resto
dos homens, porquanto, além do desespero de vivê-la lucidamente,
vive ainda a angústia de não encontrar-lhe uma solução.

Na terminologia usual de teóricos e analistas, a literatura de nosso
tempo, de acordo com a sua atitude de indiferença, omissão ou calcu-
lada participação nos fenômenos circunstantes da vida social, é consi-
derada como gratuita, pura ou comprometida.

A gratuidade literária, alastrando-se como se pertencesse à catego-
ria das enfermidades contagiosas, corresponde ao uso vadio e bem-
comportado da palavra escrita. Não se esquiva em interfere, nos pro-
blemas essenciais da realidade contingente, porque não tem missões a
cumprir nem aspira às supremas especulações da arte.

No afã microbiano de multiplicar-se, a literatura gratuita vive
egoisticamente para si mesma, no jogo mais ou menos destro da escri-
ta. É a distração dos sibaritas da palavra, que esbanjam a riqueza que
não ajudaram a entesourar.
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Sem o lastro conveniente de meditações e agonias humanas, a con-
dição inflacionária desse tipo de esbanjamento verbal, no mundo do
papel impresso, contribui sensivelmente para a desvalorização da au-
toridade do escritor.

Por isso os que vivemos, como sugeria Ruskin, para a religião da
beleza, deveríamos estatuir para a literatura, que é verbo, o que está es-
tabelecido em relação a Deus, que essencialmente o é: não permitir que
se empregue em vão o seu santo nome.

A principal tendência da literatura pura de nossos dias, no plano
superior da manifestação poética, é mais a expressão do indivíduo do
que a fácil comunicação dos espíritos – ao contrário do que ocorreu
na literatura dominante no século passado – tanto a naturalista quanto
a romântica – e que conciliava a especulação estética e a missão social,
numa forma que facilmente atuava sobre a sensibilidade coletiva do
público e das multidões.

André Malraux assinalou que o fato capital da literatura, nos últi-
mos tempos, tem sido precisamente a substituição da escritura, que
expressa uma arte – pela tonalidade, que expressa uma pessoa.

A literatura, colocada nos termos da observação de Malraux, dis-
tancia-se do grande público, para refluir sobre si mesma, buscando en-
riquecer-se na medida em que se particulariza como expressão pessoal:
em vez de pretender que o descubram, o artista procura descobrir a si
próprio, ao contemplar-se no seu espelho de palavras.

Na antiguidade clássica, ao fazer a defesa da poesia que exprime
sentimentos estranhos ao poeta, Píndaro se converteu no primeiro
grande teórico de uma das modalidades mais vis da literatura compro-
metida – aquela em que o escritor se compromete à revelia de suas
convicções.

Essa modalidade subserviente de literatura, com finalidades alheias
à arte, exige do escritor que seja, o mais das vezes, um simulador ou
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um instrumento, com a implícita abdicação essencial do supremo di-
reito de sua liberdade.

Torna-se indispensável exigir da arte da palavra, a fim de reabili-
tá-la no âmbito de seus próprios domínios, que as letras espelhem es-
tas três fidelidades básicas: a fidelidade do homem às suas convicções,
a fidelidade do escritor ao seu tempo e a fidelidade do artista à sua
arte.

Como um novo testemunho dos assinalados merecimentos do meu
antecessor na Cadeira de Martins Pena, não posso esquecer que foi
Cláudio de Souza, na Presidência do Pen Clube, quem convocou a
atenção do Brasil, no transcurso do terceiro centenário da Aeropagítica,
para este documento fundamental da história do pensamento livre e
em que Milton, na Inglaterra formalista do século XVII, vitoriosa-
mente advogou a causa dos escritores, em face da opressão vilipendia-
dora das censuras oficiais.

A literatura comprometida, em grande número de casos implican-
do na degradação da palavra como arte literária e impelindo freqüen-
temente o homem de letras à íntima traição de suas idéias e opiniões,
leva-nos à convicção de que, tão nefasta quanto a censura oficial do
que se escreve, é a liberdade individual de escrever o que não se pensa.

As três modalidades principais em que se dissocia a literatura mo-
derna intensamente contribuem, cada uma a seu modo, para o extravio
da autoridade do escritor e o conseqüente enfraquecimento da arte li-
terária como instrumento de opinião.

Enquanto a literatura pura, requintando-se na elaboração de sutile-
zas expressionais, se encerra na sua alta e distante torre de marfim, a li-
teratura gratuita desprestigia a arte da palavra por sua vulgarização
inoperante, ao mesmo tempo que a literatura comprometida, desgar-
rada de seus fins estéticos, é por vezes o vocábulo subalterno, de con-
teúdo duvidoso e sem força para atuar em plenitude.
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Esses aspectos da crise que envolve as letras – e que são o reflexo de
uma crise mais ampla e angustiante: a crise de nosso tempo – explicam
de algum modo, com o flagrante desencontro entre o mundo moder-
no e os grandes artistas da palavra, a precariedade atual da glória literá-
ria, no esmorecimento melancólico do prestígio dos homens de letras.

Longe vai o tempo em que o grande Frederico, interpelado sobre
que rei temia na Europa, logo respondeu:

– O rei Voltaire.
No século XX nenhum homem de letras pôde ainda arrebatar a um

Voltaire, a um Chateaubriand ou a um Victor Hugo, a glória univer-
sal da represália da pena.

Com o prestígio crescente de novas técnicas, que manipulam a opi-
nião sem o concurso dos puros homens de letras, parece-nos que o
mundo dos nossos dias, apartando-se sensivelmente dos valores literá-
rios, deixou de intimidar-se ante a reprimenda de seus grandes poetas,
como se intimidou Luís XIV, para benefício de seu reinado e maior gló-
ria da poesia, diante da censura velada de um escritor de gênio – e aban-
donou pensativamente o teatro, ao compasso dos versos de Racine.

Há dois mil anos, quando o corpo de Virgílio desceu ao silêncio do
túmulo, narra a tradição que um loureiro irrompeu do fundo da terra e
lentamente estendeu a sombra de seus ramos sobre a campa do Poeta.

No curso de vinte séculos – diz ainda a lenda evocativa – mãos pro-
fanas têm arrancado as folhas e quebrado os ramos do loureiro, e a árvo-
re, ao longo de dois milênios, renova o vigor de seus galhos, como se
quisesse realmente competir, na perenidade de sua seiva, com a imortali-
dade dos versos legados à humanidade pelo Poeta que ali descansa.

Esse loureiro virgiliano, reviçando quando lhe quebram os ramos e
encontrando nessas profanações o segredo de seu vigor, é uma lição
que sobe da terra, como a mais bela das alegorias de esperança na gló-
ria dos escritores.
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Nesta hora de apreensão universal para o destino da literatura,
não nos esqueçamos também de que as letras, no desmoronamento
das velhas idades, conseguiram superar, com o fulgor da Renascença,
a longa crise de um milênio, em que Deus, monopolizando a glória,
foi o rival do Poeta, sob os influxos do espírito ascético do cristia-
nismo medieval.

E enquanto rugem os ventos, prenunciando o desencadear da tor-
menta maior, na cólera dos elementos convulsionados, instituições
como esta Academia, longamente experimentadas nos temporais,
constituem os refúgios seguros, onde ainda podemos encontrar, no
ambicionado alento de melhores dias, a sinceridade daquela fé, humil-
demente baseada nas dúvidas e hesitações, que levou São Manuel Bue-
no à eterna glória do Senhor, no desfecho alegórico de uma novela de
Unamuno.

Revelação da Academia

Nascido numa cidade que sempre soube guardar o culto das letras
clássicas, eduquei-me na compreensão de que a Academia Brasileira,
reunindo os altos espíritos, que aqui se identificam na mesma teoria de
valores intelectuais, realizava entre nós a suprema consubstanciação da
glória literária.

Eu tinha notícia do culto e de seus sacerdotes: a Academia, com a
tradição de seu cerimonial, proporcionou-me a idéia objetiva do
templo suntuário onde esses sacerdotes oficiavam a imponência de
seu culto.

Foi através das páginas de uma Antologia escolar que me inteirei da
existência desta assembléia, onde um dia fulgiram, com inextinguível
esplendência, alguns dos grandes escritores que primeiro despertaram,
no íntimo de minha natureza ensimesmada, o vivo e inefável senti-
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mento da emulação, de que se nutrem as vocações no mistério de seus
anseios iniciais.

Muita coisa guardei na memória, como traço de toda a vida, ao
contacto desse florilégio das escolas.

Ainda hoje, quando ouço ou leio o nome de Coelho Neto, logo lhe
vejo o retrato na folha do meu compêndio, enquanto escuto dentro de
mim, ressoando o seu ritmo largo, a prosa do narrador incomparável:
“Cravei as esporas no meu cavalo e, em pouco, alcançava a orla da es-
trada. Era grande, a inexplorada selva primitiva...”

No quadro dessas evocações involuntárias, o Visconde de Taunay
nunca será o pintor da Retirada da Laguna ou o fascinante evocador das
batalhas do Prata, e sim o aquarelista dos painéis românticos de Inocên-
cia, em cujas tintas sempre hei de encontrar, ao simples enunciado da
glória do escritor, aquela estrada que se desenrola “à maneira de alve-
jante faixa”.

Aluísio Azevedo é o artista de uma água-forte: o quadro da pedrei-
ra, que rebrilha ao sol a pino, no sonho de Magda.

E Euclides da Cunha, por mais que eu acompanhe deslumbrado os
compassos nervosos de seu estilo, na epopéia dolorosa de Canudos,
sempre dirá ao meu ouvido, na indelével ressonância das primeiras im-
pressões: “O sertanejo é antes de tudo um forte. Não tem o raquitis-
mo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.”

Páginas inteiras recolhi-as dentro de mim, como o cantador do ser-
tão guarda os seus cantos. E basta o toque leve de uma solicitação ins-
tantânea, para que elas me refluam à consciência, íntegras e belas, na
tonalidade exata que lhes deu por vez primeira a minha voz.

E não é raro acontecer que, sem qualquer estímulo externo, elas ir-
rompem e cantam, e eu me ouço dizendo para mim, nas horas em que
o homem, parecendo distante, se acha mais perto, porque está dentro
de si mesmo:
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Se a cólera que espuma e a dor que mora
Na alma e destrói cada ilusão que nasce...

Na notícia biográfica que acompanhava esses trechos seletos, eu lia
a indicação freqüente de que seus autores pertenciam aos quadros da
Academia Brasileira.

O Machado de Assis que me narrara, com um doce tom de melan-
colia resignada, o apólogo da agulha e da linha – fora daqui. Daqui
fora o Afonso Arinos que evocara, na larga solidão do campo, a senti-
nela vegetal do buriti perdido. E por aqui passara o Bilac que desperta-
va para ouvir estrelas. E o Alberto de Oliveira da Vingança da Porta. E o
Luís Guimarães que, ao regressar à casa paterna, desatara comovida-
mente a chorar, quando sentira que:

Uma ilusão gemia em cada canto,
Chorava em cada canto uma saudade.

É compreensível que a minha imaginação juvenil, tocada pelo raio
de sol que resplandecia na indicação habitual das notícias biográficas
da antologia escolar, se inclinasse a decompor a luz nas cores do pris-
ma, e a idéia que formei em mim, sobre a Academia Brasileira, na am-
biência de tradições literárias da terra natal, era a mesma de Jacques
Tornebroche sobre a Academia Francesa, nas conversas com o Abade
Coignard: um Areópago da poesia e da eloqüência.

Mais tarde, ao conviver com algumas das magnas figuras desta
Casa – notadamente Rodolfo Garcia e Afrânio Peixoto, para citar
apenas dois mestres e dois grandes mortos – pude facilmente concluir
que não assiste toda a razão a Flaubert, quando nos adverte, com o es-
pinho literário dos grandes desencantos, que, se tocamos em nossos
ídolos, logo nos fica o doirado na ponta dos dedos.
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A primeira antologia, fazendo apontar em mim a sedução literária,
deu-me o gosto das outras, nessa encantada transição da adolescência.

E antes que eu me deslumbrasse, no jogo inquieto e surpreendente
dos dicionários bilíngües, com o texto milenar da Antologia Grega, vi
assomar à minha frente, solenes e opulentos como os elefantes carre-
gados da caravana de um marajá, os vinte e quatro tomos escuros e
compactos da Biblioteca Internacional de Obras Célebres, – de cujo bojo saís-
tes vós, senhor Luís Edmundo, com a airosa cantiga de um poema da
juventude, e de onde igualmente irrompestes, senhor Viriato Correia,
com o conto magistral em que um bando de cativos busca pelo sertão
cerrado o corpo apodrecido da senhora de escravos.

Ao alongar o olhar pelos escampados do torrão maranhense, quan-
tas vezes tenho escutado o grito plangente desses negros, clamando em
vão pela Sinhá Dona! E é como se fosse um eco de meu passado, real-
mente captado na sonoridade de suas vibrações, o que vossa pena de
adolescente atirou ao papel, no ritmo de uma página literária que eu
tive a sorte de ler na amplidão alpendrada de uma casa de fazenda, na
mesma paisagem colorida que fostes buscar para servir de painel ao
vosso conto.

Os trechos escolhidos, que esses florilégios me proporcionaram
quando o adolescente se despedia do menino, corresponderam ao
mostruário opulento dos tesouros que me aguardavam no recolhi-
mento das estantes.

E aponto um exemplo, apanhado entre muitos.
A página em que Coelho Neto crava as esporas no cavalo e in-

veste pela selva, no fragmento da coletânea escolar, teve para mim a
força de um incitamento. No rastro de seus passos impetuosos,
marchei ao encalço do cavaleiro romântico e penetrei na intrincada
floresta de seus volumes, desde as Baladilhas e Rapsódias, que me per-
turbaram os sentidos, até A Conquista e o Fogo-Fátuo, que me deram a
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chave de prata da cidade encantada onde Paula Ney dominava
como Príncipe do Espírito.

As antologias da juventude, antes que a maturidade mais ou menos
me adestrasse no trato dos manuais bibliográficos, foram os meus pri-
mitivos guias de ruas na cidade dos livros. Não precisei de outros cice-
rones, para orientar meus passos nas infindáveis avenidas. E pude ca-
minhar sozinho, sabendo o que buscava e o que iria encontrar, sem ja-
mais regressar desses passeios com o desencanto das jornadas perdidas
ou dos endereços equivocados.

Foi assim que se desenvolveu, na minha natureza retraída, esta pai-
xão deliciosa da leitura que vai lentamente circunscrevendo às linhas
impressas o horizonte dos meus olhos.

Proust encontrou no fundo de sua xícara de chá o passado esmaeci-
do. A mesma ressurreição tenho experimentado em mim sentindo que
refluem ao lume da água os meus mundos submersos de emoções es-
quecidas, quando pouso os olhos distraídos nos velhos livros que me
encantaram a adolescência e que me permitiram muitas vezes vir a esta
Casa, sem que eu saísse da minha província.

E como vou entrando naquela idade em que o homem, no dizer de
La Rochefoucauld, não mais podendo dar maus exemplos, se consola
dando bons conselhos, permiti que vos diga, eminentes confrades: en-
trai nas antologias, todos vós que acalentais o sonho do renome impe-
recível.

A glória não há de ser a soma de equívocos que se faz em volta de
um nome novo – como pensava Rilke. Nem o cigarro posto na boca
pelo lado da cinza – como queria Daudet. A glória é uma descoberta
da juventude que a maturidade deve um dia ratificar.

Em que pese à malícia corrosiva de Luciano, no famoso Diálogo dos
Mortos, o testemunho do gênio de Sócrates, que o faz perdurável, é uma
dádiva de seus discípulos, por intermédio do reconhecimento de Platão.
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E não vos esqueçais deste reparo do velho moralista: “Só as emo-
ções que experimentamos antes dos trinta anos podem encantar-nos
para sempre”.

No discurso com que exaltou na Sorbonne a tranqüilidade operosa
da vida provinciana, Renan se esqueceu de observar que é na Provín-
cia, com o prestígio e a perspectiva da distância, que intensamente re-
luz, na plenitude ideal de seu brilho, a glória das Academias.

Na minha cidade natal, ouvindo o sussurro das palmeiras que se
perfilam, como se fossem as colunas de um templo, em volta da está-
tua de Gonçalves Dias, jamais deixei de acompanhar, à feição de quem
segue com o olhar o movimento dos astros na noite constelada, o que
se passava na Casa de Machado de Assis.

Na distância de minha província, pude estar aqui quando estes sa-
lões se iluminaram para acolher festivamente os novos companheiros.
Sem perder de vista os horizontes de minha ilha, escutei os vossos poe-
tas e prosadores, lá de longe, no recorte azul da baía de São Marcos,
onde todos nós, ouvindo cantar o sabiá no leque das palmeiras, ro-
manticamente acreditamos que

As aves que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

E era com a emoção alvoroçada de quem recebe notícias de velhos
amigos que eu lia, no texto da revista que a Academia trimestralmente
publicava, a resenha minudente de seus trabalhos, para saber por onde
andavam as cigarras cantadoras de Olegário Mariano ou o que era fei-
to daquelas barcaças pernambucanas que Adelmar Tavares carregava
de saudades.

Posso dizer que foi lá que vos ouvi, senhor Múcio Leão, quando
louvastes, com a vossa erudição e o vosso espírito crítico, a vida e a
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obra de meu conterrâneo Humberto de Campos, e também a vós, se-
nhor Embaixador João Neves da Fontoura, quando celebrastes outro
maranhense ilustre, no primoroso discurso em que deixastes demons-
trado que a política na literatura, ao contrário do que pensava Stend-
hal, nem sempre é um tiro de pistola no concerto, porquanto, saindo
por instantes da tribuna parlamentar, fizestes facilmente do louvor a
Coelho Neto, nos rigores da tribuna acadêmica, uma página modelar,
como forma e perfil literário.

E agora desejo que recordeis comigo, para finalizar este meu dis-
curso, a doce figura daquele Anjo caído que, tendo encontrado em
Paris um amigo companheiro, também egresso da glória de Deus, o
levou ao quarto onde morava e aí lhe mostrou, abrindo as portas de
um armário, duas grandes asas angelicais, recortadas contra o fundo
da peça:

– Estás vendo – disse o Anjo ao colega – Eu conservei minhas
asas. De vez em quando, ao sentir-me só, venho aqui olhá-las, e isto
me faz bem.

Cada um de nós, ao transpor a maturidade, é um exilado dentro de
si mesmo, com a nostalgia de um paraíso perdido, como o Teófilo Be-
lais da fantasia de Anatole France. E é bom que tenhamos guardado,
na memória dos dias idos e vividos, as grandes asas de outrora, para
com elas regressar, num milagre repentino de saudade, ao mundo que
nos encantou.

Num relance, circunvagando o olhar por esta Casa, procuro com-
parar, na memória do tempo morto, a Academia que hoje me recebe e
a Academia que vi sair do velho texto da antologia escolar, nos dias da
adolescência.

E sinto-me mais feliz, na glória deste instante, do que, no seu quar-
to de expatriado, o personagem de Anatole France, ao contemplar as
belas asas com que descera dos céus.
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Porque, unindo o passado ao presente, no confronto do deslum-
bramento desta hora com as emoções resurrectas de minha juventude,
jubilosamente verifico que, ao volver as folhas do meu compêndio, na
tranqüilidade feliz da província natal, eu vos havia imaginado, senho-
res acadêmicos, exatamente como sois.
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I.1

Resposta do Sr. Viriato Correia

Sessão solene extraordinária do dia
4 de junho de 1955

Os acadêmicos jovens

Um dos pontos impressionantes de vossa entrada nesta Casa é a
verde idade que trazeis.

A Academia é um solar de gente outoniça e de gente velha e vós
aqui estais entrando com a fresca primavera dos vossos trinta e sete
anos.

– É moço demais! exclamou-se, lá fora, quando vos elegemos.
Todo inundo estranhou que chamássemos aqui para dentro uma

criatura que nem ao menos havia transposto as fronteiras da madure-
za, período em que, ao que se diz, os intelectuais atingem a plenitude
da personalidade.

Até vós, ao que parece, não tivestes confiança na vossa juventude e
procurastes ampará-la em outras juventudes que aqui entraram antes
de vós. Com abundância de exemplos trouxestes para o tablado as fi-
guras de Magalhães de Azeredo, de Medeiros e Albuquerque, de Ola-
vo Bilac, de Pedro Rabelo, de Coelho Neto, de Graça Aranha, de Gui-



marães Passos, de Pedro Calmon, de Gustavo Barroso, de Aloysio de
Castro, de Hélio Lobo e de Ribeiro Couto, que aqui chegaram com
idade menor que a vossa, e de Múcio Leão e de Osvaldo Orico que,
com a vossa idade, aqui chegaram.

E o vosso acanhamento em entrar tão moço para a ilustre compa-
nhia se acentua no instante em que, achando insuficiente e prata da
Casa, batestes à porta da Academia Francesa, para ir buscar no seu
passado remoto, os exemplos de Armand Combout e Germain Habert
que se fizeram eleger quase meninos, aos dezessete anos.

Mas, os exemplos que apresentastes são apenas exceções e, exce-
ções, vós bem sabeis, servem somente para confirmar as regras e não
para fazê-las.

Na história dos príncipes da Igreja vamos encontrar exemplos mui-
to mais surpreendentes do que os que trou:xestes de nossa Academia e
da Academia Francesa.

A púrpura cardinalícia é dignidade que, em geral, os prelados só
adquirem quando alcançam a idade provecta. No entanto, houve rapa-
zotes, e até meninos, que a obtiveram.

Antônio Della Noce ganhou o cardinalato ao completar dezoito
anos. Rafael Riário, sobrinho do Papa Sixto IV, Francisco Maides-
chini, filho de um irmão de Inocêncio X, e Afonso Cerafa, colateral de
Paulo IV, aos dezessete anos já possuíam o chapéu cardinalício. João
de Medicis que, aos trinta anos, subiu ao trono pontifício com o nome
de Leão X, quando completava quatorze obtinha a púrpura de cardeal.

E há outros exemplos ainda mais chocantes: o Príncipe Fernando,
filho de Felipe III de Espanha, vestia as calças curtas dos seus dez anos
de idade, quando lhe impuseram o chapéu cardinalício. Luís de Bour-
bon, filho do rei espanhol Felipe V, vestiu a púrpura aos oito anos.

E há caso mais forte ainda: o Principezinho Afonso, infante de Po-
tugal, foi feito cardeal com sete anos apenas.
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Mas, nem por isso se vai dizer que o cardinalato é honraria que
pode ser conferida a pimpolhos. Os casos apresentados pela história
são exceções que nunca mais se repetirão.

Sr. Josué Montello: na Academia, a vida começa aos quarenta anos.
Os que aqui entraram com idade menor que a vossa representam a mi-
noria. São muito poucos, e servem para mostrar que, nesta Casa, ape-
sar dos cabelos brancos dos homens que a compõem, tem-se confiança
e tem-se fé na mocidade, desde que ela venha carregada de brilho, de
flores e de frutos como a vossa.

Fostes mau advogado de vossa própria causa. Não conseguistes,
com os exemplos apresentados, justificar o vosso benjaminato. Não é
que vos tivesse faltado engenho e arte, que engenho e arte tendes mais
do que janeiros. O que vos faltou foi coragem, ou melhor, a coragem
sentiu-se tolhida pelas algemas da modéstia.

Vou ser vosso advogado. Vou explicar e justificar ao País as razões
de vossa entrada prematura na Academia.

E vou ser, com certeza, mais feliz do que fostes. Não é que eu seja
máis hábil do que vós. É que eu não tenho algemas que me prendam. É
que eu não me vou servir de exemplos alheios. Vou-me servir apenas
do vosso próprio exemplo, de vossa própria vida, de vossa inteligência
e de vossa obra literária.

E isso me é suficiente. Não preciso de mais ninguém do que de
Josué Montello.

E, para conveniência de minha tarefa, permiti que eu vos deixe, de
falar diretamente, para me dirigir às pessoas que me estão ouvindo.
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Um pastor sem vocação

Minhas senhoras e meus senhores.
Ouvi a história do escritor para o qual se abrem hoje as portas da

Academia. Ouvi-a e depois direis se a Casa de Machado de Assis teve
ou não razões para lhe abrir as portas.

Lloyd George, nascido de gente extremamente humilde e extre-
mamente pobre, fora criado por um tio que era sapateiro e pastor
evangélico E, como ele revelasse uma surpreendente vivacidade de
inteligência, o tio resolveu fazer dele também pastor. E ele foi, com
surpresa de seus parentes, o grande estadista inglês do começo do
século.

Josué Montello nasceu num lar como o de Lloyd George.
Era um menino pacífico, bem-comportado, mais silencioso do que

falador, mais dado à contemplação do que às estrepolias próprias das
crianças:

– Que excelente ministro dará este meu filho! dizia o velho Antô-
nio Montello, pai do menino.

Não imaginem os senhores que o velho Montello fosse um so-
nhador que pretendesse ver o filho sobraçando uma pasta de minis-
tro da justiça, da guerra, da educação, ou qualquer outra pasta. O ve-
lho tinha a exata compreensão de sua simplicidade. O ministério que
ele sonhava para o menino era um ministério religioso. Queria que o
filho fosse ministro, sim, mas ministro protestante – pastor de ove-
lhas da Reforma.

Na casa de Josué a religião era coisa séria e de todas as horas. Na
parede das salas e corredores, havia quadros com versículos evangéli-
cos. Numa estante de livros, atulhavam-se as brochuras e folhetos de
polêmica religiosa. O velho Antônio, protestante ortodoxo, guiava a
mulher e os oito filhos pela mais severa ortodoxia luterana. Aos do-
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mingos só se saía para ir à igreja. A Bíblia, na tradução clássica do Pa-
dre Antônio Pereira de Figueiredo, era o livro sagrado que ele sabia de
cor e que pretendia que a família de cor também o soubesse.

Todas as noites, com a família reunida, fazia-se a leilura do grande
livro. Rotativismo de leitura: ao chegar ao Apocalipse, voltava-se ao
Gênese; ao chegar ao Gênese, ia-se ao Apocalipse.

Foi a Bíblia o primeiro livro que Josué conheceu, mesmo antes de
entrar para a escola. E logo que aprendeu a ler, o velho fê-lo leitor do
livro sagrado, nos serões religiosos de todas as noites.

Um bom pastor de almas precisa estar profundamente infiltrado dos
preceitos da religião. O velho Antônio Montello achou que somente a
leitura da Bíblia não bastava para a formação religiosa do filho.

E levou-o para o templo evangélico, na esperança de que ele cimen-
tasse melhor a sua fé cristã ouvindo, com enlevo e com encanto, a
substância doutrinária dos sermões do pastor.

Tinha Josué, naquela ocasião, onze anos de idade.
E aconteceu, senhores, o inesperado. Em vez de encantamento e de

enlevo, o menino começou a dar mostras de desagrado e desinteresse.
E aconteceu coisa pior, senhores: o menino, em certas ocasiões,

passou a interromper o pastor, fazendo perguntas e levantando dúvi-
das incomodamente atordoantes.

E pior ainda, minhas senhoras e meus senhores: o menino de onze
anos, com uma insubmissão estarrecente, contestava o pastor, levantan-
do tais objeções de doutrina que só a cabeça de um ateu podia formular.

Os fiéis arregalavam os olhos escandalizados; o pastor, com jeito,
procurava sair das dificuldades e o velho Antônio Montello (coitado
do velho Antônio) coçava a cabeça, inquieto e decepcionado.

A coisa chegou a tal ponto que a família achou melhor que o meni-
no, passando de projeto de pastor a ovelha preta do rebanho, não vol-
tasse mais à igreja.
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O pobre pai andou desolado por muito tempo. Que fazer daquele
filho, do qual esperava tanta coisa, e que se mostrava incapaz de um
bom caminho?

O velho Montello não era sapateiro como o tio de Lloyd George,
mas tinha uma loja de sapatos. Ficava na antiga Rua dos Remédios,
rua absolutamente fora da zona comercial, mas o mais largo e melhor
caminho para a estátua de Gonçalves Dias.

Já que o menino, por seu temperamento insubmisso, não tinha
queda para pastor de almas, o remédio era arranjar-lhe outra ocupa-
ção. E o velho Montello levou-o para a loja.

Ali mesmo em São Luís, no século XIX, João Francisco Lisboa ha-
via feito o seu estágio num balcão, antes de alçar o seu vôo literário. E
Artur Azevedo passara pela mesma escola, num armazém da Praia
Grande, antes de molhar a pena no tinteiro para fazer versos e peças de
teatro.

Para Josué a loja foi um castigo: de manhã à noite olhando pratelei-
ras com caixas de sapatos ou vendo o caixeiro a calçar e descalçar os
pés dos fregueses que apareciam.

Mas, num dia do ano, a sua alma enfarada se engalanava festiva-
mente – era o dia 3 de novembro, aniversário da morte de Gonçalves
Dias. Da porta da sapataria via ele as escolas em formatura descendo
alegremente a rua, ao som de músicas, a caminho do Largo dos Remé-
dios, onde se alteia, esguia e branca, a estátua do poeta. Não resistia à
tentação. Largava o balcão e seguia a revoada das crianças.

Ao pé da estátua, os colegiais cantavam e depositavam flores.
Quem era aquela criatura modelada em mármore, que, todos os

anos, naquela praça aberta para o mar, recebia a festa das escolas ? Um
homem que escrevera versos – um poeta.

Ser poeta, então, valia alguma coisa, mais, talvez, do que ficar no
balcão da loja, fiscalizando a freguesia.
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– E o que será preciso para ser poeta? – perguntou ele, no regaço de
sua mãe.

– Estudar. Sem estudar ninguém é nada, meu filho.
A leitura diária da Bíblia havia despertado no menino a gulodice da

leitura. Livro que lhe caísse nas mãos era lido vorazmente. Pouco se
lhe davam os fregueses que chegavam, querendo um sapato. Que espe-
rassem! Só os atendia quando terminava a leitura da página ou quando
chegava ao fim do capítulo.

De uma feita, sozinho na loja, por doença do caixeiro, passou a tar-
de lendo um dos volumes de Dom Quixote, na tradução de Castilho. De
noite, ao fechar a casa, o velho Montello pôs as mãos na cabeça: ti-
nham furtado da loja dezesseis pares de sapatos, enquanto Josué anda-
va por terras de Espanha seguindo Sancho e o fidalgo manchego.

E assim mesmo não se emendou. Lia, lia, pensava, pensava e às ve-
zes dormia sonhando com o que lia.

Deram-lhe, um dia, o livro de contos de Perrault. Josué atracou-se
com o volume e enfiou os olhos na leitura. A sapataria que ficasse às
moscas. Uma maravilha! “A Bela Adormecida no Bosque”, o “Chapeu-
zinho Vermelho”, o “Barba Azul”, o “Pequeno Polegar” encheram-
lhe a cabeça de sonhos alucinados.

Lia e relia os contos, cinco, dez, quinze vezes, enlevado, encantado
com o maravilhoso daquelas histórias fascinantes.

A bota de sete léguas

Uma tarde... era uma tarde morna e silenciosa, dessas tardes que
amolecem e dão sono à gente. Lá fora, na rua, uma solidão de aldeia.
Nem um freguês na sapataria.

Josué relia o livro. O calor foi-lhe fechando pouco a pouco os
olhos. O livro caiu-lhe das mãos.
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E ele adormeceu. E sonhou. (Até hoje não sabe se foi mesmo so-
nho.) O certo é que seus olhos começaram a percorrer as estantes da
sapataria.

E aconteceu o maravilhoso. Lá em cima, na útima prateleira da
mais alta estante, havia uma caixa diferente entre outras caixas de sapa-
tos. Que era aquilo? Quem havia colocado aquela caixa ali?

A curiosidade do menino fê-lo erguer-se da cadeira. Foi buscar a
escada. Subiu. Voltou ao chão e abriu a caixa. Era o maravilhoso!
Nada mais nada menos que a bota de sete léguas do conto de Perrault.
O destino (o destino faz cada uma!) havia se colocado ali, ao alcance
de suas mãos.

Calçou-as. Pareciam ter sido feitas na medida de seus pés.
E ele partiu pelo mundo afora.
Nada mais o deteve. As distâncias que as outras criaturas precisam

de anos para percorrer, ele as percorria em minutos.
Ei-lo em viagem a jato pela vida.
Em 1933, apenas com quinze anos de idade, faz-se professor do pró-

prio colégio em que estuda. Em 1934, lança os seus primeiros versos. Em
36 sai de São Luís do Maranhão e ruma para Belém do Pará. Em Belém
publica o seu primeiro livro. Em Belém, aos dezoito anos, torna-se sócio
do Instituto Histórico do Pará. Em 37 chega ao Rio. E não perde um mi-
nuto; atira-se a escrever nos jornais e revistas, e mexe-se, e mexe-se, e no
mesmo ano é nomeado inspetor do Ensino Comercial.

No ano seguinte, por força de concurso e defendendo de público,
em renhidas provas, uma tese sobre o sentido educativo da arte dramá-
tica, conquista o cargo de técnico de educação.

E tudo vai acontecendo em vertigem, numa celeridade de estontear.
Em 1939, com vinte e um anos, entra neste salão, ocupa-lhe a tribuna
e faz uma conferência sobre o estilo de Machado de Assis. Em 41, pu-
blica Janelas Fechadas, seu primeiro romance. Dois anos depois lança o
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ensaio biobibliográfico Gonçalves Dias, edição da Academia. No mes-
mo ano, como assistente do saudoso Rodolfo Garcia, faz o plano de
reforma da Biblioteca Nacional. Ainda no mesmo ano faz representar
“Precisa-se de um Anjo”, sua primeira peça de teatro. No ano seguin-
te, é diretor dos Cursos da Biblioteca Nacional. Em 45 e 46 publica os
seus primeiros livros infantis Tesouro de D. José, Calunga e Bicho do Circo, e
o volume de ensaios que tem o título de Histórias da Vida Literária.

Não há nada que lhe detenha os passos, não há nada que lhe impeça
a carreira.

Em doze meses acontecem-lhe tantas coisas que a qualquer de nós
seriam necessários anos. Em 48 traça Josué a reforma do ensino no
Maranhão, publica A Viagem Fantástica, outro livro de criança, e escreve
e publica “Escola da Saudade”, sua segunda comédia, e é nomeado se-
cretário-geral do governo de seu Estado natal.

E mais ainda: conquistou o prêmio de ensaio conferido pela Aca-
demia Brasileira.

As botas de sete léguas não lhe permitem parar. A velocidade é cada
vez maior, cada vez maiores são as conquistas a que elas o conduzem.
Em 1948 é nomeado Diretor Geral da Biblioteca Nacional. Em 1948
publica o romance A Luz da Estrela Morta. Em 1948, conquista o prêmio
de teatro da Academia. Em 1948, escreve Problemas da Biblioteca Nacional.

Em 1948 lança à publicidade A Cabeça de Ouro, outro livro infantil.
Em 50 as livrarias expõem dois de seus mais belos ensaios: O Hamlet

de Antônio Nobre e Cervantes e o Moinho de Vento. Em 1952, escreve a novela
Labirinto de Espelhos, e Fontes Tradicionais de Antônio Nobre.

Só? Não. Levanta aqui na Academia o prêmio de romance.
Em 53 lá está ele no Peru, em missão de nosso governo, regendo, na

Universidade de São Marcos, a cátedra de estudos brasileiros.
Em 54 traz a lume a peça “O Verdugo” e o ensaio Ricardo Palma,

Clássico da América.
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E antes que o ano termine, é eleito para a Academia Brasileira de
Letras, na vaga deixada pela querida figura de Cláudio de Souza.

Logo depois, a Universidade de São Marcos inscreve o nome de Jo-
sué no seu claustro quatro vezes secular, como catedrático honorário
da mais antiga instituição de ensino superior do Continente.

Ninguém pode com este homem. Onde, minhas senhoras e meus
senhores, onde irá ele parar, se não se resolve a descalçar as botas de
sete léguas que o destino lhe deu em forma de inteligência, de cultura e
de operosidade? Onde?

Os tropeços do caminho

Josué Montello tem sido na vida um pupilo da celeridade. Tem-se
a impressão de que não é ele quem vai em busca dos acontecimentos,
mas sim os acontecimentos que caminham ao seu encontro. Tudo lhe
acontece com a rapidez dos relâmpagos.

Mas rapidez não é sinônimo de facilidade e muito menos de felici-
dade. Ele encontrou várias pedras estorvando-lhe o caminho.

Uma delas foi a pobreza.
A loja da Rua dos Remédios, quando ele se entendeu, entrava nessa

fase que assinala o crepúsculo das casas de comércio. E o velho Antô-
nio, que tinha em casa oito filhos, ganhava apenas o curto ordenado de
fiel de Tesoureiro da Delegacia Fiscal em São Luís, emprego que lhe
arranjaram quando a casa principiou a declinar.

É então que a aplicação da leitura produz os seus milagres. O gosto
dos livros de tal maneira se havia entranhado em Josué que, aos dezes-
seis anos, ele já sabia para ensinar. E no mesmo ginásio em que era alu-
no tinha alunos.

E estudou à sua própria custa. Ganhou o suficiente para custear os
estudos e ir formando, desde esse tempo, a sua biblioteca literária.
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Não sei se no Maranhão todos são poetas, mas a verdade é que
todo rapaz faz versos.

Josué Montello, que a natureza talhara para ser o belo prosador
que hoje festejamos, não podia fugir ao destino dos moços da terra de
Gonçalves Dias. E começou poetando.

Com versos ninguém manda ao mercado, afirma o povo numa sen-
tença pessimista.

Vejam os senhores a habilidade de Josué Montello – ganhou di-
nheiro fazendo versos, não para mandar ao mercado, mas para mandar
às livrarias.

Duas casas comerciais, ao tempo em que ele vestiu a sua farda de
aluno do Liceu Maranhense, viviam em turras constantes.

O estudante do Liceu arranjou meio de elas brigarem em versos. E de
maneira elevada. E era ele, anonimamente, o poeta de ambas. Um dia es-
crevia um soneto para esta, no dia seguinte um soneto para aquela.

E havia um agente, estudante como ele, que ia a cada uma das casas
levar o soneto do dia. A peça poética custava dez mil réis – cinco para
o agente e os outros cinco para o poeta.

E era com esse dinheirinho, conseguido com a animação da querela
das duas casas de comércio, que ele pagava as contas de livros literários
comprados numa livraria de São Luís. Os Gatos, de Fialho de Almeida,
foram comprados por esse recurso – com seis alexandrinos! E com ri-
mas ricas!

Quando concluiu o seu curso do Liceu Maranhense, as botas de
sete léguas, que ele trazia nos pés sem saber, começaram a levá-lo para
a beira do cais, defronte da baía de São Marcos. E ele seguia, horas e
horas, com os olhos compridos, os navios que partiam.

Um dia, ao sair da beira-mar, ouviu que o chamavam.
Era o poeta Ribamar Pinheiro, seu amigo.
– Queres ir a Belém?
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– Como?
– Como jogador de futebol. Eu te incluo no time. E assim ganhas a

passagem. É preciso que haja alguém na delegação que saiba falar.
Josué não refletiu um minuto. Foram as botas de sete léguas que fa-

laram por êle:
– Aceito.
Quando o destino quer, minhas senhoras e meus senhores, tem o

seus caprichos mais estranhos. E escreve direito por linhas tortas. Jo-
sué não sabia chutar uma bola. Não conhecia nada do jogo. Mas sabia
discursar. E por saber discursar – lá se foi, barra afora, no rumo de Be-
lém, num time de futebol.

Em Belém, Josué demora apenas o tempo suficiente para publicar
um livro, manter-se como o primeiro aluno do curso pré-jurídico do
Ginásio do Estado, ser eleito para o Instituto Histórico e Geográfico e
esmiuçar o Arquivo e a Biblioteca Pública. Podeis imaginar, ao menos
de longe, em quanto tempo isto se passou? Em oito meses, minhas se-
nhoras e meus senhores.

Mas as botas de sete léguas, que sempre trazia nos pés, não o dei-
xariam sossegar. Em dezembro de 36, abre-se para Josué a perspec-
tiva de uma nomeação para professor estadual. Outro qualquer te-
ria agarrado a oportunidade pelos cabelos. Mas as botas não dei-
xam. Josué troca a nomeação de professor por uma passagem para
o Rio de Janeiro.

E aqui chega com três malas – duas de livros e uma com livros e roupas.
Aqui no Rio a sorte veio ao seu encontro com a dureza e crueldade

com que costuma apresentar-se às criaturas que iniciam a caminhada
da vida partindo da estaca zero.

Mas o moço, nos seus dezenove anos, vinha forrado de resignação e
de coragem para enfrentar as surpresas do caminho. Contanto que pu-
desse ler e escrever – o mais não tinha muita importância.
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Quando arranja o primeiro emprego é para escrever sobre assuntos
de economia e finanças E ele aceita. Diariamente escreve sobre esses
áridos assuntos, lidando com cifras astronômicas, em troca de min-
guadas cifras.

E deu-se então um episódio que é preciso contar para que se ava-
lie o pendor inelutável do rapazinho maranhense pelas coisas de li-
teratura.

Josué, naquele dia, tinha acabado de receber os magros trezentos
mil réis do seu primeiro ordenado. Vinha pela Rua São José, quando,
ao passar pela porta de uma livraria, ouviu lá dentro a voz de um leilo-
eiro. Era um leilão de livros. Naquele momento o leiloeiro apregoava
as obras de Balzac, edição de Olendorf.

– Duzentos e noventa mil réis!
– Duzentos e noventa mil réis!
– Duzentos e noventa mil réis!
Josué sentiu uma sacudidela em todo o corpo, assim que folheou

um exemplar e lhe viu as gravuras:
– Trezentos! bradou.
– Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três!
E o leiloeiro entregou-lhe a obra.
Josué voltou para casa a pé. E se não fosse a valia dos colegas de

pensão, teria ido e vindo a pé, durante trinta dias, da cidade para Bota-
fogo, por culpa de Balzac.

Com uma carta de Antônio Carlos para Vitor Viana, então diretor
do Ensino Comercial, Josué pretendeu conseguir um cargo de inspe-
tor de ensino, aqui no Rio.

O gabinete de Vitor Viana não era de fácil acesso. Mas Josué não
se intimidou. Comprou num “sebo” os nove volumes do diário dos ir-
mãos Goncourt. E decidiu que só pessoalmente entregaria a carta.
Cedo, anunciava-se. E começava a ler. Um belo dia mandaram-no en-
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trar. Quando saiu foi com o emprego. Com a leitura do diário dos
Goucourt no finzinho do oitavo volume.

Aos vinte anos, Josué inscreve-se no concurso que vai dar estabili-
dade e segurança à sua vida. Ele nunca entendera de assuntos técnicos
de educação. E é esse concurso que ele decide fazer. Isola-se, durante
seis meses. E quando sai de seu isolamento é com a sua tese de concur-
so: “O sentido educativo da arte dramática”. E toda a matéria técnica
na ponta da língua. Dos trezentos e tantos candidatos inscritos pas-
sam vinte e poucos. O concurso é de provas e títulos. Títulos – ele não
os tem. Mas é aprovado, entre os primeiros colocados, apenas com as
suas provas. E é então – como aqui – o benjamim da turma.

A paixão pela Academia

Na inclinação de Josué Montello pelos assuntos espirituais floresce
uma ternura de namorado pela Academia.

Sente-se, em todos os passos de sua vida, que ele não nasceu para
mourejar no comércio nem para pregar sermão – nasceu para aca-
dêmico.

A sua primeira entrada nesta Casa fê-la quando apenas lhe aponta-
va o buço. Foi em 1939, por ocasião do centenário de nascimento de
Machado de Assis. Nesta sala e naquela tribuna – a tribuna que agora
também lhe pertence – realiza ele uma conferência sobre o patrono
máximo de nossa Academia.

É um trabalho de profundidade, em que o conferencista situa o es-
tilo de Machado de Assis na tradição de sobriedade vocabular dos
clássicos da língua portuguesa. É uma surpreendente revelação de cul-
tura e de elegância literária, raríssima nas criaturas que ainda estão na
aurora da juventude.

A Academia, minhas senhoras, é feminina – gosta de ser namorada.
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A conferência de Josué sobre a figura do criador de Capitu corres-
ponde ao seu primeiro colóquio amoroso com a imortalidade.

Quatro anos depois percebe-se que a Academia não foi insensível
ao namoro e está visivelmente caída pelo namorado, ao publicar-lhe,
na Coleção Afrânio Peixoto, o ensaio bibliográfico Gonçalves Dias.

Os laços afetivos vão se apertando de lado a lado. Em1946, o namora-
do apresenta uma obra – Histórias da Vida Literária – para o novo concurso
de ensaio e crítica e a Academia prontamente lhe confere a láurea.

Dois anos depois, ei-lo novamente em busca de mais uma conquis-
ta. Agora é uma peça de teatro – “Escola da Saudade”. Nova láurea – a
do prêmio Artur Azevedo.

Em 1952 o namoro já havia ganho tanta altura que estava franca-
mente na fase do noivado.

Os corações femininos, desde que o mundo é mundo, sempre se
sentiram enternecidos quando os namorados os presenteiam. Josué
entregou à Academia um presente régio – o romance Labirinto de Espe-
lhos. A Academia conferiu-lhe a terceira láurea.

Não era necessário ser profeta para ver o que se ia passar. E ao fin-
dar o ano de 1954, deu-se o que toda gente previa – o enlace. Eleição
disputada por muitos nomes ilustres. Vitória brilhante que todo o
País aplaudiu, reconhecendo nesse triunfo a conquista de um legítimo
homem de letras, dos maiores de sua geração.

Enfermidades providenciais

Minhas senhoras e meus senhores:
A Academia não dá nome a ninguém. Aqui dentro ninguém edifica

a sua glória. E mais ainda: a Academia não permite que alguém trans-
ponha de mãos vazias os seus umbrais. Aqui só se entra carregando a
bagagem. A bagagem é o Abre-te Sésamo destas portas.
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Estas portas não resistiram à força da obra literária de Josué
Montello.

Não sei, meus senhores, onde li esta sentença curiosa – uma doença
faz, às vezes, bem à saúde.

À saúde do corpo porque o indivíduo é obrigado a ficar na cama e
assim descansa das fadigas. À saúde do espírito porque pode meditar
enquanto repousa.

Foram duas enfermidades que ajudaram Josué Montello a encon-
trar o caminho de sua vocação para as letras.

Era ele estudante do Liceu Maranhense, quando adoeceu grave-
mente. A doença durou vários dias e a convalescença muito mais que a
doença. E foi ao convalescer, ao embalo da rede, que o menino leu, de
uma ponta à outra, um tratado de metrificação.

Ao restabelecer-se estava inteiramente escravizado às Musas. O
verso não tinha mais segredos para ele.

Começou fazendo trovas, à maneira do nosso Adelmar Tavares.
Metia a pena no tinteiro, convocava alguns suspiros, atirava a imagina-
ção no rumo de uma namorada, e lá vinham trovas assim:

Queres fazer um juízo
De todo o bem que eu te quero?
Escuta: se for preciso,
A vida inteira eu te espero.

Ou então assim:

Viverias fatigada
De meus olhos encontrar,
Se estivesse em minha alçada
Dar destino ao teu olhar.
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Mas o poeta não se prendeu apenas às musas do amor, prendeu-se
também à musa ligeira da galhofa. E fez epigramas rimados que são
pequenas jóias de humorismo. Alguns exemplos.

A um padre de nariz enorme, que acabara de se ordenar.

Se se subisse na Igreja
Pelo apêndice nasal,
Este padre, sem peleja,
Subiria a cardeal.

A um médico que acabara de ter notícia de que o deputado, de
quem era suplente, havia adoecido:

Diz o médico suplente,
Ao ver o chefe acamado:
– Se ele fosse meu cliente,
Eu já era deputado.

Durante mais de seis meses, numa luta política do Maranhão, esse
poeta satírico dava o ar de sua graça, fazendo remoques diariamente
nas colunas de um jornal de São Luís.

De um panfletário, que se decidiu a contar num livro a sua própria
vida, Josué lhe fez o perfil nestes versos certeiros:

Pasquino, certo dia,
Resolveu escrever, com ternura e saudade,

A autobiografia
Capaz de o redimir ante a posteridade.

E teve esta surpresa:
A pena panfletária, hostil, áspera e dura,

Fiel à natureza.
Passou no próprio dono uma descompustura.
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A facilidade de exprimir-se em verso – com a qual pôde iniciar,
com a rivalidade entre duas casas de comércio de São Luís, a sua biblio-
teca literária – faz com que em cartas para os amigos distantes, seja em
verso e não em prosa que lhes manda as suas notícias, como neste so-
neto enviado de Lima ao seu amigo João Condé (o dos Arquivos
Implacáveis), logo depois de visitar a Catedral peruana.

Na Catedral de Lima. A cada instante
Em relíquias históricas esbarro,
Até que o assombro salta ao meu semblante,
Quando avisto o esqueleto de Pizarro.

De emoção quase caio. E vacilante
À grade em frente, trêmulo, me agarro,
Enquanto à mente surge, extravagante,
Um  pensamento trêfego e bizarro.

E eu me ponho a dizer: “Pizarro amigo,
Se não fosse o fulgor da luz diurna
E a antevisão prudente do perigo –

Apesar de teus feitos formidáveis,
Por minhas mãos, saías dessa urna
E ias para os Arquivos Implacáveis.”

Mas o poeta, marcadamente cerebral, que assim se revela no tom
jovial destes versos, sabe encontrar também os seus belos instantes de
poesia lírica, de que é exemplo este soneto:

Olha bem nos meus olhos. Na pupila
Que te contempla, um rosto logo aflora.
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Se lhe sorris, sorri. E se intranqüila
Estás, ele contigo sofre e chora.

Nas humanas fraquezas desta argila,
Onde esse rosto misterioso mora,
Ele, ao te ver, no meu olhar cintila,
E desce ao coração, se vais embora.

Aqui fica escondido e sempre atento
Ao rumor de teus passos. Não te esquece
Esse rosto, que é teu, um só momento.

Filha: tem pena dele. Nos refolhos
De seu abrigo, eu sei que ele padece,
Querendo vir à tona de meus olhos.

Passam-se os tempos e uma outra enfermidade assalta impiedosa-
mente Josué Montello.

Sem pausa nos estudos e sem repouso total, ao que diziam os médi-
cos não teria ele muitos meses de vida.

Tem razão quem afirma que uma moléstia às vezes faz bem à gente.
O doente é levado para o vilarejo do Anil, arrabalde tranqüilo pou-

co distante de São Luís, e, no Anil, à sombra de mangueiras centená-
rias, viveu ele o tempo necessário para restaurar a saúde.

Estava Josué, por esse tempo, naquela idade em que o cérebro ju-
venil é uma chapa fotográfica, sensível a tudo que os olhos vêem e a
tudo que sente a alma. A paisagem do Anil, as criaturas do Anil, o
ambiente do Anil, as abelhudices, as intriguinhas, os mexericos, as
miserinhas do Anil, tudo lhe ficou gravado na memória, como numa
fita cinematográfica.

� Discursos Acadêmicos de Josué Montello 69



E dessa fase, tudo lhe veio à pena naquele romance que é o mais
rico e o mais humano de seus romances – Janelas Fechadas.

É possível que Janelas Fechadas não mereça a estima do autor. É pró-
prio dos escritores o desamor pelo primeiro livro.

Mas, a verdade é que a primeira obra é a reveladora máxima do va-
lor de um artista.

A primeira obra (não estou dizendo novidade alguma) é quase
sempre feita sem molde, sem figurinos e sem peias de escola, sem vai-
dades, sem intenções (usemos uma expressão da gíria, que a gíria, às
vezes, tem expressões exatas), sem intenções de “abafar a banca”. É o
autor na pureza de suas virtudes de inteligência, de sinceridade e de
emoção. É a vibração espontânea de todo o seu ser, de todo o seu po-
der, de todas as forças cósmicas de sua intelectualidade.

Tive sempre grande reverência pela florada inicial dos escritores.
Foi na sua primeira florada que Gonça:lves Dias produziu a maravilha
da Canção do Exílio, que Aluísio Azevedo escreveu O Mulato, que Eucli-
des da Cunha lançou Os Sertões, que Gustavo Barroso nos deu a Terra de
Sol, que Rachel de Queiroz nos surpreendeu com O Quinze, que José
Lins do Rêgo se firmou em Menino de Engenho.

O primeiro romance de Josué Montello é, na verdade, uma sur-
presa.

Escrito no meio-dia da adolescência, revela no entanto, um escritor
maduro, na plenitude de todos os tesouros da arte novelística.

É um romance de costumes e de tipos e ao mesmo tempo um claro
laboratório de almas que se agitam no conflito da vida.

Tipos exóticos na novela ou no teatro não impressionam a nin-
guém. É fácil faze-los e, como são obras sem consistência, não per-
manecem na nossa memória. O dificil é firmar o tipo que acotovela-
mos na rua, ou melhor, o tipo humano. Difícil porque é preciso ir
buscar dentro da vulgaridade o segredo da individualidade ou, me-
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lhor, a originalidade que todas as criaturas humanas possuem no
âmago de sua alma.

Os tipos de Janelas Fechadas são profundamente simples e, por isso
mesmo, profundamente humanos.

É Benzinho, leviana e sexual, com a vida inteiramente arruinada pe-
los seus pecados da carne. É Dona Binoca, mãe suave e resignada que
perde o sono a pensar na queda de Benzinho e na pouca sorte do filho.
E Zé Sinhô, que tomou conta de Benzinho, unha-de-fome, apesar de
ser a maior fortuna do arrabalde, não guardando um vintém nos ban-
cos, com medo que eles falissem. É a desgraçada Maria das Virgens,
lavadeira e vendedora de mingau, que enlouqueceu depois da morte
do filho tuberculoso. É o Crispim Fonseca – o Dr. Crispim – a mais
interessante figura da novela, querendo passar por doutor, fazendo
questão que de doutor seja tratado, quando apenas entende de farmá-
cia. É D. Almira, mulher de Crispim, imensa, gordalhufa, enchendo a
casa com o seu mau gênio e com as suas banhas. É Claudemiro, o cai-
xeiro da farmácia, pobre-diabo apaixonado pela música e que babava
de gozo quando ouvia o Dr. Crispim executar os acordes românticos
do Danúbio Azul.

E tantos e tantos outros tipos, como o Anastácio, vendedor de jor-
nais, a Nhá Cândida, a parenta, e o piedoso frei Hilário que fez no
púlpito um sermão contra Benzinho.

Em Janelas Fechadas há a esplêndida revelação de um pintor. Josué
Montello não é apenas o escritor que sabe pintar costumes, que mode-
la tipos humanos e que mergulha na profundeza da alma dos perso-
nagens, é também um paisagista que se serve de tintas finíssimas para
realizar a exatidão do colorido.

A descrição, na sua pena, quer a dos panoramas, quer a das cenas de
movimento, ganha um porte que só um escritor de alto porte pode
produzir.
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Aqui está um exemplo. É a dança do Bumba-meu-boi numa noite
feérica de São João:

“O ‘boi’ desce pela rua da estrada e se detém no adro da igreja. O
povo se reúne na praça, apinhando-se, e começa a batalha dos fogos
de artifício numa fuzilaria policrômica jorrada de todos os pontos
sobre o bumba-meu-boi. Silva, agudo, um apito estridente. As can-
tigas, as danças e os tambores cessam, num momento. Os ‘índios’ se
dispersam – e o ‘boi’ ficou esticado no terreiro, enquanto os toca-
dores de pandeiro aquentam o couro dos instrumentos na chama
das fogueiras. O apito silva outra vez. A dança recomeça numa can-
tiga sentimental pela morte do ‘boi’. O sapateado ressurge, os pena-
chos se agitam. Irrompe, mais intensa, a fuzilaria dos fogos, dos fo-
guetes e das bombas. O ‘pai Francisco’, de máscara de meia, com
uma espingarda de pau, faz piruetas entre os assistentes, angarian-
do compradores para uma tira vermelha de papel, que é a língua do
‘boi’. Desaparece na multidão. Quando ressurge, sopra as ventas de
veludo da armação de madeira. O coro se eleva mais forte, num ba-
ticum de matracas e pandeiros. Entoa-se agora o canto de ressurrei-
ção do ‘boi’, com o ronco compassado e grave do tambor-onça. Os
fogos chovem coloridos no grupo rumoroso – e as cantigas vão
longe e se perdem além, nos confins do lugarejo. O ‘boi’ continua o
seu caminho. As vozes ficam suspensas por um instante, apenas as
matracas aceleram as pancadas secas, solitárias. Vai o cortejo pela
rua da estrada, em direção de João Paulo, que fica distante do po-
voado numa boa meia légua. As cantigas tornam a acompanhar a
zoada dos pandeiros. Os besouros e as pistolas rareiam. E o ‘boi’ se
some, para dançar adiante, na larga curva da rua da estrada.

Pela manhã no dia seguinte, os dançadores fatigados dormem
pela estrada, ao pé das fogueiras desfeitas em mornos montões de
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cinza. E pelo espaço parece errar ainda, como um eco ao longe, a
zoada ressoante e dolente dos tambores e dos pandeiros, por entre
o estrondo das bombas, dos besouros, dos foguetes, das bichinhas e
dos busca-pés.”

O entrecho de Janelas Fechadas é o mais simples do mundo: uma rapa-
riga sensual e leviana que vai esconder num arrabalde a triste situação de
mulher que se perdeu nos braços do namorado, e que, não contendo os
impulsos da carne, no arrabalde se torna comborça de um negociante.

E dessa fabulação corriqueira, que todos os dias acontece no mun-
do, o escritor consegue extrair riquezas que enchem os olhos de bele-
zas que a nossa sensibilidade nunca mais esquece. É como se ele reali-
zasse o milagre de extrair o ouro de um solo onde o nobre metal já es-
tivesse esgotado.

O ouro ele no-lo apresenta extraindo-o da alma das figuras que se
agitam na gravitação da novela.

Essa capacidade de transformar em grandeza o que é pequenino e
vulgar é uma das mais altas virtudes neste escritor.

O labirinto de espelhos e a luz da estrela morta

No Labirinto de Espelhos que veio à luz depois de Janelas Fechadas, lá está
a virtude em dimensões maiores.

Qual o enredo de Labirinto de Espelhos? Um nada: uma velha rica e má
que, ao morrer, não deixa vintém aos parentes que têm os olhos crava-
dos na sua fortuna.

Pois esse pedaço de barro insignificantíssimo o escritor, como al-
quimista prodigioso, consegue transformar em pepita maravilhosa.

Um tipo de romance ou de teatro não vale pelas exterioridades, pelas
roupas que veste, pela caracterização que apresenta. Vale pelo caráter
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que o escritor lhe deu, ou melhor, pelo feitio da alma que o seu criador
lhe impôs. O Conselheiro Acácio, barbado ou não barbado, vestido de
sobrecasaca ou de paletó saco, é sempre o Conselheiro Acácio.

O Labirinto de Espelhos é um curiosíssimo belchior de almas sovadas
pela gula do dinheiro.

O mais curioso desses tipos é Tia Marta, a figura principal do roman-
ce. É uma velha rica, perversa, que martiriza voluptuosamente os parentes
que lhe cortejam a fortuna, para depois os lograr no testamento.

Outra figura interessante é o velho Alberto, cunhado de Marta.
Vive o dia todo numa cadeira de balanço lendo peças de teatro e deco-
rando Molière. É tão viva a sua paixão pelas letras cênicas que atinge o
delírio: julga-se, às vezes, em Paris, assistindo a comédias de Guitry ou
de Bernstein.

O Teles é outro tipo bem marcado. Almoxarife de secretaria de pa-
lácio do governo, aposentado à força, espera pacientemente a morte de
sua tia Marta para melhorar de vida. Não tem, como Alberto, a paixão
do teatro. Tem-na por Belém, capital do Pará. Não se admira de nada
– já viu tudo em Belém.

A paixão de Proença é a sua própria terra – o Maranhão. Para ele
nem Paris se compara à capital de sua terra natal.

Não há Maranhão como este, afirma constantemente – Onde um
clima como o nosso? Onde se fala melhor o português? Quem deu um
João Lisboa, um Sotero, um Odorico, um Gonçalves Dias, um Aluí-
sio, um Coelho Neto?

Figura traçada igualmente com mão segura é o Paixão, espertalhão
cordial, dono do jornaleco Chibata que, pelo título, parece zurzir repu-
tações, mas que, por esperteza do dono, é um periódico amabilíssimo,
que elogia todo o mundo.

O Labirinto de Espelhos é um punhado de gente à espera de que tia
Marta espiche as canelas. O Clementino, tocador de flauta, quer mu-
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dar-se para o Rio, mas só o fará quando a velha fechar os olhos. A sol-
teirona Cotinha pede a Deus que a velha morra, pois, herdando as
jóias que espera herdar, com facilidade arranjará casamento. O Quin-
cas Peixoto, político de vivacidade turbulenta, homem do mar, aguar-
da a morte da tia rica para comprar um barco. E a velha resiste a tudo,
enquanto mortifica a pobre da Carmencita obrigando-a a tocar as pol-
cas e mazurcas que lhe encheram a mocidade.

Em A Luz da EstreIa Morta, Josué Montello é o novelista da loucura.
A sua pena consegue realizar a celeridade e o rodopio atordoante das
narrativas em que o espírito se desagrega. Ao acabar de ler o livro está a
gente extenuada como se acordasse de um pesadelo e cheia de pavor
como se tivesse visto uma farândula de fantasmas.

E foi isso que o romancista quis realizar e que realizou com tan-
ta habilidade e tanta volúpia, que se fica a pensar que ele, se não es-
teve louco algum dia, conhece a loucura com uma intimidade de ar-
repiar.

O escritor de crianças e o
escritor de teatro, o ensaísta

Minhas senhoras e meus senhores:
Não é unicamente como novelista que a Academia recebe Josué

Montello. Também como escritor que sabe falar às crianças, na lin-
guagem da simplicidade que Monteiro Lobato ensinou a todos nós.

Escrever para crianças o mundo inteiro reconhe como um dos gê-
neros mais árduos da literatura. É tão difícil que, à maneira do que
ocorre com os poetas, não é escritor de criança quem quer e sim quem
já nasce escritor de criança.

Josué nasceu sabendo contar histórias para a infância. Calunga,
Tesouro de Dom José, Bicho do Circo, Cabeça de Ouro são histórias de sim-
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plicidade, feitas em dose exata do surpreendente e do maravilhoso
– atributos indispensáveis às histórias escritas para os leitores de
calças curtas.

As boas fadas, acreditem minhas senhoras, não são figuras fabulosas.
Existem e, às vezes, presidem ao nascimento das criaturas humanas.

O nascimento do homem que vem substituir Cláudio de Souza foi,
com certeza, presidido pelas boas fadas.

E elas encheram-lhe o berço de todos os tesouros que um escritor
precisa para realizar a sua fortuna intelectual.

Em todas as modalidades literárias, este escritor tem consegui-
do vitória: na poesia de amor, nos versos satíricos, na prosa, na no-
vela, no conto, na crítica, na conferência, na história, no ensaio, no
teatro.

Os triunfos, no teatro, chegam sempre tardiamente. Só depois de
muita experiência e de muito treino é que o escritor os alcança.

Josué consegue-os às primeiras investidas. A “Escola da Saudade” é
uma das comédias mais engenhosas e mais equilibradas da literatura
dramática do Brasil atual.

A ação desenrola-se no pátio de uma casa de doentes mentais.
Espera-se que, em se tratando de loucos, estoirem cenas violentas.
Mas o autor, com supresa do público (a surpresa é essência fundamen-
tal do teatro), conduz a cena para sentido oposto, em que tudo é sua-
ve, emotivo e humano.

Não se pode, com exatidão, aferir o valor de uma peça apenas pela
leitura. O teatro não é feito para ser lido no gabinete, é feito para ser
vivido no palco.

“O Verdugo”, que o autor concluiu há pouco tempo no Peru, ain-
da não passou pelas provas do tablado. Mas, tanto quanto é possível
avaliar-se uma obra dramática por uma simples leitura, pode-se augu-
rar para “O Verdugo” uma sorte brilhante.
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Uma das modalidades literárias do escritor que hoje festejamos é o
ensaio.

É a mais eloqüente das provas que ele nos dá do seu grande amor
pela cultura.

Inteligência não é mérito de niguém. Nada fazemos para possuí-la;
ela nos vem como uma graça de Deus.

O que é mérito é o aprimoramento da inteligência, é a cultura, por-
que é o produto do nosso esforço e do nosso brio.

Um conto, uma novela, uma peça de teatro ou qualquer outro tra-
balho de ficção, pode ser apenas produto da imaginação que Deus nos
deu. Mas sem estudo ninguém escreve ensaios.

Gonçalves Dias, Histórias da Vida Literária, O Hamlet de Antônio Nobre,
Cervantes e o Moinho de Vento, Ricardo Palma – Clássico da América, são traba-
lhos de erudição literária que honram não apenas quem os escreveu,
mas a própria cultura nacional.

E agora eu vos pergunto, minhas senhoras e meus senhores: po-
dia a Academia deixar de abrir as portas a um escritor de tanta soli-
dez, de tanta operosidade, e de tanta fulguração, apenas por ele ain-
da não ter a idade para cobrir de cabelos brancos a sua cabeça fe-
cunda?

Estaca zero

Senhor Josué Montello. Acabo de fazer a vossa defesa. Não sei se
me saí bem, sei que não fui buscar prata alheia para fazê-la. Fi-la uni-
camente com a prata da casa, ou melhor, desse amplo e sólido e belo
palácio que é a vossa inteligência.

E agora volto a vos falar diretamente.
Para o seio da “ilustre companhia”, não trazeis apenas a obra que

está encerrada nos vossos livros, trazeis também a grande obra de vos-
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sa vida, obra que não se escreve com a pena, mas que se realiza com a
luta, com o sofrimento e com a dignidade.

Os homens que nascem na estaca zero e conseguem os triunfos ru-
tilantes que tendes conseguido, têm duas vidas – aquela que Deus lhes
deu e aquela que eles realizaram.

Nascer em berço pobre e caminhar sozinho pelo mundo, não é cas-
tigo da Providênca – é prêmio. Quando se chega ao meio da estrada,
pode-se estar cansado, mas há uma alegria infinita, um infinito bem-
estar no cansaço. O bem-estar e a alegria de quem construiu, polegada
a polegada, a própria vida. Na vida do homem que nasceu na estaca
zero, tudo é obra sua, tudo foi conseguido pelos seus braços, tudo foi
moldado pelas suas próprias mãos.

Para erguer o edifício do seu nome contou ele, apenas, com ele pró-
prio. E sozinho teve que fazer tudo. Teve que amassar o barro com os
pedreiros, sozinho britou as pedras para os alicerces, sozinho cozeu os
tijolos para as paredes, sozinho lavrou as vigas mestras, para a cumeei-
ra, para o telhados e para os torreões.

Não sei qual das duas obras é a maior no homem que inicia a cami-
nhada como iniciastes – se a obra dos livros ou a obra da construção
da própria vida.

A Academia tem uma forte predileção por homens de nosso feitio.
Machado de Assis, a nossa figura solar, está sempre presente aos nos-
sos olhos, com a magnitude de sua humildade. Sem exemplo não se
apaga um instante de nossa memória: vemo-lo menino pobre, de ori-
gem obscura, descendo do morro para subir a esplanada resplandes-
cente da glória.

Conta a história que a Academia Francesa só tinha uma poltrona –
a poltrona do escritor que presidia os seus trabalhos.

Até aquela época (toda gente sabe disso) havia na França uma pro-
funda distinção de classes. Clero, nobreza e povo eram coisas absolu-
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tamente distintas. Eram assembléias onde se sentassem aristocratas e
dignitários da Igreja, os outros ficavam de pé. E na Academia France-
sa, havia escritores pertencentes às três classes.

Mas, acontece que La Monoye se fez candidato à imortalidade e o
Acadêmico Cardeal d’Estrées queria dar-lhe o voto. Mas, como prín-
cipe da Igreja, o cardeal no momento da eleição, não podia ficar de pé
nem também sentar-se em banco comum. Criou-se o impasse: ou se
arranjaria uma poltrona para o cardeal ou ele não iria à Academia. O
fato chegou aos ouvidos de Luís XIV.

Não haja dúvida, disse o rei, dêem-se quarenta poltronas aos se-
nhores acadêmicos.

A Academia Francesa era, como ainda hoje, uma instituição retin-
tamente aristocrática. Mas, com o oferecimento das quarenta cadeiras,
Luís XIV, sem lhe tirar o feitio fidalgo, impunha-lhe um colorido de
democracia.

A Academia Brasileira, como grêmio de seleção de valores intelec-
tuais, reveste-se de tons aristocráticos, como todas as academias do
mundo. No entanto é impecavelmente democrática, impecavelmente
fraternal.

Aqui dentro não há preconceitos de raça, nem preconceitos de clas-
se, nem preconceitos de escola. Para a Academia a inteligência não tem
pigmento. Tem ela as portas abertas para quem vem dos berços de
ouro como para quem desceu do morro como Machado de Assis.
Assim como no mar fanejam as bandeiras de todas as nacionalidades,
as bandeiras de todas as escolas literárias tremulam aqui dentro.

Teria a Academia encontrado no mundo um modelo que servisse
de plasmar a beleza de sua estrutura? Encontrou. A Igreja. A Igreja,
uma instituição milenarmente aristocrática. Os seus altos dignitários
são considerados príncipes. O trono do pontífice é uma cadeira de
ouro maciço.
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No entanto, não há, no mundo, entidade mais democrática do
que a Igreja. Apanha no campo um pastorzinho qualquer, mete-o
numa escola, guia-o para o sacerdócio, dá-lhe um bispado, ves-
te-lhe a púrpura cardinalícia, eleva-o ao trono papal e, às vezes, até
faz dele santo. A figura de Hildebrando (filho de uma mulher do
povo e de um guardador de cabras), que se tornou o grande Gregó-
rio VII, é um exemplo maravilhoso da conjugação – aristocracia e
democracia, que a Igreja, secularmente sábia, vem fazendo através
dos tempos.

Inteligênua sem infância

Nos idos de abril de 1927, radiante de mocidade, Olegário Maria-
no, esse grande poeta que nós todos admiramos e a que nós todos que-
remos bem, entrou nesta Casa.

No discurso de recepção Gustavo Barroso, exaltando a precocida-
de do autor de Enamorado da Vida, fez esta pergunta:

– Senhor Olegário Mariano, dizei-me, que idade tendes?
A mesma pergunta eu vos faço agora, Senhor Josué Montello.
Não me importa a vossa idade cronológica, que essa já aqui repeti

tantas vezes. Quero saber é da idade de vossa inteligência e da vossa
cultura.

Quando começastes a ser escritor? Há trinta, há quarenta, há cin-
qüenta, há cem anos passados? É que a vossa maneira de escrever não
teve infância.

Como apaixonado das coisas simples, gosto imensamente de me
servir de expressões populares. O povo, na sua candura, exprime-se às
vezes com propriedade maior que os próprios homens de letras.

Há uma expressão popular que é uma obra-prima de expressão. É
esta: “O que é bom já nasce feito”.
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Nascestes escritor. Não há que encontrar nos vossos livros os sinais
de criancice.

O vosso estilo já nasceu perfeito. É um estilo sóbrio, bem medido,
nobre, disciplinado. E espontâneo, sonoro, e enxuto, de beleza serena
e de fascinante cristalinidade.

Se fosse possível comparar prosa com paisagem, eu diria que o vos-
so estilo é uma paisagem ensolarada, não pelo sol do verão tropical
que sorve as fontes e cresta as plantas, mas pelo sol da primavera que
doira os vergéis e desabrocha as flores.

Vindes do Maranhão, Senhor Josué Montello, a terra em que, ou-
trora, melhor se escreveu no Brasil.

O destino teve o capricho de criar para a vossa terra, que também é
minha, a predestinação literária. Essa predestinação, vista através da
história, apresenta, às vezes, curiosidades interessantes. O homem a
quem el-rei de Portugal deu o imenso latifúndio da capitania do Ma-
ranhão era João de Barros, o grande escritor da era quinhentista. O
primeiro colégio de jesuítas que se fundou na capital maranhense e
que foi a primeira célula da formação intelectual de nossa terra, teve a
dirigi-lo um homem de letras – o Padre João Felipe Bettendorf, autor
da Crônica da Missão dos Padres Jesuítas no Maranhão.

A cultura das letras é companheira da história maranhense. Desde
os primeiros albores da evolução brasileira, os homens do Maranhão
estão preocupados com a pureza vernacular, com o estudo dos clássi-
cos e com os problemas das belas-letras.

O Maranhão do passado teve, de fato, a hegemonia da inteligência
nacional. O estudo de humanidades era, nas suas escolas, um culto sa-
grado. Os humanistas maranhenses (e eles eram tantos), o Brasil da
época apontava-os como os seus maiores humanistas.

Isso foi naquele período em que a terra onde nascemos teve o belo
cognome de Atenas brasileira – período dourado que encheu de res-
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plendência a história espiritual do País, período em que fulguraram
um filólogo como Sotero dos Reis – o criador da filologia brasileira –
um erudito como Odorico Mendes, um jornalista como José Cândido
de Morais e Silva – o Farol, um cientista do pulso de Gomes de Souza,
um prosador da sonora sobriedade de João Francisco Lisboa, um poe-
ta da grandeza e do esplendor de Gonçalves Dias.

Foi realmente uma época de alta beleza, de solidez e de profundi-
dade, mais duradoura e mais fecunda do que as épocas denominadas
escola mineira e escola baiana.

Três gerações de escritores gravitam na história literária da terra
maranhense. A primeira é a grande fase da Atenas brasileira que teve
como chefe a figura veneranda de Sotero dos Reis. A segunda (aquela
a que pertenço) é a da chefia de Antônio Lôbo, aquela formosa inteli-
gência que a atmosfera provinciana acabou matando. Antônio Lôbo
chefiou a terceira, que é a vossa.

E na rotação desses três períodos, desgraçadamente se vai tornando
uma acentuada tendência para o esmorecimento. A terra não deixou
de ser opulenta na seara da inteligência. Mas não há o entusiasmo anti-
go, que sacudiu o País, com a cintilação literária da nossa gente.

O Maranhão de hoje não é mais o Maranhão dos velhos tempos. É
a lei natural: tudo passa no mundo. Aquele período de grandeza pas-
sou, como passou a escola baiana, como passou a escola mineira.

Mas vós, Senhor Josué Montello, constituís, com o brilho de vossa
inteligência e a solidez de vossa cultura, um remanescente do Mara-
nhão de outrora.

O vosso amor ao estudo, a vossa preocupação em dominar as letras
clássicas, a vossa constante curiosidade espiritual, a limpeza vernácula
de vossa prosa, a sobriedade ática de vossa maneira de escrever, a justa
medida do vosso estilo, revelam que, apesar de terdes nascido muito
depois da hora solar da cultura do Maranhão, sois a ressurreição do
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escritor maranhense dos luminosos tempos em que a nossa terra era
uma soberba constelação de altos espíritos literários.

E isso é surpreendente, Senhor Josué Montello. Surpreendente por-
que se passa no mundo da atualidade. Na atualidade o mundo é um
mundo inteiramente diferente daquele que os homens de cabelos bran-
cos conheceram. A vida como que sofreu uma subversão profunda. O
planeta como se virou pelo avesso. Tudo é inquietação, tudo é irritação,
tudo é perturbação. Parece que estamos atravessando um fim de idade.

A mocidade de hoje, a nós os homens idosos, parece que pertence a
um outro mundo.

O Rio de Janeiro que Olegário Mariano, nos bons tempos, classifi-
cou de cidade maravilhosa, é hoje uma sucursal do inferno. A vida tor-
nou-se uma agonia.

A mocidade, essa passa por uma transformação que alarma e que
apavora a gente antiga. Nos velhos tempos, quando três, quatro ou
mais rapazes se encontravam, era para trocar impressões sobre os li-
vros que tinham acabado de ler; hoje eles se encontram para discutir a
partida de futebol do último domingo. Nas letras e nas artes parece
haver um pé-de-vento levantando uma poeirada que cega a gente.

E nessa época desabotoada e tumultuosa, vós, Senhor Josué Mon-
tello, vós apresentais um homem tranqüilo, com uma prosa bem vesti-
da, talhada na serenidade eterna dos moldes clássicos.

Todas essas virtudes formadoras de vossa mentalidade foram meti-
culosamente examinadas pela Academia e pesadas na balança dos su-
frágios que vos deram a vitória consagradora.

A tendência acadêmica é sempre para aferir valores. Aqui não há co-
teries, não há achas de lenha para por em fervura panelinhas literárias.

A Academia não tem dono. É completa a independência aqui den-
tro; cada um de nós é senhor de sua opinião e do seu voto e só é senhor
de seu voto e de sua opinião.
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A Academia é soberana. Premia o que lhe parece merecedor de láu-
rea, sem nenhuma influência lá de fora.

Senhor Josué Montello.
As botas de sete léguas fizeram com que madrugásseis na Acade-

mia, e a Academia, por ser eu vosso velho admirador e amigo, esco-
lheu-me para vos saudar, no momento em que transpondes as nossas
portas.

E eu o faço com a alma iluminada na mais alta festa da minha ale-
gria e da minha emoção.

A vossa entrada nesta Casa lembra-me um episódio da Bíblia – o li-
vro de vossa infância, lido todos os dias nos serões religiosos de vossa
família.

Depois de quarenta anos de caminhadas, o povo de Israel chega às
vizinhanças de Canaã – terra que Jeová lhe prometera. Vão acabar os
castigos do deserto, onde houve fome, onde houve sede, onde havia
escorpiões e serpentes como sopro de fogo.

Agora vai ser feliz a vida. Canaã é terra de regatos de águas e de fon-
tes. Nos seus campos mugem manadas de bois, balem rebanhos de
ovelhas. É terra de trigo, de vinhas, de figueiras e olivais; é terra de li-
nho, de azeite, de mel, de suavidade e de abundância.

Mas nem todo o povo de Israel pode entrar em Canaã. Só entrarão
as criaturas que não tiveram uma única vacilação de fé, aquelas que
nem um só instante descreram de Deus. O próprio Moisés, que con-
duziu o povo durante quarenta anos pelo deserto, o próprio Moisés
não pisará na Terra Prometida, porque nem sempre foi firme na sua fé
e mais de uma vez duvidou de Jeová.

Mas era preciso um homem que conduzisse aquele povo à Canaã
que, lá adiante, fulgia bela, rica, iluminada e verde.

Quem havia de ser esse homem? Por inspiração de Deus, Moisés já
o havia escolhido. Era Josué, filho de Nun.
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Josué tem todas as virtudes para entrar na Terra Prometida. Está
ungido de sabedoria e está ungido de fé – fé que nunca tivera um se-
gundo de vacilação e de dúvida.

Ao fechar os olhos na planície de Moab, Moisés entrega a Jesus o
povo que vinha conduzindo.

E Josué inicia a jornada em rumo de Canaã.
Para chegar a Canaã, é preciso lutar penosamente. Mas a fé, a gran-

de fé do filho de Nun, vai produzindo milagres pelo caminho. As
águas do Jordão abrem-se à sua passagem, como à passagem de Moisés
se abriram as águas do Mar Vermelho. Ao clangor de suas trombetas
ruem os muros da cidade e as muralhas das cidadelas. Para que o seu
povo não tenha que combater na escuridão, manda Josué parar o sol.

E glorioso e feliz entrou ele em Canaã com todo o Israel.
Vós, Senhor Josué Montello, me fazeis lembrar o episódio de Jo-

sué, filho de Nun. Caminhastes para esta Casa ungido de fé e sabedo-
ria, como o Josué da Bíblia marchou para a Terra Prometida. A vossa
sabedoria e a vossa fé fizeram suave o vosso caminho. O Jordão dos
julgamentos acadêmicos abriu-se, e de pés enxutos atravessastes para o
nosso lado. Ao clangor das trombetas de vossas obras, todos os obstá-
culos e todas as muralhas ruíram aos vossos pés. Vencestes tudo, tudo,
tudo.

Senhor Josué Montello: a Academia é a vossa Canaã.
Entrai.
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II

Resposta do Sr. Josué Montello à
Recepção do Sr. Cândido Motta Filho

Sessão solene extraordinária do dia
20 de julho de 1960

C om seu desvelo exemplar – desvelo dobrado de pai sem filhos
– cuidava de premunir a nascente instituição contra o mal de

sete dias, muito comum nas corporações da sua espécie. E a prova de
que nesse cuidado pôs também o seu gênio e que a Academia, tendo
sobrevivido ao seu fundador para zelar-lhe a glória através dos tem-
pos, correspondente agora a outras Memórias Póstumas de Machado
de Assis.

Chegais a esta Casa, Senhor Cândido Motta Filho, com a vida intei-
ramente realizada – na ordem particular, na ordem pública e na ordem
literária.

Em vosso lar, já ouvis a mais doce música, com que Deus dá ao ho-
mem uma idéia do canto dos anjos. Quero referir-me à algazarra dos
vossos netos. Na ordem pública, alcançastes a culminação da expe-
riência jurídica, na investidura de Ministro do Supremo Tribunal. Na
ordem literária, completa-se agora, com esta cerimônia acadêmica, o
ciclo da gloriosa ascensão a que vos elevastes pelos degraus de vossos
livros, na harmonia de uma existência exemplar, que se ajusta àquele



ideal da vida perfeita sonhada por Marco Aurélio e em que a vontade
da natureza se converte em nossa própria vontade.

O Exemplo de Aloysio de Castro

Entre os belos ensinamentos de vosso antecessor nesta Academia,
não sei se atentastes para a lição sutil por ele deixada em nosso Anuá-
rio. No 1ugar em que devia consignar, em sua notícia biográfica, a
data e o loca1, de seu nascimento, mestre Aloysio de Castro escreveu
apenas estas palavras, com a sobriedade de seu feitio: “Nascido no Rio
de Janeiro”. Sobre a data do seu nascimento, silêncio.

Evidentemente, não queria com isto adotar certo tipo de cronolo-
gia feminina que, segundo Coelho Neto, imita a do paganismo em re-
lação a Cristo, porque diminui à medida que avança.

O que Mestre Aloysio de Castro nos proporcionava, com o modelo
de sua existência fecunda, era o ensinamento de que não importa o tem-
po que se viveu, mas a obra que se realizou. E a dele, nos diversos planos
em que repartiu a inteligência, a cultura e o espírito público, colocava-o
entre as eminências desta instituição, como orador, como professor,
como cientista, como poeta, e ainda como músico, visto que ele também
o foi nas horas feriadas, cultivando amorosamente o seu piano.

É a esse mestre de ciência e poesia que vindes suceder nesta Casa,
Senhor Cândido Motta Filho, e eu quero ver nessa sucessão a linha de
afinidades que dá às nossas escolhas uma harmoniosa correspondência
entre os ocupantes da mesma poltrona acadêmica.

Quando batestes pela primeira vez à porta da Academia, o destino
se mostrou inclinado a satisfazer-vos a vontade; mas, à última hora, di-
rei melhor: no último instante, mudou de opinião. Assim se explica
que, pela diferença de um voto, o nosso companheiro Ivan Lins vos
haja precedido nesta Casa.
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Provavelmente tereis lido, para consolação desse desencontro entre
a vossa aspiração e o resultado eleitoral da Academia, estas palavras de
Machado de Assis, no Esaú e Jacó: “Não se luta contra o destino: o me-
lhor é deixar que nos pegue pelos cabelos e nos arraste até onde queira
alçar-nos ou despenhar-nos”.

Se a roda da fortuna não vos favoreceu, no primeiro momento,
nem por isso vos desaviestes conosco. Louis Guimbad, num pequeno
volume de história literária, contou-nos a luta de Victor Hugo, em
Cabriolets vers l’Académie, nas vezes sucessivas em que se candidatou. A
constância do alto poeta é lição que aproveita a todos os candidatos,
advertindo-os de que é o jogo das circunstâncias que decide as eleições
acadêmicas. Voltar a candidatar-se não diminui ninguém, quando se
tem como exemplo o exemplo de Victor Hugo.

Em carta a Joaquim Nabuco, Machado de Assis advertiu-nos que
não há desaire algum nas preterições ocasionais desta Casa. “O prete-
rido – acrescentava – não perde nada; ao contrário: fica uma espécie de
dívida, por parte da Academia, que não fará parar à porta, esquecido,
quem já tiver direito de ocupar cá dentro uma Cadeira.”

A Imortalidade e o Destino

Era precisamente o vosso caso, Sr. Cândido Motta Filho – o do
candidato à altura da Academia, e que não podia ficar esquecido à
nossa porta. No entanto, para que esta se vos abrisse, não era de mau
aviso deixar que o destino dispusesse os lances de seu jogo, até que vos
soasse a hora propícia – aquela em que os fatos acontecem, dando-nos
a sensação de que os nossos desejos também amadurecem e caem no
momento preciso.

Dir-se-ia que a imortalidade, tem igualmente a sua hora nos misté-
rios deste Mundo.
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Em seu discurso de posse, nosso companheiro Viriato Correia,
para dar uma idéia de suas lutas de candidato, contou-nos que tinha a
cabeça preta quando bateu pela primeira vez à porta da Academia, e só
conseguiu entrar com a cabeça branca. É que ele, nas várias vezes em
que se candidatou, não teve a intuição exata do momento adequado à
sua imortalidade acadêmica.

Recolho ao acervo de experiências do mesmo companheiro um
episódio que suponho bastante ilustrativo.

Medeiros e Albuquerque, desejando ardentemente que Viriato
pertencesse a esta Casa, escreveu, já gravemente enfermo, uma carta ao
Barão de Ramiz Galvão, presidente da Academia, para ser lida depois
de seu enterro. Nesse documento, o missivista comunicava aos colegas
a própria morte e enviava o voto, para o preenchimento da respectiva
vaga, em favor do contista maranhense. O Presidente viu na carta um
gracejo póstumo e não lhe deu andamento. Resultado: ainda nessa
oportunidade, Viriato não conseguiu eleger-se. E por que o Barão ex-
traviara a carta de seu confrade? – indagareis. Em resposta, eu vos peço
que redobreis de atenção. Na verdade, Viriato Correia não substituiria
nesta Casa o seu amigo Medeiros e Albuquerque. A vaga que lhe esta-
va reservada, à luz da teoria do destino a que aludiu Machado de Assis,
era – vede bem – a do próprio Barão de Ramiz Galvão.

Cito-vos agora outro exemplo, este da Academia Francesa. Quan-
do Edmond Rostand se candidatou à Academia, teve como concor-
rentes Stephen Liegeard e Frédéric Masson. Na Academia Francesa,
como sabeis, só podem votar os Acadêmicos presentes ao pleito, ao
contrário do que ocorre em nossa Academia, onde os ausentes, por su-
gestão de Joaquim Nabuco, têm direito a voto.

Rostand contava com dois votos abertamente contrários ao seu
nome: o de Sully Prudhomme e o de Albert Sorel. Deles não esperava
qualquer movimento de simpatia em seu favor.
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No dia do pleito, o destino começou a demonstrar a sua preferên-
cia pelo mestre de Cirano de Bergerac, excluindo da votação os seus dois
mais aguerridos adversários: o primeiro caiu de cama, com um ataque
de reumatismo, e o segundo, não pôde sair de casa, com uma doença
que prefere as crianças – o sarampo.

E há mais.
Trava-se o pleito, num clima de ansiedade. O quorum é de 18 votos.

A certa altura da eleição, Rostand alcança dezesseis votos, contra qua-
torze obtidos por Masson. A, votação se equilibra entre os dois, sem
que se possa prever, no desdobrar dos escrutínios, quem sairá vencedor.

E é nesse momento que o Acadêmico Paul Deschanel é chamado
pelo telefone à Câmara dos Deputados, de que é presidente. Descha-
nel tem de ir: trata-se de um assunto da maior urgência. E ele deixa o
recinto, antes da nova votação. Com a sua retirada, o quorum desce a
dezessete votos. Logo a seguir, fere-se novo escrutínio. E Rostand, ho-
mem de teatro, alcança nesse momento, por uma intervenção verdade-
iramente teatral do destino, os dezessete votos de que necessitava para
eleger-se Acadêmico.

Aí tendes, Senhor Cândido Motta Filho, dois exemplos ilustres em
abono de minha tese. Muitos e muitos eu vos poderia citar, na mesma
linha ilustrativa. Contento-me com êsses. E concluo, para chegar ao
vosso próprio exemplo, que a Academia não derrota ninguém, o can-
didato malsucedido é que não soube encontrar a hora de apresentar-se
à Academia. Quando concorrestes à sucessão de Afonso Taunay, tudo
levava a crer que seria tranqüila a vossa vitória. Mas a Academia, recu-
sando-vos o voto que vos elegeria, vos disse que não. A votação que al-
cançastes valia por um triunfo. E significava que desejávamos a vossa
companhia, embora adiássemos para outra oportunidade a vossa defi-
nitiva incorporação a esta Casa. É que a Cadeira que a Providência vos
reserva era essa em que vos assenteis agora – a Cadeira que Raimundo
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Correia fundou, com a sua lira de poeta e a sua toga de magistrado,
sob o patronato de outro juiz e poeta, Bernardo Guimarães, e em que
depois se sentaram Osvaldo Cruz e Aloysio de Castro, duas glórias da
ciência brasileira.

O Perfeito Acadêmico

Nesta Casa, até o dia de outubro em que levamos Aloysio de Castro
à vizinhança de seu pai no campo-santo, para que juntos despertem no
dia da grande chamada, era ele o modêlo proclamado do perfeito
acadêmico. Ninguém o excedia na doce cordialidade de seu convívio.
Nem encarnava de modo mais harmonioso as virtudes e qualidades
que compõem o padrão de cultura, correção, elegância e urbanidade
de nossas figuras exemplares.

A vossa tranqüila escolha para a sucessão de Aloysio de Castro rea-
viva-nos a verdade shakespeariana que Machado de Assis colocou no
começo de um dos seus contos. Hamlet observa a Horácio que há
mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia.

Para suceder ao perfeito acadêmico, na Cadeira fundada por um
grande poeta e magistrado, sob a glória de outro magistrado e poeta, é
que estáveis destinado, Senhor Cândido Motta Filho, com os vossos
lauréis de perfeito escritor e perfeito juiz, que há de ser aqui o compa-
nheiro perfeito, na linha de tradição deixada por vosso antecessor.

Estive a cotejar a vossa vida e obra de Aloysio de Castro, e a conclu-
são a que cheguei, nesse jogo de confrontos, é que vos assemelhais a ele
não somente na suavidade do convívio, mas também nas inclinações
do espírito, apesar desta dissociação limiar – ser um médico e outro
advogado; ele, professor da Faculdade de Medicina; vós, professor da
Faculdade de Direito; ele Diretor do Departamento Nacional de
Ensino; vós, Ministro do Supremo Tribunal.
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Há tempos, houve no Brasil uma Sociedade de Psicoanálises.
Quem imaginais, minhas Senhoras e meus Senhores, que haja sido o
seu Secretário-Geral? Aloysio de Castro – respondereis. E eu vos direi
que não. O Secretário-Geral da Sociedade de Psicoanálises, com sede
em São Paulo, era o mestre que hoje recebemos na Academia.

Ainda em São Paulo, funda-se uma Sociedade de Psicologia – e
sois vós, Senhor Cândido Motta Filho, o seu Presidente.

Ouvi agora, minhas Senhoras e meus Senhores, esta pequena pá-
gina em prosa sobre Florença:

“Eu tinha, naqueles dias, vivido a velha cidade fundada por Júlio César
e havia, não só participado daquele cenário de monumentos e de histó-
ria, como também do singular espírito que iluminava Florença. Vira,
do alto de San Meniato, o Amo silencioso e moreno, entre as alonga-
das planícies. E na paisagem, cujo colorido se diluíra nos discretos tons
do inverno, o campanille de Giotto, a torre do Pelazzo Vecchio, a
igrejinha franciscana de Santa Croce, o duomo de Santa Maria de Fio-
re, cuja cúpula milagrosa Brunelleschi construíra. Em tudo se insinua-
va aquela estranha sociologia demoníaca que configurava Von Martin,
como pórtico do Renascimento florentino. A arte e os negócios con-
fundiam-se no tumulto das ambições e do fanatismo. Em tudo era, ao
mesmo tempo, sutileza e força, ardil e arrogância.”

Ante essa imagem de Florença, verdadeiramente antológica no seu pri-
mor literário, concluireis que Aloysio de Castro teria dito também em
prosa o que já dissera em verso com a sua alma de poeta neste soneto:

De longes terras, da Florença antiga,
Em que sonhei da vida e da arte o sonho,
Comigo vieste: a novo sol te expondo,
Junto da porta que a nós dois abriga...
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Como cresce no campo a loura espiga,
Assim cresceste! O azul do céu risonho
Lembra-te a Itália! E ao ver-te, eu me entressonho
Do Amo a correr ouvindo a voz amiga.

Bendita a mão que te plantou, cipreste,
E a saudade do amor que em ti trouxeste!
No dia transitório em que hoje vamos,

Sinto-me eterno em teu altivo porte,
E o verde sempre vivo dos teus ramos
traz-me esperança para além da morte.

E se assim concluístes, incorrestes em equívoco. Porque é de Cân-
dido Motta Filho página em prosa sobre a velha cidade de raízes etrus-
cas, sobre cujas ruas estreitas Dante estendeu a sua sombra pensativa.

Senhor Cândido Motta Filho: a Itália cedo madrugou em vossa
consciência, quase a debruçar-se sobre o vosso berço, na figura daque-
la gorda napolitana, autêntica madona de Rubens, que vos acompa-
nhou na infância e de quem traçastes o perfil maternal, no mais recente
de vossos livros, evocando-a à luz enternecida com que Renan confes-
sou a dívida de seu reconhecimento às mulheres solícitas da Bretanha
que o ajudaram a caminhar.

Não somente ela, a gorda e alegre Filomena, vos ensinou o cami-
nho da Itália. Defronte de vossa casa, o velho tio Matteu parava de ba-
ter o martelo no sapato que remendava para responder ao vosso cum-
primento de menino com estas palavras efusivas: “Buon giorno, caro”!

Com esse velho sapateiro italiano, que era garibaldino e anticleri-
cal e sabia de cor Dante e Stechetti, aprendestes os dois poetas, na
madrugada da sua formação literária. Depois, foi a vez do velho Tisi,
livreiro do largo de São Bento, outro que vos levou às letras italianas,
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e vos pôs em contato com os livros de Farinelli, de Papini, de Mari-
netti e de Pirandello.

Datam desse tempo, ainda estudante, os vossos primeiros escritos, ins-
pirados na admiração pelo talento alheio. Num canto, com um livro – eis
a legenda de vossa existência estudiosa, sem que tenhais substituído, con-
tudo, o horizonte do Mundo pelo horizonte das páginas impressas.

A leitura é uma viagem – a viagem através dos livros. Nessa navega-
ção literária, há o leitor de pequena cabotagem, que se contenta com o
bordejar costeiro dos volumes de ameno convívio, e o leitor das gran-
des travessias de mar alto, que sai do litoral em busca dos largos itine-
rários, como os antigos mareantes das Sete Partidas do Mundo.

“Notas de Um Constante Leitor”

Cedo vos afizestes às grandes travessias, que se chamam Platão,
Dante, Shakespeare, Cervantes, sem desprezar, entretanto, a navega-
ção costeira dos mestres menores, e de todas as vossas viagens tivestes
o cuidado de ir guardando memória no vosso livro de bordo, que são
as Notas de um Constante Leitor.

Quero aqui confessar uma dívida, Senhor Cândido Motta Filho, que
não será somente minha, mas sim de muitos brasileiros de meu tempo.
Foi na minha Província, em São Luís do Maranhão, nos dias em que me
iniciava no gosto das letras, que recolhi nas vossas notas de leitura a car-
ta de navegar dos mestres italianos. O Papini, de L’Uomo Finito, que tão
bem traduzistes e explicastes, e o Pirandello, que exaltastes em muitos
de vossos trabalhos, eu os conheci, num primeiro contato deslumbrado
com os roteiros que me advieram dos vossos entusiasmos.

D’Annunzio nesses idos da juventude, era um dos ídolos do meu
culto e eu ainda recordo a sensação de surpresa que me deixaram na
adolescência estas palavras do Poeta, para sempre guardadas na me-
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mória: “A noite é onipotente e eterna. Quando eu quero a noite comi-
go, cerro os dedos e tenho a noite na concha das mãos.”

Na polivalência de vossos pendores intelectuais, há assim a inclina-
ção do espírito científico, que estabelece uma outra linha de concor-
dância com o vosso antecessor na Academia.

O Amor ao Clássico

A sedução dos valores clássicos levou Aloysio de Castro à paixão
da Itália – a Itália do mundo romano, que lhe deu o encantamento de
Virgílio e Horácio, e a Itália do crepúsculo medieval, que lhe abriu ca-
minho à paixão de Dante e Petrarca e lhe trouxe a nostalgia intelectual
de um autêntico patrício de Florença extraviado no século XX.

Sempre que as circunstâncias lhe propiavam uma viagem à Europa,
era para as margens do Arno que mestre Aloysio se encaminhava, refa-
zendo o itinerário poético da romaria à Igreja de Santa Croce, onde es-
tão o cenotáfio de Dante e o túmulo de Miguel Ângelo.

De uma dessas romarias, trouxe Aloysio de Castro a muda de um
cipreste florentino, que plantou à entrada de seu lar, na Rua Dona
Mariana, e era de ver-se o enlevo com que o tratava, falando-lhe cari-
nhosamente com a unção do devoto ante a relíquia de seu culto.

E ele, poeta do entardecer, para quem a poesia e a medicina tinham
em Apolo o mesmo deus romano, afinou um dia o verso pelo compas-
so do metro antigo e celebrou no soneto que já ouvistes a árvore que
nascera conterrânea de Dante.

Os antidanuzianos de vossa preferência, se não tiveram em mim o
dom de retirar o ídolo de seu nicho, pelo menos fizeram-me ver, naque-
les tempos de iniciação literária, que a Itália, na feição moderna de suas
letras, era mais do que a orgia verbal do Demônio Gabriel. Era Groce,
com a nova luz meridional de seu espírito crítico, e era também Piran-
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dello, a olhar comicamente a tragédia da vida e a rir de tudo para não cho-
rar. Se é certo, como lembrou Machado de Assis, que a criança é o pai do
homem, ser-me-á permitido afirmar que, em vossa personalidade, Senhor
Cândido Motta Filho, a paixão da leitura é um legado da infância.

Embora não houvésseis nascido numa biblioteca, como a persona-
gem de Anatole France, muitas vezes vos serviram de brinquedos os li-
vros da biblioteca paterna. Nesses momentos fostes Pierre Noziere
com o seu Plutarco.

Menino ainda, vosso pai vos levou à casa da Rua São Clemente
onde morava Rui Barbosa, e ali, em lugar de percorrer as salas e corre-
dores em busca das pequenas coisas que atraem a atenção das crianças,
ficastes a olhar a lombada dos livros na cidadela literária de trinta mil
volumes, disciplinadamente perfilados à espera do seu comandante. E
foi ele quem dali vos quis tirar, pela mão para que fôsseis olhar as ro-
seiras do jardim.

Rui Barbosa, se podia dar esse conselho, não dispunha, entretanto,
da própria lição para ilustrá-lo. Certo, lá fora, nos canteiros em redor
da casa, floriam as rosas, mas a verdade é que os olhos do dono por
trás das grossas lentes do pince-nez, se voltavam de preferência para os
florilégios literários, no silêncio de sua sala de trabalho.

E foi esse o exemplo que seguistes, meu eminente confrade.
Trocastes as flores pelos florilégios, mas não vos dissociastes da

vida com os livros. E foi este o outro exemplo que Rui Barbosa vos
proporcionou, avivando o exemplo paterno, que trazias no sangue e
na consciência.

Aquele homem franzino, que os livros tinham vergado pelo hábito
do estudo, soube ter a cabeça mais erguida do Brasil de seu tempo,
ilustrando a palavra com a dignidade, a atitude com a coragem pessoal,
a cultura com a ação, sem temer o tempo e os temporais na pregação
de seu evangelho cívico.
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Quando ele passa por São Paulo, conduzindo multidões com a co-
luna de fogo de seu verbo, tendes quinze anos e sois dos que o seguem.
Arma-se um conflito de rua em frente à casa que o hospeda e sois apa-
nhado por uma viatura no entrechoque do povo com a polícia. De
perna partida, sois levado para o hospital. E ali, à noite, quem vos apa-
rece? – É o próprio Rui Barbosa.

O Livro sobre Rui

Essa visita do mestre ao adolescente acentuou em vossa personali-
dade uma outra direção – a direção no plano político, que vos levaria à
meditação dos problema brasileiros e mudaria a cor da tinta de vossa
pena de escritor.

Em Rui, esse desconhecido, saldastes na maturidade a dívida da ju-
ventude, louvando num belo o mestre que moldou em parte o vosso
pensamento político e completou vosso pensamento jurídico, que vos
adviera das lições e do exemplo paterno.

Antes, havíes publicado, no estudo sobre Alberto Tôrres e o tema
de nossa geração, o libelo daquilo que vos parecia o excesso livresco de
Rui Barbosa e era mais a impressão de sua livraria que de seus livros,
com os quais viestes felizmente a aliar-vos em Rui, esse desconhecido.

Ouvi agora, minhas Senhoras e meus Senhores, esta breve página
de florilégio literário –

“Chegara o onze de outubro de 1901, quando, pela manhã, se
cerraram os olhos de meu pai. Logo à casa da Rua Marquês
Abrantes acudiu multidão de amigos e discípulos; logo chegou
Rui Barbosa para abençoar o morto no derradeiro sono. Aben-
çoou-o com lágrimas, porque, depois de contemplar a formosura
do rosto que empalidecera se retirou para o meu quarto de estu-
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dante, a sós comigo, sentou-se à beira do meu leito e aí, primeira e
única vez, o vi cobrir o rosto com as mãos e chorar de verdade,
chorar o bem perdido. Eu era moço, me edifiquei com a cena, ao
ver que aquele grande homem, tão ensinado na experiência da
vida e das coisas, nas suas formas inconstantes, ainda conservava a
grandeza de saber chorar.”

Direis que ouvistes, nessa imagem pateticamente huamana de Rui,
uma página de Cândido Motta Filho. E eu vos direi que ouvistes uma
página de Aloysio de Castro, numa nova concordância entre o empos-
sado desta noite e o seu antecessor nas glórias da Academia.

À semelhança de Aloysio de Castro, jamais vos afastastes um só dia
do modelo paterno. Dizia Stendhal que cada ser humano deve fazer
uma boa provisão de máximas ao traçar o seu roteiro nas estradas des-
te mundo. Mais importante que essa provisão de sabedoria popular é a
escolha de um modelo – o modelo que desejamos imitar. De todos os
modelos, o paterno, além de ser o primeiro com que nos defrontamos,
é o que nunca nos abandona, mesmo quando supomos estar distancia-
dos dele. Se não é a nossa fisionomia, é o nosso gesto; se não é a nossa
voz, é a nossa conduta; se não é o nosso pensamento meditado, é a
nossa reação instantânea em face da vida. E à meditação que vamos vi-
vendo, mais nos aproximamos desse modelo matinal, copiando-o por
instinto, o mais das vezes sem deliberada intenção, de tal modo que,
um belo dia, ao compor o laço da gravata ou sugerir uma providência,
dizemos conosco, na alegria de um reencontro: “Era assim que fazia
meu pai.”

Lente de Direito Penal na Faculdade de Direito de São Paulo, es-
critor de idéias liberais, grande advogado, o Dr. Cândido Motta ti-
nha também o pendor para a Medicina, como Francisco de Castro.
Nesta hora, nessa mesma poltrona, ele está convosco, na vossa emo-
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ção, nas vossas lembranças, no vosso modo de sentar. Talvez seja
dele essa mão canhota e esse feitio tímido. Portanto, poderiam sair
de vossa pena, trazidos por idêntica emoção, os versos em que o sau-
doso Aloysio de Castro, ao cantar a saudade de seu pai, reconhecia
que este não se extinguira na morte. E daí este fecho de um de seus
mais belos sonetos:

Ambos nós renascemos, Pai perfeito:
Pois se ainda em mim há coração que sente,
És tu que pulsas dentro do meu peito!

A Semana de Arte Moderna

Entretanto, devo assinalar uma dissociação importante que vos
separa de Aloysio de Castro: a atitude de rebeldia com que partici-
pastes da Semana de Arte Moderna. Mestre Aloysio jamais anuiria
em divorciar-se das formas clássicas e do rigor parnasiano. Queria a
vida como uma disciplina.

Uma noite, de volta de uma de suas pregações em favor dos escra-
vos, no Teatro Santa Isabel, Joaquim Nabuco resumiu o efeito do seu
discurso nesta palavra incisiva na folha de seu diário: “Pateado”. Dizia
o presidente Washington Luís que a vaia é o aplauso dos que não gos-
tam. Entre esta definição e aquele exemplo, podeis colocar a estrondo-
sa pateada com que fostes acolhido, na Semana de Arte Moderna, ao
tentar proferir uma conferência sobre o problema da cor no impressi-
onismo. Essa vaia gloriosa, parenta da que Nabuco recebeu no Teatro
Santa Isabel, é um título a mais para a vossa presença nesta Casa e nes-
te mesmo salão, Senhor Cândido Motta Filho.

Os historiadores do modernismo, no período polêmico de
1924, não podem esquecer estas três contribuições da Academia: o
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campo de batalha, o comandante da revolta e, por fim, a aceitação
do conflito.

O campo de batalha, como sabeis, foi este salão. A moldura, esta
mesma, conforme verifiquei há tempos por uma fotografia da peleja.
A tribuna tinha uma colocação propícia: não era ali, de frente para a
mesa; era aqui perto, de costas para o Presidente, que por sinal era sur-
do. De modo que Graça Aranha, comandando os seus jovens e bravos
insurretos, corria o risco de pregar aos convertidos, queimando à toa a
sua munição. E foi realmente o que se deu, no correr de sua conferên-
cia sobre o “Espírito Moderno”. Afora uma ou outra manifestação de
aplauso ou protesto, nos trechos em que o orador troou bordoadas na
corporação, tudo fazia crer que a sessão terminaria sem tumulto. E te-
ria sido um desastre, para a causa da literatura moderna, se nenhum sa-
rilho acontecesse.

Diz a sabedoria popular que não brigam dois quando um não quer.
Coelho Neto, ao fim da conferência de seu confrade, teve o gesto he-
róico, que faltava à propaganda do modernismo: aceitou o desafio de
Graça Aranha, entrando na briga em defesa da Academia E com isto,
minhas Senhoras e meus Senhores, este salão pegou fogo. Graça Ara-
nha saiu daqui carregado. Coelho Neto, também.

Considero o protesto de Coelho Neto, para a implantação do mo-
dernismo, mais importante que a conferência de Graça Aranha. Foi ele
quem criou a polêmica. Sem a sua reação bravia, a conferência do ou-
tro maranhense não teria a repercussão que teve. E esta repercussão era
essencial à criação do movimento de curiosidade em torno da insurrei-
ção literária que o mestre de Canaã chefiava com a juventude de seu es-
pírito novidadeiro.
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O Protesto de Coelho Neto

A Academia, Senhor Cândido Motta Filho, cometeu evidentemen-
te um erro fecundo, quando protestou pela palavra de Coelho Neto.
O protesto não participa de sua condição. Ela conta com o mais tenaz
dos aliados – o tempo. E sabe que, sendo perene, tem vida bastante
para ver a novidade de hoje convertida na velhice de amanhã. Não pre-
cisa ter pressa. É como Renan, no seu ceticismo risonho – coloca-se
acima das divergências, e espera.

Este mesmo salão, varrido pelo tumulto da batalha modernista, ilu-
minou-se depois, como nesta noite de festa literária, para receber aco-
lhedoramente os modernistas. E aqui estão Manuel Bandeira, Cassia-
no Ricardo, Alceu Amoroso Lima, Ribeiro Couto, Menotti del Pic-
chia, Guilherme de Almeida.

A originalidade da Academia, como instituição conservadora,
é que ela aceita os revolucionários, sem exigir que reneguem a re-
volução.

A rebelião modernista constitui em vossa vida, Senhor Cândido
Motta Filho, o encontro de duas vertentes: a vertente da vocação lite-
rária e a vertente da vocação política.

A vocação literária confinar-vos-ia ao gosto da escrita e da leitu-
ra, como um perfeito sibarita da cidade dos livros, se a vocação po-
lítica, que também trazeis no sangue, não vos impelisse a trocar o
silencio da biblioteca pelo ruído da rua, querendo ser alguém na
multidão.

O modernismo, que começava a aparecer, conciliou o escritor e o
político, e daí a pateada gloriosa que não vos deixou falar.

Crítico do movimento na sua primeira hora matinal, fostes o teórico....
E citava o exemplo dos escritores que sobreviveram até nós com a

glória de um único livro: Fromentin, La Fontaine, La Bruyère.

102 � Josué Montello



A verdade, entretanto, é que ele, como biógrafo, não contou jamais
a vida dos que escreveram pouco. Pelo contrário, seus temas têm sido
Chateaubriand, Dickens, George Sand, Proust, Victor Hugo, Voltai-
re, Alexandre Dumas: toda uma constelação gloriosa de Mestres polí-
ticos, cada um deles significando por si uma literatura.

Sem considerar a densidade dos vossos lucros. Senhor Cândido Motta
Filho, um malicioso poderia dizer que a vossa bagagem estritamente
literária é de quem viaja de avião e não quer pagar excesso de peso.

Dos quatorze livros que publicastes, somente três se enquadraram,
com rigor, na categoria das obras literárias: O Romantismo, O Caminho
das Três Agonias e Notas de um Constante Leitor. Os demais se distribuem no
campo do ensaio político e do estudo jurídico, alguns da maior im-
portância, e eu lembro, a propósito, para o destaque de um louvor, a
biografia de Bernardino Campos, em Uma Grande Vida, o ensaio sobre
Alberto Tôrres e o Tema de Nossa Geração e mais a Introdução à Política Moderna.

No entanto, como resultado de mais de quarenta anos de operosida-
de contínua, tendes cabedal de sobra para enfileirar nas estantes meia
centena de ensaios e estudos críticos, no plano puramente literário.

Não vos acuso, portanto, de exercer um controle demasiadamente
severo de vossa natalidade literária.

Acuso-vos de não trazer ao registro civil, sob a forma de livro, os
vossos artigos de jornal.

Logo que vos candidatastes, um amigo comum, o editor José de
Barros Martins, perguntou-me o que podia fazer em prol de vosso
triunfo.

Respondi:
– Apressando agora mesmo a publicação do livro dele.
Assim nasceu o volume recente das Notas de Um Constante Leitor, onde

reunistes ao acaso, na precipitação de quem atira ao fundo da maleta
de viagem a roupa que encontrava ao alcance da mão, alguns dos mais

� Discursos Acadêmicos de Josué Montello 103



belos estudos que eu tenho ultimamente lido e que bastariam para jus-
tificar esta noite triunfal.

Lá está, como exemplo, numa página de reminiscências a melhor
definição de Capistrano de Abreu: “Não foi um filósofo da história,
nem foi historiador completo. Mas foi um ponto de vista da história,
uma história como um rio volumoso que refletia em suas águas as re-
giões por onde passava.”

Testemunha do Nosso Tempo

Sois, nas vossas próprias palavras, uma testemunha de nosso tem-
po, e refletis esse testemunho na limpidez de vossos ensaios. E tendes a
sabedoria das frases felizes, como síntese de vossa meditação.

Lembro uma dessas frases ao acaso da memória. A personalidade
do romancista de Canaã, que analisastes de relance nas Notas de Um
Constante Leitor, cabe inteira nestas palavras de vosso estudo: “Graça
Aranha era demasiadamente esteta para ser renovador.”

Numa carta a Mademoiselle Leroyer de Chantepie, afirmou Flau-
bert que as crianças lêem para se distrair e os ambiciosos para se ins-
truir. Mas adiantou existir uma outra classe de leitores: os que lêem
para viver. É o vosso caso Senhor Cândido Motta Filho. A leitura é
uma condição de vosso espírito, dela necessitais como a essência da
vossa existência.

As literaturas antigas e modernas não têm segredos para vossa curi-
osidade. Mas não sois o leitor itinerante, que atravessa os livros de afo-
gadilho. Sois o amoroso da leitura, com o gosto do regresso às paisa-
gens literárias que nos encantaram. E daí, quando ergueis o olhar, de
volta dos panoramas intelectuais que se acham Unamuno, Ortega y
Gasset, Nietzsche, Renan, Croce, Spengler, Shakespeare, Hegel, Pi-
randello, Machado de Assis, Claudel, Gide, Rui Barbosa, as vossas ad-
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miráveis meditações marginais, que vos colocam entre as grandes figu-
ras do moderno ensaio brasileiro.

Tendes um compromisso a assumir com esta Casa: trazer do jornal
para o livro, na unidade de toda uma vida consagrada ao gosto das letras
e das idéias, o vasto cabedal disperso, que a vossa modéstia converteu na
luz por baixo do alqueire, da parábola das escrituras, mas que a Acade-
mia agora reclama, para o esplendor das suas novas glórias.

No dia de hoje, há sessenta e três anos, nasceu a Academia.
Esta noite é, de si mesma, no calendário acadêmico, uma noite de
apoteose. E traz consigo um motivo a mais de memória em nossas
efemérides.

É esta a primeira vez que a Academia Brasileira abre os seus salões
em sessão solene no Estado da Guanabara. E é expressivo que o faça
para acolher um homem de Piratininga.

Considero altamente significativa esta circunstância, sinal de que
deslocada para o Planalto Central a Capital do País, aqui permanece a
Capital de nossa cultura literária, simbolizada nesta instituição.

A fundação de Brasília, como sede administrativa e política da
República, fez crescer as responsabilidades da Academia, na guarda
de suas tradições intelectuais. Para que a Casa de Machado de Assis
não perca a sua fisionomia nacional é preciso que não se interrompa
a confluência de valores que partindo de vários pontos da Federação,
aqui por fim se encontram, identificados pela paixão das letras na ci-
dade que deu ao Brasil o seu mais perfeito escritor e o fundador desta
Academia.

Vindes de S. Paulo, Senhor Cândido Motta Filho, e nos trazeis
com a vossa presença o testemunho de que pensais assim.

Na carta em que, a 11 de agosto de 1958, me confessastes, com
uma ponta de diluída mágoa, a tristeza de vos ter faltado um voto para
a vitória na vossa primeira candidatura a esta Casa, pusestes estas pala-
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vras, como fecho epistolar: “Como no final de Hamlet, ao som dos
clarins de sua pompa fúnebre, digo: o resto é silêncio.”

Silêncio que se alongou, digo-vos eu agora, para que melhor se ou-
vissem, na sabedoria com que o destino constrói os seus caminhos –
os aplausos desta consagração.
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III

Resposta do Sr. Josué Montello à
Recepção do Sr. José Sarney

Sessão solene extraordinária do dia
6 de novembro de 1980

Elogio de José Sarney

“Um escritor dos mais altos de vossa geração e de nosso País.”

Se eu, nesta solenidade de posse, em vez de falar por último, de
acordo com a tradição da Academia, houvesse falado em primeiro lu-
gar, para vos dar as boas-vindas em nome de vossos confrades,
ter-vos-ia perguntado:

– Que viestes fazer aqui, Senhor José Sarney, se já tendes a vida ple-
namente realizada, no plano da glória política?

E não seria fora de propósito essa curiosidade em voz alta, nesta
noite, nesta hora e neste salão.

Porque existem, como sabeis, dois tipos de perguntas: umas, que
formulamos para que sejamos esclarecidos; outras que apenas formu-
lamos para nos regozijar com a resposta que já conhecemos.

Para quem alcançou na vida pública os cimos que já conquistastes,
como deputado federal, como governador do Maranhão, como sena-
dor da República, como presidente de um grande partido político, a



glória da Academia poderia parecer um título a mais, para adorno ou
enfeite da vossa biografia.

Ora, o primoroso discurso que acabais de proferir, e que este salão
aplaudiu com as suas palmas efusivas, já é, por si mesmo, a resposta à
minha pergunta. Acabastes de ser laureado na prova oral do ingresso
na Academia. Sois incontestavelmente um escritor, por vocação e apli-
cação, com o perfeito sentido da palavra esteticamente concebida.

Não sei de outro ofício – fora do sacerdócio – que traga em si maior
soma de responsabilidade do que o da escrita elevada à condição de obra
de arte. Cada um de nós – escrevendo – é a testemunha que está com a
palavra. O que dizemos, fixado no papel, lança-se para o futuro, como
um depoimento. Estamos presos ao nosso tempo, e a imagem desse
tempo está em nós, projetando-se na página que vamos compondo.
Machado de Assis, aparentemente fechado na sua arte, é o grande me-
morialista da sociedade que se movimentava à sua volta, quase sem dar
pela figura miúda e morena do romancista de Dom Casmurro.

Há dez anos, quando publicastes um de vossos livros mais notá-
veis, foi assim que Austregésilo de Athayde vos saudou, no seu artigo
do jornal:

“Primeiramente louvo a coragem do governador José Sarney ao pu-
blicar um livro de contos em pleno exercício de sua tarefa política
do Maranhão. Os homens de governo em geral consideram indig-
no de suas responsabilidades devotar-se às letras. Temem ser trata-
dos como literatos, o que no Brasil é ainda uma forma de incompa-
tibilidade com o senso prático do governante. Depois quero louvar
Norte das Águas, coletânea de contos, alguns dos quais ficarão ines-
quecíveis no patrimônio literário.”

Bastaria esse louvor, entre os muitos que então recolhestes, para
que vos orientásseis, ouvindo o canto de sereia do presidente da Aca-
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demia, no sentido desta Casa. Durante um decênio ficastes ao longe,
aguardando a ocasião propícia. Para que viésseis até aqui, nada mais fi-
zestes do que seguir o caminho que principiastes a percorrer, ainda
menino e moço, em nossa província natal.

Há trinta anos, ou pouco mais, quando vos iniciastes na vida públi-
ca, em São Luís do Maranhão, foi pelas letras que começastes. Como
na origem de toda vocação há um exemplo, nada mais natural do que
essa inclinação das primeiras horas. E nessa cidade, com uma ou outra
exceção, só se vêem praticamente monumentos a homens de letras. É
certo que o político Benedito Leite, dominando uma de nossas mais
belas praças, ali está por uma razão de ordem intelectual, visto que se
lhe repete a frase bravia segundo a qual preferia cortar a mão direita a
ter de assinar o decreto que suprimiria a Escola Modelo. O Duque de
Caxias, reproduzido no seu monumento carioca, foi colocado junto
ao Quartel da guarnição federal, longe do bulício de São Luís.

Na velha cidade, misturando-se ao povo, estão os poetas, os prosa-
dores, os mestres de que nos orgulhamos. Num dos extremos, er-
gue-se Gonçalves Dias, no topo de sua palmeira de mármore, cercado
de palmeiras vivas e verdes onde não cantam mais os sabiás. Não can-
tam na vida urbana, afastados para as matas distantes, porém cantam
nas nossas lembranças. Porque a “Canção do Exílio”, para quem teve
o privilégio de nascer no Maranhão, é, em qualquer tempo, a nossa
canção natural, pronta a dar forma aos nossos suspiros:

Minha terra tem primores
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite –
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o sabiá.
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Do outro lado da cidade, em pleno burburinho de sua praça princi-
pal, o grande João Francisco Lisboa, mais do lado, no bronze de seu
monumento, estava a ler um jornal; porém, na verdade, como jornalis-
ta, parece recolher as murmurações do povo à sua volta. Foi ali, ao pé
de seu monumento, que fizestes o vosso primeiro discurso político, e é
de supor-se pela veemência de vosso improviso, que João Lisboa, em-
bora de bronze, vos deu a sua atenção. Antes, já ele a tinha dado à mi-
nha geração, nos anos 30, quando por ali andávamos com a nossa far-
da do Liceu Maranhense. Um de meus companheiros, o poeta Sebas-
tião Correa, pequeno, olhos verdes, tocou naquele pedestal a melhor
ária de seu violino, ao saber que havia eclodido em São Paulo, em
1932, a Revolução Constitucionalista, e assim eu o recordei no meu
romance A Coroa de Areia. Eramos românticos, éramos poetas, e éramos
também políticos.

Ao contrário de vosso antecessor, que interpretava o pensamento do
povo na praça pública com o discurso que trazia escrito, tendes sido o
intérprete da multidão com o discurso que essa multidão instantanea-
mente vos inspira. Algumas vezes vos vi assomar no palanque dos comí-
cios, com o vozerio do povo em derredor. Aos poucos o silêncio se es-
tendeu na amplidão da praça, e era a vossa palavra que se alteava, fre-
mente, dominadora, até que as palmas explodiam, por entre a estralada
dos foguetes, no entusiasmo e na emoção de vossos correligionários.

Na Academia, a vibração usual é mais comedida. Lembra a do Se-
nado da República, que é igualmente a vossa casa. Mas a Academia
também sabe aplaudir com o júbilo desta noite, embora faltem aqui
os foguetes e os vivas do Largo do Carmo, em São Luís, ou os fogue-
tes e os vivas da Praça José Sarney, na cidade de Pinheiro, que vos
deu o berço.

Cumpre recordar que, antes de virdes ao nosso encontro, já figurá-
veis entre os membros efetivos da Academia Maranhense de Letras, de
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que fostes presidente. Estais assim afeito à vida acadêmica. Inspira-
nos aqui o bom convívio. Dizia Maurice Barrès, a propósito da glória
das Academias, que é mais fácil ser imortal vivo do que depois de mor-
to. Fizestes bem quando vos orientastes para a nossa companhia. Tra-
zeis para o acervo de nossas glórias todas as conquistas de vossa vida
pública, aureolada pelo saldo de juventude de que nos dais bom teste-
munho. Nossa imortalidade, ao contrário do que se presume lá fora,
não é a vida perene – é apenas o nome repetido. A repetição do nome,
que conduz à ressurreição da obra literária, constitui todo o nosso
mistério. Uma geração vai, outra geração vem, e assim como repetimos
os nomes dos nossos antecessores, nossos sucessores repetirão o nosso
nome, com igual sentimento de veneração afetuosa. A cerimônia desta
noite vos associa para sempre à poltrona de Tobias Barreto, de quem
disse Graça Aranha, no discurso com que saudou Sousa Bandeira, ter
sido talvez o pensador que, no Brasil, maior vastidão de infinito pôde
descortinar.

Estou inclinado a crer que, ainda em São Luís, vos iniciastes na fas-
cinação de Tobias Barreto por intermédio de Graça Aranha. Sim, é
verdade. Porque foi este, no seu livro de memórias, O Meu Próprio Ro-
mance, quem abriu à minha geração e à vossa, graças ao mesmo mestre,
Antônio Lopes, o caminho para a obra do mestre sergipano. Essa de-
voção cresceu conosco, e para perdurar pelo resto da vida, a despeito
de todo o mal que Tobias soube dizer, no calor da paixão polêmica,
contra os velhos padres do Maranhão.

Rodeado de escritores, quer nas praças públicas, quer nos nomes
das ruas e avenidas da capital maranhense, quer nos encontros dos ca-
fés e das salas de aula, tanto no Liceu quanto na Faculdade de Direito,
tínheis de encontrar a sedução das letras, que abria para o vosso espíri-
to o horizonte da vocação irreprimível.

� Discursos Acadêmicos de Josué Montello 111



Joaquim Nabuco, louvando-se na própria experiência, reconhecia
que as impressões da infância nos acompanham pelo resto da vida. E
ilustrava o reparo com a conclusão destas palavras: “Os filhos dos pes-
cadores sentirão sempre debaixo dos pés o roçar das areias da praia e
ouvirão o ruído da vaga.” Ele próprio, onde quer que estivesse, supu-
nha pisar a espessa camada de cana que cercava o engenho de sua me-
ninice e escutava “o rangido longínquo dos grandes carros de bois”.

Numa admirável página de recordações que publicastes este ano,
na imprensa de São Luís, no momento em que todo o Maranhão fes-
tejava o vosso primeiro meio século de vida triunfante, afirmastes
que, de vossa infância, além do culto que vos inspiraram vossos pais,
guardastes as imagens de dois avós: um, o velho José Adriano da
Costa, pelo lado paterno; outro, o velho Assuero, pelo lado materno.
Do primeiro, deixastes este depoimento: “Os primeiros anos de mi-
nha vida são povoados pela visão desse avô de hábitos rígidos e aus-
teros, que lia Casimiro de Abreu e amanhecia tangendo os animais a
recitar os clássicos. Sua estante de vidro tinha Herculano, Eça, Ca-
milo e, dos brasileiros, Gonçalves Dias, Fagundes Varela. E de Ca-
mões, não só conhecia de memória os Cantos de Os Lusíadas, como as
redondilhas e os sonetos.”

O outro, o velho Assuero, nascido na Paraíba, enraizado no Mara-
nhão pela família, vos confessava, aos noventa anos, que era perdido
por três coisas: mulher, política e rapé.

Um dia, ouvindo o velho Assuero falar com saudades de seus tem-
pos nordestinos, vós lhe perguntastes se ele queria voltar à Paraíba. E a
resposta foi imediata:

– Não, meu filho, se a minha alma tiver vergonha, não sairei mais
do Maranhão. Até neto governador eu já tive...

Esses dois avós explicam – como há pouco reconhecestes – os dois
caminhos de vossa vida: sois escritor, continuando a sensibilidade lite-
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rária do velho José Adriano da Costa, e sois político, continuando a
argúcia, a paixão e o espírito de luta do velho Assuero.

E como ambos vieram do povo, tangendo o seu gado ou amassan-
do o barro da própria casa, trazeis no sangue a alma da vossa gente,
com o sentimento de sua simplicidade e de sua índole combativa, re-
fletidas no vosso modo de ser e na vossa tenacidade.

Rátif de la Bratonne era de parecer que os pais são os nossos deuses
visíveis. Para vós, Senhor José Sarney, não apenas os pais, que vos de-
ram a vida e a formação para o mundo, são esses deuses visíveis, mas
também os avós, que perduram convosco, e repentinamente repontam
num gesto, numa palavra, num impulso, numa reação instantânea,
dando-vos a certeza de que eles vos acompanham, amalgamados ao
vosso ser.

Se um vos trouxe à Academia, repetindo-vos as estâncias de Os
Lusíadas, ambos fizeram de vós o intérprete do povo, com o gosto
de suas cantigas, a sedução de sua sabedoria, a atração de seus fol-
guedos, e a identificação com as suas revoltas e aspirações. Por ve-
zes, ao falardes na praça pública ou na tribuna do Senado, imagi-
nais que sois vós que estais com a palavra. Não, não é verdade: são
eles que prevalecem nos vossos arroubos, que se exaltam na vossa
eloqüência, que se retraem nos vossos silêncios, e que também vos
advertem, nos momentos em que o homem público se volta sobre si
mesmo e se interroga sobre os seus caminhos e descaminhos. Por-
que a verdade, Senhor José Sarney, é que cada um de nós traz consi-
go a sua árvore genealógica.

O povo de que sois intérprete, tanto no plano político quanto no
plano literário, tem por instinto natural o gosto das letras. Não é
preciso ouvir uma cantiga de bumba-meu-boi, em junho, pelo São
João, para sentir esse pendor na toada e nos versos dos cantadores
maranhenses. Por vezes, numa conversa de rua, no Portinho, no Cais
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da Sagração, no Largo do Desterro, surpreendemos uma palavra,
uma frase, ou uma simples entoação, que confirma a inclinação lite-
rária de nossa gente.

O saudoso Thiers Martins Moreira, numa de suas idas a São Luís,
quis ouvir gente do povo sobre o famoso navio de onde sai, numa pra-
ia maranhense, todas as sextas-feiras, o Rei Dom Sebastião, de Portu-
gal. E interrogou a mulher rústica que, no fundo de uma barraca, ven-
dia café:

– A senhora já viu esse navio?
A mulher alongou o olhar, e não tardou a responder, despertando a

atenção de Aurélio Buarque de Holanda, que acompanhava o diálogo:
– Vi dizer que passava esse navio antigo.
E Aurélio, para Thiers, de olhos crescidos:
– A resposta dessa senhora é um perfeito verso alexandrino.
Assim, na orla do cais, em São Luís, os versos hão de ter vindo tam-

bém ao vosso encontro, naquela língua certa do povo, a que se referiu
Manuel Bandeira num de seus poemas. Por isso, ainda menino e
moço, Senhor José Sarney, aprendestes com a nossa gente a aprimorar
a sensibilidade estética da palavra, podendo interpretar nestes versos
matinais os rumores à vossa volta:

O sino bate
bate na torre
na velha torre
da velha Sé.
O vento vem
vindo de longe
o seu gemido.
Os homens duros
de olhos tristes
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levantam o corpo
do marinheiro
de olhos fechados
sob a lingada.
E o vento parte
parte nas ondas
bate nas croas
e vai chorando
as três Marias
que ficaram à espera
de quem não veio
do cais do porto.
Rosa que morre
vento que bate
sino que plange
na torre velha
da velha Sé:
As três Marias
do cais do porto.

Ao tempo em que publicastes esse poema evocativo, que tem para
mim rumor nostálgico das marés maranhenses, já tínheis vosso grupo
de companheiros. Eram poetas, prosadores e artistas plásticos, que se
reuniam ao fundo de uma movelaria, no centro de São Luís. Lembro
alguns deles: Bandeira Tribuzzi, Carlos Madeira, Luís Carlos, Lago
Burnett, Ferreira Gullar, Domingos Vieira Filho, Lucy Teixeira,
Antônio Luís. A esses companheiros dedicastes o vosso livro de es-
tréia, A Canção Inicial.

E é nesse livro matinal que vos interrogáveis:
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Mundo, meu mundo
que vários caminhos
em ti vão dar?

Já então a vida nos obrigava a tentar decifrá-la com a ansiedade
própria dos moços que anseiam encontrar a vereda esquiva que os há
de levar à estrada real. E não vos faltava, nessa hora apreensiva, o senti-
mento trágico do mundo, expresso nestes versos:

Meus olhos estão cobertos de noite
para olhar o tempo, o casario e o muro
envelhecerem.

Por fim, nesse repassar de lembranças mortas, haveríeis de des-
cobrir, como uma síntese, como um símbolo, nas velhas paredes
fendidas,

o musgo e o tempo escondidos nos escombros.

É curioso que, em A Canção Inicial, falte a nota política que seria in-
dicativa da vossa personalidade, ali mesmo, na nossa linha rebelde. Tí-
nheis olhos para ver os meninos abandonados e para contemplar as
águas do Bacanga. Mas ainda dormia no vosso espírito a força empre-
endedora que represaria essas mesmas águas, na hora em que o político
dominaria o poeta, sem contudo destruí-lo – dando-vos a poesia de
ação construtiva.

Não quero ir adiante sem me deter um momento para vos falar de
nossa ilha de São Luís. Alteada nas suas colinas, a olhar o mundo em
volta pelas janelas de seus mirantes, dir-se-ia esquecida de si mesma,
com seus sobrados velhos, seus azulejos, suas fontes públicas, suas
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ruas estreitas. Já escrevi sobre ela e a sua gente sucessivos romances, e
sinto que ainda não contei tudo quanto me inspiram aquelas sacadas
de ferro, aquelas calçadas de cantaria, aqueles balcões sobre a rua. Não
sei se já reparastes que há uma espécie assim de riso divertido nos bei-
rais de telha de nossos sobrados. Como que esses beirais dali nos ob-
servam, com seus bigodes retorcidos para o alto, ao mesmo tempo que
se enchem de luz as casas espaçosas com os braços abertos das janelas
escancaradas.

No entanto, convém advertir que o povo sereno que por ali
transita, ladeiras abaixo, ladeiras acima, traz consigo a vocação da
rebeldia. Lembra-nos José Veríssimo, na sua História da Literatura
Brasileira, que, no século XVII, o governo português mandou fazer
devassas contra os homens versistas de São Luís. Sinal de que, já por
esse tempo, o riso maranhense tinha o seu pico político. Nesse
mesmo século, precisamente em 1654, ao pregar ali, junto ao mar,
o seu famoso sermão aos peixes, à maneira de Santo Antônio diante
do Adriático, o padre Antônio Vieira chamou por eles, para lhes
dizer que nós, maranhenses, vivíamos a nos comer uns aos outros. O
grande jesuíta, agastado conosco não nos passou a mão pela cabeça.
Pelo contrário: foi severo, foi implacável. E por quê? Porque, sem
outro recreio na cidade pequena distraíamos a nossa imaginação
com a vida alheia. Murmurava-se nas ruas e praças, murmurava-se
no interior das igrejas, e com graça, e com riso, e com malícia con-
tente. Defeito? Não: excesso de fantasia, pendor para o pico e o tra-
vo de ironia e da graça.

Sem isso, com que distrairíamos as nossas horas? No século XIX,
quando a imprensa apareceu no Maranhão, logo floresceram os pas-
quins políticos, em que as facções se digladiavam em bom português.
Por vezes, eram gigantes que se batiam: de um lado, Sotero dos Reis;
do outro, João Francisco Lisboa.
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Certa feita, assistindo por acaso a um bate-boca de orla de calçada,
ouvi uma mulher do povo dizer ao peixeiro, que lhe vendia o peixe
furtando na conta:

– O senhor está querendo fazer machavelismo comigo!
Machavelismo? Que era aquilo? E de pronto me acudiu: maquiave-

lismo. A palavra erudita, corrente nos pasquins políticos locais, vulga-
rizara-se de tal forma, com a pronúncia imposta pelo ch da grafia origi-
nária, que ali estava ela, na língua do povo, como um testemunho a
mais da glória universal do mestre florentino.

A política e as letras, Senhor José Sarney, se já não estivessem har-
monizadas em vossa personalidade como herança de vossos antepas-
sados, encontrariam essa concordância na índole do povo de que sois
representante. Igual concordância se observa na vasta linhagem de al-
tas figuras maranhenses que vos antecederam no mesmo privilégio, e
de que cito algumas, ao acaso da memória: João Francisco Lisboa, So-
tero dos Reis, Odorico Mendes, Gomes de Souza, Coelho Neto, Go-
dofredo Viana, Domingos Barbosa, Dunshee de Abranches, Humber-
to de Campos, Clodomir Cardoso, Viriato Correia, Astolfo Serra.

Na casa dos trinta anos, pelo voto conquistado na praça pública,
subistes as escadas do Palácio dos Leões, em São Luís, para governar
o Maranhão. Antes de vós, somente outro poeta, Astolfo Serra, ti-
nha alcançado a mesma glória. Vínheis dos sonhos líricos, tínheis
passado pelo realismo necessário da experiência política, na Câmara
dos Deputados.

Churchill dizia que o político deve ser capaz de prever o que vai
passar-se amanhã, o que vai passar-se mês que vem, e o que vai pas-
sar-se no próximo ano, com uma condição: a de saber explicar depois
por que nada do que ele previu aconteceu.

Convosco ocorreu exatamente o contrário. Em cada governante
deve coexistir um bom profeta. Esse profeta há de anunciar o futuro,
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para saber cumprir esse futuro na hora adequada. E foi exatamente o
que ocorreu convosco. Tudo quanto anunciastes, ao predizer um Ma-
ranhão novo, despertado nas fontes de sua riqueza, com uma perspec-
tiva otimista para o seu futuro, realmente aconteceu. O homem de
ação, em vossa personalidade, suplantou o poeta. Este sonhou para
que o político realizasse o seu sonho.

José Bonifácio, o moço – que também foi político – imaginava o
poeta como um cisne em lago de ouro

nas águas a boiar.

Em vez de ficar boiando nas águas maranhenses, como o cisne do
símilo de José Bonifácio, preferistes erguer uma ponte sobre as águas
do rio Anil, e com isto abristes caminho à expansão natural de São
Luís, criando condições objetivas para a preservação da velha São
Luís, dos sobrados de azulejos, das sacadas de ferro e das calçadas de
cantaria.

Ano passado, quando eu supunha que éreis todo da vida políti-
ca, sem tempo e espaço para as vossas letras, eis que retornastes à
poesia, com os vossos Marimbondos de Fogo, a anunciar-nos, nesta
Homilia do Juízo Final:

Tenho um encontro com Deus:
– José!
Onde estão as tuas mãos que eu enchi de estrelas?
– Estão aqui, neste balde de juçaras e sofrimentos.

Em 1969, o editor José de Barros Martins, conhecendo o senti-
mento de afeição que me prende à vossa pessoa, enviou-me para Paris,
onde eu então residia, os originais de vosso livro de contos maranhen-
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ses, Norte das Águas, convidando-me a escrever sobre as vossas narrativas
de inspiração regional uma nota introdutória.

Não me espantei, como o Presidente Austregésilo de Athayde, ao
ver o governador José Sarney publicar um livro de contos. Eu sabia
que o escritor não se dissociara do governante ao subir os degraus da
escadaria de mármore do Palácio dos Leões. E também sabia que o
povo maranhense olhava com bons olhos esse ato público de fidelida-
de literária.

No alvoroço do novo livro, tínheis me telegrafado, com a notícia
alvissareira. E logo vos escrevi, comungando de vosso entusiasmo:

“Teu telegrama, com a notícia do novo livro, deu-me a alegria
condizente com um sol de primavera neste inverno de Paris. De re-
pente, um céu azul, sol nas calçadas e nas árvores, os capotões pen-
durados no braço – e o teu telegrama. Parabéns ao Maranhão, em
primeiro lugar; depois ao Brasil.”

Nas palavras de caloroso aplauso que mandei ao vosso editor,
tive ensejo de acentuar, a propósito dos dois lados de vossa perso-
nalidade: “José Sarney ao mesmo tempo que faz política, faz litera-
tura, e com esta característica: como político, não é literato; como
homem de letras, não é político.”

E acrescentei, linhas adiante, para melhor objetividade de meu pen-
samento:

“Mas a verdade também é que, se não tivesse feito política, per-
correndo o Maranhão em todos os sentidos, para conhecer-lhe os
problemas e ouvir o seu povo, o escritor José Sarney não teria acu-
mulado a soma de experiências e de conhecimentos que se encon-
tram hoje nos seus contos. É que, nesse mestre de arte de contar his-
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tórias, o saber maranhense é a própria substância novelesca. Ele está
para o Maranhão como Simões Lopes Neto está para o Rio Grande
do Sul, Afonos Arinos para Minas Gerais, ou Valdomiro Silveira
para São Paulo: a profunda identificação do escritor com a sua terra
e a sua gente deu-lhe a matéria e a forma de criação literária.”

Agora mesmo, para escrever este discurso, andei a reler o Norte das
Águas e quero dizer-vos, meu caro confrade, que nele tendes aquele li-
vro para o qual efetivamente nascestes. Dizia André Maurois, espanta-
do com a própria bagagem literária, que a viagem para a posteridade
não se há de fazê-la com excesso de peso. De tudo quanto escrevemos,
sobrepairam uns tantos livros, ou apenas um único livro, que acompa-
nha o nosso nome pelo tempo adiante. Já tendes assim o vosso livro,
com o qual, à maneira de Rousseau com as suas Confissões, podereis
comparecer diante de Deus, ao soarem as trombetas do Juízo Final.

Ouço Mestre Aurélio Buarque de Holanda, que leu vosso livro
com soberba atenção e dele retirou palavras e frases, para abonar vá-
rios verbetes de seu Novo Dicionário da Língua Portuguesa com exemplos
recolhidos no Norte das Águas. Que mais era preciso para a vossa con-
sagração?

Ninguém vos acusará de excesso de peso à hora da viagem para a
posteridade. E é essa uma característica de vossos antecessores nesta
Academia: todos eles, na Cadeira 38, se contiveram na bibliografia co-
medida. Nenhum se derramou por muitos volumes no plano literário.
E nessa bibliografia reduzida, um ou dois livros em destaque, sobrele-
vando aos demais.

O fundador da Cadeira, Graça Aranha, teve mesmo esta originali-
dade na crônica das Academias: integrou o corpo de fundadores de
nossa instituição, em 1897, sem ter livro publicado. Canaã, seu pri-
meiro livro, só viria a sair no século seguinte, em 1902. Podemos di-
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zer, por isso mesmo, que o grande escritor entrou na Academia a cré-
dito – para depois saldar a dívida tinindo sobre a mesa as suas moe-
das de ouro.

Já se observou, a propósito da poesia de Rilke, que seus versos líri-
cos, embora tivessem apenas o som de uma folha caindo, comunica-
vam as suas vibrações às almas mais afastadas.

Na verdade essa comunicação não há de ser privativa da poesia líri-
ca ou do verso de Rilke. É consubstancial à obra de arte literária, todas
as vezes que esta traz em si a marca do texto plenamente realizado.

Quem vos ouviu na tribuna política, veemente, convicto, dificil-
mente vos reconhecerá na vossa prosa literária, de que dou aqui apenas
um curto exemplo, extraído de uma de vossas mais belas histórias, Me-
rícia do Riacho Bem-Querer: “As Cajazeiras, fazenda antiga e longe: ses-
senta léguas no rumo do Maranhão das outras bandas, este que vai en-
viesado na direção do Gurupi. O casarão grande e espichado como ja-
bota, com seu varandão de abas caídas, telhas pretas e pesadas. Ao
lado, a loja de secos e molhados, miudezas e fazendas. Cavalos na por-
ta, tropeiros, tropas, burros, jumentos e os homens no meio. Cargas de
babaçu e de arroz. Pesa e faz a conta, avia e volta. O estalo dos relhos
no lombo dos animais.”

É um quadro apenas. Mas só ele nos basta para dar a imagem ní-
tida do escritor que chega hoje a esta Casa. Não se lhe pode retirar
ou acrescer uma só palavra. André Gide confessava ter querido fa-
zer de sua frase um instrumento tão sensível que a simples alteração
de uma vírgula seria suficiente para deteriorar-lhe a harmonia. No
vosso texto em prosa, Senhor José Sarney, não direi que houvésseis
chegado a tais requintes de premeditação e polimento estilístico.
Não. Pertenceis a outra família de escritores. Àquela que improvisa
o seu texto, cedendo à inspiração momentânea. A elaboração da pá-
gina se faz nos intervalos da escrita, por um processo gradativo e
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misterioso, que, de súbito se abre à flor da terra, com a beleza nova
de suas cores imprevistas.

Não quero concluir sem uma alusão à dedicatória do Norte das
Águas. Dedicastes o vosso grande livro a Nazaré e a Odylo Costa, filho
– “da família dos Boasgentes, consangüíneos dos Bonsdeuses!” Ah! a
alegria que teria Odylo, na apoteose desta noite, que também seria
dele, como partícipe de vossa vitória. Imagino essa alegria pela que eu
próprio experimento, ao vos saudar em nome de nossos confrades.

Quando vos candidatastes à Academia, visastes à sucessão de um
grande escritor, que foi também um grande político, mas na verdade
tínheis também outra intenção – a de fazer voltar às glórias de nossa
terra a Cadeira aqui fundada por nosso conterrâneo Graça Aranha e
que hoje vos pertence, com o aplauso e o júbilo de todos nós.

Lembra-nos Machado de Assis, no discurso proferido na cerimô-
nia de lançamento da pedra fundamental da estátua de José de Alen-
car, no Rio de Janeiro, que o grande escritor, ao desenganar-se dos ho-
mens e das coisas, nos reveses da luta política, “volveu de todo às suas
queridas letras”. E adiantava mais o mestre de Dom Casmurro, com a
sua fina experiência da vida: “As letras são boas amigas; não lhe fize-
ram esquecer inteiramente as amarguras, é certo; senti-lhe mais de uma
vez a alma enojada e abatida. Mas a arte, que é a liberdade, era a força
medicatriz de seu espírito.”

Vindes aqui como escritor, sem vos despojardes de vossa condição
política. Já provastes, no vosso primoroso discurso que uma se harmo-
niza com a outra, na personalidade de tantos de nossos confrades, a
começar por Machado de Assis. Rui, o grande Rui, é o mais alto
exemplo dessa concordância perfeita. E o atual presidente do Senado,
nosso companheiro Luís Viana Filho, está ali à mão, como o exemplo
acadêmico ao alcance de vossos olhos, sempre que vos sentais na vossa
cadeira parlamentar como representante do Maranhão.
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Volto a dizer-vos que sois legitimamente um escritor, Senhor José
Sarney, e dos mais altos de vossa geração e de nosso País. O Maranhão
se orgulha de vos ter entre os seus filhos mais ilustres, honrando as tra-
dições intelectuais que nos vêm de um João Lisboa, de um Graça Ara-
nha. Bernanos reconhecia, ainda moço, que é preciso permanecer fiel
às grandes paixões da adolescência ou desaparecer antes delas. Perma-
necestes fiel às vossas letras, que vos seduziram na juventude. Nada
mais natural do que o lugar definitivo que tendes agora nesta Acade-
mia. E só eu sei a emoção com que vos vejo sentado nessa poltrona,
com o vosso chapéu de plumas, a vossa espada (pernambucana) e o
vosso colar acadêmico, a reluzir, com tanto júbilo e em tão bela noite
de glórias, os doirados de vosso fardão.
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IV

Resposta do Sr. Josué Montello à
Recepção do Sr. José Guilherme Merquior

Sessão solene extrordinária
do dia 11 de março de 1983

Nosso primeiro encontro ocorreu em Paris em 1968, e durou
dois anos de convívio afetuoso; nosso segundo encontro

ocorreu ano passado, com a vossa eleição para esta Academia, e vai du-
rar o resto de nossas vidas.

Como vedes, dou à palavra encontro, nesta oportunidade, não o
sentido dos caminhos que se cruzam ou tangenciam, mas o dos es-
píritos que se reconhecem, logo descobrindo entre si a concordân-
cia das idéias e sentimentos, com a qual se alicerçam as amizades
verdadeiras.

Em 1968, fostes meu colega e companheiro, na Embaixada do Bra-
sil; hoje, sois meu confrade.

Quer isso dizer que vamos caminhar lado a lado, fraternalmente,
pelo tempo adiante. Não cometo o despropósito de afirmar-vos que
envelheceremos juntos, mas posso perfeitamente pedir a Deus que me
permita assistir ao despontar de vosso outono, lembrando-vos ainda
este reparo de Joaquim Nabuco, no discurso de inauguração da nossa
Academia: nesta Casa, os velhos não têm velhice.



Há quase vinte e oito anos, na mesma tribuna em que há pouco nos
falastes, eu tive ensejo de afirmar, exibindo neste salão os meus saldos
de juventude:

“O velho conflito entre epiléticos e paralíticos, com que Ortega y
Gasset resumiu o antagonismo das gerações que se sucedem, jamais
prevaleceu na Casa de Machado de Assis, em cuja altitude espiritu-
al os acadêmicos podem ser comparados, em relação ao tempo que
vai fluindo, aos pastores do topo da montanha, na tradição incaica
do dilúvio universal: à medida que as águas subiam, a montanha
também subia – e salvava os pastores.”

Quase que eu poderia dizer, repassando a vista pela vossa obra, que
chegastes a esta eminência subindo os degraus de vossos livros. Cada um
deles, na verdade, compôs o caminho ascensional que vos propiciou
este patamar. A muitos de nossos predecessores, estas altitudes serviram
de pretexto à insularidade da torre de marfim. Ou pelo menos deram
ensejo ao descanso do guerreiro que alonga o olhar para o horizonte, já
cansado de guerra, como a Teresa Batista do nosso Jorge Amado.

No vosso caso não vai ser assim. Sois daqueles que nasceram
com a vocação e o gosto da ação literária. E ação que transborda da
coluna de jornal e da tribuna universitária ou acadêmica para o
contexto do livro. Mas não tendes o gosto do livro pelo livro, no
sentido acumulativo da obra do escritor. Tendes o gosto do livro
como instrumento de ação pública, porque sois, concomitante-
mente, um escritor e um político. Como Nabuco. Como Rio Bran-
co. Como Otávio Mangabeira. Como João Neves da Fontoura,
para citar apenas alguns de nossos antepassados na Academia, e
para os quais a palavra escrita, como substância da obra de arte,
sempre teve no pensamento político a sua inspiração essencial. Um
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exemplo vivo? Ali está: Afonso Arinos. Outro? Barbosa Lima So-
brinho. Outro mais? Alceu Amoroso Lima.

Quatorze livros compõem, até este momento, o vosso acervo de escri-
tor. Começastes com um livro de crítica e estética, Razão do Poema, estudan-
do Ronsard, Bocage, Joaquim Cardozo, Hoffmann, Gonçalves Dias,
Drummond, Murilo Mendes, Cassiano Ricardo, João Cabral de Melo
Neto. E com uma singularidade a mais: a de introduzirdes em nossas le-
tras, com o ensaio Estética e Antropologia, nesse livro, os conceitos de antro-
pologia estrutural de Lévi-Strauss, ligados à reflexão estética. Quer isso
dizer que, estudando a poesia alheia, quer nacional, quer estrangeira, vossa
reflexão constituiu pretexto, desde cedo, para o universalismo das idéias
modernas, retomando assim o caminho com que Sílvio Romero, no sécu-
lo XIX, renovou entre nós a crítica literária, ajustando-a a um plano de re-
flexão científica que sensivelmente a enriquecia e transformava.

Toda a vossa obra vai desdobrar-se na mesma direção. Ou seja: a da
atualização cultural em função da literatura nacional. Mesmo quando
preferis incursionar por mestres estrangeiros de vosso agrado, vossas
vilegiaturas literárias têm por escopo servir à assimilação desses auto-
res por parte dos autores brasileiros.

E aqui convém acentuar que é tão arraigada, em nossa atividade crí-
tica, a vocação do magistério, que os nossos críticos mais eminentes
sempre compartiram a militância crítica, na coluna de jornal, com o ti-
rocínio da cátedra humanística ou universitária, desde Sílvio Romero
e José Veríssimo a Antonio Candido, Wilson Martins, Afrânio Cou-
tinho e Eduardo Portella, sem esquecer Múcio Leão, Álvaro Lins e
mestre Alceu Amoroso Lima.

A crítica literária, quer como síntese impressionista, quer como
análise reflexiva do texto, tem muito de pedagógico, no sentido de
corresponder a um método e a um sistema com que o crítico transfor-
ma a sua opinião pessoal em opinião coletiva. A visão individual se
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alarga em visão global, proporcionando ao texto literário a repercus-
são que toda obra de arte reclama, na ordem do fenômeno social.

Por isso mesmo, ao compassar o caminho de vossa vida, não me
surpreendi ao verificar que, à revelia de vossa carreira na diplomacia, a
condição de professor tem acompanhado a vossa condição de crítico
literário. Não me pergunto se o crítico vem do professor ou se o pro-
fessor vem do crítico, porque um e outro correspondem às duas faces
da mesma medalha, e medalha de ouro puro, com algo de sol compac-
tado nas entranhas da terra.

Antes de vosso bacharelado em Direito, em 1963, já havíeis recolhido
na mesma Universidade do Rio de Janeiro, a licenciatura em filosofia para
alcançar, dez anos depois, na Universidade de Paris, com uma tese sobre a
poesia de Carlos Drummond de Andrade, o título de doutor em letras.

Ano passado, quando vos vi assomar na escadaria interna da Bibli-
oteca Nacional, aqui no Rio, para abrir a exposição comemorativa do
octogésimo aniversário de Drummond, logo concluí que nos íeis falar
sobre o poeta, não apenas com o saber de vossos livros, mas também
com a autoridade de vosso doutorado de Paris.

Toda a vossa vida, meu caro confrade, é uma constante lição de de-
dicação ao saber, quer como estudante, quer como professor. Um de
nossos maiores, o velho João Ribeiro, ao publicar um de seus livros de
maturidade, chamou-o de Notas de Um Estudante. E não o fez por humil-
dade, embora fosse humilde de feitio e condição: fê-lo para empregar a
palavra própria, visto ser essa a condição de quem não perde a curiosi-
dade pelo saber, a despeito do grande nome, da autoridade reconheci-
da e dos cabelos brancos.

Contou-me, certa vez, o embaixador Caio de Melo Franco, com
quem tive a honra de servir em Lima, no Peru, que, ao iniciar-se na car-
reira diplomática, sob os cuidados do velho embaixador Sousa Dan-
tas, em Paris, ouviu do chefe este conselho:
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– Nunca deixe que o vejam trabalhando. Dê sempre a impressão de
que não está fazendo nada. Passeie, converse, vá a recepções, a coque-
téis, borboleteie pelas livrarias e casas de moda; depois, em casa ou na
Embaixada, ponha o seu serviço em dia, mas de modo que ninguém o
apanhe em flagrante, trabalhando. Do contrário, você desmoraliza a
carreira. Siga o meu exemplo.

Acabastes de fazer, na tribuna da Academia, o louvor de um dos
discípulos diletos do embaixador Sousa Dantas. Ninguém viu ja-
mais o nosso Paulo Carneiro trabalhando. Eu não vi. Vós não vistes,
O embaixador Lyra Tavares também não viu. Paulo, muitas e muitas
vezes, marcou encontro comigo, em Paris, para passear. Passear nos
Champs Elysées. Passear nas margens do Sena. Passear no Bois de
Boulogne. Para olhar as ruas, as árvores, as casas, as mulheres de Pa-
ris, os garotos de Paris, os peniches que vão descendo devagar pelas
águas de Paris.

A conclusão natural, a extrair-se desse gosto da ociosidade e do
passeio, é que Paulo Carneiro passou a vida sem fazer nada. Puro en-
gano. Paulo Carneiro passou a vida trabalhando. Trabalhando segun-
do a recomendação do embaixador Sousa Dantas – sem testemunha.
Vede a formidável enciclopédia que publicou na Unesco e de que foi
o grande coordenador. Vede o arquivo de Augusto Comte que ele fez
sozinho, com a chave passada na porta da velha casa do filósofo, na
Rue Monsieur Le Prince. Vede as obras de arte que conseguiu salvar
no Egito. E como se não bastassem os seus escritos, os seus livros, as
suas pesquisas de laboratório, Paulo se dedicava aos amigos, aos con-
frades, aos patrícios, a quem quer que o procurasse. Tinha o gênio da
dedicação aos outros, o gosto e o requinte da gentileza. Certa vez, em
hora difícil para as suas finanças pessoais, convidou-me a almoçar, não
num bistrô qualquer de Paris. Não. No Tour d’Argent. Com os me-
lhores pratos. Os melhores vinhos.
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Eça de Queirós, se houvesse conhecido Paulo Carneiro, tê-lo-ia to-
mado como modelo para o personagem central de A Cidade e as Serras.
Aquele requintado Jacinto, príncipe da Grã-Ventura. Ou então como
paradigma de Fradique Mendes. De quem disse o romancista, para re-
sumir-lhe o saber, que “só quando sorria ou quando olhava se surpre-
endiam imediatamente nele vinte séculos de literatura”.

E agora vos quero dizer, Senhor José Guilherme Merquior, que,
para o tipo de diplomata preconizado pelo embaixador Sousa Dan-
tas, tendes perfeitamente – como se diz em linguagem de teatro – o
físico do papel. Relevai-me se vos afirmo que ainda deixais sentir um
ar inaugural. Dir-se-ia que andais pela casa dos vinte anos, aguerrido,
bem disposto, os cabelos pretos, o jeito afirmativo, o gosto de bem
realizar. Correis o risco de que vos tomem por terceiro secretário, e
já sois ministro, a um passo apenas do fecho de vossa carreira.

Vossa mocidade harmoniza-se com a mais antiga tradição da Aca-
demia. Ou seja: daquela que vem de suas origens, quando se uniram
duas gerações de escritores para criar esta instituição sob a liderança
intelectual de Machado de Assis. Nessa hora, o mais jovem dos com-
panheiros, o futuro embaixador Carlos Magalhães de Azeredo, tinha
apenas vinte e cinco anos, enquanto o mais velho, o historiador Pereira
da Silva, já havia passado dos oitenta. Creio mesmo que prevaleciam
os moços: alguns, na casa dos vinte anos; muitos, na dos trinta.

Permiti que vos conte, pelo seu a-propósito, o que ocorreu comigo,
ao tempo em que me candidatei à Academia. Tinha eu trinta e seis
anos, e fui visitar o ministro Ataulfo de Paiva, que já andava a beirar os
noventa.

Mestre Ataulfo recebeu-me no seu gabinete na Fundação Ataulfo
de Paiva. Fez-me sentar, disse-me algumas palavras afetuosas, e desfe-
chou-me esta pergunta:

– Qual é a sua idade, Josué?

130 � Josué Montello



Rapidamente, pensei comigo: – Se eu disser minha idade verdadei-
ra, este ministro é capaz de mandar que o seu contínuo me leve a casa
por eu estar sozinho na rua, no centro da cidade – E decidi acrescer
uma década à minha idade verdadeira. Dei à voz um tom convicto:

– Quarenta e seis anos, ministro.
Ataulfo olhou-me durante alguns momentos, como a observar-

me. E depois do exame meticuloso:
– Você está muito novo, eu pensava que fosse mais velho.
E eu, de mim para mim:
– Perdi esse voto. Eu devia ter aumentado, não dez, mas vinte anos.

Ou trinta.
E como me limitei a dizer que tinha quarenta e seis anos, em vez de

cinqüenta e seis, ou sessenta e seis, o ministro deu o seu voto a um de
meus competidores, que ia a caminho dos setenta.

Felizmente, tanto no meu caso quanto no vosso, a idade não nos
impediu a vitória. Mas, quanto a mim, desejo ainda acrescer um episó-
dio complementar, ocorrido no dia seguinte ao de meu triunfo. Passa-
va eu defronte da porta da ABL, e ali encontrei o poeta Bastos Tigre,
meu velho amigo. O poeta, que se candidatou várias vezes à Academia,
sem alcançar a merecida vitória, recolheu de suas derrotas a impressão
excessiva de que, nesta Casa, os poetas, os romancistas, os ensaístas,
que fossem apenas poetas, romancistas ou ensaístas, dificilmente al-
cançariam os sufrágios necessários para vestir este fardão.

Por isso, ao abraçar-me pelo meu triunfo, Bastos Tigre me fez este
reparo ao pé do ouvido, referindo-se aos meus eleitores:

– Josué, eles se distraíram.
Na verdade, eu tinha aqui grandes amigos, grandes mestres, velhos

companheiros, tão sensíveis ao meu gosto das letras, que logo me abri-
ram a porta da Academia, quando aqui bati pela primeira vez. Pudes-
tes recolher também essa impressão feliz, meu jovem confrade, embo-
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ra vos obrigássemos a aguardar que o pleito se repetisse. Moço como
sois, tínheis o tempo a vosso favor.

Ao explicar ao nosso confrade Humberto de Campos por que ha-
via votado em Ribeiro Couto, para a vaga de Constâncio Alves, Alcân-
tara Machado lhe fez esta confidência:

– Preciso da companhia dos moços para ter a impressão de que
também sou moço.

Mas a verdade é que, tanto pelo que estudastes quanto pelo que es-
crevestes, já alcançastes aquela maturidade reflexiva que vos coloca en-
tre os altos espíritos de que se orgulha o Brasil. Mais do que figura re-
presentativa de uma nova geração literária, sois, hoje, uma figura re-
presentativa do Brasil intelectual, no altiplano dos seus mais eminen-
tes pensadores.

Raymond Aron, que de perto vos conheceu, não hesitou em de-
clarar:

– Este moço leu tudo.
Sim, lestes tudo, conduzido pela curiosidade universal de tudo sa-

ber. Aquela curiosidade que levava Cervantes a ler os papéis da rua. E
que pôs nos lábios da mãe de Flaubert este receio:

– Tenho medo de que os livros acabem por secar-te o coração.
No vosso caso, o convívio dos livros, em vez de estancar-vos as

fontes do sentimento, na realidade aprimorou-as, aguçando-vos o
olhar para o mistério da poesia. E daí a penetração com que esse olhar
aclara o verso de Drummond, de João Cabral de Melo Neto, de Gon-
çalves Dias, de Cecília Meireles, de Fernando Pessoa, de Carlos Nejar.
A leitura ideal, como sabeis, não é apenas uma forma de conhecimen-
to, é sobretudo um processo de reconhecimento, que identifica na
mesma obra de arte literária o leitor e o autor.

�
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Nas breves notas biográficas que preparastes a meu pedido, para
que servissem de subsídios a este discurso, omitistes a condição que,
no meu entender, define o vosso pendor fundamental: a de polemista.
Sois ensaísta, crítico, jornalista, professor, conferencista, mas sois, em
essência, um polemista.

No entanto, quem vos olha, vendo em vosso rosto e em vossa pes-
soa um ar de menino contente, jamais imagina que, por trás dessa do-
çura, dessa voz suave, desse sorriso afetuoso, está o polemista destemi-
do, com algo de Cirano de Bergerac, na peça de Rostand, sobretudo
no famoso lance do duelo com o visconde de Valvert, em que o poeta
retine a espada e vai compondo uma balada.

Léon Daudet, que foi mestre da polêmica, quer em livro, quer na
tribuna política, quer na coluna de jornal, e que não se esquivou ao du-
elo verdadeiro, com armas e testemunhas, diz-nos, em um de seus li-
vros mais típicos, Flammes, que, desde a invenção da imprensa, nin-
guém pode mais abafar o pensamento irritado.

Mas há polêmica e polêmica. Polêmica em que o polemista vem a
público, a serviço da justa cólera literária, e chama ao desforço da pena
o confrade que o irritou. E também polêmica em que, a despeito de to-
das as hostilidades e agressões, o escritor vai seguindo o seu caminho,
teimando com a sua arte e as suas convicções.

Nosso Machado de Assis, tão sereno e superior no monumento à
entrada da Academia, soube ser um polemista completo, tanto com a
arremetida bravia, como quando criticou Eça de Queirós, a propósito
de O Primo Basílio, quanto pela circunstância de ter realizado uma obra
que não se confunde com qualquer outra, em nossa literatura.

No entanto, foi ele quem deu este conselho à sua pena de escritor,
numa crônica magistral:
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“Não te envolvas em polêmicas de nenhum gênero, nem políti-
cas, nem literárias, nem quaisquer outras; de outro modo verás que
passas de honrada a desonesta, de modesta a pretensiosa, e em um
abrir e fechar de olhos perdes o que tinhas e o que eu te fiz ganhar.”

E concluía:

“O pugilato das idéias é muito pior que o das ruas”

Entretanto, se não tivesse dado curso ao seu pendor polêmico, Ma-
chado de Assis jamais teria escrito as Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Em vez de ajustar-se à moda, que reclamava romances à maneira de
Zola, de Eça de Queirós, com a realidade viva e a denúncia social, Ma-
chado recolheu seus modelos no século XVIII, e talvez seja, por isso
mesmo, o mais vivo e atual de nossos romancistas – o romancista da
condição humana – a despeito de todo o livro injusto e demolidor que
lhe consagrou Sílvio Romero.

Olhai para o nosso presidente, tão suave e tão bem-comportado, de-
baixo daqueles cabelos brancos. Pois ficai sabendo que este dom Athay-
de conheceu na juventude, ao iniciar-se como crítico literário no Rio de
Janeiro, os dois tipos de pugilato – o das idéias e o das ruas. Houve mes-
mo um período renhido em que, além dos punhos de jogador de boxe,
com que impunha um argumento a mais às suas convicções literárias,
aceitava medir-se com qualquer desordeiro da república das letras.

Hoje, continua a ser o polemista, mas com outro método, outra as-
túcia. E o certo é que nenhum de nós lhe disputa mais a presidência da
Academia. Vence-nos pela operosidade, a dedicação e a gentileza,
como outrora vencia o adversário com a frase viva e ágil, na coluna de
jornal. E já desarmou a todos nós. Inclusive a mim.

A vós mesmo, Senhor José Guilherme Merquior, já ele venceu. E
venceu sem que désseis por isso. Quisestes que fosse no prédio novo
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esta vossa festa. Estáveis disposto a lutar, a teimar, a bater com o pé, e
eu vos segredei, com este meu saber de experiências feito:

– Conversa com o Athayde. Depois, volta a me falar.
Conversastes, e não tardastes a me dar o resultado dessa entrevista:
– O presidente tem razão. A festa tem de ser mesmo no prédio

velho.
A polêmica não é privativa do presidente da Academia. Faz parte

da condição acadêmica. É por espírito polêmico que nos metemos
neste fardão. É por espírito polêmico que entramos aqui. E é por espí-
rito polêmico que aqui permanecemos.

Nosso saudoso confrade Vitorino Nemésio, no estudo que serve
de prefácio aos dois volumes de As Grandes Polêmicas Portuguesas, publi-
cado em 1964, em Lisboa, pela Editora Verbo, lembra-nos que Ale-
xandre Herculano era um tipo curioso de polemista, ou seja: um obje-
tor de vocação, que afirmava, indignando-se.

Sereis assim, Senhor José Guilherme Merquior? E por que não, se o
paradigma é bom? Convém não esquecer que Herculano, numa breve
frase, tonteou o mais famoso polemista de língua portuguesa, Camilo
Castelo Branco, quando afirmou que Camilo insistia em desconhecer
a ortografia, visto que continuava a escrever camelo com I.

Agora, vede o lado criativo das velhas rinhas literárias, na opinião
do grande Nemésio:

“Só quando a polêmica nacional sai do puro terreno da dissi-
dência literária para o desta alargado de implicações religiosas e po-
líticas, e, ainda melhor, para o simples ring das testilhas pessoais e
partidárias, o seu vigor e relevo têm conseqüências profundas na
criação lingüística e na caracteriologia etnológica. Só então ela ex-
prime o comportamento do português como reatividade humoral,
sofística, euforia verbal, gosto do contraste e do impropério.”
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Se não chegastes a este recurso extremo, quase sempre completado
pela troca das bengalas e dos tiros, vós o deveis à vossa condição de di-
plomata – a mesma que há de ter poupado de solução análoga aquele a
quem Gilberto Freyre chamou de Dom Quixote gordo. Refiro-me ao
velho Oliveira Lima, de quem dizia Emílio de Meneses:

Tem mil léguas quadradas de vaidade
por milímetro cúbico de banha.

Não seria tanto assim. Oliveira Lima teve, sempre, a consciência
plena do seu valor, com o espírito da luta, o gosto da controvérsia das
idéias, o pendor para o litígio das opiniões.

No vosso caso, a polêmica é uma forma de afirmação permanente.
Se desabais sobre o vosso contendor com o peso das vossas leituras,
sabeis perfeitamente que assim fazia Tertuliano, que se atirou contra
pagãos e católicos, no auge do pugilato religioso.

Por isso mesmo qualquer de vossos livros é um livro polêmico. Mes-
mo As Idéias e as Formas. Ou A Natureza do Processo. Ou ainda a revisão do
conjunto de nossa história literária, De Anchieta a Euclides. E também Sau-
dades do Carnaval, com o qual correis o risco, como carioca, de fornecer
subsídio à história do carnaval no Rio de Janeiro, embora tenhais cir-
cunscrito à crise da cultura o território literário de vosso debate.

�

Já Gonçalves Dias, na “Canção do Tamoio”, nos advertiu de que

A vida é combate
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos.
Só pode exaltar.
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Bem sabeis que a própria vida diplomática, a despeito de suas cor-
tesias externas, é uma luta vigilante em que o ruído dos entrechoques
internacionais se processa o mais das vezes com o tinido dos cristais e
dos talheres. A conversa amena, por onde circulam as anedotas, substi-
tui o corpo-a-corpo e pugilato, assim como a braçada de flores elide a
intimidação pelas armas.

Sois diplomata, e dos mais ilustres e experientes, e sois crítico lite-
rário e ensaísta político. Poder-se-ia supor que o diplomata neutrali-
zaria o crítico e o ensaísta, mas os três têm igual substância polêmica,
cada qual com o seu estilo e o seu modo de ser.

É preciso ver-vos num debate ao vivo para ter a dimensão de vossos
recursos de esgrimista exímio. Não vos inflamais além da vivacidade
de vosso papel. E tendes o recurso supremo, para os entrechoques
mais renhidos: a palavra fluente, e apropriada, assim como a citação
justa, que cai no debate como uma brigada de choque.

Já fostes acusado de pôr abaixo uma biblioteca para contestar uma
opinião contrária. Sei o que é isso, porque também já fui acusado de
mobilizar autores e livros, exibindo minhas leituras, para sustentar um
ponto de vista.

Estamos em boa companhia. Montaigne fazia isso mesmo. A ci-
tação objetiva e clara, com a indicação da autoridade e da fonte res-
pectiva, faz parte da probidade do escritor. Se este ou aquele mestre
disse isto ou aquilo que se ajusta ao meu texto, por que deixar de alu-
dir ao seu nome e ao seu trabalho, na hora própria? Vede Casa-Grande
e Senzala, de nosso Gilberto Freyre, ou Rondônia, de Roquete-Pinto, e
ali encontrareis a multidão de mestres que permitiram a um e outro o
apoio de suas convicções – sem prejuízo da originalidade própria,
que está na essência e na inspiração daquelas obras permanentes.

Se pergunto a mim qual dos vossos livros tem a minha preferência,
começo por dizer que todos têm o meu aplauso. Porque qualquer de-
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les corresponde às várias etapas especulativas e reflexivas de vosso es-
pírito. Nascestes com a vocação do universal para melhor servir ao na-
cional, e foi isso que fizeram Euclides, Tobias, Oliveira Viana, Tava-
res Bastos, Sílvio Romero. Em suma: todos aqueles que se valeram dos
grandes mestres para vivificar o pensamento brasileiro, nas letras, nas
artes, nas ciências, nas técnicas, no estilo e na norma de vida.

Um dos nossos mais argutos e cultos ensaístas, Franklin de Olivei-
ra, meu conterrâneo e meu companheiro de geração, teve oportunida-
de de acentuar, opinando sobre um de vossos grandes livros, As Idéias e
as Formas, que sois sobretudo um escritor. Vale a pena repetir-lhe as
palavras, nas luzes desta noite:

“José Guilherme Merquior, que é antes e acima de tudo um escri-
tor, vê e pratica o ensaio não só como a grande forma da inteligência
crítica, mas também como uma província limítrofe da poesia.”

E acrescenta, linhas adiante:

“Se Merquior assume o ensaio como gênero artístico, simultanea-
mente o maneja como heresia, na acepção de Adorno.”

Tendes aí um testemunho a mais em favor da citação adequada.
Franklin disse por mim, de modo exato e límpido, o que eu queria di-
zer, nesta cosmovisão de vossa obra.

É preciso não esquecer, porém, que essa obra está em pleno proces-
so formativo. Ides ainda em meio do caminho. E pertenceis à linha-
gem dos escritores que se aprimoram diante do público. Uns esplen-
dem ao amanhecer, como o sol de primavera. Outros, ao meio-dia,
como o sol do outono. Outros no entardecer, como o sol de verão.

Este encontro com a Academia ocorre numa hora de plenitude.
Mas sei que sois daqueles mestres que têm o sentido da continuidade
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do trabalho literário, como Alceu, como Jorge Amado. De um de vos-
sos confrades já ouvi esta determinação: que só deixará de escrever
quando Deus lhe tomar a caneta.

Compreendo que seja assim. A palavra escrita, para o verdadeiro
escritor, é uma forma de vida que só a morte tem o dom de interrom-
per. Perguntai a Austregésilo de Athayde qual o segredo de sua vitali-
dade? E a Alceu? E a Barbosa Lima Sobrinho? E a Afonso Arinos? E a
resposta é a mesma: a fidelidade ao trabalho literário. Porque ele é
também o nosso testemunho.

�

Eu gostaria de chamar a atenção de nossos confrades para um de vos-
sos ensaios, Ut Ecclesia Parnassus, incluído no volume O Estruturalismo dos

Pobres e Outras Questões. E nesse estudo que debateis a função social do es-
critor na civilização industrial, tomando como ponto de partida o proble-
ma da emancipação do pensamento literário, de que a obra de Goethe é
mais do que o exemplo – é o testemunho vivo, nas três modalidades
fundamentais da mimese poética: a lírica, a narrativa e a dramática.

Nossa época tem esta singularidade: o pensamento político tende a
assumir uma postura religiosa, vizinho do fanatismo, na radicalização
da luta pelo poder. Chega a ser dogmático. E com este parentesco com
a velha Igreja inquisitorial: inclina-se mais a condenar que a tolerar e
salvar. Não quer compreender. Sobretudo quando está em causa o ve-
lho pensamento liberal. Ortodoxo, sim, heterodoxo, não.

Não creio que Goethe, hoje, depois de dialogar com Napoleão, pu-
desse manter a sua postura olímpica, acima das controvérsias irritadas.
Seria empurrado para a Direita. Com todo o esplendor de seu gênio.
Ou insultado, ou condenado ao silêncio.
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A esta altura de minha vida de escritor, se algo eu pudesse dizer aos
meus confrades mais novos, como súmula da vida que vivi, eu lhes di-
rigiria estas palavras:

– Defendei, como patrimônio fundamental do homem, esta conquista
suprema: a liberdade. Liberdade para exprimir o vosso pensamento. Li-
berdade para publicá-lo. Liberdade para responder por ele. Não vos colo-
queis acima do bem e do mal, porque tendes este compromisso secreto: o
das vossas verdades. Não abdiqueis jamais desse compromisso. Lem-
brai-vos do exemplo de Galileu. Tão oportuno, tão atual.

Sei, por experiência própria, o quanto custa ao escritor preservar a
sua independência. Por isso, no momento em que chegais a esta Casa,
vale a pena proclamar que esta instituição se constituiu sob o signo da
comunhão das idéias. Aqui se irmanaram, liderados por Machado de
Assis, os jovens republicanos e os velhos monarquistas. Ao longo do
tempo, soubemos preservar esse espírito de concórdia na discordância
das idéias e das convicções.

Certa vez, nos entrechoques da Primeira Guerra Mundial, um jor-
nalista perguntou em Lisboa ao velho crítico português Teófilo Braga
se este era germanófilo ou aliadófilo. Ao que o velho prontamente res-
pondeu, com verdade e bom humor:

– Eu, cá, sou Teófilo.
No jogo das controvérsias radicais, temos de ser Teófilos. Ou seja:

fiéis a nós mesmos, a nossas verdades básicas, aquelas em virtude das
quais a palavra escrita não pode ser um devaneio ou uma vadiação, mas
um privilégio – o privilégio em virtude do qual a palavra enunciada,
que é efêmera, tende a perpetuar-se, convertida em obra de arte, no
texto impresso.

Esse privilégio vos trouxe até aqui. Já tínheis, por isso mesmo, a
vossa imortalidade – confirmada agora pela imortalidade da Acade-
mia. E estes aplausos.
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V

Resposta do Sr. Josué Montello à
Recepção do Sr. Evaristo

de Moraes Filho

Sessão solene extrordinária
do dia 4 de outubro de 1984

E stamos na idade em que o centenário de nascimento de ve-
lhos amigos e conhecidos começa a nos assustar. De vez em

quando, pelo aviso de amigos comuns, ou pelo noticiário dos jor-
nais, somos informados de que este ou aquele confrade, com quem
convivemos ou conversamos, estaria a completar 100 anos, se não
houvesse dado as costas à vida, na hora própria, cumprindo deter-
minação superior.

Entretanto, o susto do centenário alheio, embora nos faça correr
um leve frio pela espinha dorsal, já não será tão forte e surpreendente
quanto os sustos de outrora, por igual motivo.

A esta altura do tempo, esses centenários se tornaram tão usuais e
comuns, que há mesmo quem prefira, como é o caso de nosso presi-
dente, festejá-los em vida.

Instalados na idade dos cabelos brancos, ou da falta deles, sentimos
que somos mais prudentes, mais compreensivos, mais humanos ao
mesmo tempo em que se aviva em nós certa vontade irreprimível de



dar lição aos mais novos. Daí o reparo de La Rochefoucauld, lembra-
do por mim há vinte e nove anos, naquela tribuna: quando não pode-
mos mais dar maus exemplos, passamos a dar conselhos. Sim, é verda-
de, e infelizmente fazem conosco o que fizemos com os mais velhos,
na hora adequada: não nos ouvem nem nos levam a sério. Porque é da
lei da vida que cada geração dê as respectivas cabeçadas, por conta
própria. A aprendizagem é sempre mais segura.

Como conquistastes, na noite de hoje, a vossa imortalidade, Senhor
Evaristo de Moraes Filho, convém que eu, um pouco mais moço na
idade, e bem mais velho na experiência dessa mesma imortalidade,
transitória, vos advirta em tempo para as emoções que vos aguardam.

No tempo de José de Alencar, conforme se verifica pelos seus ro-
mances, os anciãos tinham cinqüenta anos; hoje, conforme vós e eu as-
sentamos, têm de ter pelo menos oitenta. O Presidente Reagan, que já
empurrou para trás os setenta, não quer deixar a presidência dos Esta-
dos Unidos, por ainda sentir-se capaz de bem exercê-la. Do outro lado
do mundo, na União Soviética, é nessa faixa etária que o Partido Co-
munista vai buscar seus líderes. Cumpre-nos recordar os pinheiros do
poema de Antônio Nobre:

Altos pinheiros septuagenários
E ainda empertigados sobre a serra!

Nesse ponto, não precisamos criar dívida externa. Temos experiên-
cia própria, oferecida também por esta Academia. Setenta anos são
para nós a juventude em flor. O mais velho, aqui, tem 92 anos, e rece-
beu um prêmio de poesia, na semana passada: Menotti del Picchia.
Quanto aos demais – silêncio. Vosso antecessor, Senhor Evaristo de
Moraes Filho, já beirando os noventa, deixou-nos esta lição: velho
mesmo é o moço que pinta os cabelos.
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Vede agora o que escreveu Maurice Gooddeket, com a sua autorida-
de de grande médico e de exemplar companheiro de Colette: “Jovens,
que temeis a perspectiva da velhice, sabei por mim que não há estado
mais aprazível. Fausto era um louco que trocou essa condição contra a
vossa, e se deu mal. De início, deixai que vos revele um segredo, eu que
terei 75 anos antes de concluir este livro: não é verdade que se envelheça.
E vós, septuagenários, antes de contribuir, como é de vosso hábito, para
difundir um erro que se baseia em falaciosas aparências, interrogai a vós
mesmos: o eu de vossa primeira maturidade mudou? Essa respiração
mais curta, esse movimento mais lento, essa espinha menos flexível, per-
tencem ao nosso corpo. Que ele se arranje. Porque o ser impalpável, que
anima nossa estrutura ameaçada, não têm, não terá jamais uma ruga.”

Quando o nosso companheiro Afonso Arinos aqui chegou pela
primeira vez, espantou-se, à mesa do chá, com a vivacidade dos seus
confrades. E como estava ao lado de Barbosa Lima Sobrinho, fez-lhe
este reparo:

– Ninguém diz, ouvindo estas cabeças claras, que uma tem setenta,
outra oitenta, outra noventa anos. Parecem jovens, na vivacidade da
conversa.

Logo Barbosa Lima acudiu com a voz da experiência:
– Quando você quiser saber a idade de um acadêmico, não o ouça,

no Plenário ou à mesa do chá – vá esperá-lo na porta, para ver como
sobe a escada. É pelos pés, e não pela cabeça, que se sabe a idade de um
acadêmico.

Chegais a esta Casa, Senhor Evaristo de Moraes Filho, para enri-
quecê-la com a vossa vida e a vossa obra, ainda de pés ágeis, para galgar
os degraus da entrada, e de cabeça clara e culta, para nos aligeirar o
fluir das horas com o vosso saber.

Sucedeis àquele que era, entre nós, o maior de todos, e dele traças-
tes o perfil exato, no discurso que acabamos de aplaudir. Um de meus
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mestres me advertiu, num de seus livros, que, de confrade a confrade, o
louvor é atestado de identidade. Vossa identidade com Alceu Amoro-
so Lima é o vosso discurso. E esse discurso nos dá a certeza de que, ao
longo do tempo, na Cadeira que hoje vos pertence, sabereis zelar pela
glória de vosso antecessor. Esse zelo póstumo é que é a glória das Aca-
demias.

José de Alencar nos adverte, no fecho de Iracema, que tudo passa sobre
a Terra. Machado de Assis, ainda moço, logo retrucaria, no fecho de ou-
tro romance, Iaiá Garcia: “Alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões.”

Nas Academias, se passam as obras, desfeitas pelas alterações do
gosto literário, e se passa o rumor da glória à vossa volta, apagado pe-
las novas glórias que vão despontando, o que realmente perdura, com
o sabor e o sentido das efemérides, é esta noite de apoteose, com o
companheiro que chega para louvar o companheiro que se foi, na emi-
nência da tribuna em que nos exibistes o ouro da vossa prosa e o dou-
rado de vosso fardão.

Por isso, trazido por vossa compreensão intelectual e por vossa pa-
lavra, Alceu Amoroso Lima acaba de responder à vossa chamada, pre-
sente a este salão de festa, tanto pela nobre vida que viveu, refletida nas
suas obras e nas suas atitudes, quanto pela imagem que dele guarda-
mos, como escritor, como mestre, como companheiro.

Quem conhece a história das Academias, sabe que estas nem sem-
pre põem na cadeira vazia alguém que tenha afinidade com o confra-
de que ultimamente a ocupou. Um agnóstico, como R. Magalhães
Júnior, sucedeu a Dom Aquino Correia, arcebispo de Cuiabá. Uma
figura mundana como Ataulfo de Paiva cedeu lugar a José Lins do
Rego, grande romancista. Daí a perplexidade de um de nossos con-
frades, na solenidade de sua posse, quando indagou, em tom patéti-
co, daquela tribuna, referindo-se ao seu antecessor, por quem não
morria de amores:
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– Senhores, que é que eu vou fazer deste homem?
No vosso caso, Senhor Evaristo de Moraes Filho, ficou demons-

trado que, no giro das sucessões acadêmicas, vos coube a figura ade-
quada. Nenhuma outra mais rica de conteúdo humano e de saber uni-
versal. Alceu, para caber num discurso acadêmico, vos obrigou à habi-
lidade paciente do presidiário que consegue meter um navio no inte-
rior de uma garrafa. E com que habilidade o fizestes, sem prejuízo de
vossa liberdade. Mas não proferistes um mero panegírico, em que as
palavras dançassem em redor de seus assuntos. Não. Estudastes a alta
figura singular do mestre de Mitos de Nosso Tempo, e o analisastes, e o
louvastes, no tom superior com que ele soube escrever muitas e muitas
páginas fundamentais de nossa crítica literária.

Toda a vossa vida, Senhor Evaristo de Moraes Filho, é uma escala-
da de triunfos. Da escola primária à colação de grau, na velha Faculda-
de de Direito. Não esperastes a solenidade da formatura para terdes
um nome. Adolescente, já éreis escritor. Com o gosto dos grandes te-
mas. E o desembaraço de discorrer sobre eles. Ora vos atraía a filoso-
fia, ora o direito, ora a literatura. Mas sem esquecer a política. O socia-
lismo, que trazíeis no sangue, como uma herança paterna, andou a
chamar por vós, ao longo de vossos caminhos. Entretanto nunca vos
orientastes pela militância política. Ficastes no puro terreno especula-
tivo das grandes doutrinas. A teoria, para o verdadeiro teórico, não é
uma renúncia, na ordem da vida prática. É um modo de ser e de existir.
A atuação fecunda, no plano das idéias.

Andei a ler, e a reler, toda a vossa obra, para escrever este discurso.
E o que me espanta, e o que me surpreende, é que não tivésseis chega-
do mais cedo a esta Casa. Já devíeis estar aqui.

A Academia, ao contrário do que presumem alguns de nossos com-
panheiros que não chegaram até aqui, é também abrigo, na hora dos
desencontros de opinião, quando o País procura mudar de caminhos.
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Protege. Tem a respeitabilidade de sua tradição. Como deixar de levar
em conta que por aqui passaram Rui e Machado de Assis, Nabuco e
Rio Branco? Valemos pelo que somos, e também pela instituição que
nos acolheu para o resto da vida, sensível à obra ou à vida que reali-
zamos.

Há um pouco de ridículo nesse chapéu de plumas e nessa espada
inofensiva? Sim, e não, desde que se confrontem os pontos de vista.
Entretanto, convém advertir para esta lição de um mestre francês,
quando nos diz que as instituições tendem a perecer quando se desfa-
zem do cerimonial que lhes é próprio.

Um de nossos saudosos confrades, quando no exercício da presi-
dência, ouviu, certa vez, a conversa afetuosa de um funcionário da
Casa com um acadêmico. Conversa de velhos amigos, com você para
cá, você para lá, e mesmo um tu mais efusivo. Quando o acadêmico
se foi, o presidente chamou o funcionário para advertir-lhe que,
aqui, no recinto da Academia, os acadêmicos só devem ser chamados
de doutor e tratados por Vossa Excelência. E o funcionário, depois
da reprimenda:

– Sim, Excelência.
Dias depois, morre na Itália um dos grandes poetas de vossa de-

voção: Gabriel d’Annunzio, sócio correspondente de nossa Acade-
mia. Logo o funcionário, prestativo, expedito, telefonou para a Casa
do presidente, chamou-o ao telefone, para dizer-lhe, em tom de voz
desolada:

– Senhor Presidente, estou comunicando a Vossa Excelência que
onte, em Roma, faleceu o Dr. d’Annunzio.

Pondo de lado o leve ruído do riso, ou do sorriso, saibamos reco-
nhecer que, no exercício da vida, o mistério da própria vida nos leva
naturalmente à austeridade, à revelia da recomendação chinesa, que
nos diz:
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– Quem não sabe rir, que feche a loja.
Pessoalmente, sois inclinado ao bom riso sadio, a que se associa

freqüentemente a pitada de pimenta das irreverências necessárias. Mas
toda a vossa obra é austera. Nos temas. No modo de debatê-los. Nas
conclusões.

Era assim também o vosso antecessor. Pessoalmente, no convívio
diário, Alceu gostava de rir trazendo ao rosto acolhedor a risada en-
volvente e sadia, de que participava todo o seu ser, no movimento das
mãos, na luz do olhar.

Escrevendo, sabia transmitir à sua prosa fluente as sobrancelhas
contraídas. Não escrevia por escrever – escrevia para cumprir a sua
missão. E essa missão trazia em si um sentido apostolar. Mesmo na
crítica literária. Mesmo no texto de uma conferência. Estou certo de
que Mestre Alceu sempre escrevia com uma intenção de eternidade.
Como deve escrever todo escritor que tem a consciência de seu ofício.
Intenção, vede bem. Porque a palavra, para o escritor genuíno, é um
privilégio. Deve durar. Deve sobrepairar ao efêmero, como substância
da obra de arte literária. Ou como chave para nossos mistérios.

Sou testemunha de que, nos últimos meses, só vos consagrastes ao
estudo da vida e da obra de Alceu Amoroso Lima. Hoje, sabeis mais
sobre ele do que saberia talvez o próprio Alceu, repassando as suas re-
cordações. E por uma razão muito simples: nossa memória é essencial-
mente antológica: tem pendor seletivo, guarda apenas o que deve ser
guardado, e ainda passa uma camada de verniz sobre imagens e figuras,
para nos proporcionar aquilo que Machado de Assis chamava, num de
seus romances, o prazer das dores velhas.

Descestes às camadas mais profundas da obra de vosso antecessor.
Nem seus versos vos escaparam. Um de nossos antecessores, Medei-
ros e Albuquerque, sempre que desejava troçar de um velho inimigo e
seu confrade, Carlos de Laet, aqui na Academia, recitava o poema de
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juventude em que o grave líder católico confessa à namorada o desejo
de ser o seu gatinho.

Felizmente, no caso de Alceu, se encontrastes os versos da mocida-
de apaixonada, ali não descobristes o gatinho de Laet. Sempre encon-
trastes o espírito austero, mesmo nos seus momentos líricos, embora
Alceu também soubesse rir, e rir a seu modo, como quando me dizia, a
propósito de Augusto Frederico Schmidt:

– A amizade com o Schmidt é difícil. Temos de provar, todos os
dias, que somos amigos dele.

Estou inclinado a vos dizer, Senhor Evaristo de Moraes Filho, que
essa busca de Alceu, nos livros, nos jornais, na lembrança dos amigos,
foi, em boa parte, a busca de vós mesmo. Saístes em busca de Alceu
Amoroso Lima e encontrastes Evaristo de Moraes Filho, com o mes-
mo gosto das idéias, a mesma paixão literária, o mesmo pendor para os
ensaios, o mesmo gosto da reflexão sobre o texto alheio e, também, a
claridade da mesma fé.

Quando procuro dentro de mim as mais antigas recordações de nos-
so convívio, vejo-vos na redação do Dom Casmurro na Praça Marechal
Floriano, no Rio de Janeiro, como meu companheiro de geração literá-
ria. Que fazíeis por esse tempo? Escrevíeis sobre Goethe, Schiller, Kei-
serling, Balzac, Zola, Flaubert, Machado de Assis, tanto no jornal de
Álvaro Moreyra e Brício de Abreu quanto nos suplementos literários do
Correio da Manhã, do Diário de Notícias, de O Jornal, de O Estado de S. Paulo.

No transcurso do vigésimo quinto aniversário da morte de Proust,
fostes chamado a colaborar na poliantéia organizada por Saldanha
Coelho, Proustiana Brasileira. Ali vos achei, ombro a ombro com Alceu,
assinando um primoroso ensaio, Marcel Proust e o realismo. Sinal de que
os vossos espíritos, orientados por idênticos motivos, já estabeleciam
a concordância que vos traria a esta Casa, a este salão, a esta noite, para
a glória desta investidura.
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Na verdade, sois um escritor. E que é o escritor? É a sensibilidade
que faz da palavra escrita o seu pretexto para a obra de arte. Sois assim
por determinação da natureza.

Vosso livro de estréia, Profetas de um Mundo que Morre, publicado em
1946, é mais do que o indício veemente (para falar aqui à maneira do
velho Evaristo de Moraes) é a prova irrecusável de vosso pendor lite-
rário. Estudais ali três figuras, que correspondem a três caminhos: Ale-
xis Carrel, Hermann von Keyserling e Gabriel d’Annunzio.

Neste último, poderíeis ter encontrado a consolação de nossas ca-
beças luzidias, que as lâmpadas deste salão parecem ter o gosto perver-
so de torná-las mais brilhantes. Porque foi d’Annunzio quem deu esta
resposta, quando um de seus admiradores se espantou de que o poeta
fosse tão calvo:

– A erva não cresce na cratera.
Não, não cresce. Como que as idéias em ebulição lhe crestam as raí-

zes. Por isso, à medida que flui o tempo, mais a erva se vai, mais o bri-
lho se alastra e permanece.

Deixai que vos faça aqui uma revelação. Eu, no tempo do Dom Cas-
murro, estava certo, certíssimo, de que chegaríeis à Academia antes de
mim. Tínheis uma obra, e grandes planos. Jamais eu poderia presumir
que, como vosso amigo, e companheiro de geração, seria o confrade
escolhido para vos dar as boas-vindas, nesta hora única, em nome de
nossos colegas.

Entretanto, como tenho o gosto de acordar cedo, e cedo dar co-
meço ao meu dia de trabalho, aqui cheguei aos 36 anos, para pedir
que me deixassem entrar. E entrei. Logo ao bater da primeira pan-
cada na aldrava da porta. Só não digo que tenha entrado a crédito,
como de si próprio disse Graça Aranha, porque a benevolência de
meus futuros confrades, sob a liderança de Alceu Amoroso Lima,
já me tinha conferido os prêmios de teatro, de romance e de ensaio,
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além de ter publicado um de meus livros, o estudo bibliográfico so-
bre Gonçalves Dias.

Em 1946, quando publicastes o vosso primeiro livro, o país entrara
numa nova fase de normalidade democrática. Obrigados ao silêncio
político, no período do Estado Novo convivemos durante largo tem-
po com a censura, a repressão, o culto da personalidade na pessoa do
chefe de Estado, e assistimos, um tanto perplexos, à volta da liberdade.
A monarquia de Vargas, com o hiato da eleição indireta de 1934, se
não nos levou à clandestinidade no período mais agudo da repressão
política, como que nos deixou desorientados, assim que voltaram a
funcionar as instituições democráticas. Que íamos fazer de nós mes-
mos, nessa claridade de meio-dia, depois de ajustar os olhos às som-
bras demoradas?

Esse o drama de nossa geração. Procurei fixá-lo em alguns de meus
romances, notadamente em A Coroa de Areia. Não apenas eu, como ro-
mancista, estou ali. Estão meus mestres, meus colegas, meus amigos,
meus companheiros, vítimas do arbítrio que antecedeu à implantação
do Estado Novo.

Tudo me leva a crer que, na adolescência, quando se traça para o
futuro o caminho que devemos seguir, foi nas letras que projetastes a
vossa estrada real.

No entanto, cabe aqui dizer que é preciso estar de sobreaviso para
as eventuais mudanças de rota, impostas pelas astúcias de nosso desti-
no. Sem sair da Academia, quero lembrar neste momento a lição de
Machado de Assis. Sabeis que este nosso patrono, convidado pelo ba-
rão de Ramiz Galvão para chefiar a Seção de Manuscritos da Bibliote-
ca Nacional, declinou do convite com a justificativa de que estava bem
encaminhado na contabilidade do Ministério da Viação. Indagareis,
com espanto:

– Trocar a Biblioteca pela contabilidade?
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É verdade. Agora, vede o desenrolar da lição. Teixeira de Melo, o
notável poeta romântico de Sombras e Sonhos, aceitou o convite que Ma-
chado de Assis recusara e foi zelar pelos manuscritos da Biblioteca
Nacional. Apaixonou-se por eles. Deixou de lado a poesia. Nunca
mais escreveu versos. Em vez de compor poemas, publicou as Efeméri-
des Nacionais, em três volumes.

Sobre as ruínas do poeta romântico, medrou e floresceu o pesqui-
sador erudito em Teixeira de Melo. Imaginai agora o nosso Machado
de Assis. Em vez de Dom Casmurro ou do Quincas Borba teríamos de sua
pena graves estudos de inspiração histórica, por força da atmosfera
erudita da Biblioteca Nacional. Preso à contabilidade, como funcio-
nário público, o mestre das Várias Histórias desforrou-se dela, em casa, e
talvez mesmo na repartição, escrevendo contos, crônicas, romances,
poesias, e com isto salvou-se o escritor.

No vosso caso, Senhor Evaristo de Moraes Filho, o destino se va-
leu de outro recurso, para vos trazer da adolescência à maturidade ple-
na, realizando o sofisma matemático que faz da linha curva o caminho
mais curto entre dois pontos. O escritor da juventude haveria de reen-
contrar-se com o escritor de hoje, na eminência desta Academia, de-
pois de toda uma vida consagrada à filosofia, à sociologia e ao direito
do trabalho. Mas sem que o escritor se esquecesse das belas-letras. A
verdade é que continuastes a lembrar-vos delas, e a cultivá-las, lendo,
escrevendo, tendo-as sempre ao alcance da mão, na vossa primorosa
biblioteca. Lá estão os mestres de todas as grandes literaturas, ora para
a vossa reflexão, ora para o vosso lazer, ora para o vosso carinho, por-
que os livros também reclamam o nosso afago. E é com esses afagos
que não envelhecem.

Trouxestes do berço, para os vossos ombros viris, a glória do velho
Evaristo de Moraes, que conheci por volta de 1937, à porta do Insti-
tuto Nacional de Música, por trás de seus vastos bigodes, sobraçando
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uma pasta escura. Mestre Evaristo não se contentou em transferir-vos
o seu nome ilustre – transferiu-o também a outro filho, e fez bem,
porque a glória que vos transmitiu, ressoante de sucessivas lutas e vitó-
rias, podia ser perfeitamente repartida entre os dois fraternalmente.

Enquanto vosso irmão recolhia a glória do criminalista, para lhe
dar continuidade na mesma linha de triunfos, recolhestes as glórias do
historiador, do jornalista, do político, do jurista, para acrescê-las com
o pendor das letras, outro traço de consangüinidade com o mestre pa-
terno que escreveu o grande livro sobre A Campanha Abolicionista.

Por largo tempo, dir-se-ia que vos havíeis esquecido de vossas letras
literárias. Por onde andava o companheiro que se debruçava sobre
Goethe e Shakespeare, Dante e Molière, Cervantes e Balzac, Castro Alves
e Machado de Assis? Tínheis o direito do trabalho a defender, quer
como mestre, na cátedra universitária, quer como jurisperito, na elabo-
ração das leis e normas complementares daquele Direito. Toda uma
vida consagrada ao estudo, e com o aplauso e o reconhecimento univer-
sais – na mesma fase em que vosso irmão, sabendo que o direito do cli-
ente é a razão básica do advogado, se fazia a voz daqueles que a Revolu-
ção de 1964 ia punindo com a ira dos convictos e dos exaltados.

De repente, numa tarde de céu sereno, fostes surpreendido com a
notícia de vossa aposentadoria sumária, na cátedra que havíeis con-
quistado com distinção, na velha Faculdade Nacional de Direito. E
por quê? Não sabíeis. Ninguém sabia. Que tínheis feito para que desa-
basse sobre a cumeeira de vossa casa o raio punitivo? Tratastes de sa-
ber. Investigastes. Perquiristes. Os amigos acorreram, estarrecidos.
Como? Era mesmo verdade? Afinal, tivestes acesso às fontes secretas
de onde emanavam as punições. Foi então que, com espanto, dissestes
à autoridade que vos permitira a pesquisa:

– O advogado dos cassados não sou eu. É meu irmão, que tem o
mesmo nome. Eu sou apenas professor e jurista.
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E o vosso interlocutor, com espanto ainda maior:
– E há dois Evaristo de Moraes Filho? Não é só o senhor? E o ad-

vogado é o outro? Valha-nos Deus!
Mas nem Deus, nessa hora, poderia valer-vos. Os atos da Revolu-

ção, insusceptíveis de revisão superior, eram a própria fatalidade que
vos desfazia a vida, sem levar em conta os altos serviços que já havíeis
prestado ao País. De Paris, mandei-vos minha palavra de solidarieda-
de, e apontei-vos o caminho desta Academia.

Em vosso discurso tivestes a bondade de recordar minha palavra
solidária, como se se tratasse de algo excepcional.

Não, não tinha esse relevo, por ser o dever natural do amigo e com-
panheiro, no momento das injustiças. Fiz assim com todos aqueles que
precisavam de meu amparo, na hora sombria, e disto dei ciência ao meu
embaixador, Bilac Pinto, pondo-o à vontade para promover o meu re-
gresso ao Brasil. Registro, aqui, com emoção, a altitude com que me fez
guardar a carta que seria o ponto final de minha missão em Paris.

Nosso companheiro Aurélio de Lyra Tavares, que lhe sucedeu,
teve para comigo a mesma linha de grandeza, instando para que eu
continuasse no meu posto, quando os meus já me chamavam, do outro
lado do mundo. Por isso mesmo, o nosso comum amigo Edmundo
Moniz, ali, durante o seu exílio, nunca deixou de receber minha visita.
Nunca. Como nunca o meu dileto amigo Juscelino Kubitschek deixou
de freqüentar meu apartamento, no Bouvelard Saint Germain, e eu o
dele, na sua reclusão altaneira.

Quando o ex-presidente foi atingido pelo ato político que o excluía
da vida pública brasileira, não fiz mais do que o meu dever de amigo,
quando solicitei ao então ministro Flávio de Lacerda que me dispen-
sasse de minhas funções na direção geral do Museu Histórico e de
membro do Conselho Federal de Educação, e publiquei meu protesto,
no dia seguinte, na minha coluna do Jornal do Brasil.
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Nesses instantes decisivos, é o velho meu pai que está em mim,
com seu rigor presbiteriano e a norma de conduta que me transferiu
como seu legado. Se vos digo estas coisas íntimas, é porque sabeis o
que é isso. Tendes no sangue o brio viril da dignidade paterna. Nos
vossos impulsos, nas vossas decisões meditadas, está convosco o ve-
lho Evaristo de Moraes, inflexível na sua linha de conduta. E daí não
terdes aceitado a volta à vossa cátedra, quando a anistia acudiu a re-
parar o irreparável. Não aceitastes esse regresso. Mas aceitastes o tí-
tulo de professor emérito que a própria Universidade vos conferiu
por unanimidade.

Estou em dizer-vos agora que a reparação suprema é a apoteose
desta noite. Como já o havia sido para Hermes Lima, retirado do Su-
premo Tribunal pelos mesmos excessos. E como já havia sido também
para Antônio Houaiss, nosso confrade ilustre. Aos que não compre-
endem a função das Academias, conviriam guardassem essas lições – a
mesma lição que soube dar a Academia Francesa, quando o grande
Chateaubriand, aceitando medir-se com a onipotência de Napoleão,
foi tirado de seu ostracismo altaneiro para ter a glória de sua poltrona
na Casa de Richelieu.

Não sucedeis a Chenier, que se apagou nas voltas do tempo, sem
dar a Chateaubriand o pretexto para louvá-lo. Sucedeis a uma figura
que o tempo não apagará. Ao mestre desassombrado que sempre pro-
testou contra as injustiças. Ao líder que fez de sua grande vida uma li-
ção de altivez e dignidade, a serviço dos valores fundamentais da con-
dição humana. Recolheis esse legado, e tendes altitude para merecê-lo.
Daí o vosso triunfo, na hora adequada à reparação pública a que tí-
nheis direito. Neste instante, nós acadêmicos, não somos intérpretes
apenas de nosso voto, mas de toda a Nação.

Repasso as obras com que balizastes esta ascensão, e vejo que so-
bem a oitenta títulos os vossos trabalhos, sem contar os artigos e con-
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ferências com que vos dispersastes nos jornais, nas revistas e nas tribu-
nas, correspondendo à convocação de vossos alunos e admiradores,
orgulhosos do mestre de que hoje nos orgulhamos.

Não direi que as letras, ao longo de vossa estrada real, foram leniti-
vo e companhia. Não. Elas continuaram a constituir emanação de vos-
sa pena, trazendo-vos ao nosso convívio. Completastes a longa volta, e
aqui chegastes para o nosso aplauso.

O poeta Heine nos ensinou, num de seus reparos à margem da vida,
que o escritor, em casa, para trabalhar, precisa contar com o silêncio
da companheira. Não tivestes apenas o silêncio, a mesa limpa, tudo em
seu lugar. Tivestes sobretudo a solidariedade, na hora polêmica, e
aquela confiança na reparação da própria vida, para desfazer os trope-
ços do caminho. Ileda nunca vos faltou. Nem os vossos filhos. Tam-
pouco os vossos amigos verdadeiros. Isso consola? Consola. E dignifi-
ca. Sinto que umedeci vossos olhos. E aqui vos repito a lição de Gon-
çalves Dias:

Corram livres as lágrimas que choro,
Estas lágrimas, sim, que não desonram.

Permitis que conclua este discurso de boas-vindas, recordando
uma passagem da vida de meu saudoso e grande amigo Juscelino Ku-
bitschek, a quem tanto esta Casa fez falta na hora da reparação neces-
sária. Guardei a data, no meu Diário da Tarde: 5 de outubro de 1965.
Conforme registro de O Estado de S. Paulo, no dia seguinte, eu tinha
acompanhado o ex-presidente ao local em que se realizava o inquérito
das supostas relações de seu Governo com o Partido Comunista. Ali
encontramos, vigilante, combativo, o grande Sobral Pinto, ao lado do
exemplar Tancredo Neves. Enquanto a inquirição se processava, Tan-
credo Neves e eu ficamos a caminhar na Rua Barão de Mesquita, na
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vigília dos passos perdidos, ao longo da nesga de sombra que a tarde ia
alargando.

Ao fim da demorada inquirição, ao ver o ex-presidente sair, com ar
fatigado, e sereno, ainda com as sobrancelhas travadas, eu lhe disse,
tentando confortá-lo:

– O senhor precisa ter um pouco de orgulho do que fez e realizou
pelo Brasil, para suportar melhor esta provação.

E ele, senhor de seus nervos:
– Basta-me a simplicidade que eu trouxe de Diamantina.
Também a vós, Senhor Evaristo de Moraes Filho, bastou a vossa

simplicidade e o vosso mérito intelectual, para chegar a esta Academia.
São vossas as palmas que ides ouvir.
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VI

Resposta do Sr. Josué Montello à
Recepção do Sr. Roberto Marinho

Sessão solene extraordinária do dia
19 de outubro de 1993

Se eu precisasse de uma explicação para a vossa presença nesta
Academia, iria buscá-la, com a ajuda de Machado de Assis, num

alto poeta inglês, Wordsworth, em quem nosso patrono recolheu o
reparo de que a criança é o pai do homem.

Bem sabemos que, na origem de toda vocação, há um exemplo. No
vosso caso, esse exemplo vós o encontrastes, Senhor Roberto Mari-
nho, na vossa própria casa, no melhor dos paradigmas: a vida e a obra
de Irineu Marinho.

A vida de vosso pai, meu ilustre confrade, explica admiravelmente a
vida do filho empreendedor e glorioso, nas várias etapas de vosso des-
tino. Não precisastes sondar os astros para saber o itinerário de vossa
estrela. O sangue que vos corre nas veias, com a lição paterna, com a
confiança materna, bem cedo vos mostrou o caminho a seguir e a que
soubestes corresponder com o vosso gênio e a vossa tenacidade.

Dois cronistas maranhenses, ambos glórias desta Casa, Viriato
Correia e Humberto de Campos, sobretudo este último, guardaram
nas suas reminiscências as imagens objetivas de vosso pai e modelo, e



são elas, nesta noite gloriosa, que me permitem dar-vos como um
exemplo a mais da recomendação de Emerson, quando reconhecia que
a educação de uma criança deveria começar cem anos antes de seu nas-
cimento.

Trabalhando na Gazeta de Notícias, Irineu Marinho, um dia, discorda
da direção do jornal, e resolve despedir-se. Vários colegas o acompa-
nham. Estes, desempregados, tratam de saber em que jornais iriam tra-
balhar, quando Irineu reage, redobrando a confiança em si mesmo:

– Nada de trabalhar nos jornais alheios. Vamos fundar nosso pró-
prio jornal.

Com que recursos? E é então que Irineu junta aos seus trocados os
trocados dos companheiros, e funda um jornal vespertino, com carac-
terísticas próprias, essencialmente noticioso, e a 18 de julho de 1911
eis que se ouve na cidade, na voz dos pequenos jornaleiros, o primeiro
pregão de A Noite.

Esse pregão se repetiria por muitos anos, na voz dos mesmos meni-
nos de rua, aqueles meninos, já então nossos aliados, e que sempre es-
peram por nós, por nosso amparo, por nossa assistência, sobretudo
depois que, andando o tempo, uma nobre mulher, D. Darcy Vargas,
deles se fez o anjo protetor, abrigando-os na Casa do Pequeno Jorna-
leiro. Lá está um, adornando a cidade, na esquina da Avenida Rio
Branco com a Rua do Ouvidor, na figura do garoto de bronze que so-
braça os jornais e os anuncia, e que ali foi inaugurado com o derradei-
ro discurso de Coelho Neto.

Permiti-me, Senhor Roberto Marinho, que aqui recorde, para
evidenciar em vossa personalidade uma outra linha de concordân-
cia com o modelo paterno, a acolhida que Irineu Marinho propor-
cionou, em A Noite, aos nossos escritores, abrindo-lhes o espaço em
que o texto literário se amalgamou à vida corrente. Andei a reler,
um destes dias, as Colunas da Noite, de um confrade esquecido, Felin-
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to de Almeida, e ali encontrei subsídios preciosos sobre o mestre de
Dom Casmurro, ao tempo em que andou em Petrópolis, de braço
com Carolina, e era um fino homem de bom convívio, de quem só o
poeta Rozendo Moniz se afastou, formalizado, dando a Felinto
esta desculpa: Não nos damos...

Foi em A Noite que Irineu Marinho acolheu o Lima Barreto de
Numa e a Ninfa, e daí a homenagem do romancista, dedicando-lhe o li-
vro, quando o publicou em volume.

Assim, meu caro confrade, nada mais fazeis do que continuar a li-
ção paterna, ampliando-a, magnificando-a, dando-lhe o relevo mere-
cido, e eu estou a lembrar-me do exemplo expressivo da reedição de
Cacau, no Jornalivros, com a chamada respectiva em toda a extensão da
primeira página de O Globo, por cima do cabeçalho principal.

Sinal de que as letras, sob a vossa vigilância, e com o mesmo cuida-
do, dispõem de um espaço próprio, numa hora em que há quem pre-
tenda suplantá-las, sem levar em conta que a verdadeira literatura é a
consciência do povo expressa na palavra como obra de arte, e ajustada
à cultura nacional. E assim se prolongou, com o vosso zelo, e a vossa
compreensão, a obra de Irineu Marinho, e isso também explica a vossa
presença nesta Academia, como nosso confrade.

Há poucos dias, para escrever este discurso, reli a excelente entre-
vista que concedestes a um jovem amigo e editor, a José Mário Perei-
ra, e ali encontrei esta opinião exemplar, ao vos ser perguntado o que
pensais das letras: “A literatura é o retrato de um povo, de uma na-
ção. Sempre li muito.” E entre os grandes autores que citastes, lá fi-
guram o nosso Machado de Assis, Balzac, Anatole France, Flaubert,
Dickens, Eça de Queirós, Dante, Tolstoi, Shakespeare, Proust. E
discordastes deste último, no texto em que ele censura aos jornais as
supostas coisas insignificantes, a que dão o relevo de um comentário
ou de uma notícia.
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É que Proust era essencialmente romancista, enquanto vós sois, Se-
nhor Roberto Marinho, essencialmente jornalista. Mas jornalista com
a sensibilidade do homem de letras.

Quando Jean-Jacques Brousson, secretário de Anatole France, ma-
nifestou o propósito de publicar os ditos maliciosos e os pequenos co-
mentários risonhos do escritor, Madame Armand de Caillavet, amiga
dileta do mestre de La révolte des anges, prontamente se opôs a esse proje-
to. Mas Anatole France concordou com ele, invocando este argumen-
to: “O que, hoje, é indiscrição, amanhã será erudição.”

Para o verdadeiro jornalista não há a indiscrição, há o fato, desde
que esse fato traga em si a imanência da verdade, ou abra caminho à
sua revelação. Daí a conclusão de Grimm, que explica o jornalista,
sobretudo o repórter: “Quem não se preocupar em saber como esta-
va o tempo em Roma quando César foi assassinado, nunca há de sa-
ber história.”

Tenho nítida na memória a página de abertura do primeiro jornal
francês, o Journal de Paris, publicado em janeiro de 1777, e posso di-
zer-vos, meu caro confrade, que essa primeira página está assim dividi-
da: no alto, o nascer e o pôr-do-sol, ao lado da fase da lua; abaixo, a al-
tura do rio, o tempo médio ao meio-dia, e as reverberações; mais abai-
xo, a previsão meteorológica; no resto da página, em destaque, em
duas colunas as belas letras. E até hoje, nos grandes jornais de Paris, ali
está a literatura, de que só têm medo os medíocres e os maus literatos,
bastando lembrar aqui que, dois dias depois das solenidades de posse
na Academia Francesa, como se ainda ouvíssemos ali o rufar dos tam-
bores da guarda oficial, os discursos respectivos podem ser lidos, no
destaque das páginas nobres de Le Monde, indicativas de que a nação
continua a ser sensível aos seus valores intelectuais.

Permiti-me que aqui recorde um pequeno episódio ilustrativo, as-
sociado à saudade de uma dileta amiga, a Condessa Pereira Carneiro, a
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quem devo boa parte de minha vida de escritor, diretamente ligada à
assiduidade de meu trabalho. Eu era, por esse tempo, o Conselheiro
Cultural de nossa Embaixada em Paris, quando dela recebi um telefo-
nema, convidando-me a mim e à minha mulher a que lhe fizéssemos
companhia numa pequena excursão de devoção literária. Não me disse
qual. E como o sol de primavera tornava ainda mais bela a paisagem de
nosso caminho, parecia-nos que tudo fora posto ali para enfeitar a ma-
nhã tranqüila que nos levou à capelinha de Saint-Blaise-des-Simples,
em Milly-la-Forêt, esplendidamente decorada por Jean Cocteau, poe-
ta de minha maior admiração, e sobre o qual havia publicado um pe-
queno artigo, dias antes, no Jornal do Brasil. O gosto das letras, que fize-
ra de Dunshee de Abrantes, pai da Condessa, um de meus primeiros
amigos no Rio de Janeiro, transmitira-se à filha dileta, e daí a romaria
que fiquei a dever ao seu alto espírito, e que por isso mesmo a levou a
compartir comigo a devoção do mestre do Testamento de Orfeu.

Cada um de nós, nesta Casa, e muitos que estão lá fora, e que aqui
poderiam ou poderão estar, têm para convosco, nos muitos caminhos
de vossa obra benemérita, uma dívida natural, associada à vocação lite-
rária, já que o renome de um escritor nada mais é, no dizer de Edmond
de Goncourt, do que o nome repetido.

Estive a repassar vossa biografia, para trazê-la ao nosso aplauso, nas
luzes deste salão, e posso dizer-vos aqui, alteando um pouco a voz,
que toda a vossa vida é um prolongado tirocínio de altos serviços pres-
tados ao Brasil. Napoleão afirmava, enfaticamente, que pertencia à
melhor raça dos Césares, aquela que constrói. E foi para construir que
realmente nascestes. Tendes a vocação dos empreendimentos perdu-
ráveis, e o fascínio da perfeição.

Contou-nos Humberto de Campos que Irineu Marinho, depois
de ter passado a outras mãos, em pleno fastígio, como um de nos-
sos grandes jornais, a direção e o controle de A Noite, deu a si mes-
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mo as merecidas férias, numa longa viagem à Europa. De volta,
com direito e recursos para uma vida serena, ajustada ao lazer de
quem já trabalhara demais, subitamente decidiu fundar outro jor-
nal. E um belo dia, precisamente a 29 de julho de 1925, outros me-
ninos de rua, na pele de outros pequenos jornaleiros, apregoaram O
Globo nas esquinas, nos balaústres dos bondes, no centro da cidade,
nas tranqüilas ruas dos bairros, no aconchego dos subúrbios, nos
pontos de ônibus, nas estações da Central do Brasil e da Leopoldi-
na, para que o País contasse, a partir do Rio de Janeiro, com um
jornal realmente moderno, ajustado à hora de transformações pro-
fundas que o País vivia, nas letras, na educação, nas ciências, e de
que seria o espelho a serviço da unidade nacional.

E é nessa hora matinal que um caricaturista, Romano, por solicita-
ção de Humberto de Campos, vai a O Globo, para de lá trazer um fla-
grante de Irineu Marinho. No gabinete da direção não o encontra.
Tampouco na redação. Vai encontrá-lo na oficina, na casa de máqui-
nas, de colete, as mangas da camisa arregaçadas. Conhece tudo, domi-
na tudo. E esse homem múltiplo, que sabe fazer, que sabe comandar,
que tem a percepção exata de todos os mistérios de um jornal, e é mais
uma vez o chefe vitorioso, subitamente se converte no pássaro alcan-
çado em pleno vôo.

Vinte e um dias depois dos primeiros pregões de O Globo nas
ruas da cidade, Irineu Marinho morre subitamente. E é então que a
viúva do grande comandante chama o filho Roberto para que lhe
assuma o lugar. Tendes vinte e um anos, meu caro confrade, mas
sabeis que ainda vos falta, para a responsabilidade nova, e extrema-
mente complexa, a maturidade experiente, que só o tempo propor-
ciona. Possuis a vocação; a aptidão não vos falta; mas a compene-
tração da responsabilidade vos detém o passo. Não que o desafio
vos haja intimidado. Não. É que soubestes ter, ainda na juventude,
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a consciência de que, para suceder a Irineu Marinho, teríeis de bali-
zar com triunfos o vosso caminho, para melhor corresponder ao le-
gado de suas vitórias.

Quando o Presidente Washington Luís é deposto, e recolhido ao
Forte de Copacabana, cabe-vos a vigilância do prisioneiro ilustre, e é
fardado que vos postais à entrada do aposento que lhe serve de cela.
Estais ali no cumprimento cívico do serviço militar obrigatório. Mas
estais também ali como filho de Irineu Marinho. E disto dais a prova
imediata na reportagem de O Globo sobre o prisioneiro. Sois ali, não
apenas a testemunha da História, mas sobretudo o jornalista, com o
gosto da verdade factual transformada em notícia.

Vós, que bem conheceis a obra de nosso patrono, certamente vos
recordais de um de seus mais belos contos, nas Histórias sem data, e que
se intitula “Capítulo dos chapéus”.

Permiti que eu recorra agora, para intrigar nossos ouvintes, à minha
pena de romancista, contando aqui a romântica história da bela mu-
lher com quem um jovem marcou encontro, num fim de tarde, no Lar-
go do Machado, aqui no Rio. Dirigindo o seu carro, ei-lo que se apro-
xima da Igreja da Glória. Na esquina, em vez da jovem com quem pro-
meteu encontrar-se para levá-la a um passeio no Alto da Tijuca, na
claridade do luar, cercado de sombras propícias, quem está é um vasto
chapéu feminino, sob o qual se abriga uma mulher.

Desapontado, o jovem dá uma volta pelo largo, diminui a marcha
do carro, olha por alguns instantes a esquina combinada, e lá está o
imenso chapéu desabado, com o mesmo vulto feminino. E como o jo-
vem, sempre afeito a cumprir o que combinou, reconhece que a amada
não veio, pisa o acelerador do carro, e dali se vai, relegando o desen-
contro à condição dos desapontamentos imerecidos, enquanto a lua
cheia mostra o seu rosto redondo por cima dos telhados, na direção do
Palácio Laranjeiras.
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Roda o tempo, o jovem deixou para trás a juventude, e é agora o
empresário vitorioso, que se vai sentar, à mesa de um banquete, no
lado de uma bela senhora. E ela, após um silêncio desdobrando o
guardanapo:

Não está me reconhecendo?
E antes que ele responda, apresenta-se:
Eu sou a amiga com quem marcou encontro no Largo do Machado

e não me apareceu.
Espanto do empresário:
Você? Estive lá, e a procurei. Só vi na esquina um imenso chapéu

numa cabeça de mulher.
E ela, identificando-se:
Era eu que estava ali, Roberto!
Reponho ao pé do tinteiro a pena de romancista para vos dizer que

o jovem, se tinha o vosso nome, a concordância corre à conta dos aca-
sos da vida. Verdade? Fantasia? Não confirmo, não nego: registro-a,
como se quisesse enfeitar vosso passado, à maneira machadiana, com
este capítulo do chapéu.

Entretanto, pondo de lado o episódio romântico, que cada um de
nós há de ter tido na idade própria, o importante é reconhecer que
soubestes ser, desde o início de vossa vida benemérita, o realizador
prodigioso, no fiel cumprimento de vossa condição de jornalista.

Eu estava em Lisboa quando ali desceu, vindo não se sabe de onde,
o nosso patrício a quem poderíeis chamar, como no verso de Baudelai-
re, vosso semelhante e vosso irmão, na capacidade de construir como
diretor de jornal. Meu dileto amigo Augusto de Castro, diretor do
Diário de Noticias, português, noticiou assim a ocorrência do fenômeno:
“Passou há dias por Lisboa um pé-de-vento, uma das mais ilustres
correntes de ar do mundo e que se chama Assis Chateaubriand”. E
acrescentou: “Abriu, na passagem, meia dúzia de janelas, bateu quatro
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ou cinco portas, fez cinco ou seis cumprimentos e lá largou pelos ares
de onde veio, a 600 quilômetros por hora.”

Se vos comparo com ele, na condição de homem de jornal, com a
mesma vocação criadora, prontamente reconheço, no contraste do
confronto, que tendes, nas vossas lutas, o pendor da serenidade. E
porque nada vos intimida, também nada vos perturba. O essencial é o
cumprimento da missão, o dom de abrir caminho aos contemporâ-
neos, para que também se realizem, nos espaços que lhes criastes. Sois
o largo rio sereno que desliza sempre e não se cansa de correr.

Recentemente, num ensaio de Joubert, encontrei esta definição do
leitor do jornal: é o homem no alto da ponte olhando a água passar.
Essa água reflete o céu estrelado e o sol do meio-dia. Sobre ela se de-
bruçam as árvores ribeirinhas. E desliza a sombra dos pássaros voan-
do. Se o tempo se fecha, com o vento a soprar, prontamente se encres-
pa. Depois, amainada a tormenta, volta à serenidade natural, e conti-
nua a fluir na direção do mar. Refletir o tempo bom ou mau é o seu
ofício. E sempre que nos debruçamos sobre a ponte, alongando o
olhar em busca dos dias passados, lá estarão os momentos de ontem à
nossa espera.

A controvérsia das opiniões, de que se nutre a democracia, tem no
jornal a sua fonte de água viva. Os demais instrumentos de comunica-
ção não dispõem da mesma força. Jefferson, maltratado pelos jornais
ao longo de seu governo, não os dispensava, animado pelas esperanças
de que, entre tantas acusações, rebrilhasse um bom conselho para
aproveitá-lo.

Rui, que não se cansava de aparar os golpes que os adversários lhe
assestavam, na imprensa de seu tempo, alteava mais a voz para reco-
nhecer: “Tempos houve em que a difamação era, com efeito, uma po-
tência. Foi antes que a criação de Gutenberg chegasse a ser o que é
hoje: a presença do disco solar no horizonte da consciência humana.”
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Em 1897, quando esta Academia se constituiu, já com o quadro de
quarenta companheiros, vinte e cinco faziam questão de proclamar a
sua condição de jornalista. Vinham eles de duas campanhas funda-
mentais: de um lado, a da abolição do cativeiro; de outro lado, a da im-
plantação da República. E mais adiante, quando se incorporou às tra-
dições da Casa o critério dos valores representativos do País, fora da
área puramente literária, para o preenchimento dos claros que viessem
a ocorrer, foi Joaquim Nabuco, nosso primeiro Secretário-Geral,
quem tomou a iniciativa de defender esse critério complementar, em
carta a Machado de Assis, a 8 de outubro de 1904:

“A minha teoria, já lhe disse: devemos fazer entrar para a Acade-
mia as superioridades do País. A Academia formou-se de homens
na maior parte novos, é preciso agora graduar o acesso. Os novos
podem esperar, ganham em esperar, entrarão depois por aclama-
ção, em vez de entrarem agora por simpatias pessoais ou por serem
de alguma coterie. A Marinha não está representada no nosso grê-
mio, nem o Exército, nem o Clero, nem as Artes, é preciso introdu-
zir as notabilidades dessas vocações que também cultivem as letras.
E as grandes individualidades também. Assim o J(osé) C(arlos)
Rodrigues, o redator do Novo Mundo, o chefe do Jornal do Commercio,
que neste momento está colecionando uma grande livraria relativa
ao Brasil.”

Na volta do correio, com a data de 6 de dezembro de 1904, eis a
resposta de Machado de Assis: “A sua teoria das superioridades é boa;
os nomes citados são dignos.” E desde então a Academia incorporou
ao seu quadro de membros efetivos as figuras representativas do País
que nos bateram à porta, ou que fomos buscar para que aqui perma-
necessem.
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Senhor Roberto Marinho: o lugar que aqui conquistastes é agora
vosso, de pleno direito. Sois uma das figuras representativas do Bra-
sil contemporâneo. Não vos limitastes a realizar uma vida fecunda,
de que também agora nos orgulhamos. Com o vosso ar tranqüilo e
descansado, sois uma força da natureza. E não vos limitastes a viver
vosso destino. Assim sereno, assim passado a limpo, assegurastes o
trabalho e a vida digna a artistas, a escritores, a jornalistas, a gráficos,
a administradores, a publicitários, a executivos, a revisores, a locuto-
res, a cineastas, a técnicos em informática, a engenheiros, a médicos,
a advogados, a todo um vasto elenco de companheiros, a que assegu-
rastes o trabalho, o nome e a glória, nas iniciativas que emanaram de
vossa vontade.

De agora em diante, mesmo depois que nos transferirmos para a
memória e a guarda de nossos sucessores, a Academia repetirá vosso
nome e vossas glórias, assim como hoje repete, na palavra viva de cada
um de nós, as glórias e o nome daqueles que nos antecederam.

Poucos são os contemporâneos que alcançaram o altiplano a que
atingistes e do qual fomos buscar-vos para também nos orgulharmos
de vossos troféus.

Vosso campo de ação na multiplicidade de seus recursos verbais,
visuais e auditivos não se limita à continentalidade de nosso País. Por-
que, longe daqui, há quem viva, há quem trabalhe, há quem firme seu
nome, graças ao mundo que soubestes criar.

Não vos limitastes a dar continuidade ao jornal que Irineu Mari-
nho criou. Ao longo do tempo, cuidastes de aprimorá-lo. Com extre-
mo cuidado. Sabendo que um jornal não constitui propriedade exclu-
siva de quem o comanda. Porque é sobretudo patrimônio de seu pú-
blico. De quem o lê. De quem nele se louva. De quem diariamente se
debruça sobre ele, e o interroga, e nele recolhe a opinião do jornal,
transformando-a em opinião pública. E como cabe aqui uma revela-
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ção, deixai-me que passe adiante, nesta tribuna, uma de vossas lições
como diretor de O Globo.

Quando sentistes, com o zelo e o cuidado de quem chega muito
cedo à redação de seu jornal, que O Globo deveria passar de vespertino a
matutino, sem surpresa para seus leitores, adotastes um expediente
exemplar. Um bisonho comandante, que não dispusesse do necessário
cuidado, teria resolvido o problema com o erro imediato de um sim-
ples aviso na primeira página. Ou mesmo sem qualquer aviso. Mas
vós, meu caro confrade, com o vosso tato, vos louvastes na vossa pru-
dência. E assim, a cada novo mês, retardastes de meia hora a saída do
jornal. De modo que, um belo dia, O Globo acabou de passar à condi-
ção de matutino, despontando nas bancas e na porta dos assinantes
com a luz do novo dia.

Um jornal que se transforma, à revelia de seu público, é a baleia ar-
poada, que irá sangrar até morrer.

Em 1970, querendo levar pessoalmente ao diretor de Le Figaro o
meu livro sobre Stendhal, então primorosamente publicado numa edi-
ção de Pierre Seghers, fui visitá-lo em companhia de um velho amigo,
o saudoso Embaixador Paulo Carneiro. E lá fomos nós, a pé, de meu
escritório, na Rue La Boetie, ao Rond Point des Champs Elysées, ao
encontro de Louis Gabriel-Robinet, a quem eu ficaria a dever a nota
generosa que, dias depois, publicou no seu jornal, sobre o meu livro.

No gabinete singelo, onde avultava uma severa mesa de tampo cor-
rido, nada era mais sóbrio, e também mais acolhedor. Sobre a mesa,
uns linguados de papel, já manuscritos. Ao lado, em parte corrigidas,
as provas do novo livro do diretor de Le Figaro, Une vie de journaliste, no
qual Louis Gabriel-Robinet, de harmonia com as suas experiências na
profissão, anunciava as transformações que no seu campo estariam
ocorrendo no Japão, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, sobretu-
do no âmbito do jornal a domicílio, com os recursos da comunicação
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instantânea das imagens a cores, e que, à época, não poderiam ser ado-
tadas, sem a cautelosa colaboração do tempo. E daí a pergunta que a si
mesmo formulava, no fecho de seus livros: “Com a força das máqui-
nas, o homem não se arrisca a ser, ele próprio, uma máquina?”. E con-
cluía com esta advertência de Fontenelle: “Se eu tivesse encerrado to-
das as verdades na minha mão, não sei se teria coragem de abrir os
meus dedos.”

Minha geração, como a vossa, Sr. Roberto Marinho, como a de
nosso Austregésilo de Athayde, como a de Barbosa Lima Sobrinho,
assistiu ao desmoronamento das duas forças políticas que se digladi-
avam, messianicamente, propondo uma nova ordem para o homem
sobre a terra: uma, a da Direita, foi derrotada pela Segunda Guerra
Mundial; a outra, a da Esquerda, implodiu diante de nossos olhos.
Restou-nos o melhor caminho: o das liberdades democráticas. Mas
devemos estar atentos, redobrando a vigilância de nossos valores éti-
cos, de nossos valores cívicos, de nosso patrimônio como nação so-
berana.

Eu tive a oportunidade de reconhecer, logo após vossa eleição para
esta Casa, que contribuístes, e continuais contribuindo, com os instru-
mentos de comunicação de que dispondes, para a unidade do Brasil.

Essa unidade decorre de nossa própria vocação como povo. De
norte a sul, a despeito dos idiomas que nos cercam, falamos a língua
portuguesa com idêntica entoação. Idênticos são os nossos usos e cos-
tumes. Idênticos os nossos objetivos, com a consciência de que com-
pomos uma estrutura nacional, orgulhosa, de seus valores, e só aspi-
rando à mesma coesão institucional, para ajustar ao futuro os valores
de nosso passado.

Há trinta anos, há quarenta anos, se nos deslocávamos dos grandes
centros para regiões distantes, em nosso próprio território, éramos
nós que levávamos conosco as novidades, as últimas notícias. Hoje,
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são as novidades que esperam por nós, à revelia da rapidez de nosso
transporte.

É que as notícias, levadas sobretudo pela televisão e pelo rádio,
chegaram antes de nós. E somos nós que perguntamos por elas aos
amigos e familiares que estão nos aeroportos para nos receberem.

Para essa obra formidável, não cessais de contribuir, a cada novo
dia, a cada novo momento. Se a palavra oralizada tende naturalmente a
esvair-se, por força do som que rapidamente se desfaz, e a imagem
prontamente se apaga, suplantada pela imagem que logo lhe sucede, na
instantaneidade da comunicação televisiva, a palavra escrita traz em si
a vocação da perdurabilidade mesmo no texto do jornal, que tende na-
turalmente a envelhecer a cada novo dia.

Entretanto, se o jornal do dia faz esquecer o jornal da véspera, há
sempre o jornal que perdura, e é recolhido aos arquivos e bibliotecas
porque ali está fixado o momento que passou. Vai servir ao futuro,
como subsídio sobre o passado. Ali está a memória viva, como se gi-
rássemos para trás a máquina do tempo, ou cavalgássemos o hipopóta-
mo do delírio de Brás Cubas.

Sem esse jornal que assim conservamos, criando condições propí-
cias para a sua preservação necessária, nós, jornalistas, seríamos, aqui, os
profissionais do efêmero, numa instituição que deve ser a memória da
palavra como obra de arte ou como notícia viva do tempo que se foi.

Pertence-vos agora, nesta Academia, a Cadeira que Oliveira Lima fun-
dou sob a invocação da glória de Varnhagen, como seu patrono. Histori-
ador, jornalista e diplomata, o mestre pernambucano que Gilberto es-
plendidamente definiu como um Dom Quixote gordo, soube ser quixo-
tesco como diplomata, como jornalista e como historiador. Acumulou
em si próprio o cavaleiro e o escudeiro, juntando assim, no seu corpo exa-
gerado, os dois personagens de Cervantes. O jornal foi para ele o espaço
preferido para os seus combates com os moinhos de vento.
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Alberto de Faria, que lhe sucedeu, foi também jornalista. No jor-
nal, depois do livro, por fim nesta Academia, soube levar a bom termo
a campanha benemérita em defesa da maioria da memória de Mauá.

Vieram depois dois historiadores, Rocha Pombo e Rodolfo Gar-
cia, este último seu mestre, companheiro de Capistrano de Abreu,
exemplar escritor, quase escondido nas primorosas notas de pé de pá-
gina da obra de Varnhagen, e que me abriu caminho à direção da Bi-
blioteca Nacional.

Em seguida, Elmano Cardim, diretor do Jornal do Commercio, grande
companheiro. Além de jornalista historiador. E que me fez esta sur-
presa, quase ao fim da vida: o domínio completo da obra lírica de Bo-
cage, e de quem fui companheiro, na romaria literária à terra natal do
poeta, no segundo centenário de seu nascimento.

Por fim, o Otto, jornalista, contista, romancista, e de quem acabais
de fazer o louvor, com as saudades do amigo e o reconhecimento de
seus altos méritos.

Quem, como vós, meu caro confrade, transitou pela obra de
Anatole France, há de lembrar-se da famosa dedicatória em que o
mestre, dirigindo-se a Adrien Hébrard, na abertura de La Vie Litté-
raire, agradece ao diretor do Temps ter disciplinado o seu trabalho,
como crítico literário do jornal. Todas as semanas, lá estava ele,
com seu longo artigo, a falar de si mesmo, a propósito de Balzac, de
Shakespeare, de Molière, de Zola, de Daudet. Em vez da ociosida-
de, com longos intervalos entre seus novos livros, na editora Cal-
mann-Levy, ei-lo a superar a indolência estudiosa, tornando mais
ágil a sua pena de escritor.

Bem o sei que é isso, Senhor Roberto Marinho.
O tirocínio do jornal, quer como redator, quer como colaborador,

disciplina o escritor. Louvo-me também na minha própria experiên-
cia. Sem a obrigatoriedade de minha colaboração, em dia certo, vari-
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ando de tema, disciplinando minha frase, eu não teria encontrado o
que penso constituir o meu modo de ser, no texto essencialmente lite-
rário. Por outro lado, suponho ter feito de meus leitores, à boa manei-
ra da lição de Montaigne, os condôminos de minhas leituras, sobretu-
do dos autores que reclamam a nossa gota de sangue para a merecida
ressurreição, como as sombras que passam diante de Ulisses, no poe-
ma de Homero.

O jornal, quer impresso, quer falado, além de ser nossa escola, é
nosso prêmio e nossa advertência. Dele nos vem o aplauso ou a censu-
ra, já que o louvor e a restrição sempre afloram em nosso caminho,
mesmo quando o escritor se chama Stendhal, Eça de Queirós ou Ma-
chado de Assis.

Somos gratos a Roberto Marinho também por isso.
Nosso saudoso confrade Alceu Amoroso Lima, no seu primoroso

ensaio O Jornalismo como Gênero Literário, publicado em 1960, e baseado
também na sua própria militância, reconheceu, objetivamente, que “o
jornalismo, como gênero literário, deve antes de tudo ser uma arte,
isto é, uma atividade livre do nosso espírito no sentido de fazer bem
alguma coisa. Essa obra, para ser arte estética, e não apenas arte mecâ-
nica ou liberal, deve fazer de seu modo de expressão o seu fim, ao me-
nos relativo ao finis quo, como dizem os filósofos”.

Essa obra de arte, acrescentemos, não se limita ao texto, para alcan-
çar seus dois propósitos, que são informar e convencer. Reclama o
concurso da apresentação objetiva, com seus valores estéticos de natu-
reza material, e que vão desde os recursos gráficos à ilustração que a
amplia e completa.

Porque o jornal é o conjunto do texto e da disposição gráfica.
Todo ele se harmoniza nesse propósito. Sem que o texto perca a eficácia
que há de ter, como argumento, como verdade factual. Essa eficácia se
amplia, se aprimora, se aprofunda, com a plenitude da liberdade da
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imprensa. É esta que adverte e denuncia, que comprova e corrige, que
pune e exalta, que faz incidir sobre o crime a claridade que o ofusca e
abre espaço para a defesa do injustiçado.

William Allen White, que foi considerado o primeiro jornalista
americano de seu tempo, por ter sido o editorialista de maior influên-
cia nos Estados Unidos, deu este conselho aos seus colaboradores: “A
política editorial de um jornal deve combinar três coisas: a inteligên-
cia, a coragem e a bondade.”

André Maurois, que dele nos deu um excelente retrato em seu diário
de 1946, lembra-nos ainda que, no parecer do mesmo jornalista, a auto-
ridade de um jornal tem de refletir a personalidade de um homem.

Vós, Senhor Roberto Marinho, que tão bem lestes o vosso Dic-
kens, certamente lembrareis que, no início de um de seus romances, o
que o romancista reclama, para compor a sua narrativa, são os fatos,
nada mais que os fatos. William Allen White ia mais longe. Punha de
lado as hipóteses e as conjecturas. Poucos adjetivos. Poucos advérbios.

E recomendava aos companheiros: “Não adivinhem, verifiquem.
Não julguem, informem-se. Qualquer que seja a matéria, respondam a
estas questões: “Quem? O quê? Onde? Por quê? E como?”

E quando, ele próprio, teve de sentar à mesa da redação, para co-
mentar a morte de uma filha, vítima de acidente de equitação, aos 17
anos, não se esqueceu de aplicar a mesma norma, e nunca foi tão inten-
sa a emoção dos leitores quando se debruçaram sobre o texto sóbrio e
patético do pai dilacerado.

Bem sabemos que isso só é possível quando o texto do jornal se ele-
va à condição de obra de arte.

É preciso ouvir-vos, no privilégio do convívio freqüente, para reco-
nhecer que o vosso jornal é Roberto Marinho, nos seus objetivos, na
sua política, na sua linha ética, correspondendo assim à personalidade
de um homem, tal como recomendava William Allen White.
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Tenho nítido na memória o pequeno artigo que publicastes em O
Globo, em 8 de março de 1990, com o título “Um gigante”, a propósi-
to da morte de Luís Carlos Prestes. Guardei o recorte desse texto
exemplar. Tivestes, como eu tive, como muitos tiveram, a fascinação
do herói rebelde. E daí terdes identificado nele (são vossas as palavras)
o “bravo líder revolucionário que empolgou nossos ideais de liberda-
de”. E concluístes: “Ele teve o seu momento culminante na lendária
marcha da Coluna Prestes.”

Num de meus romances, A Coroa de Areia, busquei recompor a
marcha da Coluna, e recebi o aplauso do próprio Prestes. Foi como
se o acompanhasse até às terras do meu Maranhão, com ele à frente,
pequenino, de barbas negras, aproveitando a noite para seguir em
frente, rumo ao norte, iluminados pelos vagalumes:

“Dir-se-iam irreais aqueles bravos, no imenso chapadão deserto,
envoltos pelas pequenas luzes azuladas, que acendiam e apagavam
acendiam e apagavam, abrindo um clarão nas sombras circundan-
tes, enquanto as pesadas botas cheias de lama iam calcando a terra
do chão”, tal como contei no meu romance.

Há heróis que são criados pela lenda. Mas há outros, como Prestes,
que a lenda não magnifica, limitando-se a recolhê-los sem retoque.
São os verdadeiros. Prestes foi um deles. Por isso quando o abraçastes,
numa livraria, já na hora de seu ocaso, pudestes guardar desse encon-
tro esta impressão indelével: “O meu pensamento foi de ternura por
aquele homem de metro e meio de altura, mas um gigante de obstina-
ção e de coragem.”

Como todos os verdadeiros liberais, na hora em que a Direita e a
Esquerda se defrontavam, e vos combatiam, e vos negavam, pagastes o
pesado tributo de vossa independência, que eu também paguei, que
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muitos aqui pagaram, e que por vezes ainda nos obrigam a pagar, por-
que as patrulhas sobrevivem às ideologias, com os ódios e as paixões
que acumularam.

Deixei para o fim deste discurso, em nome de nossa Academia, o
merecido louvor ao volume que publicastes ano passado, Uma Trajetó-
ria Liberal, e que, correspondendo à vossa colheita na seara do empresá-
rio e do homem de jornal, constituiu também, no plano das idéias e
das atitudes, o vosso auto-retrato e a vossa estréia em livro, trazendo
nas mãos jubilosas o volume publicado.

Eu já tive oportunidade de comparar os textos que resgatamos dos
jornais para codificá-los em livro, àqueles bonecos indultados que, em
Valência, na Espanha, compõem o mais curioso museu de toda a cida-
de. Ali, todos os anos, três dias antes daquele que a tradição consagra a
São José (19 de março), as ruas e praças são adornadas por figuras de
cera e papelão que constituem comentários espirituosos ou austeros
dos fatos capitais ocorridos em Valência.

No dia de São José, à noite, todas essas figuras são queimadas. A ci-
dade, num relance, se converte numa imensa fogueira. Mas, no dia se-
guinte, se olhamos o largo, a praça, a rua, no centro urbano de Valên-
cia, está tudo limpo e em ordem, como se por ali não houvessem crepi-
tado as brasas e as labaredas.

Das figuras que, horas antes, nas esquinas, no pedestal dos monu-
mentos, no centro das avenidas, enfeitavam toda a área, uma foi sal-
va, e já está no Museu dos Bonecos Indultados: aquele que melhor fi-
xou, com seu valor como obra de arte, uma figura ou um aconteci-
mento local.

Cada um de nós, jornalistas, imita Valência, indultando também o
texto que nasceu sob o signo do efêmero. Nele está retido um momen-
to ou um comentário que merecia ser preservado. E com eles compo-
mos as páginas que por vezes nos sobrevivem.
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Com essas páginas indultadas, Senhor Roberto Marinho, foi com-
posto o vosso livro. Os textos dispersos, sobre vossas experiências e
vossos testemunhos, guardando imagens vivas de figuras como Carlos
Lacerda, como Tancredo Neves, como Luís Carlos Prestes, tinham de
ser naturalmente resgatados do rio do tempo. Soubestes buscá-los na
hora própria para o louvor merecido. Um de meus mestres advertiu-
me desde cedo para o fato de que, se a crítica restritiva é necessária, de-
vemos orientar nossa pena, de preferência, para as festas de glória. Daí,
por vezes, a perplexidade em que, no dizer de Jean François Revel, por
vezes nos defrontamos, como jornalistas, entre o dever de opinar e o
de informar.

Mas, se agora também me permitis, deixai-me que vos louve aqui
nos textos em que comovidamente nos recordais vossas lutas, dan-
do-nos também a emoção com que criastes a Fundação Roberto
Marinho, proporcionando tantas benemerências às letras, às artes, às
ciências, em proveito de nosso País. Mallarmé reconhecia que, neste
mundo, tudo acaba em livro. Sim, acaba, mas para continuar como
uma lição.

Sabemos que vos debruçais neste momento sobre as vossas remi-
niscências, para compor com elas o desejado livro de memórias, Conde-
nado ao Êxito, em que nos transmitireis, já agora como acadêmico, a vos-
sa lição de vida.

Numa bela página de lembranças, publicada precisamente em O
Globo, de 1.o de outubro de 1960, meu querido conterrâneo Viriato
Correia, companheiro de Irineu Marinho na redação da Gazeta de
Notícias, contou que o diretor do jornal, Manuel Rocha, o Rochi-
nha, como era então conhecido, decidiu fazer uma experiência,
quando Luís de Castro deixou de ser ali o secretário, que era então,
realmente, o diretor executivo. Em vez de pôr à frente do jornal
este ou aquele redator, decidiu confiar a responsabilidade a cada
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um deles, entre os mais graduados, para ver quem estaria realmente
à altura de assumir o comando.

Coube a Paulo Barreto (João do Rio) a primeira semana. A despei-
to de seu imenso talento, soube ser vulgar, sem qualquer brilho.

Oferecido o posto a Viriato, este o recusou.
E Paulo, ansioso para deixar a roda do leme:
Tenho um plano, que te poupará. Se houvesse uma eleição para es-

colher o secretário, em quem votarias?
E Viriato, com rapidez:
No Irineu Marinho!
Consultados os demais redatores, a resposta foi unânime: Irineu

Marinho. Não havia outro com a sua qualidade e a sua competência. E
à noite, quando o diretor chegou à redação, Paulo Barreto lhe deu a
notícia de que, por escolha geral, o secretário deveria ser Irineu Mari-
nho. Tinha todos os atributos para comandar a Gazeta de Notícias.

E o Manuel Rocha, satisfeito:
É então, pelo que vejo, uma aclamação. Parabéns a vocês.
Pela votação que alcançastes, Senhor Roberto Marinho, entrastes

também aqui por aclamação.
Sede bem-vindo a esta Casa, meu caro confrade.
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VII

Resposta do Sr. Josué Montello à
Recepção do Sr. Evandro Lins e Silva

Sessão solene extraordinária do dia
11 de agosto de 1998

O primeiro advogado que apareceu nesta Academia, antes mes-
mo de ser ela inaugurada, e ainda sem ter onde abrigar-se,

trouxe consigo uma singularidade, sob forma de três linhas exemplar-
mente sóbrias e que acompanhavam um cheque de cem mil réis, dire-
tamente entregue a Machado de Assis.

A quantia, se hoje nos parece módica, mesmo substituída pela nova
moeda, daria certamente para o primeiro chá acadêmico. As três linhas
da carta diziam assim:

“Ao Ex.mo Senhor Machado de Assis – o Dr. Coelho Rodrigues
cumprimenta e avisa, da parte de um anônimo, que tem para as des-
pesas de instalação da sua nova Academia 100$000. 18.12.1896.”

Conquanto chegassem em boa hora, podendo dar mesmo para os
primeiros gastos da instituição, o cheque e a carta foram recebidos
com explicável desconfiança. Pretenderia o primeiro mecenas entrar
aqui por essa porta estreita? Antes mesmo de instalar-se, a Academia já



teria em si, como as demais academias do mundo, o pendor natural
para identificar seus futuros pretendentes.

Ao Dr. Coelho Rodrigues sobravam os méritos para ser bem aco-
lhido. Mas a verdade é que ele se atrasara no caminho. Já o quadro da
Academia estava completo. Entretanto, ele próprio, ao ver que a insti-
tuição, embora por nascer, ou por isso mesmo, tardava em agradecer o
cheque, apressou-se em mandar nova carta, dirigindo-se também a
Machado de Assis – a quem chama de comendador – e era tão sóbria
quanto a anterior: “A pessoa que, por meu intermédio, ofereceu-lhe a
quantia de l00$000, para as despesas de instalação do futuro institu-
to, não é candidato à imortalidade.” E concluía: “Pode, pois, receber o
cheque ou devolvê-lo.”

A Academia aprendeu a lição: desde a sua fundação, jamais recusou
benemerências. Sobretudo agora, quando aproveita a oportunidade
para declarar, na posse de outro advogado, que continua aberto o vo-
luntariado, quanto aos novos doadores. Mas sem compromissos,
como no caso do Dr. Coelho Rodrigues.

Piauiense de nascimento, tal como o confrade que recebemos nesta
noite, o Dr. Coelho Rodrigues era bacharel em Direito, pela Faculda-
de do Recife, e seu futuro professor, e depois, no Rio de Janeiro, ad-
vogado militante, ainda como o confrade que hoje investimos na su-
cessão de Bernardo Élis. Era também um humanista de excepcional
valor, a quem a cultura brasileira devia a tradução latina das Institutas do
Imperador Justiniano, acrescidas de comentários elucidativos e publicadas
no Recife, em l881. No plano político, representou no Senado a sua
província natal, em duas legislaturas, além de ter sido prefeito do Dis-
trito Federal quando a República amanhecia.

Assim, por todos os seus títulos, e ainda com os que ainda viriam,
como a sua participação na elaboração de nosso Código Civil (antes
que Clóvis Beviláqua nos proporcionasse o seu texto exemplar), o Dr.
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Coelho Rodrigues teria as credenciais que o habilitariam a ser um dos
acadêmicos das primeiras horas. Retardando-se em fazer sentir que
também aspirava a que se lembrassem dele, protelara a oportunidade
de ser também escolhido. Mas a Academia não se esqueceu de seu pri-
meiro benfeitor. Afrânio Peixoto, em 1923, mandou pintar-lhe o re-
trato pelo jovem Portinari, ainda na fase de sua pintura acadêmica. E
coube a mim, como presidente da Academia, proporcionar a esse re-
trato o lugar adequado, na Sala dos Fundadores, neste mesmo pavi-
mento, na vizinhança da Sala Machado de Assis.

Está ele ali, em espaço análogo ao do ministro Sampaio Vidal, tam-
bém benemérito desta instituição. Sinal de que a Academia, se não
chamou o Dr. Coelho Rodrigues para o seu quadro de membros efeti-
vos, soube corresponder-lhe ao gesto generoso, quando – supomos –
já ele teria desaparecido, e estaria a estudar aquela geologia do Cam-
po-Santo a que se refere Machado de Assis.

Bem sabeis que a Academia exige, para admitir um grande nome em
seu quadro de membros efetivos, no momento da inscrição ao pleito
respectivo, a obra publicada, confirmativa do mérito do candidato. De
modo significativo sempre tivemos aqui juristas e advogados, ontem
como hoje, e de que nos desvanecemos. Lúcio de Mendonça, de quem
partiu a idéia da fundação da Academia, chegou ao pináculo do Supre-
mo Tribunal Federal, a que também chegastes, meu eminente confrade
Evandro Lins e Silva, para aqui encontrardes um colega, Oscar Dias
Corrêa, e por idênticas razões: o vosso saber e a vossa vida pública.

Na fase em que não tinha onde instalar-se, a Academia teve por
abrigo, nas suas sessões obstinadas, o escritório de advocacia do
Dr. Rodrigo Octavio, na Rua da Quitanda, a poucos passos da Rua
do Ouvidor, pequeno, aconchegado, mas onde cabiam, com a ne-
cessária boa vontade, os abnegados que Machado de Assis já então
presidia. Em redor, nas paredes que limitavam a sala, destacava-se o
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adorno dos retratos de alguns escritores, oriundos da desfeita reda-
ção da extinta Revista Brasileira, que deixara de circular, por falta de
recursos pecuniários.

Foi ali que Madame Rodrigo Octavio, visitando o marido em
companhia do filho menino, e que seria nosso futuro colega, Rodrigo
Octavio Filho, viu que o garoto se pusera a olhar, com dobrada aten-
ção, a galeria de retratos. E o menino muito vivo, querendo saber
quem eram eles, entre os clientes de seu pai, subitamente perguntou à
senhora:

– Minha mãe, quem são esses gatunos?
Em compensação, ali mesmo, noutra oportunidade, nosso confra-

de Carlos de Laet, já de vista fraca, mas sempre aguerrido, entrou na
sala aconchegada, e foi apertando uma por uma, à medida que os cum-
primentava, a mão de cada confrade, até que, de repente, se deu conta
de que estava defronte de José do Patrocínio, com quem acabara de
travar renhidíssima polêmica, por entre os mais aguerridos desaforos.

E já com a mão estendida, sem poder desfazer o gesto, não hesitou
na pergunta cautelosa:

– Companheiro, estamos de bem ou estamos de mal?
E Patrocínio, apertando a mão do confrade:
– De bem, companheiro!
Assim é hoje, e sempre, a Academia. Posso dizê-lo, meu caro con-

frade, com a minha própria experiência. Certa vez, acusado por um
inimigo crônico, em artigo assinado no jornal de nosso confrade Ro-
berto Marinho, aqui presente, de estar recebendo, como embaixador
em Paris, uma gorda bolada em dólar, muito acima do meu ordenado
diplomático, tive um encontro convosco, promovido por Austregésilo
de Athayde, numa das salas de vosso escritório, no centro da cidade.
Tínheis lido o artigo absurdo. E eu vos disse de minha intenção em
processar o meu acusador. Prudentemente, e com a experiência de
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quem me conhecia, e mais a experiência de ter sido nosso ministro das
Relações Exteriores, não hesitastes na solidariedade ao amigo e admi-
rador, prontificando-vos a pôr na cadeia o meu gratuito acusador. E
logo acrescentastes:

– Conheço o Itamarati, por ter sido seu ministro, e sei que ali não
lhe pagariam absurdos. E conheço você, para saber que seria incapaz
de cometer qualquer desonestidade. Mas, daqui a tempos, você pró-
prio já terá esquecido esse agravo.

Sim, esqueci. De propósito, já não me recordo. Só guardei comigo
o conselho generoso que hoje aqui relembro, para vos dizer de meus
agradecimentos por me ter poupado levar adiante a ira ocasional.

Certa vez, ouvimos aqui, numa conferência, pela palavra de Levi
Carneiro, nosso saudoso confrade e meu querido amigo, esta defi-
nição perfeita e que viera das fontes clássicas: “O advogado tem de
ser o homem de bem, com o dom da palavra.” E é isso que tendes
sido, por toda a vida, na vossa luta em favor do direito alheio ou da
humanização da pena excessiva. E para isso nada vos faltou, meu
caro confrade.

Cada um de nós, depois de ler Minha Formação, há de ter guardado na
memória esta conclusão de Joaquim Nabuco, no capítulo sobre Mas-
sangana, e com a qual abre o mais belo trecho do velho livro: “O traço
todo da vida é para muitos um desenho da criança esquecido pelo ho-
mem, e ao qual este terá sempre de se cingir sem o saber.”

Nosso Machado de Assis, mais sóbrio, mais contido, chegou à
mesma conclusão por um caminho mais curto, recorrendo a Longfel-
low, quando nos diz, nas Memórias póstumas de Brás Cubas, que a criança é
o pai do homem.

Uma das maravilhas da criação é precisamente essa. Cumpre a cada
um de nós resguardar em si a criança que foi. Nela está a chave da feli-
cidade futura. Quem não soube guardar em seu íntimo, como substân-
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cia fundamental do próprio ser, o menino ou a menina que sempre nos
acompanha, e que nos adverte, e que nos restitui a nós mesmos, não
decifrou o enigma de seu futuro, sem o qual nunca seremos felizes.
Por isso, quando vemos um senhor ou uma senhora levando pela mão
uma criança, e ambos sorrindo, e ambos conversando, podemos afir-
mar que são dois meninos ou meninas que ali vão, levando em si o
comprazimento da vida.

A vossa vida, meu caro confrade Evandro Lins e Silva, não tem mis-
térios: nascestes em Parnaíba, e sois assim piauiense de nascimento, para
dar um novo motivo de orgulho à terra natal. Eu, porém, como mara-
nhense, quero chamar para minha terra o melhor de vossas glórias, nas
lutas e nos triunfos que a exornam, para dizer-vos que o meu Maranhão
vos preparou para as glórias futuras que tão bem soubestes conquistar.
Ali transcorreu a vossa infância, incluindo o carneirinho que vos levava a
passear como se adivinhasse as glórias desta noite. Foi o vosso primeiro
prêmio. E outros viriam ainda ali, incluindo as vicissitudes.

Devo acentuar que ainda há de existir em Parnaíba, florindo, dan-
do frutos, o cajueiro plantado ali por nosso confrade Humberto de
Campos, que fez o contrário do que fizestes na vossa juventude: nas-
ceu no Maranhão e foi ser menino em Parnaíba, enquanto vós, nasci-
do em Parnaíba, fostes ser menino no Maranhão. Guardastes, assim,
na vossa memória, as imagens que se completam e que seriam amalga-
madas às que viriam do Recife reencontrado e do Rio de Janeiro afinal
descoberto, para ser o cenário adequado de vossas lutas e de vossas
glórias. Só vos peço que acrediteis em mim: hoje, sois aqui o mais
novo, o que acabou de chegar, e para ser nosso companheiro, dan-
do-nos todas as glórias de vosso passado.

Cumpre-me salientar também que, para o vosso nascimento, as cir-
cunstâncias acumularam as dificuldades para que, desde esse instante
inaugural, constituísseis o resultado de uma vitória da energia e da te-
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nacidade sobre os obstáculos. Tivestes a oportunidade de gritar como
se quisésseis anunciar que seria essa a vossa vocação – já que, como ad-
vogado futuro, devíeis ter os pulmões ajustados ao momento em que o
grito faz parte da peroração.

Quando íeis sair cá fora, deixando para trás o aconchego providen-
cial que Diderot definiu como o primeiro abrigo do homem, que é a
mulher, eis que vosso pai, novato no lugar, recebeu a notícia de que o
médico apalavrado para vos receber estava fora, sem condições de vir a
tempo de dar-vos as boas-vindas, como estou fazendo agora. Homem
decidido, o Dr. Raul Lins e Silva não hesitou: consultou as notas ma-
nuscritas que havia tomado, prevendo a eventualidade da emergência,
e foi ele que vos recebeu, para serdes o que seríeis, com a identidade do
sangue e da vocação: vosso pai, como juiz municipal; vós, como advo-
gado. Ou melhor, para usarmos a expressão do Dr. Fábio Konder
Comparato: advogado permanente do interesse público. Tudo quanto
soubestes ser, nos postos que conquistastes por vossos méritos, e nas
missões que vos foram confiadas, fostes o homem da lei, a serviço das
dignidades essenciais, sempre orientado no sentido da grandeza fun-
damental da condição humana.

Chegais aqui, meu nobre confrade, para vos integrardes na tradição
deixada pelos mestres do Direito que por aqui passaram, como um
Clóvis Beviláqua, um Pedro Lessa, um Cândido Mota Filho, um Her-
mes Lima, um Pontes de Miranda, um Afonso Pena Júnior, um Alcân-
tara Machado, um Oliveira Viana, um Rui Barbosa, um Lúcio de
Mendonça, um Pedro Calmon, um Lafayette Rodrigues Pereira, um
Aníbal Freire, um Levi Carneiro, para apenas citar alguns nomes, entre
as glórias desaparecidas e de que nos desvanecemos.

Tivestes um mestre, que vos transmitiu, com a sua experiência, o
seu saber e a sua voz poderosa, o segredo da palavra que se exalta para
ser mais convincente, nas horas em que a eloqüência faz parte da acu-
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sação ou da defesa, e se apóia nos limites da fragilidade humana. Refi-
ro-me a Evaristo de Moraes, cujo físico compacto e cuja voz veemen-
te, harmonizados, já constituíam, na tribuna forense, boa parte da de-
fesa ou da acusação. O complemento vinha por si, na impostação ade-
quada, nos gestos, na mímica e sobretudo no movimento das mãos
que completavam o olhar, a cabeça erguida, o busto em desafio. Dele
se poderia dizer o que disse Camilo Castelo Branco de um de seus per-
sonagens: cabia-lhe muito ar no peito.

Algumas vezes me encontrei com ele na Livraria Quaresma, na Rua
São José, aonde eu também ia em busca dos livros raros, confiando na
generosidade do velho José de Matos, dono da loja.

Por vezes, quando passo por seu busto, na Cinelândia, quase tenho
a tentação de lhe falar, não obstante os seus graves bigodes. E bem
compreendo, meu caro confrade, o tom de voz emotivo com que algu-
mas vezes vos ouvi evocá-lo, animado por vossas lembranças. O retra-
to que melhor o representa, no meu modo de ver, é aquele em que o
velho Evaristo nos aparece na página de abertura de um de seus livros,
Minhas Prisões e Outros Assuntos Contemporâneos, e em que ele é bem ele, in-
clusive na gravatinha borboleta e no olhar tranqüilo.

Na segunda edição das Reminiscências de um Rábula Criminalista, livro
modelar em que Evaristo de Moraes repassou as suas experiências vi-
vidas, deixastes o vosso depoimento sobre o mestre: “Evaristo de Mo-
raes foi o mais completo advogado criminal que conheci.” E concluís-
tes, reconhecendo mais uma vez o que ele significou na vossa vida pro-
fissional: “Fui e continuo sendo seu discípulo aplicado.”

O foro sempre foi uma escola de tribunos. Quem leu o Essai sur
l’Éloquence Judiciaire, de Maurice Garçon, poderá ter recolhido algumas
lições essenciais para a controvérsia forense, mas nada suplantará cer-
tamente as lições ao vivo, com um grande advogado na tribuna. Nela
conquistastes os vossos mais assinalados triunfos. Em algumas das
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questões em que fostes o interveniente, e que pareceriam causas ingra-
tas, vós soubestes conciliar a palavra e a lei, e com isto engrandecestes
o vosso acervo de vitórias irrecusáveis.

Toda a vossa vida pública é, em verdade, uma sucessão de triunfos,
mesmo ao desabarem sobre vós os excessos do poder militar. Tivestes
nessa hora a companhia de Hermes Lima e de Victor Nunes Leal, mo-
delos de dignidade, de competência e de correção na vida pública, nota-
damente nos altos postos de que foram arrancados e a que emprestavam
a colaboração superior de sua cultura e da sua experiência.

No caso de Hermes Lima, o ato discricionário quase coincidiu
com as glórias desta Casa. E o que ficou em nossa memória, além do
rigor de uma vida límpida, e de triunfos sucessivos, foi o esplendor das
luzes da Academia, com os seus salões repletos e o ressoar das palmas
na noite de sua posse como sucessor de Afonso Pena Júnior.

Se não podemos acolher, com igual reconhecimento, o exemplar
Victor Nunes Leal, a razão é simples: foi ele que não se lembrou de vir
ter conosco.

E se, no vosso caso, meu caro confrade Evandro Lins e Silva, só
hoje recebeis, de nossa parte, a reparação merecida, fostes vós que vos
retardastes, para corresponder a outros triunfos no vosso caminho.

Lembro-me bem de que, para a sucessão de nosso confrade Bernar-
do Élis, ao ser indagado por Alberto Venancio Filho sobre quem po-
ríamos no lugar do companheiro desaparecido, não hesitei na escolha:

– Evandro Lins e Silva – respondi.
Hermes Lima, no seu livro de memórias Travessia, publicado em

1974, por José Olympio, teve oportunidade de recordar que, na ses-
são solene do Supremo Tribunal Federal, em 5 de fevereiro de 1969,
o ministro Luís Galotti, ao passar a presidência ao Ministro Oswaldo
Trigueiros, no discurso que então proferiu, teve a oportunidade de er-
guer mais a voz para esta afirmação:
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“Os ministros Victor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro
Lins e Silva foram aposentados pelo Governo da Revolução por
serem considerados incompatíveis com ela. Os atos de aposentado-
ria, por dispositivo expresso do Ato n.o 5, estão excluídos da apre-
ciação judicial. Isso não nos inibe, entretanto, de render a home-
nagem devida aos méritos de Suas Excelências, que dignamente
exerceram a judicatura e não foram daqui afastados por qual-
quer motivo que lhes atinja a honra de magistrados, pois nenhum
de tal natureza foi sequer apontado.”

Assim, qualquer um dos três, alcançado pelo ato discricionário,
saiu dali com a cabeça erguida, fiel a si mesmo, com a sua dignidade e a
sua convicção democrática.

Aqui nos desvanecemos de que o ato de reparação à injustiça de
que foi vítima Hermes Lima, como se não bastasse a provação da Ilha
Grande, em que foi companheiro de Graciliano Ramos e de Orígenes
Lessa, coube a esta Academia, na noite de 18 de dezembro de 1968,
logo acompanhado pelo Ato Institucional n.o 5, que aposentou três
de seus grandes ministros. Por isso, o que ficou na nossa memória,
após a punição imerecida, foi a festa acadêmica, aureolada com o res-
soar das palmas efusivas de todos nós, seus confrades, e dos amigos e
admiradores que também acorreram aos nossos salões para aplau-
dir-lhe a investidura gloriosa. Se o poder passageiro o repelia, esta
Casa o consagrava, entre as glórias nacionais, e dele se orgulhava,
como hoje se orgulha, por idênticas razões, de Evandro Lins e Silva.

No vosso caso, meu caro confrade, a festa de hoje, embora não
constitua mais uma reparação, como ocorreu com Hermes Lima, ou
poderia ter acontecido com Victor Nunes Leal, é o coroamento de
todos os vossos triunfos, a que só faltava a glória da Casa de Macha-
do de Assis.
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É este também o vosso lugar.
Nosso confrade Alberto Venancio Filho publicou recentemen-

te um primoroso estudo sobre Os Juristas e a Academia, para evidenciar
que, desde 1897, quando esta instituição foi criada, transitam por
aqui os bacharéis e doutores em Direito, a que não faltaram, como
não faltam agora, e já assinalei, alguns ministros do Supremo Tri-
bunal Federal.

Podeis reconhecer assim que sempre estivemos à vossa espera.
Um dos mestres da literatura espanhola, integrante da geração de

1898, Pio Baroja, adverte-nos, no início de suas memórias, para o fato
de que nós, escritores, começamos a escrevê-las precisamente quando
não a temos. Ele próprio principiou a escrever as suas já octogenário.
E daí resultou, nos cento e tantos volumes de sua bibliografia, o mais
encantador de seus livros.

Premuni-me em tempo, substituindo minhas memórias pelo meu
Diário. Mas ficou em mim a convicção de que, sempre que volvemos
ao nosso próprio passado, há ali lembranças bem guardadas que nos
restituem a nós mesmos e que refluem à nossa consciência, íntegras,
objetivas, ainda banhadas por uma claridade propícia.

Devo ressaltar aqui que vossa memória, apurada pelo tirocínio
de toda uma vida de lutas pelo direito alheio, quer como advoga-
do, quer como magistrado, sem vos descuidardes de pugnar por
vossas convicções, quer no plano político, quer no plano pessoal,
andava a reclamar a pena do memorialista para nos proporcionar
a visão de conjunto que dá às vidas exemplarmente vividas o rele-
vo da obra de arte.

Quer pelo contributo das circunstâncias, quer pela determinação
da vontade, quer pela diretriz imposta por vossa condição de homem
de bem, a vida que realizastes, bravamente, dignamente, só reclamava
a oportunidade da recordação dirigida para nos revelar a sua unidade
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admirável a que a Academia soube ser sensível, no momento próprio,
para adornar-se também com os vossos triunfos.

Aqui estais agora para conviver conosco. O tribuno dos júris popu-
lares, o mestre da palavra instantânea a serviço do direito e da verdade,
o combatente das grandes causas apaixonantes, também sensível à po-
lítica internacional nas horas polêmicas, como ministro de Estado, fa-
zem parte agora do patrimônio moral e intelectual de que também nos
orgulhamos.

Bem inspirados andaram os dirigentes do CPDOC quando vos
chamaram para que indagassem sobre a vossa vida. Quem viveu uma
existência como a vossa, digna, superior, exemplar, não podia deixar
que o tempo a desfizesse com a implacabilidade da areia resvalando na
ampulheta. Era preciso que a consciência histórica de vossos admira-
dores encontrasse os intérpretes adequados para vos inquirir, para vos
interrogar, para vos desafiar, a fim de que o testemunho precioso aflo-
rasse na unidade do depoimento exemplar. E isso foi levado a bom
termo pela Fundação Getulio Vargas, a que ficamos a dever mais esta
obra benemérita: O Salão dos Passos Perdidos, e a que a Nova Fronteira as-
sociou o selo de suas edições.

Três mulheres competentes, diante de uma vida como a vossa, ti-
nham de fazer o que fizeram Marly Motta, Verena Alberti e Dora Ro-
cha, quando vos interrogaram, sem levar em conta a sucessão das horas
disponíveis, sobre a vossa origem, a vossa formação, as vossas idéias, as
vossas lutas, as vossas convicções. E daí resultou, não um livro co-
mum, mas uma obra de arte. A despeito de ter sido oralizada, não dei-
xou de constituir o relato necessário, a que soubestes dar o relevo e o
traço finamente trabalhados, extraídos de vosso mundo de recorda-
ções, para que viessem ter a esta Casa, que é agora a vossa Casa.

Estou a lembrar-me de um romancista chileno, Eduardo Barrios, a
quem devemos a invenção de um velho padre, personagem de um de
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seus romances, e que, depois de ouvir boa parte da longa fila das con-
fessadas do dia, saiu subitamente da guarita do confessionário, com as
mãos na cabeça, indignado, gritando:

– Tragam-me pecados novos! Tragam-me pecados novos!
Não trouxestes pecados, quando as três amigas vos interrogaram.

Trouxestes, sim, toda uma vida de lutas sucessivas, com as quais se
constitui o acervo de conquistas do homem de bem.

O que vos digo agora, exprimindo-vos a minha admiração, poderia
ser a simples transposição do que escrevi sobre a vossa personalidade e
as vossas lutas, na coluna de jornal em que só disse minhas verdades e
minhas convicções, ao longo de trinta e oito anos de colaboração con-
tínua. Duas vezes exprimi ali o meu aplauso às vossas obras e às vossas
atitudes: uma, em 1980; outra, em 1992.

Bastar-me-ia repetir agora o meu louvor de ontem, para deixar
expresso, mais uma vez, o meu júbilo pessoal pela vida exemplar
que realizastes e com a qual tivemos hoje o pretexto para esta con-
sagração.

Permiti que vos lembre o que disse em 1980, quando fui buscar no
mestre adequado a analogia da experiência apropriada:

“Quem leu A Comédia Humana jamais esquecerá a cena em que,
em plena madrugada, o Coronel Chabert, muito pálido, expõe
ao advogado Derville o seu problema aflitivo, que se resumia em
ser tido e dado como morto, sem encontrar a solidariedade de
ninguém. Ouvindo-o e olhando-o, Derville tem a instantânea
visão de sua miséria, e decide patrocinar-lhe a causa, embora sa-
bendo que será áspera a luta para levá-la adiante. E Balzac obser-
va: “Uma coisa digna de reparo é a intrepidez natural dos advo-
gados. Quer pelo hábito de receber grande número de pessoas,
quer pelo profundo sentimento da proteção que as leis lhes con-
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ferem, quer pela confiança em seu ministério, eles entram por
toda parte sem nada temer, como os padres e os médicos.” Por
fim, indaga o romancista: “Não serão os advogados de certo
modo homens de Estado, com a responsabilidade de cuidar de
assuntos privados?” Daí a grandeza de Derville, reconhecida
prontamente por Chabert: “O senhor foi, até hoje, a única pes-
soa que pacientemente me escutou.”

Permiti agora que aproveite esta oportunidade para uma confis-
são de ordem pessoal, diretamente ligada à vossa condição de ho-
mem da lei, como magistrado, e como profissional do direito,
como advogado.

Bem sabeis que, para quem tem o hábito da leitura, todo texto impres-
so nos atrai. Há tempos, na fazenda de um amigo, como seu hóspede, dei
por mim à procura de um texto qualquer para distrair minha curiosidade
da escrita alheia. Tudo quanto encontrei se limitava a pequenas publica-
ções sobre o plantio da soja e a criação de gado. E eis que, na ânsia de dis-
trair os olhos e a curiosidade sempre viva, dei com um exemplar do Códi-
go Civil, na edição do Dr. Paulo de Lacerda. Abri-o ao acaso e pude pron-
tamente reconhecer que, em cada artigo, lido salteadamente, aflorava um
romance, à espera de que a minha imaginação o desenvolvesse. E foi no
artigo 219, completado pelo artigo seguinte, que prontamente me fixei.
Refere-se esse artigo aos chamados erros essenciais de pessoa no ato con-
jugal. Tudo rematado por algo que ficou a teimar em mim, com a lem-
brança contrastante da permissividade atual, ainda que na moda, e em vir-
tude da qual, entre os chamados erros essenciais de pessoa, figura o deflo-
ramento da mulher ignorado pelo marido.

Foi ali que confirmei minha convicção de que, em todo artigo do
Código Civil, há realmente um romance à espera de seu romancista. E
daí eu ter escrito A Décima Noite, no qual a noiva, filha única de um ve-
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lho advogado, deixa de entregar-se ao marido na noite nupcial, levan-
do-o à suspeita de que ela só irá entregar-se na décima noite. Ou seja,
quando findar o prazo da prescrição.

Esse romance, ao que parece, deixou de ser atual para ser histórico,
por força das mudanças que se processaram, se não estou em erro, em
nossos usos e costumes.

A solução de desencontro, inspirador do conflito, já não me lem-
bro bem qual foi. O que posso afirmar é que tudo se resolveu de for-
ma civilizada, tal como mandava a imaginação do romancista – qua-
se a me compelir a entregar a causa ao Dr. Evandro Lins e Silva.

O verdadeiro advogado, meu nobre confrade, como sabeis, nunca
se afasta de sua genuína condição. Quem lê a obra de Rui Barbosa, e
tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, prontamente reconhece que,
em tudo quanto lhe saiu da pena incomparável, o advogado está pre-
sente, com a sua palavra exata, com seu raciocínio vigilante.

Mesmo no momento culminante de seu Jubileu Cívico, quando se
dirige a Deus para agradecer as messes recebidas, irrompe em Rui o
advogado veemente, com a causa na ponta da língua. Assim:

“Senhor, se a quem nada tem com que pagar, ainda será lícita a
ousadia de pedir, dai que, hoje, daqui, do alto desta solenidade,
cujo esplendor só a vós pode ser tributado, juntemos todas as nos-
sas orações às que se elevam aos vossos pés, de todos os cantos do
planeta, pela regeneração de vossa obra inenarrável, desnaturada
hoje totalmente com a renascença do antigo paganismo da política
anticristã, que baniu a moral, o direito e a verdade, substituídas
pelo interesse, pela servidão e pela mentira.”

Rui, nesse texto, denuncia, argumenta, reclama, e é assim em tudo
quanto lhe fluiu da pena, porque, nele, é o advogado que fala, por ins-
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tinto, por vocação. Mesmo quando discute o texto do Código, na con-
trovérsia com seu mestre Ernesto Carneiro Ribeiro, faz dos clássicos
portugueses as leis em que se apóia.

Já o nosso José de Alencar será diferente. Sua pena se dissocia do
escritor quando é o advogado que fala. Ele próprio, numa das ques-
tões em que foi o advogado, teve a oportunidade de definir esse outro
caminho de suas lutas forenses:

“Vou falar-vos – disse ele, diante dos juízes, alteando mais a voz
– a linguagem calma, fria e severa da jurisprudência. Se eu tivesse a
fortuna de possuir uma dessas palavras que arrebatam e comovem,
não a quisera neste momento. Só há uma eloqüência digna deste re-
cinto: é a eloqüência da verdade, e esta é singela, despida de orna-
tos: nua como a própria verdade.”

Seria esse o estilo de Clóvis Beviláqua, e não o de Rui Barbosa. Mas
é interessante reconhecer, no jurista e no advogado José de Alencar a
outra forma de si próprio, contrastando o advogado com o escritor,
para identificá-lo por fim com o tribuno que ele também foi, sobretu-
do quando falou como ministro da Justiça e soube confundir os seus
opositores.

No vosso caso, meu caro confrade, para quem teve o privilégio de
ouvir-vos, prontamente reconheceu que ficastes fiel, como orador, a
uma forma de eloqüência que sempre soube encontrar, nos momentos
exatos, a veemência do patriota indignado, como quando assomastes à
tribuna do Senado para vos baterdes contra o político que havia de-
sencantado a nação. Nessa oportunidade, o vosso verdadeiro constitu-
inte tinha este nome coletivo: o Povo Brasileiro.

E foi então que pudemos reconhecer em vós a palavra do tribuno
que falava por vossos patrícios, sobretudo no instante das exaltações
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supremas. Nunca, antes, eu vos havia visto assim. Quase que podemos
afirmar que foi aos gritos que tirastes um governante do poder. E essa
foi a vossa maior vitória.

Estávamos, desde então, à vossa espera.
As palmas que ides ouvir, inclusive as minhas, têm efeito retroativo.
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