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A UNIDADE INFINITA
DO TODO



0 UNÏVERSO E A CONSCÏENCIA

Como definir o Ser ? Restrinjamos a nossa
impossibilidadea este axioma o Ser é o Ser. E'
a substancia com os phenomenes e s6 nos o
conhecemos pelos phenomenos. Para o espirito
humano sô ha realidade no que é phénoménal
fora d'aht o Universo, a unidade infinita, 6

uma pura idealidade. Nem a Siibstancia, nem
a Vontade, nem o Inconsciente, nem as Idéas
sâo o principïo causât da existencia. Se o fos-
sem, o suprême problema metaphysico se expli-
caria por um incorrigivel dualismo, inherente
a estes c<Mtceites primordiaes, porque o nosso
espirito teria necessariamente de comprehender
a dualidade de uma ~o~a ou energia agindo
sobre a <ma~rto, embora se pretendesse explicar
que a substancia é jforça e materia e que nâo
ha materia sem força, nem energia indepen-
dente da materia. 0 dualisme subsistiria como
uma fataMdade da nossa comprehensao, e por
eUe jamais chegariamos a explicar o Todo e a



perceber a essencia da causalidade. Ora, o sen-
timento da Unidade inûnita do Universo é o
facto transcendentedo espirito humano. È' um
sentimento e nâo uma realidade objectiva, sen-
timento que reside na consciencia. Todo o pro-
blema metaphysico (philosophico, religioso ou
esthetico) esta subordinado à consciencia que
nos explica o Universo, e este s6 existe na sua
realidade subjectiva pelo facto da consciencia.
Sem a consciencia metaphysica o Universo
nâo nos seria realisgdo. como uma unidade
abstracta e transcendental, e assim a questâo
philosophica, ou melhor a explicaçâo da causa-
lidade, esta restricta ao raio de luz da conscien-
cia. Uma demonstraçâo logica de um principio
causal, seja o noùs, a vontade, o inconsciente,
é impossivel. 0 Universo é porque é, e s6 nos
é dado explicar scientificamerite os seus phé-
nomenos, o que importa na fragmentaçâo do
Todo, infinito e inattingivel a investigaçâo da
sciencia. Mas, por uma necessidade fatal do
espirito. aquillo que é indemonstravel pela logica
é comprehendido como reatidade ideal. Ha uma
unidade infinita do Ser que se impôe ao espirito
e à consciencia.

A formaçâo da consciencia metaphysica é o
mysterio do espirito humano. Fora da conscien-
cia o Universo ..âo existe. S6 por ella e para.



ella o Universose realisa.Pôde-setera conscien-
cia de si, a consciencia individual, sem se ter
a consciencia methaphysica. A consciencia de
si tem o individuo quando percebe pelas suas
sensaçôes que elle forma um todo separad~
e distincto dos outros seres. Essa consciencia
se estende e se amplia, quando o individuo
applica a percepcao introspectiva dos pheno-
menos subjectivos a mesma attençao, que em-
prega na observaçâodos phenomenosobjectivos.
Mas o individuo ainda nao attingiu ao dominio
da consciencia metaphysica da existencia, isto
é, a expUcaçao ou o sentimento da sua propria
existencia, o sentimento do Todo, a causali-
dade. 0 individuo pôde sentir e conhecer que
elle nâo é outro ser, que esta separado das
outras cousas, tendo a consciencia da sua uni-
dade perfeita, e os outros seres Ihe apparecem
como unidades differentes sem necessidade'
de as ligar intimamente e compôr com ellas a
unidade absoluta e infinita. A consciencia de si,

dà ao individuo o sentimento da separaçâo, a
conscienciado seu proprio eu e a interpretaçâo
dos phenomenos subjectivos dos outros seres.
Antes dessa consciencia conceitual o individuo
se considera um entre os outros objectos, e nâo
um em opposiçâo aos outros objectos. Elle
ainda nâo é sH/et<o e nao comprehende que



outros o sejam. 0 estado a que se ehega pela
conscien~a conceitual, metaphysica, é o que
explica as unidades psyelncas perfeitas, nés
e os outros, sendo todos objecto de conheci-
mento de sujeitos conscientes, que somos nos
mesmos.

Para estes estados de consciencia que sâo
de preceitos ou de conceitos, o Universo nâo
existe, sentimento do Infinito sinda nâo foi
despertado. '0 individuo é lndifferente a tudo
que nâo seja objecto da sua sensaçâo real.
Tem a inconsciencia do Todo, nSo se sente
como uma express&o, uma simples appareneia
phenomenal do Umverso. Ha uma perfeita
incorpofaçao do individuo no Todo universal,
e pelo facto da inconsciencia metaphysica ha
uma unidade infinita e compléta na essencia
do Ser.



A FUNCÇÂO PSYCHICA DO TERROR

A consciencia no homemnao é um phenomeno
transcendental, fora das leis naturaes. A cons-
ciencia é um facto natural, um « modo s da
substancia universal. Phenomeno neurologico,

commum aos animaes, a consciencia, que tem
os seus orgâos physicos, se desenvolve na escala
dos seres. Mas no processo dessa evohiçâo ha
um instante em que se forma no cerebro do
animal superior a consciencia metaphysica do
Todo universal. E* o instante da creaçâo do
homem. Por essa eonscieneïa o homem se révéla,
porqu~ entre todos oc seres s6 elle comprehende
o Universo, o interpréta, e sente a sua separaçâo
das outras cousas no Todo infinito. Os outros
animaes têm a consciencia individual, a cons-
eiencia dos outros seres, mas estao privados
da consciencia metaphysiea, objectiva e subje-
ctiva. Para explicar esse magno problema da
phBosopMa, a hypothèse de terror Mciat for-



mando a consciencia humana nao é fortuita, e
seria uma luz neste insondavel enigma.

0 homem herdou dos sens anthropoides o
medo. E' um animal em que o medo é uma das
primeiras manifestaçôes psychicas. No periodo
infantil, qualquer aîteraçâo do equilibrio, a im-
a~essâo da agua, os menores animaes e os mais
inoffensivos,o aterram. N'esse cerebro assim
predisposto, as grandes commoçôes, provocadas
pelos inexplicaveis phenomenos da Natureza,
determinaram a formaçâo de idéas transcenden-
taes para explicar a origem e a causa desses
phenomenos, que pelo mysterip apavoram o
espirito dos homens. A necessidade de explicar,
de entender, é essencial ao cerebro humano. E*

uma consequencia psychica do seu proprio
<~envolvimento physiologico. Nâo dispondo
de meios scientificos para explicar a materia
universal, que o cerca e espanta~ interpreta-lhe
os phenomenos por uma ideologia rudimentar,
vaga e incerta, que se toma a expressâo do
mysticismo inidal. pelo quai se balbucia o
conceito da fragmentaçâo do Universo e da
separaçâo dos seres.

Esse terror inicial nca permanente no espirito
humano e transmitte-se aos descendentes pela
hereditariedade psychologica. No homem civi-



Usado, em cujo espirito a cultura intellectual
tem combatido o medo, este perdura como um
traço psychologico dos antepassados, e por elle

se dà no homem uma regressâo physica e moral
ao estado psychico dos primitivos formadores
da especie. Sob a influencia do medp vemos os
homens mais civilisados reproduzirem gestos
e actos dos homens selvagens e dos animaes
superiores de que descendemos. E essa regres-
sâo é uma das provas da origem animal do
homem. Pela hysteria e pelo somnambulismo,
que sâo muitas vezes manifestaçôes nervosas
do medo, o homem entra no estado de sub-cons-
ciencia, em que viviam os primitivos homens
perdidos no terror do Universo. A um estado
semelhante de sub-consciencia,propicio ao mys-
ticismo animista, que transfigura a Natureza,
volta o homem civilisado. quando se transporta
ao meio physico, cujo assombro o apavora eter-
namente. Nao é sômente por uma manifestaçao
physica retrograda que o terror reside no ho-
mem é tambem pelo retrocesso à alma antiga
dos antepassados, reacçao em que a cultura
adquiridase esvàe, como a luz solar no mysterio
da infallivel noite. Esse retrocesso à sub-con-
acienciaseaccentua na vida collectiva, nas socie-
dad~s humanas, em que o estado de agglome-
raçâo faz despertar os instinctos selvagens



dos antropoides e homens primitives, que vi-
viam em tribus.

Outra causa do medoé a dôr. Antes do soffri-
mento moral, a dôr physica, agindo nos cen-
tros nervosos do animal, determina o pavor do
desconhecido e no homen crea o sentimento da
morte. A dôr moral tem um effeito identico,
o de despertar esse sentimento vago do medo,
que esta no inicio da formaçâo da consciencia
humana. Durante essa reacçao physica e moral
do, soffrimento, o espirito humano procurapro-
teger-se do terro ancestral, que persiste na sua
memoria,e a imaginaçao Ihe creaas forças tute-
lares, que & devem amparar na sua dôr. E o
effeito magico do sofirimento moral é o de crear
a consciencia, que nos explica a nossaseparaçâo
do Univero, que nos confina na nosso proprio
ser, que nos faz sentir o Infinito, que nos dà a
divina tentaçâo de desapparecer para sempre
no Todo universal.

Nas relaçôes do individuo com o mundo
exterior dao-se factos que, causando espanto,
ficam inexplicaveis à intelligencia. A necessi-
dade de ligaçâo de causas e effeitos, essencial ao

espirito, transportada a esses factos inexplica-
veis, révéla a separaçâoentre oindividuo e uma
força mysteriosa, implacavel e fatal, que nâo
reside positivamente nos outros individuo~



ou objectes exteriores. A homogeneidade cos-
mica esta quebrada, e no individuo o terror
gerou a consciencia metaphysica. Começa entâo
o cycle da tragedia fundamentai do espirito,
e a vida passa a ser a dolorosa, infatigavel e
multipla expressao desse sentimento a nâo
conformidade com o cosmos. 0 terror cosmico
é o principio de toda a vida reflexa. A conscien-
cia desse terror crea o sentimento do Universo,
de um Todo infinito. A dualidade, eu e o mundo,
e a interpretaçâo das forças ignoradas da natu-
reza passam a ser a cogitaçao incessante do
espirito humano. 0 sentimento da unidade do
cosmos é essencial à consciencia antes da sua
revelaçâo metaphysica pelo medo ou pela dôr.
0 espirito tende sempre a voltar a essa uni-
dade, que permanece como o estado profundo
e intimo da sua vida inconsciente. 0 senti-
mento do Infinito, a indeterminaçao dos seres, a
fusâo destes n'aquelle sentimento, dominam a
conseiencia. E o espirito mysticamente realisa
esse sentim~nto idéal da unidade cosmica nas
manifestaçôr. transt! ~ndentesda sua actividade.

Sem a cnnscic~ci.. o Infinito nâo existiria,
nem a Unta ide. nem o ser, e sem o sentimento
do Infinito nâo haveria religiâo, philosophia e
arte, manifestaçôes da actividade do espirito,
que realisam aqtlelle sentimento da Uni~



dade. Se o terror cosmico estabeleceu a duali-
dade, a tremenda separaçao do Individuo e do
Universo, procl1ram a religiâo, a arte e a philo-
sophia restabelecer a homogeneidade universal
na indiscrinùnaçâo dos seres, na integraçâo de
todos os seres no Todo infinito.

RELIGIÂO

A Religiâo é uma melancolia. 0 homem,
deante do espectaculo infatigavel da vida e da
morte, do apparecimento e desapparecimento
das cousas, sente-se triste, o pavor invade-lhe
9 espirito, e dessa melancolia nasce a ancia de
attribuir um destino a si mesmo e ao Universo,
de ligar os effeitos as causas c dominar o myste-
rio. Assim, a religiâo desponta na alma assom-
brada do homem primitivo e permanece na
raiz do espirito humano, d' onde a cultura
dimcilmente a extirparà. Emquanto existir um
enigma no Universo. hâtera o sentimento
religtoso que, além d<* ser uma funcçâo psychica
do terror. esta ligado intensamente &quclla
aspiraçâo à unidade do Todo infinito, que é o
surto n'reprenuveie secreto do espirito humano.
Por elle o homem se eleva da animalidade ao



vertice da imaginaçao creadora, que commu-
mente se chama espiritualidade, como para
accentuar que todo o sentimento do Infinito
é uma pura idealisaçao, uma abstracçâo meta-
physica, de que sâo incapazes os outros seres.
E esta manifestaçâo é tao inherente ao espirito
humano que se por ella se poderia expticar a
religiosidade essencial do homem. sem recorrer
ao motivo inicial do espanto e do terror deante
dos enigmas do Universo.

Desde que o homem se sentiu separado das
outras cousas, antes que a sua intelligencia pu-
desse interpretar scientificamente a natureza,
os phenomenos da materia lhe appareceram
como effeitos de cousas mysteriosas animado-
ras do cosmos. 0 animismo é a mais remota e
racial expressâo da religiosidade do homem
perdido nas enigmaticas appariçôes de um
incognoscivel Universo. As suas raizcs sâo
adstritas à alma dos homens e embora chaoti-
cas, essas idéas e imaginaçoes ancestraes for-
mam para sempre o substractum da religiosi-
dade humana. Assim, quando mais tarde, por
uma etevaçâo da intelligencia, surge a idéa e
se organisa o culto de um deus unico ou de
deuses, que sâo as expressôes de um ideal de
belleza superior, o espirito humano insatisfeito
volta ao estado inioial dos seus primitivos sen-



timentos. D'aM o fetichismo indestructivel, as
Mperstiçôes, que sao o desmentido da omnipo-
tencia de Deus. Para o homem superticioso ha
sempre algum mysterio tenebroso, que a reli-
giâo officiai nâo explica nem resoive. Deus nâo
basta. Além de Deus, ha o Terror, ha a Fata-
lidade, ha o Destino. A seduetora magia do
mysterio é inseparavel do homem. Se se icvan-
tasse o mappa moral da religiâo, ver-se-ia o
fetichismo inexpugnavel nos povos mais scien-
tt&eamente apparelhados para domar a natu-
reza, no espirito dos homens mais senhores do
mysterioso imperio das cousas infinitas. Cha-
mem-se essas mascaras modernas do animismo
selvagem, espiritismo, theosophia, espiritua-
iismo por toda a parte é aquelle mesmo mul-
tiforme e persistente fetichismo, que escapa
à sciencia e à philosophia, zomba da cultura,
nos encanta e aterra, e é a manifestaçâo con-
cceta da pura abstracçao da aima humana, do
maravilhoso mysticismo.

A exaltaçâo espiritual, que arrebata os ho-
mens para além da realidade, transforma a in-
telligencia em sentimento e dé o fremito infi-
nito as idéas, as paixôes e vem comprovar essa
ardente aspiraçâo à unidade transcendental do
Universo, que é a nossa perpetua ancia. Por
essa suprema fusâo de todas as cousas, b~ que se



fragmenta o Todo infinito, voltamos a grande
e total inconsciencia, escapamos a dolorosa
separaçao do nosso ser e do Universo. No fundo
de todo o mysticismo ha uma realisaçâo da
unidade inconsciente e transcendental. No mys-
ticismo religioso a aima se julga uma emanaçâo
de Deus. A existencia na separaçâo do seu Crea-
dor é uma condemnaçâo, uma triste peregri-
naçâo supportada unicamente pela consola-
dora esperança de tomar à Essencia de que
emanou. A uniao com Deus é a vidaperpetua do
mystico. E' o toque da divindade em nés, pelo
quai somos um com o Universo. « Nada mais
divine do que a Uniâo, salvo o Um a, exclamou
Procius.

0 mysticismo uâo limita o seu vago e ascen-
sional encanto à religiâo. Esta em todos os
sentimentos transcendentes. 0 grande Amor
é mystico como a paixâo religiosa. Por elle se
realisa a uniâo profunda dos dous seres. E nessa
suprema unidade o Amor se toma mystico,

porque ultrapassa as eontingenciasda materia,
se espiritualisa na maravilhosa fusao das duas
essencias que, pela magia do magnetismo dos

seres, aboliram o espaço e tudo o que limita. e se
tornam infinitas e eternas. Assim, a Religiâo
e o Amor se identificam na sua remota e alta
sisniScaçâo. No vôo sublime da idealidade o



Amor é religiâo, como a Religiâo é amor.
A felicidade suprema se se realisa na uniâo
com o ser amado, seja Deus ou o Amante.
Emquanto a grande mystica do Amor divine
adora o amado Jesus como um Amante, aquella
outra linda Theresa, mystica do amor humano,
exclama ao seu amante « Leio a ImitaçSo e tu
és o meu Jesus 1 » Os dous mysticismosse encon-
tram na mesma paixao sobrenatural, e tudo é
Religiâo. 0 amor se tomou mystico, um fre-
mito do Infinito divinisou os Amantes.A mystica
santa como a mystica amorosa pôdem dizer
do ser amado « Toda a cousa que vive em ti
sômente é vivaa, como no seu extase exclamava
Santa Maria Magdalena de Pazzi, e ainda
mais « Eu nâo sou nada, sou uma cousa que
vem de ti, que es infinito. Todas as creaturas
que comprehendem o teu amor, tomam-se
infinitas, porque comprehendem as cousas infi-
nitas s. E' a mesma ancia do Infinito, o mesmo
exaltado desejo da conformaçao total do nosso
Ser no Universo. Na religiâo os sexos se attràem,
como na paixao do amor, para realisar a uniâo
mystica dos Amantes, suprema aspiraçâo das
nossas inquietaçôes no exilio do mundo.

0 animismo toma universal a Religiâo,

porque pela sua magia tudo se vivinca, se espiri-
tualisa e se divinisa. Esse animismo se ensran-



dece desde as formas mais rudes e selvagens até
ao pantheismo religioso de Buddha e de S. Fran-
cisco de Assis. E' a mesma força motora do
espirito que faz de todas as expressôes do
Universo as multiplas imagens da divindade,
uma perpetua e infinita representaçâo da causa
unica. de Deus. Produz-se na alma mystica
o maravilhoso processo da humanisaçao de toda
a naturcza, que inspira a trama de uma fraterni-
dade e liga os innumeraveis seres, em que se
fracciona o Todo. 0 Cantico ao Sol de S. Fran-
cisco, em que o pantheismo christSo alvorece,
como toda a primavera do mundo adormecido,
é o prmeiro toque -da renascença do espirito
moderno, a magnifica idealisaçâo do culto
solar dos selvagens, agora poesia, musica e aima
da fraternidadcde todas as cousas da natureza.
Desse pantheismo, ainda impregnado do senti-
mento da permanencia individual, se chegarâ
pelo mysticismo àquelle conceito buddhista da
negaçao da substancia real, do nâo-ser, do anni-
quilamento final do Universo, cuja existencia
é uma pura idealidade. Todas as formaçôes
sao passageiras,proclama o Buddha, todas as
formaçôes sâo sujeitas à dôr, todas as forma-
çôes sâo sem substancia real. Quando se esta
bem possuido desta verdade ultima, é a liber-
tacâo da Dôr. E' o caminho da perieiçâo.



Esse supremo oonoelto pantheista da reli-
giâo se torna esthetico. Para o mystico que che-

gou pelo surto espiritual a abolir a existencia
individual de Deus, para animar e divinisar
o Todo, a comprehensâo do Universo é pura-
mente espectacular, é o sublime jogo das for-
ças da natureza que se multiplicam em imagens,
sao expressôes cambiantes e innnitas das formas
e das cousas. Assim, a Religiâo, a Arte e o
Amor confluem maravilhosamente no espirito
humano. àvido de voltar & grande inconsciencia
da natureza.

Na aurora do esphito humano a reli~âo e a
philosophia se confundem e ddo do Universo

a mesma visâo. Pouco a pouco a investigaçâo
da materia, a interpretaçâoscienti&ca da natu-
reza crearam a philosophia e a distinguiram da
pura religiâo. 0 senso religioso inseparavel do
homem tomon-se philosophico. A philosophia
veiu principalmente apoiar a religiâo, quando,
quebrando a unidade do Todo, institue a per-
turbadora dualidade do espirito e da materia.
Reapparece a ïuneçâo psychica do terror e de
novo se volta, mesmo na extremada cultura
da intelligencia, ao animismo primitivo, racial
no homem. Procura-se ligar todos os effeitos
as causas, remontando até à causa unica crea-
dora de todas as cousas. Repete-se com Parme-



nides que além do movimento ha o eterno
repouso da substancia final, que attingiu ao
maximo do seu desenvolvimento. A idéa de
Deus se funde desse modo na metaphysica do
terror, no simples animismo. A religiao affirma-
se inexpugnavel no espirito do homem perdido
na grande inconsciencia do cosmos. A activi-
dade do homem, a sua acçâo pertinaz, o seu
combate de todos instantes com a natureza,
nada extirpa da imaginaçâo nascida do terroro
sentimento religioso que funde todo o Universo
no conceito de uma substancia creadora das
outras formas, que é Deus. Por mais que se
vença a natureza e seja ella incorporada pela
dominaçao ao nosso espirito, ha sempre para
a imaginaçâo mystica do homem alguma cousa
de inabordavel, de mysterioso, que a sciencia
nâo pôde domar. No espaço infinito das trévas
que assombram o espirito humano, trava-se o
perpetuo combate entre a religiao e a sciencia
para a explicaçâo final do Universo. A sciencia
nao podera jamais satisfazer a ancia do espirito,
que aspira realisar a unidade do cosmos. S6
ha sciencia do que é fragmentario. 0 supremo
sentimento do Todo infinito se realisa pelas
sensaçoes vagas e mysticas da Religiâo, da
Philosophia, da Arte e do Amor, que fundem
o nosso ser no Universo.



Se o terro!* é e pente de parada da religiosi-
dade do homem, o terrar desapparece,extingue-
se, quando pela propïia retigiâo se f6rma a suave
unidade do nosso Mf e do ser creador. Pela
maxima espintualid&de da religiâo voltamos ao
ineffavel estado de inconscienciainicial de todos
os seres indiscriminados no Todo infinito.

PHILOSOPHA

Nâo ha maior angustia do que a nossa sepa-
raç&o do Todo universal. E' a dôr suprèma da
intelligencia humana. A consciencia creou esse
terrivel soSnmento é précise que a consciencia

o elimine pela comprehensâoda Unidade essen-
ciaï do Todo, do qual a nossa distincçaoé apenas
iUusona. Se podemos pensar o Univers~, é ainda
para nos sentirmos um com elle, sentirmos que
nâo somos uma realidade e que tornamos
inconsciencia profunda e etema do Todo. Eis
a ineffavel consolaçâo para a perpetua dôr em
que se abysma o nosso ser illusorio.

Em vez dessa salutar concepçao da substancia
e dos seus phenomenos, as outras expiicaçôes
do Universo e do nosso eu, mantendo a separaçao
entre um Creador e a eousa creada, distinguindo



a materiae o espirito, s6 vêm perpetuara angus-
tia do ser que se comprehende como eterna-
mente separado do Todo universal, prisioneiro
de uma consciencia metaphysica, que faz da
illusâo a imaginaria realidade.

A esta triste philosophia dualista oppomos
a radiante philosophia monista, que s6 ella pôde
suscitar a verdadeiraesthetica da vida. A inter-
pretaçâo scientifica do Universo, que é o co-
meço da philosophia e emancipa da religiao o
espirito, distingue o monismo philosophico do
monismo religioso, que reduz tudo à unidade
Deus. No periodo do puro animismo fetichista

o homem nâo procura explicar os enigmas da
natureza e reduzil-os âs leis que seriam os
germens da sciencia do cosmos. 0 seu mysti-
cismo, ainda muito proximo do terror inicial
da separaçao do Todo, é integral, e por elle toda
a materia é divina, é a expansâo,a projecçâo de

um ser çrgador remoto, tenebroso e temivel, é
Deus.

Quando mais tarde, ainda na aurorada intelli-
gencia, o homem disassocia os phenomenos da
natureza e tenta explical-os e domal-os pelas
leis, o Universo cessa de ser um todo para ser
um conjuncto de fragmentos. Esta decomposi-
çâo da materia, este estudo dos phenomenos da
natureza é a sciencia, que da ao hon~tU. uma



visao fragmentaria do Todo infinito. 0 espirito
humano nâo se pôde restringir a essa limitaçâo.
Por uma fatalidade essencial, aspira entender
o Universo,e a realisaçâoda idéa transcendental
do Todo infinito, sem distincçâo de partes, o
Todo absoluto, é, como jà vîmes, o facto supremo
da consciencia humana. E como o mysticismo
religioso desfalleceu deante da expticaçâo scien-
tifica dos phenomenos do Universo, o mysti-
cismo philosophico, que nâo desdenha a scienoia
e antes a funde numa grande unidade, floresce

no espirito humano, ancioso de eliminar a sua
dolorosa separaçâo do Todo inSnito.

Desde os tempos mais remotos do pensamento,
a philosophia, confundindo-se ainda com a reli-
gtâo, exprimiu a ancia dessa unidade ultima,
em que a nossa fugaz individualidade se extin-
gue para sempre. 0 tormento da separaçâo
do homem e do Universo cessou para Orpheu,
para Buddha, mas nesses systemas primitivosa
religiâo se confunde com a philosophia. 0 senso
religioso se torna philosophico pela sua exten-
sâo, como a philosophia pela condensaçâo se
toma religiâo.

A concepçâo monista do Nirvana poderia ser
uma apparencia desse conceito supremo do
Universo, que é a base da esthetica da vida.
Nâo ha duvida que o buddhismo viu com jus-



teza a alma individual permanente e immuta-
vel, como o principio que mantem a separaçao
entre os seres, impede a Hbertaçâo espiritual
e perpétua a dôr. Tambem a hypothese do
renascimento, a roda dos nascimentosdo orphis-
mo, o etemo retorno as mesmas formas e as
mesmas existencias, seria a perpetuidade do
mal, do soffrimento e a inextinguivel separaçao
do ser 8 do Todo infinito.

0 Nirvana surge nessas terriveis angustias
do espirito, que busca a lîbertaçâo da propria
existencia, como a feliz concepçao da unidade
final e absoluta do Universo. Mas esse termo
ultimo a que se p6de chegar em plena vida,
e nâo pela morte, é o 8m de todo o desejo.
Para o mystico do Nirvana toda a actividade
é uma expressâode dôr; apropria contemplaçao
do Universo, a meditaçao, o pensamento, o
goso transcendente da vida suprema do Todo
sâo formas da permanencia individual, que nos
afastam da beatitude, em que se extinguem
para sempre o prazer e o soffrimento. A essa
attitude passiva e incompativel com a propria
natureza. que & ella mesma a perpetua acçâo,
opporemos o conceito da unidade universal
realisada pela propria consciencia, que nos dà
a miragem sublime da inconsciencia infinita.
Para se. attingir ao Nirvana, o buddhismo fixa



uma lei moral. Paraextinguir a dôr é necessarîa
a piedade, a compaixâoque se torna sympathia
universal, solidariedade entre todos os seres do
universo e responsabilidade de cada um para
com a natureza inteira. 0 buddhismose accentua
mais como religiâo do que como philosophia.

0 anniquilamento do nosso proprio ser, que se
pôde comprehender mysticamente, lucta, na
realidade talvez illusoria, mas realidadepara nos,

com a natureza, que faz da conservaçâo do ser
a razâo primeira da existencia. E' a observaçâo
d'onde se originou o principio philosophico de
Spinoza, de que toda a cousa em si se esforça em
perseverar no seu ser. E d'ahi toda uma ethica
baseada nesta maxima o esforço de um ser
para se conservar é o primeiro e unico funda-
mento da virtude. E' a opposîçâo à doutrina do
buddhismo, que estabelecea ethica contraria da
dissoluçâo do ser individual no Todo infinito.
Mas a concepçâo de Spinoza se alarga, quando
procura conciliar o egoismo do ser com a sympa-
thia universal entre todos os seres. c Os ho-

mens, diz elle, nada pôdem desejar de melhor,

para a conservaçâo do proprio ser, que esse
amor de todos em todas as cousas, que faz que
todas as almas e todos os corpos formem por
assim dizer uma s6 alma e um s6 cofpo. »

Infelizmente, esse conceito, de uma vastidâo



essencialmente pantheista, se termina no pensa-
mento de Spinoza como uma ethica, em que o
inconsciente é substituido pelo consciente, pela
vontade do bem, como uma necessidade, uma
utilidade à conservaçâo do ser. E recahimos no
dualismo separador do Universo e do nosso eu.

Nâo se p6de attingir a esta suprema fusâo no
universal, quando todos os conceitos relativos
do bem, do util, do bello, emfim tudo o que é
individual persistir no nosso espirito. Nao ha
duvida que Spinoza se approximou mais que
ninguem da concepçâo essencial da Unidade
innnita dos seres, quando affirmou que o homem
é uma infima parte da natureza eterna. A idéa
da parte e do todo ainda é umaidéadeseparaçâo.

Ha uma unidade secreta e infrangivel na ma-
teria universal. Os seres que vemos distinctos
uns dos outros, participam todos dos mesmos
elementosimmorredourose todos têm a mesma
e indissoluvelessencia physica. Aquelles reinos,
em que se costuma separar a naturezia, sâo da
mesma origem e da mesma substancia, e elles

se entendem secretamente entre si. A theoso-
phia hindû percebeu esse grande mysterio,
quando assignalou na escala ascendente dos
seres os mineraes que aspiram ao reino vegetal
e os vegetaes que se tornam animaes pelo desejo
da pe!'teiçâo,.e attingindo todos a uma absor-



pçao definitiva no ser divine e recomeçando im-
pavidos a marcha forçada e eterna do ser e do
nao ser, passando perpetuamente pelas mesmas
vias dolorosas da peregrinaçâo da existencia
universal. Eliminando-se o que ha ahi de mys-
tico, subsiste inapagavel nessa esplendida ima-
giaaçao a verdade absoluta da unidade essencial
da Natureza, principio em que se baseia a con-
cepçâo esthetica da vida.

Esse principio da unidade fundamental da
materia universal exige como corollano o con-
ceito da mutaçâo infinita dos seres, em que se
fracciona apparentemente o Todo. 0 erro que
proclama a permanencia immutavel de cada
ser no seu proprio ser, anniquilando-se total-
mente pela morte sem se transformar em ou-
tras expressôes da materia e sem a communica-
bilidade com toda a Natureza, de que é um
simples aspecto illusorio, mantem no nosso
espirito a perpetua dôr da nossa separaçâô do
Todo infinito. Ao passo que no conceito do
Universo, como unidade infrangivel de toda a
natureza, a vida dos seres seria a da perpetua
alegria pela eliminaçao do terror metaphysico.

Desse conceito transcendental, que exprime a
eoncepçaoestheticado Universo, comooperpetuo
&eri de formas infinitas e incessantes, ongina-se
toda uma ethica para o espirito humano, em



euja consciencia se reflectem instantaneamente
a inconsciencia universal e a magia do Todo.
E nao s6 por essa percepçao, mas ainda para
realisar em toda a sua plenitude a esthetica
da vida, o homem tem de realisar tres grandes
movimentos espirituaes. A philosophia da uni-
dade é uma philosophia de aeçâo, que regeita
a passividade do Nirvana, proclama que s6 pela
actividade o espirito se pôde tornar um com
o Universo, extinguir todas as separaçoes e
fundir-se esplendidamente no Todo infinito. As
tres grandes disciplinas em que se baseia a
ethica desta esthetica da vida, sao 1° resi-
gnaçâo à fatalidade cosmica; 2~ incorporaçâo à
terra 3° ligaçâo com os outros homens.

Sâo esses os trabalhos moraes do homem
dentro das categorlas em que fatalmente tem
de existir, Universo, Terra, Sociedade.

Deante do Universo o homem, inspirado
pelo puro pessimismo negativo, dira: a vida é

uma illusâo, uma série de imagens de uma rea-
lidade jamais attingida e jamais positiva. S6

a morte é positiva, ella é a entrada, o accesso
do ser no absoluto inconsciente do Universo,

o fim da illusfio instantanca da consciencia,
que apparcce como uma iuz fugitiva na inS"
nita indiiïcrcnça da materia. Oh a estupidez
atcrradora do Universo, a impassibi!idade



inabalavel e silenciosa da materia perpetua-
mente movel A ausencia total da intelligencia,
do pensamento, emquanto toda a materia se
move, se agita e vive a vida inconsciente 1.
E o espirito do homem se confrange e jamais se
resignarà ao seu proprio anniquilamento no
inconsciente cosmico.

Para aquelle, porém, que, possuido do senti-
mento espectacular do Universo, amrma que
nao ha um destino moral, nem politico, nem
religioso, um finalismo de qualquer ordem no
perfeito jogo das forças da natureza, ha o sen-
timento profundo de que o Universo se re-
presenta como um espectaculo,em que s6 ha
formas, que se succedem, multiplicam,morrem,
revivem, n'uma metamorphose infatigavel e
deslumbrante. Desse espectaculo universal,
somos uma appariçâo phantastica e passageira
e, na inconsciencia da representaçao, da vida
se forma, se abre um intervallo, quando uma
dessas appariçôes instantaneas do mundo phe-
nomenal, que somos nés, pôde conceber a
magia do Universo. E* a maravilha da con.
ciencia, o espelho divine do Universo, que reluz
por entre as trévas profundas do inconsciente
absoluto e no inftnito e inquebrantavel silencio
dos outros seres.

Esse conceito esthetico do Universo é a base



da perfeiçâo. A manumissâo do nosso espirito,
a libertaçao da Dôr e da Alegria a alcançamos
quando esse conceito philosophico se transforma
em sentimento. A vida esthetica se abrirà para
nos em todo o seu mysterio fascinador.Como jà
se disse d'aquelles pensamentos tao leves que
nâo pôdem ser pensados, esse sentimento da
esthetica universal é tao subtil que nâo pôde

ser sentido. Existe e nao se exprime, mesmo
nao se sabe como é sentido, porque nâo chega
a se separar da inconsciencia profunda, em
cujas ondas voga como uma vîbraçâo innomi-
navel. E nos nos absorvemos nesse mundo phe-
nomenal, em que tudo é forma ou illusâo das
formas. Ainda assim, a vida é a creaçâo do nosso
pensamento, e sem elle esse mundo magico
pôde existir, mas é como se nâo existisse, e nem
mesmo pôde ser concebido.

E nâo ha fimna corrente indefinida da creaçâo.
A propria obra de arte é representaçâo, mas a
ella se junta outra creaçâo, a do simples espirito,
que se commove e a transformaem cousa sua.
0 nosso pensamento obedece, como a natureza,
ao rythmo do Universo, à fatalidade de crear
formas. E nos a pensâmes » o nosso proprio
pensamento,uma immensa vertigemnos empolga

e cahimos nesse abysmo de imagens, que nâo
sabemos se sâo os aspectos reaes das cousas ou



as illusôes da idéa creadora. Nessa conformaçao
entre o pensamento e a Natureza, tudo é um s6
e indefinido mundo de representaçâo, tudo é
espectaculo, e ninguem pôdedizer se ha um
mundo objectivo e outro subjectivo, porque
tudo é um, a unidade absoluta e bemfazeja do
Uni verso.

A grande fatalidade do espirito humano foi
ter percebido o espectaculo universal. Mas, que
essa divina allucinaçao inspire o sentimento da
esthetica da vida. Façamos de todas as nossas
sensaçôes, sensaçôes de arte. E' a grande trans-
formaçâo de todos os valores da existencia.
Nao s6 a forma, a côr, o som, mas tambem a
alegria e a dôr e todas as emoçôes da vida sejam
comprehendidas como expressôes do Universo.
Sejam para nos puras emoçôes estheticas,
illusôes do espectaculomysterioso e divino, que
nos empolguem, nos arrebatem, nos confundam
na Unidade essencial de todas as cousas, cujo
silencio augusto e terrivel perturbamos um
instante pela consciencia que se abriu, como um
relampago, nas trévas do acaso.

A cultura ha de se inspirar nesse conceito e
ha de abandonar todos os outros que fazem
da vida um debate moral. E sera a ubertaçâo.
Passaremos a ter a conscienda de que somos
uma força entre as forças universaes, e assim



entramos na vida eterna, na vida da natureza,
realisando com esta a communhâo absoluta e
mysteriosa, que é o termo final da dolorosa
Mparaçao do nosso eu do Todo infinito.

Possuidos desse sentimento da universali-
dade do nosso proprio ser, a outra actividade
espiritual a que somos chamados, é a da nossa
incorporaçâo à Terra. Nascido da Terra, o
homem ficou para sempre ligado a ella. Todo
o seu organismo é uma expressâo do meio
physico, de que se originou. Nada no corpo
humano que nâo seja uma immorredoura remi-
niscencia da sua formaçâo terrena. 0 seu sangue
bate ainda o rythmo das quentes marés dos pri-
mitivos oceanos, em que se germinou a vida
animal. A historia da Terra se gravou no nosso
organismo e nos a resumimos. Parecendo ser
um prolongamento do meio physico de que pro-
viemos, somos apenas uma recapitulaçao. Tudo
em nos é a Terra vivificadora e magnifica.
À composiçSo chimica dos seus mineraes, a
combinaçâo minéral do seus vegetaes, tudo se
encontra em nos: a nossa vibraçao é a sua,
as molleculas do nosso corpo e tudo o que é
mais secreto em nos participa do mysterio da
Terra, ~ivem~tS della perpetuamente, unidos
a ella para sempre na vida e na morte.

Filho da Terra, o homem dà-Ihe a alma.



Elle é a intelligencia, a força subtil e immortal
que lhe crea uma personalidade e a faz divina.
A nossa histGna moral se passou intima mente

com ella. Do seu mysterio vieram os phantas-
mas, os deuses da nossa alma primitiva e de
sempre. Do seu inconsciente nasceu o nosso
consciente. Ora, por essa suprema indentifi-
caçâo devemos fazer da Terra o centro espiri-
tuai da nossa actividade. 0 seu culto é um
exercicio de amor, que reconhece que o homem
e a Terra sâo um s6. Façamos dessa compre-
hensao uma expressao esthetica do nosso espi-
rito. e sera uma victoria sobreo terror. 0 maior
repouso da natureza humana é a sua identifi-
eaçâo com a natureza universal. Ser um com o
Universo E o conhecimento que leva a esse
repouso é o maior dos conhecimentos.

A outra categoria em que o homem deve

exercer a sua actividade espiritual, é a da liga-
çâo com os outros homens. Esse mandamento
nâo é inspirado por nenhuma razâo de ordem
reiigiosa, por nenhum mysticismo de piedade
ou de sympattua, como no christianismo ou no
buddhismo. Elle é a deducçao logica da propria
concepç&o phi!~ ophica da unidade do Todo
e uma das bases da esthetica da vida. A aspira-
çao fundamentat do espirito humano. a sua
essencia, é a sua ïusâo no Universo. Se o homem



diz a eu penso, logo eu sou a, amrmando que
elle é um ser, nâo se deve concluirdessc conceito

que a sua individualidade se desprende das
outras cousas; ao contrario, é umaconnrmaçao
de que elle é um com tudo mais, e toda a natu-
reza vive nelle, como elle em toda a natureza.
Nao ha nada individual ou particular, tudo 6
universal, e o proprio pensamento é funcçao
dessa universalidade.

Ora, se essa communhao é essencial entre os
seres em que se fraccionou a illusâo do Uni verso,
ella nâo pôde deixar de inspirar a sociedade dos
homens, isto é, de todos os seres que percebem
na sua consciencia a grande inconsciencia
metaphysica do Todo, a idealidade do Tempo,

o fluxo e o refluxo apparente da vida e da
morte. E nessa solidariedade profunda as cau-
sas de separaçaoentre os homens, futil dîstincçâo

para aquelles que vivem na tragica amargura
das separaçoes,que é anossadistîncçaoîndivîdual
do Todo infinito, seriam extinctas separaçôes
creadas pelo Terror, mesquinhosodios humanos,

que sô servem para augmentar a immensa
tristeza dos nossos espiritos. A concepçâo
esthetica do Universo, dando ao homem a lu-
minosa comprehensao da sua unidade com o
Todo infinito, eliminaria o Terrer da vida hu-
mana, basearia a sociabilidade na Alegria, que,

0



segundu percebeu Spinoza, é o bem supremo.
E a aiegna, que 6 a pcrfeiçâo do espiritohumano,
s6 se pôde realisar em sua plenitude pela inter-
pretaçâo do Uuiverso como um magnifico
espectaculoe nos mesmos como puros,simples e
fogaxcs clementos estheticos da inde&mvel vida
universal.

A PERPETUA DÔR E A PERPETUA
ALEGR1A

Aquelle que comprehende o Universo como
uma dualidade de atma e corpo, de espirito e
matent de creador e creatura,vive na perpetua
dôr.

Aquelle que vê toda a natureza un~VM'sa!
terminada no seu proprio ser, vive na perpetua
dôr.

AqueUe que nao percebe o mysterio da Un~-
dade infinita do Todo, que ignora esse segredo

supremo da existencia e limita o seu conheci-
mento aos factos positivos da materia. vive na
perpetua dôr.

Aquelle que eUminou o terror do c<smoa e



faz do anniquilamento da vida uma razâo de
belleza, vive na perpetua alegria.

Aquelle que transforma em belleza todas as
emoçôes, sejam de melancolia, de tristeza,
prazer ou dôr, vive na perpetua alegria.

Aquelle que se sente um com o Universo infi-
nito e para quem todas as expressôes da vida
universal sâo suas proprias sensaçôes, vive na
perpetua alegria.

AqueIIe que encontrao repouso na sua absor-
pçâo no cosmos,vive na perpetua aIegria.Beofus
quia in natura unus.

AqueIIe que pelas sensaçôes vagas da forma,
da cor e do som, se transporta ao sentimento
universal e se funde no Todo infinito, vive na
perpetua alegria.

Aquelle que sabe que o seu ser nâo é perma-
nente, mas uma simples appariçSo do Nada, que
se transforma indefinidamente, vive na per-
petua alegria.

AqueIIe que sabe ser a sua consciencia
uma illusâo, que nâo tardarâ a voltar ô in-
consciencia universal, e faz da sua existencia



o jogo maravilhoso dessa illusâo, vive na perpe-
tua alegria.

Aquelle que se résigna & fatalidade cosmiea,

que se incorpora à Terra e ahi busca a longinqua
e perenne raiz da sua vida; aquelle que se liga
docemente aos outros seres, seus fugazes com-
panheiros na illusâo universal, que se vâo
todos abysmando no Nada, vive na perpetua
alegria.

Aquelle que une o seu ser a outro sernessa
profunda e mystica uni3o dos sentidos e das
emoçôes, dos espiritos e dos corpos, e na sublime
fusâo do Amor realisa a universal unidade,
esse vive na perpetua alegria.

ARTE

Na tragica situaçâo do homem no Universo.

o sentimento predominante no se~ espirito
é o da unidade infinita do Todo. Pela compre-
hensâo, pela intelligencia, o homem chcga ao
conhecimento exacto das partes em que se
fragmenta e se decompôe Univers~. Mas o
espirito humano vac além dos 'imitesda sciencia



e da comprehensao, sente que o Universo é
esscnciaimente um todo infinito apparente-
mente fraccionado. 0 sentimento d'essa uni-
dade. quandu se realisa pelos contactes sensi-
veis com a natureza, peio;. ~eilUdo~ ~orporaes,
transportando as sensaçôes até à altura de emo-
çôes vagas. jndeûnidas do Todo, constitue a
essencia da arte. Esse senso esthftieo 6 inherente
ao homem, como o senso religioso, com o quai
se assemelha, sendo que a arte reside na emoçâo
do Universo que provem dos contactos do
homem com a natureza e é transmittida pelos
sentidos, produzindo-se em formas, côres, sons,
sabores e tactos, f a emoçâo religiosa é abstracta
e iudependente dessas expressôes sensiveis.

Sendo uma funcçâo inseparavel e primordial
do espirito humano, o sentimento esthetico,
como o religioso, nao estâ subordinado a uma
razâo de utilidade social. E' uma faculdade
essencial ao espirito, como a de pensar e de
imaginar, e uma das manifestaçoes psychicas
da unidade primitiva do Todo, cuja realisaçao
transcendente é a suprema aspiraçâo do homem
no degredo da consciencia metaphysica. A arte
é indiNerente à utilidade. A emoçâo originada
da forma ou do som, a que nos vem da pintura,
da esculptura ou da musica, é inteiramente
~xtranha ao util. Essas emoçôes nascem das



sensaçôes nos dSo o sentimento vago do
Universo, 'omo, pois considerar o util o prin-
cipio gerad~ da emoçâo esthetica ? A idéa de
utiudade râo esta na origem nem no fim do
sentimento da arte. Se alguma cousa de util
pôde resultar da sensaçâo do Universo, é o
conhecimento das suas partes, que a sciencia

nos comiujnica pela analyse. A sciencia decom-
pôe o Universo, discrimina-o, estuda-o nas suas
manifestaçôes parciaes. Sô ha sciencia do que
se pôde tragntcntar. Pôde-se analysar, explicar
cada ordem de phenomenos percebida pela
sensaçâo sciencin nâo darà jamais a explicaçâo
synthetica do Todo. a esscncia da causalidade.
EHa ficarà extranha ao sentimento da unidade
infinita do Universo. que s6 nos pode ser reve-
lada pela religiâo, pela philosophia, pela arte.

A interpretaçao esthetica do Universo, func-
çâo intima do espirito humano, nâo obedece a
nenhum piano da natureza e nem a um principio
de utilidade social. Antes da sociedade humana
esta o espirito do homem com as suas forças
mysticas, independentes e desinteressadas. A
natureza nâo tem um fim moral, religioso ou
philosophico. A sua inconsciencia é absoluta, e
a illusâo de sua vontade ficticia est à na magia
do seu proprio espectaculo, perpetuamentc se-
ductor. Reûectir esse espectaculo universat,



transmittir a illusâo dessa realidade, que se
illude a si mesma, nao deixar fora do prisma
nenhum insignificantee mysterioso personagem
da existencia total é o milagre da arte.

Nao é sômente da utilidade, da idéa do util,
que o conceito da arte deve ser disassociado.
Tambcm se dcve libcrtar da idéa de beUeza,
attribuida como o nm suprême da arte. A asso-
ciaçao da idéa de belleza à idéa de arte é pertur-
badora para a verdadeira expiicaçao do scnti-
mento esthetico. Nenhum preconceito tem sido
mais vivo do que este que faz do bello o fim
da arte e a sua razao de ser. A essencia da arte,
que esta naquelles sentimentos vagos da uni-
dade do Universo communicados pelos contact os
sensiveis, nâo se pôde restringir ao conccitb
abstracto do bello. A arte nâo reside sômente
naquella sensaçâo indeterminada do que conve-
vencionalmente se chama belleza. Esse conceito
do bello nao abrangeria o sentimento da unidade
infinita do Todo, jà denominado o facto su-
premo do espirito humano. Alheio a eUe, timitar-
se-ia a suscitar o prazer, sem chegarà totalidade
transcendente da emoçâo esthetica. Que é a
belleza ? Como precisar a idéa do bello 2 Nada
mais indefinivel e incerto. A bellcza em si, a
belleza objectiva, é uma idéa abstracta, cujo
subjectivismo é in'dnitamentc variavel. Q beUo



é um perpetuo equivoco entre os homens.
Subordinar ainda a idéa de belleza à idéa de
harmonia é um simples jogo de palavras, que
nao vem esclarecer o problema e substitue
uma idéa vaga por outra do mesmo valor.

A idéa de harmonia é tambem incerta e con-
vencional é um preconceito geometrico que pro-
vem da tradiçâo grega. A belleza nao lhe esta
indefinidamente associada e existe fera do seu
imperio. A idéa de belleza é indefinivel, e o
ideologo Pascal, mesmo, percebeu a sua relativi-
dade, quando reconheceu que « apezar de gra-
vada em caractères indeleveis no fundo da nossa
alma a, a idéa de belleza esta sujeita a énormes
contingencias na sua applicaçao. Comprehen-
dendo que o elemento pessoal fatalmente
determina a idéa que cada um forma da belleza,
diz Stendhal que « a belleza é uma promessa de
felicidade. » Pura formula subjectiva, que asso-
cia a belleza ao prazer, à alegria, mas que, sendo
uma idéa inoompieta, nâo é a base, a razao
unica da emoçâo esthetica e fica independente
da arte. Jà se disse que por essa seductora
promessa do prazer, Stendhal fazia pensar na
belleza féminin a. que seria o espelho imaginà-
rio do bello absoluto e ideal. Assim reduzida,
a belleza, que seria a belleza humana, ou mais
yestrietamento a belleza da muihcr, nâo pôd~



conter toda a arte. Ha mil outras emoçôes
artisticas que lhe sâo extranhas.Como se expli-
caria a emoçâo musical ? a que nos vem da
arcMtectura ? A belleza nâo é a essencia da
arte, que sempre exprime a totalidade universal
pelos sentimentos vagos nascidos dos contactos
sensiveis. A felicidade é o bem, e o bem é a
alegria. A belleza, promessa da felicidade,
seria a promessa da alegria, e hauma arte inspi-
rada do terror e gerada pela dôr. Tudo isto é
de ordem sentimental e alheio à expressâo
objectiva das cousas, as formas, as côres, aos
sons, aos tactos e à emoçâo poetica creada
pela imaginaçâo. A idéa do prazer e da felici-
dade abrange ainda o que esta além do mundo
sensivel das fonnas. A alegria mystica do espi-
rito religioso em communhâo perpetua com a
divindade é um gozo ineffavel, mas indepen-
dente da arte.

Aquelles que nao percebem no sentimento
esthetico o sentimento do Infinito no espirito
humano, mysteriosa emoçâo da unidade do
Todo infinito, limitam-sea vêr na arte um desen-
volvimento dessa faculdade muscular dos ani-
maes, cujo excesso se manifesta no jogo e no
divertimento. Esta theoria remonta a Hume 9
foi adoptada por Kant, para qucm a arte é o
thrye jogo da nossa imaginaçao e do npsso sen~



mento, e por Schiller, que proclamouno « jogo s

a essencia da arte. A escola evolucionista de
Spencer, Grant AIlen, Guyau e Ribot apoderou-
se dessa expUcaçâo para determinar a ongem
do sentimento do homem na impulsâo para o
jogo, jà manifestada pelos animaes, como effeito
da nutriçao e do excesso de força nervosa.
Para esses psychologos a emoçâo esthetica
differe das outras emoçôes conservadoras do
homem social. « porque a actividade que a pro-
duz nâo tem por fim o cumprimento de uma
funcçâo util e social, mas o prazer mesmo de
exercel-a. Nâo é vital para o homem, nâo lhe
é essencial, e pode ser considerada inutil e
superflua. xiDisassociando assim por um instante
a idéa de utilidade da idéa de arte, a escola
evolucionista se contradiz, quando affirma de
novo que a emoçâo esthetica é um factor da
sociabîHdude humana, util à conservaçâo do
individuo e da especie.

Tal é a mesquinhez a que fica reduzido o
ineffavel sentimento esthetico que nos dà a
emoçâo do Infinito Amrmam que a actividade
inicial das nossas faculdades physicas e moraes
se subordina a um fim immediato, que é o da
conservaçâo do individuo e a adaptaçâo deste
ao meio, como se a faculdadc de pensar a mate-
ria, de ima~mar um deus, ou de se commover



pelo sentimento da unidade do Todo, fossem
actividadcs destihadas ao fim -da conservaçâo
da especie humana. 0 jogo é um dos effeitos,

uma das expressôes da arte e nao a razâo do

senso esthetico esta mais ligado à physiologia
dos movimentos, a mechanica animal do que ao
sentimento. Os animacs sâo despro\idos de
senso artistico,porque Ihes falta o sentimento do
Universo, causa primordial da emoçao esthetica,
como da philosophia, da religiâo e do amor.

Para mostrar a transiçâo entre o jogo, movi-
mento inconsciente de prazer, e o jogo creaçao
artistica, aponta-se geralmente a dansa como a
arte mais primitiva, aquella que representaria
a passagem do movimento physiologico ao
sentimento esthetico. Ha uma precedencia
entre as artes ? Ha verdadeiramente uma hie-
rarchia entre ellas ? Nâo é o apparecimento d as

artes simultaneo no remoto e indeciso instante
em que o espirito humano se commove no terror
do mysterio do cosmos ?

Quando o homem primitivo manifestou a
sua alegria de viver ou disfarçou a angustia
da sua alma, protegendo-sedas calamidades da
natureza, esculpindo nas rochas a imagem dos
animaes seus companheiros ou sens deuses,
dansando no pavor da uoiLe ou ao esplendor
do sol, gntando e modulando o seu extase



rude, um artista selvagem complexo e total,
um architecto, um esculptor, um dansarino,
um musico, surgiam ao mesmo tempo da cons-
ciencia metaphysica desse terror inicial, que
marca a separaçâo do homem e do Universo.

Por terem as artes essa mesma origem mys-
tica e simultanea, nao se segue que o desenvol-
vimento de cada uma dellas tenha sido disasso-
ciado e desegual.A evoluçâo das artes se explica
pela propria evoluçâo do espirito humano.
Como o mysticismo religioso recebe as inffuen-
cias da evoluçâo social, assim tambem a arte e a
philosophia, que sâo expressôes da intelligencia.
0 amor poderia ser considerado immovel na
sua essencia, na sua fatalidade inconsciente,
mas a sua espiritualidade fica dependente do
ambiente social e da transcendencia moral
dos amantes, portanto da evoluçâo do espirito
humano.

E nessadeterminaçâo individual e collectiva,

que modifica o pensamento e o sentimehto,
tem-se aexpïicaçao do desenvolvimentodesegual
das artes. Ha epochas de esculptura, como de
pintura e de musica. A esculptura foi uma arte
preponderante na Grecia, nâo s6 pelas condiçôes
physicas e sociaes conhecidas, como tambem,
e assim percebeu Sehopenhauer,porser uma arte
em que o optimismo pagao se rcflecte na repro°



ducçSo da figura forte e serena dos deuses ale-
gres de viver, e dos homens que parece terem
descido do Parnaso e pousado um instante na
atmosphera suave da terra.

A pintura triumphante na Renascença é a
do homem chnstâo, a expressao dolorosa,
enigmatica de uma alma que sente que tudo
é nada. devorada pelo pessimismo, e pede
à loucura sensual o frenetico esquecimento.
Mais tarde, em nosso tempo, a pinturase alarga,
o assumpto humano nâo Ihe é exclusivo, o
christianismo nâo a absorve completamente;
outro personagem intervem, é a Natureza.
E esse movimento coincide com o surto do pan-
theismo philosophico e litterarlo. 0 eixo do
mundo moral mais uma vez fica deslocado.
Na Grecia os deuses, na Renascença o homem,
nos tempos modemos a Natureza. Ainda como
exemplo da influencia da cultura gérai na trans-
formaçao da arte, notemos, sob o ponto de vista
estrictamente artistico e formai, o que era. a
esculptura na Grecia e o que é ellahoje, depois
do advento da biologia. Para o artista grego
o homem é um deus, que desceu à terra. Para
Rodin o homem é um animal que vem da
natureza e sébe do gorilha. Na primeira con-
cepçâo a arte érepresentativadaharmoniageo-
metriea de um conceito religioso nasegunda,



a arte é biologica e entranhadamente animal.
Mas em ambas a essencia da arte esculptural
se manifesta esplendidamente. E' inutil insistir
no destino da arctutectura em obediencia as
transformaçôes espirituaes do homem c âs
condiçoes da vida collectiva da humanidade.
Seja o triangulo do Parthenon, seja a esguia
torre gothica, seja a ampla linha horizontal
de palacio, seja a nûa e vasta officina, em tudo
a arte eterna exprime a perpetua tragedia
do espirito humano por entre as modatidadesda
civilisaçâo.

0 magnifico surto da musica contemporanea
corresponde ao espirito de uma epocha, em que
a unidade da Natureza 6 a base e a inspiraçâo
do pensamento. Nenhuma outra arte poderia
exprimir com mais segurança e mais emoçâo
os sentimentos vagos determinados pela intui-
çâo da unidade do Todo infinito do que a musica,

que é a mais vaga e a mais emotiva das artes.
Pela sua fluidez ella transforma a natureza
em sentimento nâo se limitando a interpretar,
ella realisa a Unidade universal. Wagner notou'

com exactidào « onde as outras artes dizem
isto significa, a musica diz isto e. » 0 enigma
do repentino e maravilhoso periodo musical
do nosso tempo fica resolvido pela propna
essencia da arte, e nâo, como querem ospuros



physiologistas, pelo aperfeicoamento do sentido
do ouvido. A musica é a arte que realisa melhor
e mais rapidamente a fusâo do nosso espirito
com o Todo. Parece que por ella os seres se
unem, que o espaço, tudo o que separa,
desapparece, o Universo se restringe e faz
um sô corpo com tudo o que existe.

Se tal é a magia da musica, que usa do seu
poder illimitado para transmittir a emoçâo
total do Infinito, as outras artes iambem pelos
seus meiosde expiessao communicam e inter-
pretam os sentimentos vagos da unidade uni-
versal. Pela dansa o ser humano exprime essa
emoçâo. 0 puro gesto seria mechanico e animal,
uma simples manifestaçâo do ser que vive e se
agita. Quando, porém, esse movimento é inspi-
rado por um pensamento. embora muito obs-
curo, e vem traduzir uma emoçâo intima, a
dansa apparece nesse primitivo rythmo.

Pela dansa o homem manifestou as suas
rudimentares emoçôes mysticas e o vago
terror da natureza, 0 sentimento remoto da
religiâo se exprimiu pe!a dansa, quando o
homem se agitou deante do sol e das outras
divindades naturaes, implorando protecçao. 0
pensamento transformou em arte essa primeira
sutura entre os gestos animaes. o puro diverti-
mento physiologico e o movimento reflexo da



commoçao religiosa. 0 artistada dansase torna
um artista creador como os interpretes das
outras artes. 0 dansarino reproduz nas suas
attitudes as imagens que Ihe vêm ao cerebro
para èxprimir os sentimentos. Elle vê a
série do seu pensamento exteriorisar-se em
figuras como uma successao de estatuas em
movimento, e essas formas reproduzem a sua
propria forma multiplicada, variada infinita-
mente. Se no correr dos tempos a dansa se
associou à musica e à poesia, a sua disassoeiacâo
destas artes é possivel, e assimvoltaria a dansa
à sua qualidade primitiva e séria ainda mais
mystica e sHenciosa, porque a emoçao do ar-
tista s6 seria manifestada por linhas moveis~
silentes, sem o grito da alegria e do medo, qae
animava a gesuculaçao do dansanno~ seivagMn.

Sem duvida, no apparecimento simultaneo
das artes, nao foi a dansa que deu origem à
esculptura, mas a sua influencia na estatuaria
foi decisiva. A esculptura surprehende e fixa os
movimentos desenvolvidos na dansa, suggM-
tionando ao espirito a contin~a~&o desses mo~i"
mentos. A fôrr a é uma expressâo cosmica e o
movimento é a vida universal na f6rma. Na
estatua, o que fascina e attràe é o réponse,
a necessidade que o nosso espirito tem da conti-
nuaçâo do movimento, que nâo se prodn~



materialmente, mas que se completa na nossa
imaginaçSo. Na dansa a estatua esta em movi-
mento, tem-se a sensaçâo do vago, do perpetuo
fieri, da continua vibraçSo do Universo, que
passa e se transforma indeflnidamcnte, como se
o corpo humano fosse a forma infinita mul-
tipla, impalpavel, do ûuido.Aescu!ptura por
sua vez sô deve reproduzir os corpos que
se movem ou se pôdem mover. Se um escul-
ptor quizesse reproduzir uma montanha, uma
arvore, seria uma obra sem movimento, desti-
tuida de intéresse artistico. 0 sentimento esthe-
tico da esculptura esta na indicaçâo de um movi-
mento, que se imagina prolongando-se, desen-
volvendo-se successivamente. 0 homem que
anda. deve andar. 0 cavallo que galopa, deve
continuar o movimento, e se q obra de arte
esculptural impôe ao espectador essa solici-
taçao do movimento indicado, é uma obra de
arte animada por aquelle sentimento vago, que
é a essencia da arte.

Por esta interpretaçâo da essencia da arte
na esculptura fica resolvido o que Schopenhauer
chamou « o problema de Lacoonte s, para o qual
nâo trouxe soluçâo acceitavel. 0 grito de La-
coonte, indicado em todas as expressôes' da
figura no instante em que a serpente o morde,
é suggestîonadocom muita precisao pelo movi-



mento iniciado. Pela imaginaçao nos o complé-
tamos, e sentimos logicamente que o velho
sacerdote gritava, emquanto o animal o picava
violentamente. Schopenhauer acha que a atti-
tude de gritar fixada no marmore ou na pedra
é ridicula e tira o caracter tragico a esse famoso
grupo. A explicaçâo de Gœthe é mais feliz.
Ninguem, como Gœthe, presentiu a essencia
da arte na esculptura, antes da interpretaçâo
que damos. A sua analyse do grupo de Lacoonte
é extremamente lucida e se ajusta à theoria que
nos parece agora definitiva. e Esta obra, diz
elle, é muito notavel pela escolha do momento.
Se uma obra plastica deve mover-se realmente
aos olhos nossos, é preciso escolher um momento
de transiçao. Um instante mais cedo nenhuma
parte do con~uncto devia estar nessa postçâo~

e um instante depois c-ada parte sera forçada a
deixal-a. Para bem comprehender-se a mtençSo
da obra de arte que é o Lacoonte, ccNoquemo~

nos a uma certa distancia, de oihos fechados.
Abertos os olhos e logo cerrados, ver-se-à
todo o marmore em movimento e ter-se-â receio
de achar todo o grapo mudado, quando os olhos
se abrirem ». 0 movimento continuo e perpetua~-
mente solicitado pelo nosso espirito exprinM
a arte na escalptara. 0 grito d~ Lacoonte é
escalpturat e tragico" como o grito que sâe d&



figura da Marselheza no grupo do « Départde
Rude.

Esta solicitaçao do movimento no espirito
do espectador é o segredo esthetico da contem-
plaçâo do aviâo em marcha no espaço. 0 aviâo
nos commovepelo mysterio, pelo seu vôo trans-
cendente, pelo risco, por aquillo que nâo devia
ser e que é, o espanto do facto assombroso fora
da tradiçâo. Ao mesmo tempo, junte-se a essa
emoçâo fundamental a que suggere esse simu-
lacro de passaro de grandes azas que pairam
longinquas no ar e nâo se movem, emquanto
paradoxalmente a nave viaja serena. Ha uma
ancia pelo movimento que nâo vem, e nessa
ancia cada espectador é um artista.

Naturalmente, no rythmo da obra de arte se
reflecte o espirito das raças e do tempo. A esta-
tuaria gregareprésenta o movimento na estabi-
lidade, signal de medida e de retençâo do genio
grego. Os modernos exprimem o desencadeia-
mento das cousas, ignorado dos antigos. A liçao
dos gregos foi fecunda para manter o equilibrio
technico das obras de arte, mesmo nos genios
mais livres, como Miguel Angeio. Basta contem-
plar os frescos da Capella Sixtina para se veri-
ficar que na exuberancia do Juizo Final
a medida mtervem para evitar o grotesco.
Assim, o Deus poderoso, ardente de vida, faz



surgir do chaos o homem, a mulher, os astros
e em seguida, na possessao de crear, cprre pelo
espace, e Miguel Angelo o representa de bruços,
com as immensas costas volumosas, mas a
figura nâo é ndicula nem desmedida. A. mara-
vilhosa mâo de Deus vae pelo firmamento
creando sempre, sem violencia, quasi doce-
mente.

Desde a exaltada Edade-Média, de passagem
pelafrementeRenascença,o movimentoda escul-
ptura tem o rythmo dasensibiudadequeadisci-
plina grega desconheceu para dar à forma uma
expressâo impassivel. Essa sensibilidade é a
dos esculptores das edades modernas, de Dona-
tello, Miguel Angelo, Luca della Robbia, Rude,
Barrye, Rodin. Quando um grande esculptor
como Rodin, capaz de executar obras do mais
puro modelado classico, commette apparentes
{mperfeiçôes, é preciso explical-as como recla-
madas pela sensibilidade artistica, por um
sentimento profundo de arte, que corresponde
a uma emoçâo differente da emoçâo grega e
esta no inconsciente da alma moderna. 0 inaca-
bado das obras de Rodin nâo é um signal de
imperfeiçâo, nem mesmo uma extravagancia
para se singularisar e provocar a attcnçao.
Tambem nâo é uma zombaria do seu espirito
artista, que queirarirdos §eus propriosadmira



dores e do publico incompétente. Esse inaca-
bado é intencional, é um effeito artistico que
accentua a sensibilidade da esculptura. Rodin
seguiu o exemplo de MiguelAngelo, que tambem
nao acabou expressamente muitas obras, como
a estatua da Neve, e deixouno vago outras, como
a Noite. E' um meio de accentuar a impressâo.
0 nâo-acabado dessas esculpturas torna mais
viva a obra de arte, como na pintura o colorido
dâ vida ao desenho.

Nâo é nessa emoçao vinda da idéa do movi-
mento propriamente esculptural que se encontra
a essencia da arte da pintura. 0 proprio de
cada arte 6 commover-nos pelas suas expressôes
particulares e especiaes. A pintura nos deve
dar a emoçao vaga do Universo la forma e
pela côr, como a esculptura pela~linha, pelo
movimento, pela luz e pela sombra. Quando
vemos um quadro, o senso artistico se révéla

em nos, a emoçao se desperta pela sensaçao
das côres e das formas. 0 assumpto do quadro
é uma impressâo de ordem s'ecundaria para o
prazer estheticô que a pintura nos deve com-
municar. Os individuos dotados de senso artis-
tico- limitado, ou mal educado, procuram vêr
no quadro e que elle representa, isto é, a anecdota,
o episodio, seja este de ordemMstorica, gérai,

ou mesmo particular ou faminar. Ao passo que



o artista creador, o artista que pintouo quadro,
nâo fez mais do que exprimir a sua emoçâo
intima, que a côr, a distribuiçSo da luz, a cor
por ella mesma e a forma pela sua divina pro-
jecçâo no espaço provocam no seu espirito,
ancioso de &xar e communicar esse extase
esthetico da emoçâo de cousas subtis, intangi-
veis, como a côr e a forma, que nos torna innni-
tos e universaes.

Nâo ha duvida que entre a forma e a cor deve
baver uma intima correlaçâo. 0 quadro, para
produzir a sensaçâo esthetica integral, tora o
desenho e a cor que Ihe sâo indispensaveîs.
Rodin notou com exactidâo que as côres empre-
gadas nos quadros de Raphael sâo reclamadas
pelo desenho e as que se harmonisam com o
assumpto ë~ methor exprimem o sentimento do
artista. Rodin assignala o predominio das sen-
saçôes intellectuaes da obra de arte nas puras
sensaçôes estheticas. No emtanto, estas sao
Independentes daquellas. A graça, a facilidadé,

o capricho, o traço em si mesmo de um desenho
produzem emoçôes puras, alheias as idéas sug.
geridas pelo quadro, por mais abstractas que
sejam estas. 0 verdadeiro artista é aquelle
que se commove pelos meioa proprios e simples
de cada arte aqueHc que sente o extase musical
pela audicâo do som, de uma nota iudcpcndeut9



do assumpto do soneto ou do draina; aquelle
que se extasia pela cor e pela forma em si mes-
mas, sem se preoccupar se esta cor ou esta
forma estao applicadas a uma anecdota social
ou familiar que vê a estatua ou o quadro,
e a primeira emoçao que recebe é a que Ihe

vem directamente da forma e da cor, embora
mais tarde perceba que essa forma e essa
côr sao as de um personagem ou do assumpto,
que a estatua e o quadro procuram represen-
tar. Pela hierarchia dessas emoçôes se distingue
o artista daqueïle que o nâo é, pois nos individuos
menos dotados do senso artistico o interesse
pelo assumpto da obra de arte é mais conside-
ravel que as genuinas e vagas emoçôes esthe-
ticas.

Quando se collocam no seu verdadeiro piano
gradativo as varias emoçôes que nos causam
as obras de arte, verifica-se que nâo ha razâo
para se repelliro esforço dos artistas, que, disas-
sociando essas emoçôes, procuram communicar
aquellas que sâo exclusivamente artisticas,
por mais originaes e innovadoras que pareçam.
As dissonancias musicaes, o cubismo e outras
transformaçôes de valores artisticos obedecem

a esse movimente intimo, que aspira a realçar a
expressâo essencial de cada arte e trausmiitir

emoçao esthetica pelos seus meios ~so!uto~



emancipados de toda a relatividade. E nao
ha duvida que. por mais extranho que seja,

esse movimento de extravagante apparencia
e contrario à tradiçao foi benefico 'para a pro-
gressâo do sentimento esthetico. A musica

se enriqueceu de novos rythmos e o cubismo
trouxe à pintura maior largueza e maior pre-
cisâo no desenho pela representaçao total dos
volumes. Foi um importante serviço à technica
artistica, interessando naturaïmente à sensibi-
lidade. Esta se desprende do que é tangivel
e vae além da tinha da forma. A impressâo

qut vem da artt.. é o .dea!. o indefinivel, o vago,
o resto. E ella esta por toda a parte. Tome-se

uma rosa ha o colorido, o movimento ondu-
lante das petalas, as curvas vomptuosas: ha
tambema irradiaçao ainda mais a atmosphera
profunda e mysteriosa da cor e da forma, o
indefinivel que paira e se evola e é a essen-
cia da flôr. A pintura attinge a essa expressâo
suprema, como na Gioconda, que é o retrato
desse mysterio, o retrato da rosa.

Pela evocaçâo do abstracto e do indivisivel,
nenhuma arte é superior à poesia, que nessa
suggestao profunda e vaga tem a sua verda-
deira essencia. Platâo assignalou essa força
magica de transposiçSo parUcuIar à poesia,

que « exprime em géra! toda a acçao que faz



passar uma cousa do nâo ser ao estado de ser. s
A poesia começa onde a arte acaba.

0 sublime jogo da intelligencia que, pela
îmag~naçâo, nos arrebata além do mundo sen-
sivel, é o acto maravilhoso do Verbo. Ao pro-
digio evocativo das imagens accrescente-se
o encanto suggestivo da musica e da côr, sen-
saçôes que emanam das palavras. Toda a mate-
ria sonora e toda a materia visivel se animam
indefinidamente na imagînaçâo pela magia
verbal.

Nio ha duvida, porem, que o pensamento
e a îdéa, elementos essenciaes da poesia e da
litteratura, sâo IiDutaçôes à pura emoçâo
esthetica. 0 assumpto é uma restrîcçâo, que
torna a poesiamenos gerale maisintellectual do

que as outras artes, as quaesexprimema emoçâo

por meios sensiveis mais directds, como o som,
a luz, a linha, a forma e a côr. Na poesia,
pelos contactos sensiveis das palavras, o espi-
rito humano é levado ao sentimento vago da
unidade infinita do Universo.

Por essa emoçâo o artista, o poeta, sente-se
um com o Todo infinito e torna-se o creador
do Universo. 0 creador nao é o que prescreve
o bem e o mal, mas o que faz do Universo o seu
espectaculo. A funcçâo por exceHcncia do espi°
xito humano é a da creaçâo. Viver crear, e



nesse poder de crear o homem chega a crear
um creador para si e para todas as cousas.
A transformaçao da realidade em uma creaçao
propria à cada intelligencia é uma fatalidade.
Pôde-se dizer que se viveno meio de phantasmas,
e que nas trévas da materia s6 essas miragens
vivem, se agitam e nos conduzem. A obra de
arte é a creaçao que representa a vida, mas a
interpretaçao da obra de arte é outra creaçao.
0 sentimento que a obra de arte produz em
nos, é uma creaçao rival da creaçao do artista.
Cada homem é um artista tosco, primitivo
ou sublime, porque cada homem representa,
interpréta, produz imagens, que sâo formas,
cures ou harmonias intimas, profundas, a musica
secreta da alma. 0 instante da creaçao ou da
emoçao artistica é como o de uma magia que
viesse ao espirito pelo adormecimento das
sensaçôes da resistencia individual para nos
levar à fusâo infinita no Universo. 0 individual
do nosso ser se torna universal pela arte.
A natureza exerce desse modo a sua ïuncçao
esthetica, porque, como a obra de arte, ella

suggère sentimentos e nâo se limita a simples
expressao destes. Para o artista os sons musi-
caes da Natureza, os murmurios do vente,
o ruido das arvores, o canto dus p~saros, a
musica das aguas sâo tâo suggestivas ~e ~mo"



çoes intellectuaes como as harmonias de uma
orchestra. E, assim, a linha, a cor, a forma e
tudo o que é phantasia na expressao inexgot-
tavel da materia. Na contemplaçâo do mundo
e na sua interpretaçaoo homem se revela cssen-
cia) mente um animal artista. 0 sentimento
esthetico do Universo é a funcçao magica
do inconsciente e estende-se à vida toda do
homem, que é uma perpetua e integral creaçâo
artistica. A acte é inseparavel do homem e a
sua dominaçao se exerce na existencia humana
ainda mais intensamente que a da religiâo.
0 homem pôde deixar de ser o animal reli-
gioso nao cessarà de ser o animal artista.
A imagem que faz de si mesmo jà é uma
obra de arte. 0 quadro em que se anima,
em que vive e desenvolve a sua plena activi-
dade, é uma obra de arte, seja a casa, o templo
ou a cidade. Por toda a parte a arte se associa
à existencia do homem, infiltra-se na sua sensi-
bilidade, a transforma, eleva e poetisa. Essa
dominaçâo objectiva da arte é o rcNexo

e a projecçâo do sentimento subjectivo, que
faz do Universo um espectaculo infinito. A
consciencia deve-se apoderar da magia, que o
inconsciente creou no espirito humano, e fazer
de todas as suas sensaçôes, sensaçôes de arte.
Que a luz, a côr, a ïonna~ o som, mas tambem



as sensaçëes moraes da alegria e da dôr, e todas
as emoçëes, sejam incorporadas as' forcas do
Universo, sejam para nos emoçôes estheticas,
creaçôes, phantasias, illusôes, mas espectaculo
mysterioso e divino que nos domine e enleve,
e nos confunda na Unidade essencial da vida.
Esse sentimento esthetico intenso e profundo,
unindo todas as cousas, volatisando todos os
soffrimentos da alma, nos arrebatarà da nossa
misera contingencia, nos darà a sensaçâo do
Infinito, nos livrarâ de toda aquella tristeza
em que morre o espirito humano. Tal é a su-
prema esthetica da vida. A arte é a propria
libertaçâo do soffrimento que ella exprime.

AMOR

Os seres ephemeros, que sâo os seres humanos,
attingem por um instante à eternidade, sâem
da diversidade consciente em que o terror os
exila, voltam à Unidade primitiva do Todo
universal, quando os arrebata a paixao do

amor. Como explicar esse sentimento sublime
e commum que, partindo da sensibilidade
physica, se éleva à mais alta espiritualidade ?
Se na base do amor se encontra a ancia da satis-



façao do instincto, nao é esta sufficiente para
explicar a paixao que domina a sensualidade,
funde as emoçôes psychîcas dos Amantes e
compôe dos dois seres que se attràem e se
unem, um s6 todo espiritual. Se o Amor nSo é
possivel sem a attracçâo physica, esta pôde
realisar-se em toda a plenitude sem chegar a
maravilha do amor. A attracçâo physica existe
entre os innumeros seres do Universo, os ani-
maes superiores a sentem imperiosamente e
por ella se perpetuam as especies, mas, pelo
phenomeno psychico do amor, os homens se
distinguem dos outros animaes.

0 conceito supremo da fatalidade domina o
milagre do amor. Ha neste sentimento, infinito
como o Universo, nm caracter tragico, uma
manifestaçâotâo sobrenaturat, um desafio ao que
6 a ordem apparente das cousas, tao extranho
brilho, que subordinal-o ao impulso myste-
rioso da fatalidade satisfaz a humildade do
pensamento deante do assombroso e divino
amor, que, como a propria Natureza, se deixa
perceber mais pelos seus phenomenos do que
pela sua intangivel essencia. Este conceito
primordial da fatalidade expiicaria o despontar
do Amor, o seu magico apparecimento, sem
îhe dar a razâo metaphysica, remota e mystica.
0 instincto sexual move um ser para outra



ser. Mas, quando se torna amor esse impulso
fugaz ? Quando os seres por essa uniao dos
corpos attingem à unidade com o Todo univer-
sal, aspiraçao suprema e intimado ser humano,
separado do Universo pelo terror inicial do
espirito. Essa razâo metaphysica do Amor nâo
existe nos outros seres privados do senso espiri-
tual das paixôes.

Todas as înterpretaçôes do mysterio do amor
sâo sempre modalidades do conceito da fata-
lidade, sejam a uniâo dos semelhantesde Hera-
ciito e Platâo, reproduzida por Pascal, as affi-
nidades electivas de Goethe, o genio da especie
de Schopenhauer, a crystaUisaçâo de Stendhal,
o magnétisme de Mauclairou o filtro de Isolda.
Sâo appariçôes, visagens do ineluctavel prin-
cipio que move as cousas, a innominavel fata-
lidade, destino, kismet. Mas nao basta. Porque
essa attracçâo infinita e irremediavel entre os
seres que os funde no Universo ?

Quando Platao entreviu a unidade primitiva
dos seres na multiplicidade inexgottavel dos
objectos, uma parte da verdade essencial foi
percebida. 0 mytho dos androgynos é uma
condensaçâo da hypothese da attracçao dos
semelhantes realisado n'um s6 corpo. E no
Bu!n~uc<e commenta Platao esta attracçao do
amor que realisa a unidade. e Tal necessi~



dade procede de que a nossa natureza primitiva
era uma e que entao cada ser formava um todo
completo. Hoje chamamos amorao desejo e à
busca dessa antiga unidade. Eramos outr'ora
um e por culpa nossa Zeus nos separou. Eu
sustento egualmente que todos os homens,
todas as mulheres, que o genero humano in-
teiro séria totalmente feliz, se cada um reali-
sasse o seu amor e encontrasse o amante que
o pudesse fazer voltar ao primitivo estado da
unidade absoluta. » Divino Platâo A verdade
essencial, a verdade ultima d~ explicaçâo
do Universo foi desvendada um instante nessa
theoria symbolica do amor. Platâo percebeu
que a ancia do ser humano é a volta à unidade
com o Todo universal, de que a consdencia
metaphysica o separa. Desde entâo ha o grande
vacuo que é preciso preencher, o espaço vazîo,
o abysmo que 6 preciso atravessar, e sobre o
qual dansa Eros, tentador sublime, magico da
inconsciencia infinita. E Pascal nâo trepidou
em exclamar « Quem duvida que estamos no
mundo para outra cousa que nâo seja amar ? »

0 homem nâo podc permanecer s6 comsigo
mesmo. Deve sabir do seu proprio eu,
preencher o grande vacuo e por outro ser
que !he seja semelhante, e essa semelhança
se restringe e se encerra na diSerença dos sexos.



Pascal reproduz na mystica christa o mytho
ptatqnico das fusao dos semelhantes. Se elle
conhecesse a chimica, como Gœthe, do seu
cerebro teria sahido a hypothese das anini-
dades electivas, por onde se realisa a unidade
dos seres fatalmente semelhantes na diversi-
dade sexual, que é uma aiRrmaçâo da unidade
primitiva e incessantemente buscada pelos.
seres, que, vencendo os contrarios e as oppo-
siçoes, se fundem, movidospor uma lei de neces-
sidade inexotavel.

Ha mais essencia de verdade nessasformulas,
que procuram explicar o phenomeno transcen-
dental do amor, ligando-o à metaphysica uni-
versal, do que na soiuçao schopenhaueriana do
genio da especie, que dà o secreto impulso da
uniâo do homem e da mulher para o fim da
perpetuidade dos seres humanos. Essa explica-
çao de ordem physica, indifferente à funcçâo
psychica do amor, applicavel indistinctamente
a todos os animaes, esta morta pelo nnatismo
que a inspira, pela attnbuiçâo da vontade
a uma creaçâo fortuita e absurda, como esse
imaginario, phantastico e caprichoso genio da
especie, que se diverte cm unir os contrastes e
suggerir maliciosamente a indispensavel pro-
criacâo.

Nâo é uma vontade que determina a accâo



do amor. E' o proprio inconsciente do amor que
o leva ao inconsciente universal. 0 amor crea
esse sublime estado de fusao com o Universo,
mas nâo é solicitado pela fatalidade a essa
inconsciencia absoluta da Unidade primitiva.
Este é o mysterio dos mystenos. Stendhal
imagina para explical-o a theoria da crystalli-
saçâo, que nos deixa a meio caminho da reve-
laçao do divino enigma. Por ella se compre-
hende o nascimento do amor, mas a passagem
das sensaçôes e dos pensamentos do estado
sub-consciente ao campo da consciencia nao
é necessariapara o amor, que é antes uma mani-
festaçao psychica sub-consciente. Além disso,

a hypothese stendhaliana se limita a assignalar
uma situaçâo sem explicar a causa. Por
essas hypothèses physicas de magnetismo, de
polarisaçao, ficamos reduzidos ao relativo
de uma explicaçSo positiva, a comprovar a
existencia do phenomeno sem ir além, sem ihe
dar a razâo, que s6 umainterpretaçao philoso-
phica pôde abordar.

Platao percebeu que ha uma unidade pri-
.mitiva dos seres. Ora, se fosse mais ousado,
perceberia que ha uma unidade essencial e
inicial do Universo, e que os seres deviam existir
etemamente na indistincçâoabsoluta.Mas, sepa-
yados do Todo universai, a vida interior dos

6



seres humanos, fundamentatmente levados a se
Ct'nfundir com o Universo, é a continua e irre-
primivel aspiraçâo à Unidade primitiva. Ces-
sado o instante doloroso da consciencia, o
homem se abysma mysticamente na inconscien-
cia absoluta. 0 Amor, unindo-nos a outro ser,
dà-nos a illusao da universalidade que elimina
as separaçôes. que nos arrebata para além da
relatividade consciente das cousas para nos
confundir infinitamente com o Todo universal.
Esta é a mystica do Amor e a sua metaphysica.
Abysmando-nos no divino esquecimento, fusio-
nando os seres no Universo, transportando os
corpos ao extase supremo, anrebatando as duas
vontades unidas para o Irreai, o amor é a su-<
Mime transûguraçao, a eternidade instantanea,
que é dada aos pobres humanos mergulhadosna
infinita miseria da vida contingente. Por elle

somos um com a Natureza, um com Deus. um
com o Universo, e, o que é mais ineCavet,

um com o ser amado. E' o milagre supremo da
unidade, que, partindo da attracçâodos corpos,
attinge à fusâo no Tedo infinito.

A fatalidade reina sem duvida sobre o
amor, desde o instante em que o instincto
sexual age na sua profunda inconsciencia, até
ao momento em que a morte separa ou une os
amantes. 0 sentimeuto da pxesenca da mori~



da esse caracter tragico. porque. interrom-
pida a fusâo com o amante, se desperta a
irremediavel dôr, que separa o espirito humano
das outras cousas. Em Tnstâo e Isolda, desde

o começo, Wagner invoca a fatalidade, sob a
figura de Frau Minna, que, segundo aslendas
germanicas, é uma transformaçâo de Aphro-
dite, creadora da vida, geradora da tragedia
universal. Dessa fatalidade que commanda o
Amor e a Morte, provem o filtro que os amantes
tomam. Para Dante o Amor, que move o Sol

e as outras estrellas, leva a uma sô morte.
Mas toda essa fatalidade reina, domina, moti-
vada pela necessidade essencial da volta à
unidade inconsciente, que se realisa na fusâo
mystica dos corpos e dos espiritos. Depois da
morte os amantes, que pelo amor fizeram o
retorno à unidade primitiva do ser e à uniaade

com o Todo, entrevêm a vida eterna na unidade.

« Nascidos ao mesmo tempo, disse Leopardi,

o Amor e a Morte sâo irmâos. 0 tnnndo aqui

em baixo e as estrellas ta no alto nâo possuem
nada de mais belio. s Esses dous divines irmâos
dao a magia da inconsciencia suprême do
extase, do repouso infinito ôqueUes que vivem
na tortura e na anciedade da separaçao. Esse
pensamento da Morte ligada ao Amor é a an"
gustia dos amantes em ancia de etermdade.



Imaginam constantemente continuar além
da morte o amor. A religiâo como força mystica
é uma consolaçao para os amantes. Que maior
apego, porém, que mais entranhada e absoluta
aSeiçâo nao existirâ nos seres libertados do
senso religioso ? Para elles cada instante é a
eternidade. 0 Além é o nada, a vida é tudo.
A paixâo cresce, exalta-se nesse pensamento,
é uma chamma em que se consommem os con-
demnados ao Nada, ao absoluto anniquilamento.
A Amor é tudo, dirâo esses amantes quando
separados, e a separaçao é a imagemda morte

mas a separaçao vive da esperança e a espe-
rançaé uma magia. E a Morte ? E' o fim de tudo.
E elles aspiram à morte unida. Partiremos
juntos, dirao; isso tambem é uma deliciosa e
bella consolaçâo.E assim o sentimento comouma
vaga do oceano nasce da înquietaçâo, do terror
para se vir acalmar na paz derradeira. E' o
rythmo perpetuo da ancia da unidade ultima,
que subleva eternamente o nosso inconsciente
no exilio da separaçao do Todo.

.0 que resta mysterioso no movimento do
amor é a predestinaçâo dos personagens da
grande tragedia. A unidade fundamental se
realisa entre seres a ella fatalmente chamados.
A hypothese das affinidades electivas ou a da
attracçaodos semelhantes interpretaria admira-



velmente essa predestinaçâo que, numa elabo-
raçâo muitas vezes despercebida dos proprios
personagens, vence as maiores opposiçoes
à sua immortal victoria, que se resgata pela
morte. Onde reside essa attracçao ineluctavel,
ninguem pôde determinar. Parece que excede
o nosso proprio ser na sua humanidade, dir-se-ia

que vae além da vida animal, que esta no que
é imponderavel e extremamente secreto na
vida universai dir-se-ia que ha uma attracçao
atomica entre os seres que pelo amor têm de se
fundir no Universo. Se se imaginasse a evqluçâo
dos seres perpetuamente attrahida n'uma
escala descendente, seria ummaravilhoso « mo-
tivo » para uma allucinadora « fuga », em que o
amor dos mesmos entes humanos fosse descres-
cendo as especies animaes, aos passaros, aos
insectos, aos infinitamente pequenos, aos vcge-
taes, a tudo que palpitasse no mundo e a per-
sistencia das affinidades dos amantes seria
encontrada inexgottaveJe imperecivel nos ato-
mos, nas vibraçoesdas moleculas do ether. Assim,

a Amor. formidavel como a Natureza, é a
liga eterna dos seres predestinados à unidade
immortal.

A Amor repelle a relatividade para viver no
absoluto, porqueé da essenciado amoressaatmos-
phera de plena liberdade, essa ignorancia total



de todas as convençôes, que Ihe sâo extranhas e
das quaes nao pôde participar. Por essa livre
expansâo, e por ser uma força da Natureza,
ou subjectivamente a Natureza, o Amor traz
o seu universo em si mesmo e vem alterar o
sentimento do proprio pantheismo. Antes do
instante da paixâo o homem realisa a ideali-
dade do Todo por um sentimento metaphysico,
que mostra sermos apenas uma appariçâo
do Nada, uma força instantanea que se pôde
pensar a si mesma e conceber o Universo e
vae desapparecer no Nada. Nesse idéalisme
o sentimento da Dôr se tinha eclipsado, tudo
era o perpetuo renascimento do Universo,
e d'ahi o absoluto scepticismee a sublime impas-
sibilidade deante das causas fugitivas e illu-
sorias. Mas desde que o Universo, pela magia
do Amor, se representa em outro ser, no espi-
rito humano se produz a mutaçâo do pantheismo.
A Natureza sô é comprehendida no ser amado
e sô existe por essa realidade. Se o ser àdo-
rado se transforma, morre na sua forma
actual, aquella realidade do Universose extingue
para o Amante e toda a vida universal cessa
corn a vida das vidas.



A ESTHETICA DO UNIVERSO

Se o facto transceadente do espirito humano
6 o sentimento da unidade infinita do Universo,
nâo sera por uma concepçâo exclusivamente
materialista, baseada na sciencia, que chega-
remos a formar uma idéa do Todo. A sciencia,
lnsistimos, decompôe e fragmenta o Universo,
e estuda-o nos seus phenomenos. Ora, pelo
methodo experimental, que é o methodo scien-
tiûco, jamais se chegarà a um conceito do Todo
infinito. A esse methodo deve-se alliar o pro-
cesso especulativo do raciocinio, que no estado
actual dos nossos conhecimentos possa inter-
prctar a natureza e suscitar no nosso espirito
uma idéa do cosmos, que sera sempre relat.va.

0 enigma irreductivel para o espirito
humano é o da formaçâo do Universo. Podemos
suppôr uma substancia univcrsat, unica, com-
mum a todos os seres, cujas formaçoes organicas
seriam a sua simples representaçâo. 0 enigma
conUnuar~a, porquc nâo sabcnamos quai é a



essencia dessa substancia. A composiçao pri-
mordial physica ou chimica da substancia
universal nos escapa somos obrigados pela
relatividadc da nossa intelUgencia a compre-
hender essa substancia como uma unidade,
que se nos apresenta nos seus phenomenos,
dos quaes sâo a energia e a materia os mais
remotos. Assim ennaciados, elles têm a appa-
rencia de ~uaa Tcrmanente dualidade, quando
na sua realidade transcendental sâo uma uni-
dade absoluta. Nao ha ~atcna sem energia

nem energia sem materia. Na" ~€ pôde conceber

um desses phénomènes da substancia universal
distinctamente do outro, e jà é um erro enun-
cial-os em duas palavras, como se fossem doua
modos do Ser.

A physica pôde imaginar a desmateriatisaçao
da materia e a degradaçSo da energia, sem que
dessas experiencias se deduza a hypothese de
um Universo immaterial, exgottavel um dia,
isto é, a morte do Universo. Em primeiro logar,

a expressâo materia deve ser entendida na sua
accepçâo absoluta, e a physica a comprehende

na accepçâo relativa. 0 que se denomina vul-
garmente e scientincamente materia, pode-se
desmaterialisar pela radio-actividade e tornar-se
luiponderavel, segundo as balanças actuaes.
0 Universo nâo deixa por isso de ser concebido



a materialmente». Assim o é, porque é, porque o
nosso pehsamento é material e nao pôde ima-
ginar nada qub nâo seja phenomeno material,
nem mesmo um principio absoluto creador,
um Deus que abusivamente se chama espinto.
Em segundo logar, para se admittir que a ma~
teria se extinga, é preciso suppôr-se que a
materia é creada. A physica explîcarà que a
materia se desmaterialisa, os atomos se extin-
gnem, e tudo se absorve d'onde tudo é re-
creado.

Sobre a natureza do ether o mysterio é total.
Jà se o imaginou como « solido elastico », que
enche todo o espaço. Para distinguil-o da ma-
teria, jà se declarou ser elle o imponderavel,
o corpo sem densidade, livre das leis da gravi-
taçâo; jâ se o phantasiou em estado de repouso
absoluto.Nada, porém, o explica, e nem por elle se
explica a essencia do Universo. Ao nosso entendi-
mento repugna admittir um phenomeno do
universo pnvaao do movimento. Se o ether é o
elemento creador. se vibra, o movimento existe,
e o proprio movimento, effeito e causa da vi-
braçâo, indica que o ether imponderavel s&
confunde com a energia. Todavia, essa imponde-
rabilidade nao é absoluta, mas relativa ao nosso
poder scientifico. Por mènes denso que elle seja,
tem uma densidade imaginaria. Se, para expli-



car o movimento universal, se deve suppôr,
como quer a sciencia physica, o ether sujeito
a uma compressSo, d'onde provem essa força

que comprime e determina o ether ?
A unidade do Universo se impôe ao nosso

espirito. Nâo se pôde imaginar o ether em re-
pouso absoluto. Seria uma volta à concepçâo
de Parmenides, que, negando o eterno movi-
mento, ideou uma substancia final, que no
seu pleno desenvolvimento nâo tem necessi-
dade de movimento. 0 eterno repouso séria a
base de uma concepçâo theologica da creaçSo
universal. A idéa de Deus é analoga à do eterno
repouso, contrario ao eterno movimento.A nossa
intelligenciarepelle essa mechanica espiritualista;
para ella ha uma matenatisaçao permanente
do Universo, uma matenausaçâo da materia
desmaterialisavel. A essencia do Universo,
porém, permanece enigmatica, pois o ether, ao
qual se tentou reduzil-a, é uma simples hypo-
these universal, que nao explica a substancia.

Na impossibilidade de conhecer a Ïormaçâo
do Universo, resta-nos a certeza de que os phe-
nomenos se encadeiam e se ligam por um
determinismo absoluto, Assim deve raciocinar
o sabio que, segundo a amrmaçaodo mathema-
tico, nao pôde deixar de ser determinista, pois

o fim da sciencia é pré ver, e desde o momento



que a prevîsSo nâo é mais possivel ou esta
fora das fronteiras da sciencia, o sabio deixa
de pensar e agir como sabio. Outro mathematico
objecta que a questâo esta em saber se essa
ueccssidadc 6 absoluta no sentido da verdade
mathematica, ou se se p6de admittir uma frac-
çâo de contingencia, por infinitesimal que
seja. Explicaçôes « baseadas na theoria das pro-
babilidades », em particular as expucaçôes « esta-
tisticas » dos phenomenos physicos levariam,
segundo esta arguciamathematica, a admittir-se
que a « necessidade x de um phenomeno global
nâo é incompativel com a « liberdade » do phe-
nomeno parcial, d'onde a hypothese de uma
liberdade molecular. Esse argumento ? « estatis-
tico a dos phenomenos parciaesnâo poderiapreva-
lecer, mesmo se os seus dados fossem apparente-
mente exactos. Ou o Universos6 pôde ser com-
prehendido materialmente, como vimos, e tudo
ac!!e se encadeia n'uma necessidade absoluta
de causas e effeitos, ou ha liberdade molecular,
livre arbitro de uma parcella, que importaria
em livre arbitro gérai, e o Universo seria conce-
bido espiritualmente, o que é absurdo para a
nossa naturezamaterial. Esse raciocinio serve de
verdade absoluta na ausencia da impossivel
certeza mathematica.

Eis o espiriLo humano eucadcindo à fataii-



dade universal, A intelligencia se desespera
neste (Jniverso. que ella nâo explica, e que é a
sua perpetua allucinaçao. Desde que nâo ha
uma liberdade possivel na causalidade inexora-
vel, desde que nâo se encontra o ponto de apoio
no espaço ideal para a alavanca, que de começo
à vida phenomenal desde que é impossivel
comprovar o principio e o fim das cousas, toda
a concepçâo rigorosamente materialista ou
espiritualista do Universo é absurda. S6 resta
desse Universo, no nosso espirito, uma pura
idealidade, e o sentimento da sua unidade
infinita se impoe à nossa consciencia, como a
nossa razâo de ser. Elle nos liga a todos os phé-
nomenosuniversaes e explica a nossa existencia
como uma apparencia phenomenal da substan-
cia. E o Universo se projecta no nosso espirito,
como uma imagem, um espectaculo.Assim, toda
a idéa que se tenha do Universo, sejascientinca,
mathematicaou biologica, sej a idealista ou reli-
giosa, é espectacular. P<Me-se a~ïrmar que a
luncçâo essencial do espirito humano é a funcçào
esthetica, e que sd esta explica o Universo a nds

mesmos.
Pela concepçâo mathematica o Universo é

explicado por uma série de equaçôes que se <ie-

senvolvem infinitamentepela concepçâo ratura"
Usta, o Universo é uma série de formassem ûm



em ambas ha uma série de imagens, que ten-
tam reflectir a idealidade universal. Nâo
ha um systema philosophico que se subtraia
à fatalidade da concepçâo esthetica. Todos os
systemas de philosophia, todas as religioes
imaginam o Universo. Nessa propria expressao

« imaginar », « figurar » estasubentendidaaquella
fnncçâo essencial do nosso espirito, a funcçâo
esthetica, pois imaginar é crear imagens. Jà
Aristoteles aSirmàra que o espirito nao pensa
sem imagens, e S. Thomazde Aquino observon
que « impossibileest intellectum msî convertendo

se ad phantasmata ». Ora, imagem é forma
e o Universo sera a forma utUma, pri-
mordial, da nossa imaginaçâo. E' uma idea-
lidade esthetica, que vem da forma. As religioes
suppôem o Universo como uma successao de
formas, um maravilhoso espectaculo fragmen-
tario, que se funde no espirito creador, que é
uma unidade esthetica. Da mais rudimentar
religiâo à mais elevada esse processo idealista
é o mesmo. Começa-se pelas construcçôes rudes
dos selvagens, cujos deuses têm forma humana,

cujos mundos sâo architectonicos, até as « Ci-
dades de Deus dos mysticos christâos, ou as
cosmogonias dos agudos buddhistas. Tudo é
forma, tudo é espectaculo.

0 systema philosophico que poderia reclamar



a prioridade de uma concepçao esthetica do
Universo, seria o platonisme. Jâ se disse que a
philosophia de Platâo é uma philosophia de
geometra e de poeta. Pela geometria elle subor-
dina o cosmos as leis de uma construcçâo hie-
rarchica e mesmo ao Absoluto. Pela inspiraçâo
poetica comprehende o Universo como a ima-
gem da belleza eterna e universal. Platao no
seu systema das idéas geradoras imagina o
Bem como a Idéa suprema. 0 genio divino,
o demiurgio, que constrôe o Universo, copia a
Idéa do Bem. A sua creaçâo é uma pura imita-
çao a realidade nâo é mais do que a imagem
do Absoluto eterno. Assim. esse supremo cons-
tructor, Deus, é um artista que tem deante dos
olhos o modelo, cuja forma transcendental
reproduz na sua imitaçâo, que é a obra de arte,
o Universo. a Se a vida, ôSocrates 1 vale a pena
de ser vivida, diz no Banquete a estrangeira
de Mantinéa, é no instante em que o homemcon-
templa a belleza em si. »

A beUeza em si, certamente, nâo existe, mas
resta-nos a suprema aspiraçâo esthetica. A idéa
absotnt~ se extingue no oceano infinito dos tra-
~m(nMs do Universo.. Fica a aspiraçâo. fica

o desejo de que ~udc seja bello, e nessa qspiraçao,
nesse fremito, esta o segredo da arte. a transfor-
maçâo do Universo em uma esthetica pura.



Assim como para o platonismo, o individuo
desapparece na especie, e esta no genero, até
remontar à Idéa na concepçao esthetica do
Universo de hoje o nosso ser é absorvido na
unidade infinita do Todo, de que é uma appa-
tiçâo phenomenal. A metaphysica moderna
rejuvenesce o platonismo, que percebeu dcsde
logo que nâo se ascenderia ao mundo transcen-
dental pela simples sensaçâo. Sô a faculdade
intellectualnos levaria a comprehendera unidade
do Todo sô a consciencia metaphysica poderia
explicar o Universo como uma unidade esthe-
tica.

Eliminado por inaccessivel o conhecimento
da substanciauniversal, irrealisada a expticaçâo
scientifica da formaçâo do Universo, excluido

o preconceito religioso que attribue um fina-
lismo moral ao Todo infinito, a angustia do
espirito humano, perdido nas trévas de um
mundo absurdo e inexplicavel, seria a suprema
dôr, se a concepçao esthetica do Universo nao
o viesse integrar no Todo infinito. 0 Universo
s6 pode ser sentido, entendido, interpretado
como funcçao esthetica do nosso espirito. Nessa
concepçao definitiva, o unico desespero é o
da nossa separaçâo do Todo. A consciencia
metaphysica explica o mysterio dessa separaçâo
e mostra que a nossa existencia é a aspiraçào



inconsciente e absoluta da volta a unidade
essendai. Para irealisarmos essa bemfazeja fusao,
a natureza humana nos offerece meios trans-
cendentes. A nossa vida se subordina à con-
cepçao esthetica do Universo, que ncarà como
a base da perfeiçao desse mechanismoinfinito,
de que somos a parte e o todo. 0 maximo da
ascensao espiritual é a nâo-ascensâo, é a uni-
dade. 0 Universo é uma harmonia total.
0 espirito humano participarâ dessa profunda
harmonia. Tudo é unido, 6 a substancia unica
que vive em tudo, e cada parte imaginaria
contem a essencia do Todo. A substancia é
universal. 0 ideal é sentir e nâo comprehender,
porque comprehender é uma dualidade que nos
sépara do Universo. Toda a philosophia vem
se terminar em um pragmatismo, que é para
muitos a sua unica razao de ser. Esse pragma-
tismo busca tirar da idéa pura uma modalidade
da coexistencia. A concepçâo esthetica do
Universo, pela sua essencia, é estranhaa toda a
idéa do bem e do mal. Nessa perfeita unidade
com o Todo, nâo se prosegue nenhum fim,
tudo é apparencia, tudo é illusao.

Os homens buscam na vida contingente a
felicidade. Que é a felicidade ? E' a Virtude,
responde Socrates pela voz de Platâo. E' a
Alegna, responde Spinoza e accrescenta



< A Alegria é a passagemda alma a uma perfei-
çâo maior. 0 que augmenta o ser ou a perfeiçâo
da alma Ihe é util e bom, o que diminue o ser,
causa-lhe tristeza, é o mal.. A vida mais
perfeita é aquella em que a ahna tem mais ale-
gria, isto mais perfeiçao. »

A Alegria 1 Mas a ategnaabsoluta é a que vem
da concepçâo esthetica do Universo, base da
esthetica da vida. E' a que vem da nossa inte-
graçâo no cosmos e realisa a unidade infinita
do ser, a alegria que s6 pôde ser dada aos estados
especiaes de inconsciencia tranacendental, a
que attingimos pela mystica religiâo, pela
suprema philosophia, pelo vago da arte e pelo
sublime amor.

E* a plenitude da Unidade, e neDa se abysma,
para cessar emfim, a tragedia fundamental do
espirito humano.





METAPHYSÏCA BRASILEIRA





A ÏMAGINAÇÂO BRASILEIRA

Ninguem pôde explicar a alma das raças,
pois tudo é mysterioso e incerto na psycho-
logia das collectividades.

Mas, ainda assim, pôde-se perceber que em
cada povo ha um traçocaractensticoque, embora
emgmatieo, é per~atente, vem do pa~ado e
sera o mesmo no futuro, através das peregri-
aaçôe!' do sangue e do espirito.0 povo romano,
apezar de tudo que absorveu e assiniflou, apezar
da sua avassalladora expansâo no mundo, nâo
perdeu jamais aquella expressâo primitiva do
egoismo, que pemanece como o segredo da sua
civiUsaçâo. No povo inglez o traço caracteïistico
é a eûergia, que de individual se tomou colle-
ctwa, a energia de Robinson CrusoS que, perti-
naz,mdomaveï, fez a conquista da terra.

0 traço deËnitivo da dvUisaçao franceza
é a inteUïgencta,que determina a razâo, aordem,
a clarezae o gosto. Na Italia seria o sensualisme,
do qua~ naseau a exaîtaç&o artistica, a poUtiea



realista, a Renascença e o Estado. A Allemanha
é possuida desse entranhado espirito metaphy-
sico que se manifesta no pensamento na abs-
tracçao e até na disciplina. As aimas extaticas
de Santa-Theresa e de Don Quichote, a inge-
nuidade de Sancho Pansa sâo expressôes da fé
transfigurada e mortal, em que se consumiu a
Hespanha.

No Brasil o traço caracteristico collectivo
é a imaginaçao. Nâo é a faculdade de idealisar,
nem a creaçâo da vida pela expressâo esthetica,
nem o predominio do pensamento; é antes a
illasao que vem da representaçao do Universo,
o estado de magia, em que a realidade se esvàe
e se transforma em imagem.

As raizes longinquasdessa imaginacao acham-
se na alma das raças différentes, que se encontra-
ram no prodigio da natureza tropical. Cada
povo ahi trouxe a sua melancolia. Cada homem
carregou no sea espirito o terror de varies
deuses, a angustia das lembranças do passado
perdido para sempre, e se encheu da indefi-
nivel inqnietacâo na terra extranha. Assim
desabrochou essa sensibilidade implacavel, que
engrandece e deforma as cousas, que exalta
e deprime o espirito, que traduz as ancias e os
desejos, fonte turva de poesia e religiâo, por
onde aspiramos a posse do Infinito, para logo



nos perdermos no nirvana da inacçao e do
sonho.

Os nossos antepassados europeus foram os
portuguezes, e de todas as naçoes latinas Por-
tugal é a mais indefinivel. Nâo ha um conceito
capaz de exprimir o singular contraste de toda
a alma portugueza, que oscilla incertamente
entre o sentimento realista e a miragem. Os
lusos foram talvez os mais bisonhos dos bar-
baros latinos. Jamais. attingiram à claridade
do gaulez, nem ao mysticismo agudo do ibero,
nem àquella explosâo de animalidade sobre-
natural, que é o fundo da sensibilidadeesthetica
italiana. A original espessura os prendeu à
terra e formou-lhes o espirito realista. A alma
Ihes foi humilde; Ugaram-se estreitamente as
cousas, trabalharam e amaram o sôto e quando
lhes chegou o instante da arte, nâo tiveram
a força de crear, de dar ao mundo uma sensibi-
lidade nova, deram forma, e tornaram-se os
executores perfeitos das idéas de ontros.

E' singular que tâo intenso réalisme floresça
ao lado de uma grande tristeza. Roma trans-
mittiu ao espirito latino uma melancolia, que
os gregos nâo conheceram.Ou fosse pelasuadila-
taçâo no mundo, pelo proprio fremito da sub-
jugaçâo dos outros povos, ou fosse pela con-
uuencia de tantas raças, de tantos deuses



extranhos, ou fosse pela consciencia do fonni-
davel peso de um destine ainda nao egualado,
6 certo que no solido e immense edificio de
egoismo romano a argamassa foi humedecida
pétas mystenosas lagrimas das consas, e a
infinita soMSo dos espiritos se encheudo pavor
da noite eterna. Etema Nox!1

A essa melancolia antiga juntou-se na alma
dos portuguezes a que iaes deu o oceano. 0 mar
lhes foi uma terrivel tentaçâo. Por elle attin-
giram ao maximo da energia nacional e por
elle se perderam para sempre. Espalharam-se
pelo mundo, tiveram fama e gloria, e soldados
broncos e mannheiros rudes um dia se partiram
das suas praias, nao mais tornaram. desappare-
ram no in&Mto dos mares. e nos olhos, doces

e tristes, das mulheres portugnezes vê~e ainda
a saudade das caravellas.

Os outros primitivos povoadores do sôto
brasileiro foram os africanos, que os portugnezes
ahi trouxerampara com elles vencer a natureza
aspera e inquietadora. 0 espirito do negro.
rudimentar e informe, como que permanece
em perpetua infantilidade. A bruma de uma
eterna illusâo o envolve, e o prodigioso dom de
mentir é a manifestaçao dessa falsa representa-
çâo das cousas, da allucinaçâo, que vêm do
espectaculo do mundo, do eterno espanto



deante do mysterio. A mentiraengana o medo,

e inventar, imaginar é uma voluptuosidade
para esses espritiros grosseiros, fracos e apavo-
rados.

A outra raça selvagem, a raça indigena da
terra americana, que é um dos elementos bar-
baros dessa~vilisacao, transmittiu aos descen-
dentes aquelle pavorqueestànoimdodasrelacôes
do homem e do universo. E' a metaphysica do
terror, que gera na consciencia aillusâo repre-
sentativa dos cousas e enche de phantasmas,
de imageas, o espaço entre o espirito humano
e a natureza.

A natureza é uma prodigiosa magia. E no
Brasil ella mantem nas almas um perpetuo
estado de deslumbramento e de extase. E' a
eterna feitaiceira. Tudo é um infinito e esma-
gador espectaculo, e os persooagens do drama
do sortilegio sâo a luz que dà o ouro aos sem-
blantes das cousas, as formas extravagantes,
as côres que assombram, o mar immenso, os
rios volumosos, as planicies cheias da melan-
coua do deserto, a floresta invasora, tenaz, as
arvores sussurrantes, castigadas pelos ventos
allucinados.

E o espirito do homem desvaira. Elle nâo
se sente em communhâo com a natureza.
A imaginaçao faz surgir uma mythologia sel-



vagem, que uoresce em seres phantasticos,
deuses e lendas. Ha um grande enigma no
prestigio da natureza sobre o homem, e quasi
sempre esse é a imagem espiritual do meio
physicoem que se formou e viveu despercebido.
Se elle é um homem do mar, é como um rochedo
meditabundo, calado. Se é um camponez, a sua
intima representaçâo é a da arvore, immovel,
silente, fecundo. Se é um mineiro, participa da
essencia mysteriosa da terra. No Brasil, o espi-
rito do homem rude, que é o mais significativo,
é a passagem moral, o reflexo da esplendida
e desordenada matta tropical. Ha nelle uma
florestade mythos. Sâo lendas de todasas partes
que ahi se encontram, lendas do Mediterraneo
harmonioso. da incerta Islandia, dos steppes,
das humidas noruegas, do Oriente inverosimil,
deformadas em longas peregrinaçôese entrela-
çadas as lendas toscas, grosseiras, vindas na
invasâo negra, e âquellas que nascemnas selvas
americanas, mythos physicos da natureza, for-
mando um s6 e intricado todo, mysterioso e
extravagante, que é a alma do homem brasi-
leiro. E para esta os personagens fabulosos
tém uma vida real, sno tangiveis e activos, sejam
as bellas e enigmaticas maes d'agua ou os
errantese tenebrososcurupiras. E o objectivismo
mythologico é tâo intenso nos espiritos ainda



primitivos que nâo se pôde precisar onde co-
meça para elles a realidade objectiva e onde
acaba o sonho na florestados mythos.

A historia social do Brasil é a historia dessa
imaginaçâo. Durante dous secules a grande
fescinaçao foi a do ouro. Desenrolou-se em plenà
natureza o drama de uma ardente e esfalfada
cubiça. 0 paiz foi todo varado, as mattas
devastadas, as montanhas desvendadas e estri-
padas, os campos fendidos, e as feridas da
terra, retalhada e escavada para dar a pepita
de ouro, se encheram de sangue humano, e o
homem cresceu em energia, e oseu poder dia-
bolico de destruir foi uma aïlucinaçao. Mas
dessa furia foi nascendo a civilisaçao, amassada
no sangue e na lama sobre a Terra maravilhosa.
0 ouro foi a miragem, depois o poder, a força,
a pnmeira revelaçao brasileira ao mundo cu-
pido e deslumbrado. Foi o ponto de partida
de outras miragens, e tudo dahi em deante é
uma illusao dourada parao mesmo homem, que
antes era subjugado e agora se torna deste-
mido, se colloca em desafio deante da natureza
bruta e vae por arrancos devastando e creando.
A grande adversaria pôde oppôr-Ihe a tenaci-
dade e a astucia de uma defesa sem egual em
toda a historia da civilisaçao. Elle a combate
encarniçadamente, conhece-lhe os segredos, de-



fende~se das suas insidias, e pelo ferro e pelo
fogo doma-a, faz della a sua serva, ordena-lhe
que o alimente, enriqueça e encante. Foi uma
submissâo, mas n&o o apaziguamento a
lucta se mantem sempre imminente, o homem
esta em desafio e a natureza em ameaça.
A vida é uma perpetua lucta, uma anciainsa-
ciavel de descobrimentos continuos, um infa-
tigavel movimento de conquista, a marcha para
o interior do paiz, uma vaga inquietaçao, uma
instabilidade perturbadora, nessas immigra-
çôes incessantes das proprias gentes da terra,
que errantes vâo para além & busca da riqueza,
n'uma corrida accelerada para a morte, que as
espreita nas Socestas traiçoeiras e nas perfidas
aguas dos rios sinistres. Que importa ? Outres
homens virâo para o triumpho, fascinados,
ardentes e àvidos, perpetuos escravos da
imag!naçao.

Mas, por umcaprichocommumdo sentimento,
essa propria Terra, que o brasueiro combate
e martyrisa, se Ihe torna objecto deveneraçâo
e amor. Ha uma fatalidade no temperamento
da raça para a exaltaeâo. 0 prestigio da gran-
deza do territorio enleva e envaidece o brasi-
leiro. Elle sente-se o homem de uma grande
terra e sabe que essa terra 6 bella. E nessa
seduc~Su, nessa dominaçao da natureza, esta



a fonte do providencialismo, que exerce no
espirito brasileiro a faculdade motora da sua
actividade e tambem de um doce descuido.
0 brasileiro imagina que tao maravilhosa
terra nâo pode deixar de ter um esplendido
destino, e vae para adeante impellido pela fata-
lidade, na barca da phantasia, certo de repre-
sentar no mundo o papel que crê estar-Ihe
reservado.

E tambem nesse mysticismo physico da gran-
deza da terra estao as raizes do exaltado pa-
triotismo, que se vae transmittindo as geraçôes
e dà logo & aurora da infancia essa iÏIusao
nacional, que enche a creança brasileira do
orgulho da luz, do céo, das estrellas e das ou-
tras expressôes da natureza patria. As me-
nores cousas se engrandecem nessa miragem
infantil. Para uma creança brasileira tudo da
sua terra é superior a tudo das outras terras.
0 Brasil é o paiz dos maiores rios do mundo,
da mais bella bahia, e o Pao de Assucar a mais
elevada montanhado globo. E quando a crcaaça
percebe o seu erro, chora amargamente essa
decepçâo infligida ao seu patriotismo. Mas a
illusâo da grandeza nacional lhe persistirà
fecunda no espirito.E, mais tarde, Sel ô miragem,
a creança se tornara o homem àvido de alargar
ainda mais a immcnsidade da terra brasileira.





OS TRABALHOS DO HOMEM
BRASILEIRO

Logo que se sente separado do Todo univer-
sal, o homem tem de vencer os obstaculos que
impedem a sua volta a unidade essencial do

cosmos, que e a suprema razao do espirito hu-
mano. Essa tragedia fundamental da aJ~Eoa

aggrava-se no Brasil pela discorrelaçâo insnpe-
ravel entre o meio physicoe o homem, incompa-
tibilidade da qual se origina uma metaphysica
barbara, sobrecarregada pela hereditariedade
dos elementos psychicos selvagçns das primi-
tivas raças formadoras da na~âo.

Os trabalhos que ao homem brasileiro cabe
executar para attingir â sua victoria espiritual,
nâo sâo trabalhos physicos. Assim, o dever
de vencer a natareza é mandamfnto moral ~ïte
emportaem submetter ao ?1. domiaio o espinto
tenebroso da terra, eliminar-ihe o terror que
assombra e sépara.



A victoria material do homem sobre a natu-'
reza do Brasil é consideravel. Durante tempos
immemoriaes o homem indigena da terra bra-
sileira foi subjugado pela natureza, de que se
tornou o puro reflexo animal o seu espirito
se conservou rudimentar, absorvido totalmente
no tragico meio physico, até que a redempçâo
Ihe foi chegando, trazida pelo espirito dos ho-
mens vencedores de outras naturezas. Mas a
terra recebeu hostilmente o homem extranho
que a viera domar. Dessa opposiçâo da natureza
contra a civilisaçâo estrangeira se poderia
formar o mytho de uma nova Atlantida selva-
gem, defendendo e escondendo para sempre o
mysterio que a toma irreal como um sonho,

e. que, uma vez revelado, a despe da sua mara-
vilha, para tomal-a escrava dohomemlibertado.

A physionomia physica do Brasil predesti-
nava o paiz a resistir à invasâo. 0 Brasil é
disputado pelo mar, mas o mar nao o penetra,
e o continente fica massiço como indicio da
tentidâo e da força, que mais tarde caracterisa
a marcha da sua civitisaçâo. Logo à margem
do mar, as montanhas se perfilam para prote-
ger a terra. E, além délias, immensos rios, den-
sas e emmaranhadas tlorestas sao alternados
por campos ilUmîtados, tristes desertos, sertôes
desolados, onde passa o terror, das seccas que



se revezam ao espanto das inundaçoes, dando
a toda a natureza a attitude das catastrophes
imminentes, que trazem ao espirito à angustia
dos cataclysmos sem fim.

A historia da civilisaçao portugueza em tâo
tragica terra é um dos mais profundos teste-
ïnunhos da victoria do espirito humano sobre
a materia. A obra do descobrimento do conti-
nente brasileiro, a conquista da terra, a colo-
nisaçâo do territorio pelos portuguezes sâo
phenomenos da lei espiritual da nacionalidade
portugueza a lei de constancia vital, que re-
side no espirito de progressâo da raça portu-
gueza. Essa lei de vida sera tambem a do espi-
rito brasileiro, herdeiro do espirito portuguez,
emquanto o homem brasileiro conservar pre-
ponderante a sua hereditariedade psychologica

e emquanto a immensidade do Brasil, ainda por
longo tempo insondavel, determinar o senti-
mento da progressâo nacional.

Na diversidade geogr~hica do continente
brasileiro, a unidade moral, politica e historica
da naçao é o effeito espiritual da unidade de

raça, que é o principio creador do paiz. As
varias regiôes do Brasil sâo disparatadas e
tendem todas a differentes destinos geogra.-
phicos, e nenhum laço de ordem~g~Iogicaas
fundc para formar com ell~~t~ s~&) phy-



sico. A lucta do Rio-Grandedo Sul para perm-
necer brasileiro, vencendo o destine geogra-
phico, veiu attestar a força tradicional luso-
brasileira, que encerra dentro do massiço do
Brasil uma naçâo uniforme pela lingua e pelo
espirito.

Emquanto a civilisaçâo material se desen-
volve impavidamente, o elemento espiritual é
perturbado pelos factores barbaros das raças
e do meio. A actividade do homem brasileiro,
cujo fim sera a sua libertaçâo do terror, deve-se
appUcarprincîpaImente~reaIisaçâo da intima e
infrangivel unidade do homem com o Todo, de

que elle é parte instantanea e imaginaria. Para
attingir a esta upidade absoluta, o homemdeve
se impôruma disciplina,que sera a esthetica da
sua vida espiritual.

Jà vimos que o primeiro « trabamodo ho-
mem é o da resignaçaoà fatalidadedo tmiverao,

o segundo o da incorporaçâo à terra, o teroeiro
o da ligaçâo à sociedade. Sio as tres categasas
da actividade humana; exercendo-as, -nâo 6 a
disciplina do respeito que e homem pratica,
é mais outra consa uma intima fusao com a
vida total nos tres aspectos em que eNa se apre-
senta.

Para ehegar à realisaçâo d'essa UiuMade, e
homem brasileiro terà de vencer us obstacles



que impedem a serenidade da sua vida esthe-
tica. Deve vencer a « natureza », que o apavora
e esmaga, a « metaphysica N, que lhe vem d'essa
natureza e da alma das raças selvagens gerado-
ras do seu espirito a « intelligencia N, que é a
faculdade de comprehender o universo e no
Brasil é estranhamente perturbada.

R~t~o~o ao Universo. Seja o sentimento
do eternoe perpetuo anniquilamentodo universo
a fonte da nossa vida, a força immortal da nossa
existencia. Vivamos a profunda alegria de sen-
tir em nos a passagem do universo nas suas
transformaçôes sem fun 1 Olhemos em nos
mesmos a unidade absolutaf Tudo passa, tudo
vive e morre, torna a passar, a viver, a morrer
sob outras formas em que se esvae a materia
universai, e nao ha agonia na metamorphose da
natureza. 0 segredo inquietador e tremendo
da unidade do universo esta peroebido. E o
pessimismo, q&e condemna tudo àvida ijïstan-
tanea, seja a razâo da nossa serenidade.Que os
homens e as cousas nâo se lamentera de existir,
que a vida continue ao rythmodo amor,que da
o esquecimento divine.

A base da perfeicâo esta no conceito do
Universo. 0 Universo s6 se pôde expiiez como
um espectaculo, em que o bem e o ma! nâo
existem e em que o prazer e a dôr sao elementos



geralmente activos e se confundem. Façamos
da nossa existencia o reflexo d'esse conceito
esthetico nâo basta a idéa pura, incapaz por
si se de renovar a vida é preciso o sentimento.
As civilisaçoes brahmanicas e greco-romanas
se engrandeceram no sentimento da força e da
energia. 0 buddhismo e o christianismo, pelo
sentimento da compaixâo e da piedade, inspi-
raram a sympathia entre os homens. Os mo-
dernos reclamam a volta ao sentimento da
energia para com elle renovar a vida humana.
Nâo se volta a um sentimento perdido. Para
renovar a vida é precisa outra cousa, que seja
o reflexo de uma idéa nova; é preciso arrancar
do conceito do perpetuo anniquilamento, da
metamorphose universal, o segredo do senti-
mento espectacular do mundo. Deante d'esse
sentimento cada homem é uma instantanea
expressâo do universo, e na sua consciencia
se reflecte a unidade essencial das cousas.
Por elle chegaremos à nossa integraçao no
cosmos e à suprema resignaçao à fatalidade
universal. A arte é o espelho d'esse espectaculo.
E a philosophia se transforma, vivaz e fecunda,
na arte, como a idéa no sentimento.

Serena seja a nossa postura, impassivel
deante da vida e da morte.



VENCER A NOSSA NATUREZA

A fremente energia que faz e refaz o mundo
objective, inspira a sensaçao de que a natureza
6 uma obra de enthusiasmo. 0 Universo fra-
gmenta-se em formas successivas, fugazes,
inquietas e anciosas de se revelar. Ora, emparte
alguma esse supremo enthusiasmo é mais vivaz
do que na natureza do Brasil 1

Estamos na dourada habitaçâo da luz. Do
alto do ceo todo o vasto continente brasileiro
appareeerâ como um diamante a scintillar
nas sombras do Infinito. A terra é perpetua-
mente vestida de luz. A sua refulgencia abre
no silencio dos espaços uma claridade inextin-
guivel, fulva, ardente, branda ou pallida.
Tudo é sempre luz. Descem do sol as luminosas
vagas offuscantes, que mantêm na terra a quie-
taçâo profunda. A luz tudo invade, tudo ab-
sorve. Chapeia nos cimos das montanhas,
derrama-se pelos valles, penetra nos desvâos
das arvores, e a matta rutila como uma esme-
ratda espia pelas fendas da terra, e um sol se
abre nas grutas sepulcraes. A vida nâo ador-
mecc ao implacavel clarâo vibra, Mgura o ar
!ncandesddo, a terra se volatilisa n'uma pulve~



nsaçâo de luz. Desmaiam as côres do mundo
e tudo se torna da cor da luz. E quando a noite,
repentina e doce, surge, estrella-se subitamente
o céo, pontas de ouro dardejam sobn* a terra
e vêm tremeluzirna nacaradaespuma dos mares,
nas nuas cascatas argenteas, nos rios phospho-
rescentes. A luz vaga sobre a terra. Loucos,
juvenis, noctambulos espiritos das florestas,

os pyrilamposexecutam a dansa da luz. Outras
vezes, a luz é o luar. Gelida lividez transfigura
o mundo. A terra é o espectro da lua, as côres
fogem, tudo empatUdece n'uma brancura de
cal. Agonisa aHucinada a livida luz. E morrendo
desce ao fundo dos abysmos e se transforma
n'uma gloria de ouro: diamantes, topazios,
rubis, mysteriosas estrellasa reugirno desterro
immemorial das entranhas da terra do Brasil.

Dentro dessa luz a Natureza ostenta os
prodigios da sua creaçSo. E* uma maravilha
de grandcza e força. Como um no que descesse
do Infinito, o Amazonas, amplo e majestoso,
atravessa aquelle mundo e com mil braços
enlaça a terra, nympha tropical fresca, humida,
resplandecente. Pela sua força indomavel tudo
vence, tudo arrasta, tudo submerge, florestas e
campos. Afoga-se nas suas proprias aguas e
umimmensoe tranquiBo mar~ppareee. Renas~e
p continua impavido o seu curso sem fim.



Fugmdo a essa loucura das aguas, a Natureza
refugia-se nas altas terras descampadas, nos
sertôes, onde, inquieto, vaga na torrida solidao

o gado silencioso, ou nos vastos pampas vapo-
rosos, onde a terra melancolica se vae unir aos
céos longinquos. Por um momento a Natureza
é triste, mas nâo tarda a desforra da alegria,

que lhe vem no delirio da vegetaçao. E' a ûo-
resta tropical na sua magnificencia e na sua
desordem, a floresta creadora da vida eterna,
onde arvores sobem das profundezas da terra
e se enlaçam como irmas; onde tudo se trans-
forma, os passaros coloridos sâo como flôres
aladas, os ventos como passaros que cantam.
Tudo é magia no silencîo verde. Curupiras
surgem como fogos que dansam, e toda a matta
estremece. Mas, n'um canto da floresta, àmar-
gem do regato, à hora rubra do sol poente, a
Yara, a mae d'agua, penteia os seus cabellos
ouro e verde. A luz acaricia-lhe os olhos crys-
tatlinos, e toda a matta sorri.

Tal é a maravilha da natureza em que se perde
o homembrasileiro. Ha no sen espirito a angus-
tia do exilado nesse mundo paradoxal. Lamenta-
le e transforma em dôr a alegria tropicat, que
exalta e divinisa o Universo por um excessive
arrebaiamento da belleza~ 0 braaJteiFO é o
~ynco ~a tristeza. Ainda nao sentiu glon<sa-



mente nos tropicos magnificos o fremito do
turbUhâo das cousas tumultuosas. Sô agora
começa o deslumbramento do espectaculo da
vehemente fomaçâo das novas sociedades, e
uma doce aurora aponta no espirito de alguns
homens, que despertam de um longo esqueci-
mento e sentem a naçao predestinada a uma
grandeza illimitada. 0 BrasHcessarà um dia de
ser o ambientedaelegîaparainspirarosaccordes
do hymno dyonisiaco à força, à belleza, à alegria
de nascer, que alïi sorri na irreprimivel germi-
naçâo da vida maravilhosa.

0

VENCER A NOSSA METAPHYSICA

As relaçôes entre o homem e a natureza sao
sécrétas e imperceptiveis. Jamais o homem se
separa totalmente da natureza. Esta continua
indefinidamente no espirito humano. Ha um
grande enigma no poder formidavel. da natu-
reza inconsciente. que procura prender e fixar
a essencia movel do homem e prolongar-se
n'eHa. Em plena intimidade corn a natureza,
o homem rude, desapercebido, é um prolon-
gamento do meio physico a que esta identi&~
çado. Jà vimos çomo 9 homem brasileiro é a



imagem da floresta tropical. N'esse ambiente
o homem primitivo vive a profunda e suave
inconsciencia. Mas, se a floresta virgemé devas-
tada no espirito do homem e este se vê separado
psychologicamente do seu meio physico, entâo
a natureza é a grande adversaria e os homens
têm a attitude de esmagados por uma força
implacavel. E' um terror immenso, instinctivo,
gerado do despertar da consciencia cosmica no
espirito humano.

Desponta o mysticismo physico. Anatureza,
que foi espanto, passa a ser a grandeza descom-
munal que nos arrrebata. 0 dominio da adver-
saria se transforma de terror em divinisaçâo.
Começa o culto da natureza. 0 espirito perde-
se, dissolve-se, no extase da belleza domundo,
cujas caprichosas e desmedidas expressôes sâo
o orgulho do homem brasileiro. A metaphy-
sica desse espirito é a representaçâo da alluci-
naçâo causada pela natureza, como foi a meta-
physica da India, e como nâo foi atranquilla,
harmoniosa e lucida metaphysica dos gregos.
Um povo com semelhante metaphysica estâ
fataimente paralysado pela exattaçao mystica.
A aeçâo, aquella acçao indispensavelpara viver
no presente, que nasce do profundo e mara-
vilhoso idealismo e deve ligar a existencia
ao ambiente physico e social, n§o se caractérisa



no Brasil pela actividadepositivae victoriosa da
cultura. A acçâo é sobretudo outra; 6 mys-
tica e ascende dos fetichistas ingenuos, cujo
espirito se perde na immensidade da natureza,
até aos poetas, aos chefes de religiâo, aos
ascetas e aos santos, creaçôes desse mysticismo
physico, que a floresta virgem transplantou para
a alma humana.

0 nosso delirio métaphysico se manifesta
principalmente na representaçao tragica da
natureza na alma dos selvagens. Os indios e os
negros da nossa fonnaçâo sâo raças cheias de
terror. Pela consciencia se separaram do cos-
mos, e elles povoaram este ternvel espaço de
sepaï~çao de seres phantasticos e tenebrosos,
que sSo as divindades da sua rude mythologia.
Sâo mythos da natureza selvagem. E' a propria
natureza adversaria manifestada pelo terror.
Que deuses e que mythos sao esses ? Ou o
ser diabolico, terrivel, que encama as forças
ameaç~doras e destruidoras da natureza, o
genio mysterioso da matta, ou a melancolica
ave que se lamenta de nao mudar as perpétuas
pennas, ou o supplicio do animal devorado
pela propria pelle, ou o suprême esforço para
fugir aos soffrimentos do mundo, que faz os
homens subirem cantando e dansando aos
céos, onde sao mudados en; estrellas, ou a ma-



guada explicaçâo de que os rios sâo os prantos
da lua, lagrimas que correm pelo mundo.
Tudo é alludnaçâo, pavor, melancolia na aima
selvagem que os gerou.

0 mysticismo dessas raças primitivas explica
o estado de magia interminavel em que ainda
vivem os seus descendentes. Na ausencia de

uma disciplina scientifica das forças naturaes,
estas se tornam maleficas ou propicias pelas
praticas dos pagés E o pagé, o mago, ainda
persiste na noss~ vida, na nossa poesîa, na
nossa litteratura, na nossa poU~ca, através dos
rudimentos da nossa cultura.

Outra consequencia da metaphysica selva-
gem é o estado de immobilidade, em que per-
manece a alma dos homens vindos dessa for-
maçao. E' uma profunda inercia para a cultura
e uma invencivel lethargia. Os gestos animaes
dominam no homem animal. A natureza
transfunde aos homens o frenesi lubrico que
lhes da o instantaneo esquecimento da agonia
do terror em que vivem. Esses espiritos nâo
fazem a viagem sentimental que os liberta
da propria animalidade. A representaçao ideal
do Universo é a do espanto e do assombro.
A mentira nasce dessa perpetua illusâo em que
se abysmaram, e a maior illusâo é a da natureza
invencivel. Dessa passividade e indiNerença



na noite mysteriosa em que divagam, vêm-lhe,

como uma epidemia de ideal, o sentimento da
negaçao da vida, a renuncia atoda a conquista
do espirito. A rude metaphysica creou-lhes, sem
chegar as formas superiores do nirvana indico,

o mesmo fatalismo pessimista.
A grande victoria contra a natureza geradoia

dessa magia aninusta esta na concepçâo esthe-
tica do universo. Eliminemos do nosso espirito
o terror que vemdaimmensidade.Approximemo-
nos serenamente do mundo physico, que se
reflecteemnossaalma. Nâo devehaverexpressôes
de espanto na natureza. Tudo é a unidade
inquebrantavel da vida a que nos devemos
conformar. Para vencer as montanhas que vos
aterram; matae-lhes o espirito tenebroso nos
antros de pedra e vereis como se abaixarâo e
serâopara vos collinas sobrequepasseareisos yos-
sbs espiritos descuidados. N3o vos sera precisa a
malicia dos homens astutose timidos que, para
venceremas montanhas, empregamo espritosub-
terraneo. Vos e ellas sois a mesma substancia
universal. 0 imperativo categorico da vossa
conducta é tratar a natureza como a vos mes-
mos, com esse largo e risonho amor do proximo,
que a ella mais que aos homens deveis applicar.
A natureza é a vida eterna1



VENCER A NOSSA INTELLIGENCIA

Sa a intelligencia é destinada a conceber a
relaçâo entre causa e effeito, a « pensar a mate-
ria s, a intelligencia brasileira soffreu a inelu-
tavel influencia dos elementos barbaros, nossos
formadores. 0 espiritodesprendidoapenasdo ani-
mismo permaneceu metaphysico, e a intelli-
gencia se caracterisou por essa fuga idealista
que se contrapôe ao realismo portuguez. E' a
grande separaçao entre o espirito brasileiro e o
do seu creadoreuropeu,depoisque este,fundindo-
se nos elementos selvagens, se transviou na
pavorosa alludnaçâo da natureza tropical.

Por esse vago e constante terror, o homem
brasileiro parece sentir-se extranho ao mundo
do seu destino. E'. um perpetuo desterrado.
Falta-lhe a intimidade com a natureza, esse
accordo subtil e mysterioso que outros homens
têmcom as suasterras e que se traduz n'umainque-
brantavel harmonia, na expressâo de uma per-
feita unidade entre o espirito e a materia. Por
vezes tem-se a impressao de que o homem bra-
sileiro deixou as suas raizes em outras para-
gens é um transplantado que enlanguece n'uma
singuiar nostalgia. Sera a alma dos antepassa.



dos europeus, a alma antiga, que se atarda e,
divagando em sonhos, busca a patria verda-
deira, perdida para sempre ? Sera o acabrunha-
mento deante da natureza adversaria e mys-
tificadora ? 0 homem brasileiro é melancolico,

e a sua tristeza se exprime pela voz da poesia.
De uma grande doçura, essa poesia é um

queixume, uma supplica. Ella diz a amargura
da vida rudimentar, a adoraçâo perpetua à
natureza implacavel, que envolve e subjuga o
homem. No recolïumento das florestas, à mar-
gem dos rios, na contemplaçâo do deserto
eceano, nos placidos e infinitos campos ou
no saudoso sertâo, o brasileiro estremece de
pavor, exalta-se e é arrebatado no vôo mystico,
console da tremenda realidade. Na hora
solidâo, a poesia, nascida do terror, é umaoraçâo
deante do eterno mysterio. E de todos os
rudes c<<raçôes dos homensdo mar, dos sertane..
jos, irrompe immenso, inextinguivel canto de
saudade e de amor. E no rythmo dessa poesia
das aguas, das arvores e das mil expressôes
da natureza, passam as angustias de uma alma
de esmagado, as ancias de eternidade. e a Utt€
ratura vinda de tao extremada sensibllidade
imaginativa sera fatalmente poetica e meta-
physica. A arte no Brasil nSo é a representaçâo
da realidade, o divino espelho da vida. E' s



representaçâo da subjectividade do espirito
humano, que se reflecte pelo prisma da poesia.

0 sentimento do Infinito, o assombro, a
melancolia afastam a emoçâo artistica da forma
tangivel das cousas. Esses sentimentos vagos,
indefinidos, sao fonte de poesia, mas nâo das
artes de formas objectivas, das artes plasticas.
Deixando de parte as questôes subtis de luz
e cor, ou, melhor, a ausencia decôrporexcesso
da luz, no Brasil, apezar da luz triumphante
e das maravilhas do desenho em que se ost~ntam
as cousas reaes, nâo ha uma grande pintura
nem uma grande esculptura. A razao essencial
6 que para o livre e completo desenvolvimento
dessas artes falta-nos um consideravel senti-
mento realista. Na India tambem nâo houve
grande pintura e nem uma esculptura superior.
A India é a patria da metaphysica. Como
os hindus, no fundo do nosso inconsicente
tememos a natureza, que nos avassalla, e por
isso mâo a representamos, porque nâo se repre-
senta p~asticameinte o terror, quando este
chega a ser o terror da dominaçâo. E' a falta de
liberdade no meio physico. E nao ha escul-
pteres, poïtqae nâo temos bastante sentimento
reaMsta e a natureza gloriûca no corpo humano
o sen triumpho. Para que houvcssc artes
plasticas e i~cmos uma naçao de artistes da



forma, seria indispensavel uma grande intimi-
dade com a natureza e sentirmos a imperiosa
necessidade de represental-a pela sua cor e
pelas suas linhas seria preciso o sentimento
da realidade, que é o sentimento das cousas
objectivas, um conceito philosophico da vida,
que eliminasse a nossa metaphysica do terror,
que nao fosse moral nem immoral, e para o quai
o Universo fosse simplesmentea successao inde-
finida dos seres, conceito que fecundasse uma
civilisaçâo, em que o culto da forma e da sua
expressao espiritual fosse inspiraçâo da vida.
Para o grego um bello corpo é a finalidade da
existencia melhor e mais feliz uso do nous, da
causa motora do Universo, que esté em todos
os seres, lhe épermittido.A esculptura, uma arte
divina, porque reproduz a gloria do bello

corpo. Magnificat1
A essa razâo primordial que. pela psychologia,

pelos elementos barbaros da raça, pela gran-
deza pavorosa do meio physico, explica a
ausencia das artes plasticasno Brasil, devem-se
juntar outras razôes sociaes. 0 nosso tempo
ainda nâo foi o da pintura nem o da esculptura.
0 sentimento do infinito, que é o da essencia
da arte, se inicia em todas ascivuisaçoes pela
poesia. 56 mais tarde apparecem as outras
artes, suscitadas pelas cuudiçôes da vida social.



As condiçôes sociaes do Brasil nâo foram até
agora favoraveis ao surto das artes plasticas.
Durante os primeiros seculos que se seguiram
ao descobrimento da terra brasileira, a nossa
historia se escreve nas luctas pelo predomonio
portuguez sobre outros invasores europeus, nas
aventuras dos bandeirantes e nas longas e
reveladoras viagens dos vaqueiros pelas cha-
padas do sertâo. E' a vida nomada com a sua
instabilidade e a sua iacerteza, deixando no
paiz apenas ligeiros traços de cîvuisaçâo.
Nesse periodo, em que quasi nada se funda,
em que as futuras cidadessâo simples aldeias ou
pousos de soldados e traficantes, nâo ha soïici-
taçâo alguma para a pintura e a esculptura.
Os monumentos que exigem o ornamento da
estatuaria, ainda nâo existem, nem egrejas,

nem tumulos, na deserta terra em que o acam-
pamento de alguns dias é logo abandonado,
segundo as necessidades da existencia aventu-
reira. As.casas, os palacios, que exigem a deco-
raçâo da pintura, nâo existem. As habitaçôes
sâo palhoças ou toscas moradas de vaqueiros,
quevivem com os selvagens, na grandeeinfe-
cunda nostalgia dos errantes. Semais tarde,
quando se estabilisa a conquista portugueza,
começam a apparecer os primeiros monumentos
de civinsaçao, geralmente egrejas rudes ou



ingenuas, que ainda testemunham na nossa
epocha o insignificante e encantador passado
artistico, legado pelos fundadores da nacionali-
dade. Mas a vida daquelles tempos no nossopaiz,

apezarde começara fixar-se nas grandes proprie-
dades agricolas e nascidades embryonarias, ainda
nâo era bastante prospera e culta para o desen-
volvimento das artes. Nos engenhos do norte,
imagem da vida feud al, a arte nâo era uma neces-
sidade, e nem havia o excesso de civilisaçao
que crea o luxo da arte. No sul do paiz a instruc-*
çâo era ainda mais rudimentar, e os homens
despendiam as forças em vencer a natureza, de
que esperavam a fortuna.

Pôde-se dizer que s6 ultimamenteas cidades,
como expressâo de cultura de um povo, surgi-
ram em todo o esplendor no Brasil. Nessas
magnificas cidades o sentimento da natureza
desponta como um elemento artistico, o que é
uma' grand'e victoria do espirito brasileiro.
A paizagem é incorporada as cidades que se
fundem no maravilhoso quadro de luz, de
côr, de formas, e por instantes pareceque a arte,
que fez a cidade, excedeu a propria natureza,
nesse sentimento vago que toma deliciosa-
mente indecisa a passagem do que é natural
ao que é artificio humano. Sera o começo de

um grande despontar artistico no Brasil, em que



a architectura, a pintura e a esculptura, as
artes da forma assignalem o instante triumphal?
tMas

para a victoria completa, vençamos aquelte
terror inicial, que nos separa da nossa propria
natufeza divina. Façamos das natureza uma
obra de arte.

Na ausencia das artes plasticas, a nossa
imaginaçâo tem os seus meios de expressâona
litteratura. A nossa producç&o litteraria é

vasta e longa, mas ella se caracterisa infeliz-
mente pela falta de obras que pela universali-
dade da emoçao ou da creaçâo tenham entrado
no patrimonio collectivo da humanidade. E* ver-
dade que a litteratura portugueza tambem nâo
attingiu a essa alta situaçâo, nâo porque fosse
escripta em uma lingua pouco conhecida, mas
porque os seus melhores escriptores,limitando-se
ao quadro portuguez, nâo souberam tirar das
particularidades dos seus assumptos a genera-
lidade da emoçao indispensavel para a commu-
nicaçâo com o espirito dos outros povos. Nâo
tiveram o genio dos escriptores da Noruega e
da Suecia, que exprimiram nas suas obras o
interesse universal, permanecendo essencial-
mente escriptores das suas pequenas nacionali-
dades.

E' possivel que a litteratura brasileira trans-
mitta um dia o fluido que nos ponha emm co-



munîcaçao com o Universo intelligente. Por
ora, ella uao satisfaz plenamente â propria
alma brasileira. Ha uma discorreiacao entre
esta e os seus interprètes. Nâo temos monu-
mentes Htteranos, como tém todos os povos.
porque somos um chaos, a materia cosmica
informe. E' precisa a estratincaçao pelo tempo,
para que se erga o monumento, pedregoso
embora, mas fixo e eterno, que exprima o genio
de uma raça. Por ora, vagamos naPuidez dos
elementos. Todo o idealismo profundo e myste-
rioso que se escapa na poesia triste e inquieta,
raras vezes chega a penetrar nas regiôes da
litteratura. A poesia culta, ou éextremamente
format, ou pela sua emoçâo lyrica e as vezes
pantheista é tâo superior que é sentida por

poucos.
Esse a formalismo e da nossa poesia se pro-

paga por toda a Utteratura. 0 brasileiro balbucia
ainda uma lingua em que se sente extrangeiro,
e como nao escreve nessa lingua hésitante, a
litteratura nâo representa pela lingua escripta
a alma collectiva. Ha uma lingua escripta e uma
lingua popular. Aquella, producto de cultura,
é fria, academica, gongorica, e nesse paiz em
formaçao, cuja alma se procura mahiîestar com
energia e por signaes precisos, que sejam os
signos neis das cousas extcriorcs da nossa vida



e dos secretos ance!os do nosso espirito, volta-se
extranhamente e sem esperteza ao classicismo

a barbaro dos portuguezes, como a suprema
forma Jitteraria do Brazil. E' uma vasta litte-
ratura de pedantes. E' o defeito da cultura
artificial, vicio que perdeu as modernas litte-
raturas ilalianas e hespanhoJas, que foi cons-
tante em Portugal, e separa pela linguagem

a casta dos litteratos do verdadeiro espirito
nacional.

Assim, a nossa intelligencia, para se libertar
dos elementos barbaros, fez da cultura um acto
de mào gosto e um acto de cobardia, produzindo
uma litteratura incolor, sem obras, onde o
idealismo do nosso espirito metaphysico nâo
encontra os seus symbolos, nem a vida as suas
creaçôes ideaes. E no emtanto aquelles elementos
barbaros da nossa fonnaçao espiritual e da
nossa nacionalidade reclamam, antes do seu
desapparecimento total, os seus vates e os seus
escriptores. 0 que ha de grandioso, de descom-
munal, de monstruoso, de amorpho, de infantil,
de caduco mesmo, na natureza e nas gentes,
exige a sua epopéa. Alguns tentaram ser o
poeta, o épico dessa selvajaria. A natureza
os fez barbaros e capazes da necessaria încons-
ciencia. A culturarudimentar, porcm, que adqui-
]mam, po!-os em desequilibrio com a sua ver-



dadeira « patria s. 0 pedantismo matou nelles

a intima selvajaria. Deixaram de exprimir
inconscientemente para vêr e explicar. Nunca
taes escriptores se entenderam secretamente
com as cousas de que trataram.

Louvemos por isso a finura de Machado de
Assis, que escapou à selvajaria dos assumptos
e da expressâo e nâo cahiu no gongorismo e no
pedantismo. 0 seu espirito ficou classico, mas
do classicismo do pensamento, que remonta à
Grecia, e de que s6 a França tem nos nossos
dias o segredo. Um dos problemas que preoc-
cupam a critica no Brasil, é a ausenciada < natu-
reza s nos livros de Machado de Assis, e quasi
todos concluem ser um traço da inferioridade
do escriptor. Alguns mais perpicazes attribuem
essa singularidade, no meio de uma litteratura
desordenada,em que a paizagem é um perma-
nente, e por vezes fastidioso, personagem, &

influencia da litteratura classica pre-rousseau-
niana. A questâo nao fica resolvida, porque, se
Machado de Assis pendeu para o classicismo, foi
exactamente por causa da sua antipathia intima
à natnreza tropical. Nâo foi o classicismo que o
afastou da expressâo do sentimento da natureza,
porque o classicismo é pantheista na sua ori-
gem, a natureza Ihe inspirou as obras do seu
lynsmo, as pastoraes, as buco!icas, as georgicas,



como a civlisaçâo e a historia Ihe inspiraram
as epopéas.

0 segredo de Machado de Assis, que o
faz unico no Brasil, é a sua incompatibi-
lidade com o meio physico e a metaphysica
que deste provem. E a sua grande superiori-
dade foi que, nâo podendo vencer a natureza,
dominal-a pela arte e pela philosophia, teve o
heroismo de simular a nâo existencia dessa
natureza tropical, que é a grande perturbadora
dos artistas e poetas brasileiros e que, elle o
sentia, deviaservencida.E* um traço de malicia
hellenica. E por elle e por muitos outros Ma-
chado de Assis fica sendo o escriptor solitario
da lingua portugueza. As raizes do seu espirito
sâo seculares. Pela harmonia dos seus gestos,
pela graça da sua expressao, pela agudeza e
claridade da sua razâo de geometra, nâo
tem companheiro em qualquer tempo na litte-
ratura da lingua portugueza. E quem tem a sua
liberdade de espîato ? Machado de Assis é o
nosso escriptor livre. A sua phantasia é impre-
vista, elle escreve vendo, gosando o espectaculo.
Os seus grandes livros foram escriptos quando
tinha os olhos inteiramente abertos, e por isso
a sua pintura da vida é uma zombaria. E' es-
cnptor, actor, espectador e leitor dos seus pro-
prios livros è nunca responsavel pelo que nelles



possa acontecer. E* um auctor sem compromis-
ses. Entrega os factos sobre que escreve ao
inconsciente da sua invençâo, e assim procede
como a natureza, descuidado, surprehendente,
fatal. Nesse escriptor livre, senhor de si, e tâo
livre que nao teme imitar outros escriptores,
ha dous embaraços à plena e indomavel liber-
dade o pessimisme e a volupia. A cultura da
melancolia, o preconceito do scepticisme, a
obrigaçâo do commentario pessimista Ënutam*
Ihe a maravilhosa liberdade do espirito. E além
dessa restncçâo. tem ainda para o fazer hesitar
um vago respeito conservador, que transparece
excepcionalmente, mas que nao se liberta de
todo. Por que razâo Braz Cubas se enternect,
perde a sua serenidade desdenhosa, se toma
compassivo, vendo a mâe morrer ? Sterne nao
sacrificaria à piedade. Machado de Assis sacri-
ficou, porque é meigo fundamentalmente. Como
elle trata as mulheres, como as faz desejadas 1

E o escriptor é atraiçoado pelo poeta voiu-
ptuoso. 0 sexo domina-o, alquebranta-o, como
uma pertinaz e deliciosa obsessâo. Mas, ainda
assim, esse voluptuoso, esse pessimista, mantem
nas suas obras a ordem dos gestos e se torna
incomparavel pela tendencia da sua arte à
universalidade, pelos prodigios da invençSo,
pela mobilidade da expressâo, pela aubti!e%a e



limpidcz do pensamento e da phrase, pelo
desdem que o isolae engrandece~NeUe a intelli-
gencia foi differente, e por isso taJ escriptor foi o
maior accidente brasileiro 1

Nâo é uma arte victoriosa a dessa litteratura
de disfarce, que dissimula e ignora o grande
elemento cosmico em que vive o espirito
brasileiro. A esperteza de Machado de Assis,
illudindo a existencia da natureza tropical que
o esmaga, e libertando-se da sua oppressâo pela
ironia, nâo resolve o primordial problema da
intelligencia brasileira,que é o de vencer o terror
do mundo physico e incorporar a si a natureza.
A cultura libertara o nosso espirito. E' a grande
transformaclorada vida. Por ella tudo é compre-
hendido, dominado e tudo se torna accessivel ao
espirito, até entâo vago e assombrado. No co-
meço foi o terror, no fim sera a libertaçâo.
Pela disciplina da cultura esthetica se realisarà
a nniâo indissoluvel do homem brasileiro e da
natureza tropical, a hypostase mystica do espi-
rito e da materia no Universo, que formarà a
alma e o corpo de um s6 deus, total e infinito.





CULTURA E CIVILISAÇÂO





A MELHOR CîVIUSAÇÀO

0 que distingue o homem do animal é sobre-
tudo a faculdade de idear, de crear as relaçôes
entre o seu proprio eu e a materia universal.
A cultura, que é a subjugaçâo da permanente
animalidade no homem, é tanto mais elevada
quanto os homens sao capazes de comprehender
a unidade infinita do Todo. E como esse sen-
timento s6 lhes pôde ~ir pela philosophia,
pcïa arte ou pela reiigiâo, uma cîvilisaçâo em
que as faculdadesintellectuaespredaminem,sera
superior àquella em que as actividades mais
animaes fôrem preponderantes. Uma civUisaçâo

em que se forme uma elite de philosophos, de
artistas e de religiosos, sera superior a outra em
que as preoccupaçôes dos individuos fôrem de
ordem materia!, composta de negociantes, de
industriaes, de agncuitores e mesmo de. guer-
reiros. Povos cariiiceiros, povos guen'ciros como
os Romanos ou os AUomâes, povos traûcantea



como os Carthaginezes ou os Inglezes, nao
valem esses povos mysticos e artistas, Hind&s,
Gregos ou Francezes, cuja homogeneidade de
cultura se exprime na perfeita narmonia das
manitestaçôes do espirito que crea um pensa-
mento, uma arte e uma religiâo, signos de uma
civilisaçao transcendental.

A libertaçao da animalidade collectiva, que
é o facto essencial da civilisaçao, 6 a epopéa
do espirito humano. A civilisaçao é uma vio-
lencia do homem à natureza. Os deuses primi-
tivos, que guardavam os segredos da vida,
velavam pelas fontes da eternidade. Nâo eram
civilisadores M mantinham o homem na total
ignorancia dos mysterios. Num povo adean-
tado e vivaz como o grego, o mytho de Pro-
metheu traduz esse ciume que os deuses tinham
do espirito humano, àvido de conhecer e pro-
gredir. Prometheu, traidor dos segredos divi-
nos, é punido por querer civilisar os humanos,
iniciando-os nos mysterios da natureza, de que
o prodigio do fogo é um symbolo. Mais tarde,
pela evoluçâo dos proprios deuses, estes per-
mittem a libertaçâo de Prometheu, e o pacto
se faz entre deuses e homens pela instituiçâo
do culto. E' a marcha da civilisaçao, que se
notarà em todos os povos e que as religiôesprimî-
tivas assignalam nas suas lendas. Assim entre os



Judeus, entre os Hindùs e entre os Escandi-
navos.

Ao mesmo tempo que a humanidade se espi-
ritualisa, por uma evoluçao parallela do di-
vino, os deuses se humanisam. Em todas as
religiôes os deuses primitivos sao crueis e, se
chegam a ter o sentimento da justiça, esta é
inflexivel e implacavel. Pouco a pouco os deuses
se tornam clementes, a justiça recebe aquella
porçao de piedade e doçura que a abranda.
Jehovah se transformaem Christo, Brahma em
Buddha.Ainda hoje, entre os selvagens, os deuses
do mal sobrepujam os deuses do bem e a divin-
dade é o terror dos homens. 0 primeiro milagre
da civilisaçSo foi suscitar uma religiâo de sym-
pathia humana, verdadeira liga espiritual, que
estabeiece a sociabilidade sobre as bases do
sentimento do divine, que aspira a ser uma regra
de concordia universal.

0 outro milagre foi o sentimento collectivo
da arte. Certamente que. por uma fatalidade
do nosso espirito, somos levados ao sentimento
do infinito pelas emoçôes vagas, que nos vêm
das formas, das côres e dos sons. E a unidade
do Universo se realisa assim no nosso espirito
pela Arte. Mas foi uma magnifica victoria
dessa civiïisaçao tornar collectivo esse senti-
mento inherente ao homem, dar espiritua-



lidadù as sociedades humaaas que, pelas suas
mamfestaçôes de arte, e no culto desta, realisa
uma homogeneidade sentimental. Do senti-
mento collectivo se origina uma idéa de belleza
peculiar a cada povo e em que se synthetisa a
sensibilidade de cada civilisaçâo. Nâo ha duvida
que o conceito da beUeza é relative e muito
contingente; a sua crystaUisaçâo na alma mul-
tipla das sociedades liumanas forma esse ideal,
que é a suprema aspiraçâo da existencia e a
força inspiradora da cultura. Pôde-se dizer
que, se a sociedade tem um fim, esse seria a
constituiçâo de uma elite, em que se réalisasse

um idéal de belleza. Essa belleza se exprimiria
na obra de arte, templos, estatuas, quadros,
ppemas ou tambem na HÔr humana. Belleza
puramehte plastica, belleza da forma e da
linha, ou belleza espiritual da expressao e do
genio, é o labor incessanteda cultura na materia
universal, e o supremo artista é o Tempo, subtil
e infatigavel, Um povo se deve orgulhar tanto
da sua mais bella mulher, do seu mais perfeito
homem, como do seu maior poeta ou seu mais
sublime santo. Em todas essas expressôes, ha
o supremo resultado do esforço da raça e da
dwHisaçao. PMe-se dizer que o ofganismo
social se desenvolve parallelamente na sma
fônna externa e na sua estructura intM~a, e que



o esforço das energias accumuladas da civili-
saçâo é aspirar à creaçao das expressôes supe-
riores, o idea~ o guia, que attràem e engran-
decem as muttïdôes moraes. Pela sua magni-
nca força de suggestâo, a vida collectiva seria
a maravilhosa epopéa da aspiraçao transcen-
dente, a divina tentaçao do segredo do in&nito.

Uma civilisaçâo em que se determinasse a
ïormaçao de taes elites, seria evidentemente
superior a outra civilisaçSo em que a actividade
humana se desenvolvesse na progressao da
força material, anniquilando as forças espiri-
tuaes. Pelo facto de uma tendencia mais accen-
tuada de uma ou outra corrente, jà se quiz
dividir a civiiisaçâo em dvilisaçôes de quanti-
dade e civilisaçôes de qualidade, attribuindo-se
a crise, o apparente cataclysmo da civiiisaçao
actual ao predominio da quantidade sobre a
qualidade.

Esse conceito paradoxal da historia inspira-se
directamente no espectaculo da civilisaçâo mo-
dema, em que a industria de alguns povos se
distingue, pela qualidade, da quantidade pro-
duzida em outros. Desse facto industrial nâo
se pôde tirar a caracteristica de toda a civilisa-
çao e menos ainda concluir que as civilisaçôes
antigas eram civilisaçôes de qualidade e reali-
savam um ideal de belleza perdido na civiËsaçâo



moderna, em que o numéro, a quantidade, a
loucura do illimitadovieram abolir o sentimento
da perfeiçâo. 0 erro fundamental desse con-
ceito esta em attribuir uma vontade, um nna-
nsmo à sociedade humana. 0 conceito finalis-
tico da historia é um contrasenso, como o con-
ceito finalistico da natureza.

A teleologia, a finalidade na historia, sup-
pëe um piano preconcebido ou pelo menos
uma vontade directora, uma providencia, o
que é inutil refutar. E' preciso nâo se dar uma
excessiva attençao à parte do consciente na
evoluçâo humana. A philosophia da histona
commetteria um erro, se concluisse que a
civiusaçâo se enganou. A civilisaçâo, que
exprime a aspiraçâo collectiva da humani-
dade, hao se engana. Tem de obedecer à
fatalidade das forças que a conduzem, que a
inspiram, e os seus fins sâo os determinados
pela sua propria natureza. Nao se p6de dizer

que houve retrocesso na dvinsaçâo, tornando-se
esta mais quantitativa do que qualitativa, se
isto fosse exacte. Reaimente a civilisaçao
moderna nâo poderia reproduzir a formula
da civi'L tçao antiga. Pela evoluçao historica,
pela confluencia de todos os povos em nossa
epocha, nâo somos gregos nem romanos. Somoa
~o~aMSeRt~tpo.



E' possivel voltar-se ao ideal autigo, ao
ideal perdido ? Todo o senso esthetico, moral
e politico de uma epocha nao é aquelle que
se deseja. E' o que nos vem do sangue dos
povos que confluem em nos e de toda a lucta
que caracterisou a marcha do espirito humano
no grande espaço percorrido. Se alguns povos se
distinguem de outros por um ideal differente

e mesmo por uma doutrina collectiva, esse ideal
e essa doutrina sâo as expressôes mais com-
pativeis com o inconscientedesses povos. A dou-
trina da força se desenvolveumelhor e mais im..
periosa na Allemanha, porque correspondia ao
inconsciente allemao, como um ideal pacifico
coreresponde melhor ao sentimento americano,
ao espirito de um povo de commerciantes,
industriaes e juristas. No emtanto, a Alle-
manha e os Estados-Unidos sâo, segundo
aquelle paradoxo da critica historica, civili-
saçôes de quantidade. Nada mais differente
que o sentimento de cada uma dessas naçôes,
e essa opposiçâo as levou a guerra.

Pôde-se affirmar que a civilisaçan nâo se
divide em dois principios antagonicos e a
civiUsaçâo antiga nâo foi s6mente uma civili-
saçâo de perfeiçâo ou da busca da perfeiçâo
pelo principio da qualidade, e que a civilisa-
çâo moderna, rejeitando a qualidade, é uma



civilisaçao de poder, de força, baseada na quan-
tidade. Esses dois principios nao sao separa-
damente o apanagio da edade antiga ou da
edade moderna sempre coexistiram em todos
os tempos. Os Assyrios, e os Egypcios de Sesos-
tris, na antiguidade, tinham o ideal do poder.
Os Gregos nao e tiveram por circumstancias
de meio geographico e condiçôes Mstoricas, que
os limitaram. Roma fez do poder a fnncçâo
principal da sua organisaçâo. Toda a quanti-
dade tende à qualidade, e na propria força
do dominio busca-se um ideal de perfeîçâo. 0
mysticismo do poder é a consequencia do
espirito de dominaçao. Nao foi a quantidade,
isto é, o desenvolvimento industrial excessivo,

que determinou o imperialismo da Allemanha.
Ao contrario, foi o espirito mystico de domi-
naçâo que inspirou a concentraçâo de todas
as forças industriaes para um ideal politico de
dominio.

As idéas de qualidade e de quantidade expri-,
mem uma critica classica, fora da realidade
presente. Aquelles que lamentam os suppos-
tos velhos tempos da qualidade, como principio
exclusivo da industria, sâo reaecionaïios e
romanticos. Os factos marcam a evoluçâo.
Petn lei Mstonca da mdustna esta tende a eon°
centraçâo, portanto à quantidade. Nâohameio



de voltar-se a uma concepçSo social que fez

a sua epocha. Os paizes da qualidade seriam
absorvidos pelos da quantidade, que teriam
a supremacia economica ë tornariam os outros
seus dependentes. E' preciso conceber a quan-
tidade conjunctamente com a qualidade. Pro-
duzir intensamente e bem, tal é a liçâo da
historia e a fatalidade da coexistencia social.
A arte é uma expressâo de qualidade a indus-
tria, porém, que é uma applicaçâo da arte e da
sciencia para o fim utilitario immediato, deve
conciliar a qualidade com a quantidade, segundo

as necessidades da populaçâo superabundante
e da necessidade do conforto que domina os
espiritos libertados da escravidâo da Edade
Média. E' o sentimento da egualdade na socie-
dade in~spirando o progresso industrial e econo-
mico. A civilisaçâo nâo é um simples facto
economico; ella é a victoria total da cultura do
espirito na materia universal, o surto da espi-
ritualidade humana além da animalidade im-
perecivel. Essa victoria se realisa fatalmente
na evoluçâo do espirito humano pela quanti-
dade ou pela qualidade da producçâo collectiva,

por ambas ao mesmo tempo.
Tendo tornado clemente a divindade e insti-

tuido o culto religioso que liga os homens, tendo
suscitado um ideal collectivo de belleza e a sa-



premacia da elite, que é uma força suggestiva,
a outra grande conquista da civilisaçâo foi a
organisaçâo politica da sociedade sobre a base
do direito e a subordinaçao do governo ao prin-
cipio da justiça.

A imagem que nos suggere a marcha da civi-
lisaçâo, da tribu a naçâo, da classe ao individuo,
é a de uma immensa parabola descripta pela
historia dos povos. No principio foi a auctori-
dade absoluta, a concentraçâo do governo
numa classe dominadora ou na pessoa de um
chefe rudimentar, quasi divino, armado de um
poder discrecionario. Pouco a pouco, a para-
bola se desenvolvedo maximo governo ao menor
governo, o que levaria a se suppôr a hypothese
mathematica de uma coexistencia social sem
auctoridade, se a figura geometrica nâo soffresse

as opposiçôes contingentes que embaraçam o
seu livre e absoluto traçado. Todavia, no inicio
das sociedades poiiticas, a força social nâo
residia nos individuos como entidades synthe-
ticas. Antes delles se amrmavam as corpora-
çôes, em que as individualidades ainda nâo
despontavam. Ainda se encontram vestigios
dessa organisaçâo na historia dos povos de
uma cultura superior, como os Gregos. As cor-
poraçoes de poetas existiam unificadas antes de
Homero; os asclepiades eram corporaçôcs d3



medicos, curandeiros, adiviahoa, antes de Hippo-
crates. Os individuos se destacaram pouco a
pouco dessas nebulosas geradoras das personali-
dades.

A mais remota fonte do dirdto é a força;
a civilisaçâo transformou essa força em direito
e lei, e a justiça foi applicada pelos arbitros
e pelos tribunaes. Uma evoluçâo parallela desses
institutos juridicos occorre tanto no direito
privado como no direito publico e internacional.
0 Parlamento é a figura do poder arbitral pela
sua origem e pela sua funcçâo. 0 Estado jâ esta
sujeito ao regimencommum dos tribunaes, como
os individuos.No direitointernacional,procura-se
restringir os excessos da força pelo arbitramento
e pelos tribunaes de jnstiça.

Neste instante da civilisaçâo, o poder mystico
do Estado é uma anomalia. 0 Estado-Deus,
(exaggeraçâo do principio individualistado di-
reito germanico e fructo da concepçâo unitaria
do mundo. que se synthetisanas mônadas,gera-
doras do Universo e da sociedade) consolidou

o poder autocratico incompativel com a idéa de
liberdade e o espirito de justiça da civilisaçâo
moderna, e levou a Allemanha ao desastre.
A lei historica exige que a eivilisaçâo proceda
como a natureza, do homogeneo ao heterogeneo,
do maximo Estado ao menor Estado.



A idéa de jnstiça é relativa, mas na sua
essencia significa a Umitaçao~do poder absoluto,

o impedimento da absorpçao do individuono
Estado e do dominio exclusivo de uma classe
sobre outra, de um homem sobre os sens se-
melhantes. Nella repousa a sociabilidade
humana. Quando se rompe o equilibrio que esse
sentimento crea, é fatal a ruina do povo movido
pela injustiça.



rA NAÇÂO

Durante a batalha o espirito interrogava
a Para onde esta incommensuravelguerra

levarâ o mundo ? Que mysterio estarà reservado
a esta fragil terra, açoitada pelo vendaval da
metralha? Que nova ordem social resultarà
deste amalgama de sangue, de lama, de crimes,
de sonhos e de esperanças ? Que ûoraçâo enfei-
tara de novo a terra estripada, devastada e
morta ? »

Kndo o combate, a alma anciada interroga
ainda e o enigma persiste inquietador. Esta-
mos em plena decômposiçâo de um mundo,
absorvido no cataclysmo, e no instante indeciso
da nebalosa geradora de outro mundo. 0 espi-
rito dos homens esta perplexo e presagia que
toda a construcçâo dos dirigentes dos povos
é vaga e instavel, que ha um artificio inspirado
nas formulas do passade, que nâo se adapta à
terrivel realidade do presente. Nesse nevoeiro,
em que se esbate em contomos tâo imprecisos



o mundo ainda longinquo, vê-se que o homemse
apossa do Universo. Para esse homem novo
o mundo é a sua propriedade. Elle libertou-se
do terror inicial e'domina a materia infinita.
Nao se curva a nenhuma auctoridade e os dons
da terra lhe pertencem.

Desencadeiado, ébrio de desejos, leva pelos
vastes espaços livres o facho que queima, de-
vasta e illumina. E que mais vês na treva inson-
davel, ô alma inquiéta ? u Vejo na densa bruma
os sonhos que se juntam depois de longa sepa-

raçâo, vejo as esperanças que se reunem depois
de tâo duramente afastadas, os espiritos que se
entendem nas secretas imagens da mesma
lingua, a idealidade collectiva que bniha, vinda
do mesmo sangue e do passado immortal. »

0 homem e a naçâo, a aNirmaçâo do indivi-
dualismo transcendente e o renascimento do
espirito da nacionalidade sâo as duas forças

que recompôem o mundo nesta curva da his-
toria. Vao elles contradizer-se ? Oppor-se-à o
individualismo ao nacionaiismo ? Nâo persisti-
râo, nao se renovarâo as naçôes ? Quebrar-seà
tudo o que era o molde do espirito humano ?
Sera o homem sem patria, o homem univer-
aa!, a expressâo victoriosa da evoluçâo ?

Por mais estranho que pareça c por mais
ousado que seja qualquer auh'maç~o nestâ



hora turva, os dois principios nâo sao antago-
nicos e uma soluçâo espontanea se esta dcse-
nhando na incorporaçâo definitiva do individuo
à naçâo. A idéa de patria esta na raiz do espi-
rito humano. E a tenacidade maravilhosa com
que na guerra todos os homens acabam de
defendel-a, é uma auirmaçâo da sua prcsença
permanente na idealidade humana e do scu
glorioso rejuvenescimento. A naçâo é o quadro
inquebrantavel do individuo. 0 eu individual
se completa no eu nacional.No encadeiamento
dos seres do mesmo passado collectivo, que
continuaa marcha no tempo sem fim, é que estâ
o doce mysterio da vida humana. A Naçâo
6 o meu proprio eu no que eUe tem de eterno,
de profundo, de remoto e de forte, porque ella
resume e exprime os sentimentos de aimas
como a minha, que formam um todo immortal.

E as luctas em que o individuo se empenha
neste momento da posse do mundo, fora das
amrmaçôes superiores da nacionalidade, sâo
de ordem secundaria. As questôes economicas
mais ameaçadoras nao se resolverâo fora do
conceito da patria retemperada no fogo e na
morte. Assim como a victoria do terceiro
estado na Revoluçao Franceza uao ent-avou
o principio da nacionalidade, assim o advento
do quarto estado nâo qucbrara as espheras



nacionaese dentro d'ellas se realisario as trans-
formaçôes da sociedade. Nessa accommodaçâo
das idéas absolutas à realidade ineluctavel estâ
a formula do pragmatismo politico indispen-
savel à vida humana, de cuja infinita comple-
xidade a ordem é o precipitado essencial.

A guerra é a dôr. Ella despertou em nos
a consciencia do espirito nacional. A partici-
paçâo de Portugal e do Brasil na guerra revelou
a essas patrias a identidade da alma da raça
que, apesar de tantas uniôes disparatadas,
persistiu a mesma,tenaze immorredoura,através
da fuga irreprimivel do tempo. A guerra foi
mais um traço de uniâo da nacionalidade
lusitana dos dois mundos. Pela força do ins-
~ncto da raça o povo brasileiro e o portuguez
se sentiram em communhao de destinona defesa
contra o germanismo, que os qaizeliminar das
suas patrias1

A guerra foi tambem a pedra de toque da
vitalidade portugueza. Se o organismo amea-
çado de morte nâo tivesse reagido, seria o fim
de Portugal. A repulsa instinctiva opposta
pela raça portugueza é um admiravel teste-
munho de que Portugal nâo renunciou & sua
immortal missâo no desenrolar da historia da
humanidade. Elle nâo fez a grande abdicaçao,
il gTan f!H<o, a que se condemnou a Hespanha.



A intervençâo de Portugal foi um acto logico
de tradicionalismo nacional. Assim como ha
para os seres da escala zoologica uma lei de
constancia vital, deve haver a mesma lei
de vida para as naçôes. A lei de constancia
portugueza se define no espirito de progressâo
da raça.

Todos os organismos tendem a manter as
cellulas que os compôeni, n'um meio chimica-
mente identico ao seu meio original. A historia
da fonnaçao da naçâo portugueza attesta-Ihe
a lei de constancia. Logo que a naçâo se consti-
tuiu ahi « onde a terra acaba e o mar começa »,

o destino de Portugal ficou traçado. E' um des-
tino de expansâo inspirado pelo espirito de
progressâo nacional. Formou-sp uma aUiança
entre Portugale o mar, e nessa fusâo se encontra
o meio vital da naçâo portugueza. Na fidelidade
a esse meio de origem cellular esta o segredo da
vida do organismo portuguez. Pelo mar, Por-
tugal se estendeu, e antes de partir de Sagres e
dobrar o Cabo da Boa Esperança jà havia
attingido à AMca e à Asia. Portugal se toma
uma naçâo universal e ao Brasil transfunde
aquelle inicial espirito de progressâo. Em um
e outro hemispherio a lei de, constancia da raça
portugueza é a mesma. A fatalidade da forçavital
aimpelle àexpansâonacional,ao desenvolvimen"



to dapatriapela face da terra. Portugalnao pode
como a França limitar o seu territorio euro-
peu. A sua aHiança primitiva com o oceano
nxou-Ihe o destino. Se elle nao conservar o
ambiente desse meio vital, se o quizerem redu-
zir a viver sem expansâo, Portugal deRnharà,
e essa é a principal explicaçâo das crises
de desfallecimento no curso da historia.

Quando Portugal céssa de desenvolver a sua
nacionalidade, a raça portugueza continua no
Brasil a sua prodigiosa tarefa de descobrir e
conquistar terras, de povoar desertos e incor-
porar novas regiôes, mantendo assim o im-
pulso originario pela força da lei de constancia
vital. Essa ancia de crescimento nao terminou,
e. eNa 6 a melhor expressao da vida collectiva
brasileira. 0 mesmo caracter de raça anima
os dois povos, a mesma lei de vida funde espi-
ritualmente os dois paizes. A uniâo politica
de Portugal c do Brasil, consequencia da uni-
dade moral das duas naçôes, séria a grande
expressâo intemacional da raça portugueza.

Para se justificar essa magnifica aspiraçâo de
duas naçôes da mesma alma e da mesma lingua,
bastaria o sentimento da defesa do patrimonio
portuguez ameaçado ainda ha pouco péla cu-
M~a da ÂÏIemanha.

E* uma questao essencial para o Brasil.



No seculo xvït os Brasileiros, jà conscientes
do destino universal de Portugal, vieram, com-
mandados por Salvador Correia de Sa, expulsar
os Hollandezes de Angola. A historia se repe-
tiria os BrasUeiros teriam vindo novamente
defender as colonias portuguezas, se Portugal,
n'um esplendido esforço, nâo tivesse repellido

por suas proprias mâos a invasâo allemâ.
Trata-se de manter o nosso prestigio commum
no Atlantico. E. além dessaconsideraçâo, que é
dominante na ordem politica, deve-se considerar
o grande bem que scria para a immortalidade
do pensamento brasileiro a sua incorporaçâo
no mundo portuguez. Ha~'ena a universali-
dade para o espirito brasileiro e maior aspiraçâo
humana para os destinos do Brasil. Unido a
Portugal, o Brasil se tornaria uma naçâo euro-
péa, realisando a fusâo do Oriente e do Occi-
dante sob um sô espirito nacional, que seria
portuguez, como para outras regiôes é inglez
ou francez. Para Portugal um grande bene-
ficio politico resultaria da sua uniâo com o
Brasil, naçao americaila, onde a cultura portu-
gueza obteve un rythmo mais accelerado e
vivaz. Por toda a parte, no vasto e velliodominio
portuguez, sopraria o espirito de mocidade
vindo do Brasil, e uma nova vida rccomcçaria,
mais ardente, mais poderosa e mais bella.



E como essa umd&de de dois paizes viria imme-
diatamente terminar com as barreiras fiscaes

nos portos portuguezes para a exportaçao
brasileira, Usboa se tornaria a grande cidade
européa, base do commercio bra~aleiro, e logo

uma grande transformaçao se realisaria na
poetica metropole portugueza, chamada a um
deslumbrante faturo internacional, epara todo
Portugal seria a magia da prosperidade.

As razôes economicas que determinam a
uniâo de Portugal e do Brasil, forampercebidas
pelos Allemâes, quando ambicionavam se
apossar do sul do Brasil e das colonias portu-
guezas da Africa. A Allemanha queria cana-
lisar para Hamburgo os productos do Brasil
e de Angola. Se o Brasil e Portugal se unirem,
em vez de uma concorrencia entre as duas re-
giôes productoras dos mesmos generos & das
mesmas materias primas, se daria fructuosa e
fraternal collaboraçâo.

E o momento é opportune para realisarmos
esse admiravel piano politico, porque desta
guerra nasceu uma decisiva corrente idealista,
que influirà para chamar a sympathia do
mundo para o ideal Iuso-brasileiro. Uma grande
força de attracçâo funde as nacionalidades da
mesma lingua e do mesmo pensamentu, e desse
.esplendido movimento de cohesSo nadonal



surge a Polonia rcnascida, a grande Rumania,
a federaçao yugo-slava e a Bohemia revelada
pelos Tcheco-SIovacos. A federaçao luso-brasi-
leira mais simples, mais facil, nao se farâ
pela gaerra nem pela morte, mas pela intelli-
gencia e pela vontade de dncoenta milhôes de
homens, inspirados por um mesmo pensamento
nacional, que quer ser etemo.

Sendo portuguez, o Brasil nao deixarà de ser
uma naçâo americana. A originalidadedo Brasil
é ser o continuador de Portugal, o herdeiro
de espiritualidade latina no mundo americano.
0 privilegio do Brasil é o de fundir duas forças

a que vem do passado no sangue portuguez
e a que recebe do ardente meio physico em que
se desenvolve essa transplantaçâoda alma latina.
Essas duas forças nao se excluem, e emquanto
a sua fusao se realisa snavemente e a im-
pulsâo americana move sem violencia as idéas
e a sensibilidade portugueza, uma vida ardente
inflamma o immenso paiz. A terra brasileira
eleva-se n'uma ascençâo espiritual. Sente-se
em cada pensamento a inspiraçao de um grande
destino. A energia crea a miragem, que por sua
vez se torna o animador da vontade. 0 Brasi-
leiro vive o poema da aspiraçâo. A sua alma
Mlumina-se à idéa de que a patria deve ser
forte e majestosa, como a natureza onde elle se



Sxou. Na equivalencia do mundo moral e do
mundo physico, no esforço de adaptar a naçao
à natureza e de a edificar nas mesmas vastas
dimensoes desta, acha-se a cellula primordial
de toda a idealidade brasileira. herdeira de
Portugal. Concentram-seas energias nesse piano
de uma grande naçâo. Para o realisar, todas
as forças espirituaes se applicam na dominaçao
do mundo material. Conquista-se de novo a
terra. Uma força indomavel leva as gentes da
beira do mar aos sertôes do interior. Nas ûo-
restas do Matto-Grosso, nas chapadas de Goyaz,
nos rios do Amazonas, repete-se o cycio dos
descobrimentos.

Et a volta dos bandeirantes. Uma alegria
phystca transforma a antiga melancolia ori-
ginada do destumbrampnto e do perfido que-
branto dos tropicos. 0 enthusiasmo harmonisa
o homem com a natureza. Uma mesma energia
anima a força consaente e a UMONMiente.
Os homens sâo emfim os mhos da terra, desta
terra ideal, que se lhe mostra, na suapredesti-
naçâo, immortal. Os constmctores da patria
a cream à imagem da natureza. Deste senti-
mento de unidade indissoluvel do homem e da
terra surge a reacçâo contra os povos pertur-
~adores, que tentam separar as aimas e alterar
a cpmbinaçâo secular da espiritualidade bra-



sHeîra. Libertando-se dessa impureza, o Brasil

se affirma como o continuador do genio por-
tuguez no mundo americano, e dâ é aima autiga
mais enthusiasmo. mais ~dgor. à America
mais claridade na sua intelligencia com o
Universo.





NACIONALISMO E COMMUNISMO

Talvèz na historia da humanidade momento
algum fosse mais critico do que esse do invero-
simîl mez de Novembre de 1918. 0 imperio
aIlemSo, que era a simulaçâo da ordem e o
baluarte da dictadura militar, sedesmoronâra;
a velha monarchia austriaca, ~montando as
origens dîvinas o prestigio do seM reîao na terra,
se dissolvera; a decomposjtçâo da absurda
Russia asîatiea se consumm&ra a democracia,
na lucta deSnitiva entre a ~jnerica e a Europa
Central, vencêra o ïmpena~smo o genio latino
renascêra vivaz e altaneîro;o împenobritannico,
poderoso e innamerave~ se amrmàra nos mares
~ft' iZw. n wwn ww..·3..w~.iwmiâeu..we.w/·~siwcv' T.ni~sem fim e nos continentes disparatados. Jamais
a historia assigna!àra acontecimentos tâo consî-
deraveis, enfeixados em tâo resumido espace
e realisados em tSo breve tempo. Assim fechou-
se o cyclo de toda a éra moderna. que se ini-
dara com a appançâo perturbadorada America
em fase do velho mando.



No primeiro instante esses descalabros e
essas auroras trouxeram aos homens do occi-
dente libertado uma dilataçao de esperança.
Ponco a pouco a complexidade dos problemas
politicos e sodaescomeçon a entravar a anhelada

paz do mundo, e o deseqaNibno em que ficou
a dvilisaçao, nSo tardou a mostrar o immenso

vacuo que o absolutismo, desapparecendo,
abrira deante dos nossos olhos attonitos. Ha
longos seculos o mundo se havia habituado a
essa formula politica, que pela sua resistencia
excitava o ardor e~aguçava a sensibilidade dos
temperamentos liberaes. Logo que a opposiçâo
desappareceu e nos vimos excessi\amente
\ictonosos, tudo nos pareceu obscuro e extre-
mamente inquietador. Que significa a revo-
luçâo da Russia ? Para onde vae a Allemanha ?
Como organisar as nacionalidades que se des-
membram da Austria ? Que destino terà o
intromettido imperio turco ? E deante dessas
interrogacoes, que se multipncarâo infinita-
mente, o espirito humano fica perplexo e uma
vaga de pessimisme assoberba o mundo.

A these dos historiadores pessimistas é sim-
ples demais para ser a synthese de tâo
grave e complexa transfonnaç&o da sociedade.
Assignala o afundamento do velho mundo sem
a crcaçâo de um mundo novo. E' a catastrophe



total da civilisaçao. Para chegar a essaconcilie
apressada, a observaçao pessimista se prende
pnncipalmentc à crise da Russia, que sera o
symptoma revelador da catastrophe ou da evo-
luçâo da civilisaçao neste chaos em que nos
<)ebatemos para a morte ou para a vida. Interro-
.ga-se nâo é exacto que a revoluçâo russa,
depois de pretender realisar rapidamente o
programma da revoluçâo franceza de 48 e de
~pirar ao mais generoso humanitarismo poli-
tico, veiu acabar n'uma tremenda dictadura
militar, sob a apparencia de uma improvisada
applicacao de communismo impraticavel ? E
quanto & revoluçâo na Allemanha, tudo ahi se
<;onfunde extranhamente, militarismo e socia-
lismo, aristocracia e democracia, e tal é a força
de mystincaçâo da Allemanha nestes ultimos
'cincoenta annos da sua historia que o mundo
ainda nao se resignou a acreditar na profundeza
e ma vastîdâo da sua revoluçâo. 0 tumulto
ganhaasaaçoesvencedorase se torna universal.
Uma furia de guerra ainda agita os espiritos,

.as coleras nacionaes se misturam e se oppôem

aos odios de classes por longos annos a paz
'definitiva parece impossivel. 0 espectaculo
das naçôes é o de uma immensa catastrophe
da civilisaçâo, crise de que assistimos apcnas ao
começo. E a imaginaçâo evoca a agonia do



mundo nos seculos que seguiram à queda do
imperio romano.

0 parallèle historico, que procura uma se-
melhança entre a transformaçâo do mundo
moderno e a dissoiuçâo do imperio romano,
nâo tem fundamento na realidade dos factos.
0 imperio romano foi submerso na invasâo
dos barbaros, ao passo que a civilisaçâo occi-
dental nos nossos dias, herdeira e reconstru-
ctora da civilisaçao greco-latina,' repelliu a
ameaça dos novos barbaros, herdeirosdos demo-
lidores da civilisaçao latina. Os novos barbaros
tentaram impôr ao mundo moderno a formula
da monarchia mmtar-feudal, que os barbaros
da antiguidade haviam implantado na Europa.
A democracia dos nossos seculos veiu desforrar
~ictonosamente a formula das velhas demo-
cracias gregas. Se a Allemanha tivesse sahido
vendecora deste formidavel conflicto, entâo se
repetiriaem grande parte a catastrophe por que
passou o mundo antigo.

Nao ha duvida, porém, de que essa diNerença
essencial entre as duas crises nao elimina as
apparencias que apresentam as duas epochas
de maior revoluçâo sentimental da humani-
dade, que foram, na antiguidade, os seculosda
decadencîa de Roma, c na Mstona coatempo-
ratMa o periodo que se conta da Revoluçao



Franceza até hoje. Antes da investida formidavel
dos barbaros contra Roma, « a immensa paz
do imperio romano nâo era sômente a augusta
ordenaçao politica era tambem uma perfeita
harmonia moral. Por esse tempo o espitito do
christianismo soprou em todos os angulos da
terra, e a solida argamassa da construcçao
romana começou a se diluir, e uma nova sensi-
bilidade creou um mundo novo. Assim nos
tempos modemos a monarchia do direito
divino presidia majestaticamente à Europa,
quando o espirito da egualdade e da liberdade
velu demolir a realeza feudal. A revoluçâo nâo
se limitou à ordem politica, atastrou-se por toda
a esphera da intelligencia humana, pois coin-
cidiu com o facto mais consideravel da evoluçâo
nestes ultimos seculos, a constituiçâo da sciencia
bioiogîca, que dissolveu a fé nas origens sobre-
naturaes da vida e destruîu a superstiçâo scien-
tifica da bierarchia na natureza fundada no
principio reUgioso. 0 conflicto entre o paga-
nismo e o christianismd no seculo ïv e a lucta
entre a sciencia e a religiâo no seculo xïx sâo
casos curiosos de para!!elismo na historia.

Nessas duas epochas a grande preoccnpaçao
espiritual é a indagaçâo das origens da vida e a
explicâçâo dos mysterios da natureza. Quando



as religiôes desfallecem, o espirito libertado se
vivifica na illimitada descoberta do mundo.
0 christianismo, substituindo o paganismo, de-
terminou a crise religiosa, que proporcionou
a emancipaçao intellectual dos espiritos da
antiguidade. Neste magnifico instante, que é o
da passagem de um estado religioso a outro,
assignala-se a importancia do seculo iv, e o
seu estudo é o mais fecundo da historia antiga,
e seguramente um dos maiores gosos intelle-
ctuaes dos nossos tempos, àvidos de confrontes
e parallelos. Uma esplendida genninaçao espi-
ritual o identifica com o seculo xix. Em ambas
as epochas o mysticismomais transcendental se
emparelha com o realismo mais restrictamente
scientifico. A expHcaçâomathematicadocosmos,
sobre a quai repousava a philosophia antiga, se
amplia pela contnbaiçao das sciencias naturaes.
No seculo tv apparecem os laboratorios, onde
o empirismo começa a ser subordinado ao
methodo da investigaçao positiva. 0 surto
intellectual é tâo vivo e intenso que, por uma
concïasâo retrospectiva, se pôde affirmar que se
a evohiçâo mental da humanidade tivesse se
guido a sua trajectoria nonnalmente, o que
s6 foi afinal realisado no seculoxix, o teria sido

no seculo iv, se a civilisaçao nâo houvesse sîdo



perturbada nos sens fundamentos pela invasao
da massa barbara ignara, seguramente o maior
cataclysmo da historia.

Ao mesmo tempo'que a evotuç&o scientifica
se accentuava, as divagaçoes mysticas eram
mais ardentes. Foi o tempo aureo do occultisme
oriental, o momento das heresias excessivas e
de uma geral sobre-excitaçâo religiosa. Nao é
singular que tambem no seculo xix, paraïlela-
mente ao desenvolvimento das sciencias natu-
raes e philosophicas, pdsitivas ou pantheistas,
mil seitas religiosas borbulhassem e uma ancia
de mysterio suscitasse o apparecimento dessa
myriade de adivinhos, de alchimistas, de astro-
logos, de confabuladores de espiritos e de uma
philosophia de negaçâo sdentinca ?

Um identico sentimento inspira e move a
sociedade humana nessas duas crises do pensa-
mento. 0 que fez o christianisme no seculo rv,
fez a Revoluçâo Franceza no seculo xix, re-
volta contra a ordem classica, reacçâo contra
o passado, a.66rma~cao de uma nova sociabili-
dade. Os espiritos ainda identificados com o
passado emigraram, nao das suas patrias, mas
do tempo presente, e uma litteraturade reaccio-
narios luctou por suffocar a nascente littera-
tura de revoltac'os. A exattaçao moral foi exces-
siva em ambos esses momentos da historia,



e um desgosto da sociedade e uma ancia de
volta a natureza se apodera dos homens, ins-

pira o ascetismo religioso dos primitivoschris-
tâos, e as thebaidas têm a sua imagem moderna
nos phalansterios, nas colonias anarcMstas dos

nossos tempos. 0 desequilibrio social foi com-
pleto instituiçôes, sentimentos, idéas se cho-

caram n'uma grande desharmonia. A reacçao
do passado nâo podia deixar de se manifestar
nessas crises, que foram a gestaçao de um mundo
novo. No seculo rv a* reacçao teve como seu
maximo representante esse enigmatico, sin-
gular e maravilhoso personagem, que foi o
imperador Juliano. No seculo xix a reacçao
se manifestou a principio na Santa Alliança,

para mais tarde se personificar no extrava-
gante imperador Guilherme.

Juliano é um dos typos mais seductores da
historia. Tudo nelle interessa, mesmo a sua
monstruosa hypocrisia. Pelo seu genio de so-
phista, pelo seu temperamente religîoso, pela
sua capacidade militar. esse grande e falso
espirito morre aos 34 annos a morte admiravel
de um philosopho desabusado. A sua reacçâo
contra o christianismo mostra a incomprehensao
do seu espirito retrogrado. Restabelecer o
antigo imperio romano, e com este o paganismo,

era uma tentatîva romantica, destinada ao



mais completo mallogro. Pela interprctaçao
retrospectiva do seu caracter reconhece-se na
sua mysteriosa personalidade que elle nao
pertencia mais ao paganismo, de que se fazia o
fanatico restaurador. 0 Oriente havia defor-
mado o seu espirito, o christinaismo victorioso
havia-lhe soprado na alma as suas virtudes
asceticas. Assim, o imperador pagâo restaura
o culto dos deuses e extranhamentefunda seve-
ros mosteirosphilosophicos em honra de Aphro-
dite. E a sua moral é a moral egualitaria dos
chïistaos, que fizeram da caridade a dava
com que modificaram a sensibilidade antiga
e revolucionaram o mundo. Em pleno triumpho
aseencional do christianismo,avolta ao passado,
segundo a formula de Juliano, era um contra-
senso, e por isso eivado como elle estava, e
como todos, dos novos sentimentos, o paga-
nismo de Juliano era o christianismo poly-
theista, como mais tarde o catholicismo foi o
paganismo monotheista.

0 imperador Guilherme nao é uma figura do
mesmo piano intellectual de Juliano. A sua
tentativa reaccionaria, porém, accentua o paral-
lelismo das suas epochas historicas.ComoJuliano,
elle tambem foi necessariamente incoherente.
Ha nos seus actos uma mistura do espirito
antigo e do espirito moderne: Fepresentava a



aspiraçao industrial e commercial da Hanse e
encamava o principio divinomonarchico-feudal.
Essa reacçao nâo podia vingar contra a corrente
profunda dos sentimentos da nossa epocha.
Pode haver perturbaçôes mais ou menos
graves, verdadaros cataclysmos sociaes; mas,
ao lado da destruiçâo, ha sempre a reconstruc-
çâo. 0 paganisme desappareceu para dar logar
ao christianismo, fundando a moral, que faci-
litou o progresso scientifico e a paz espiritual.
Hoje o absolutismo feudaï é eliminado pelo
surto da democracia. Bis afnncçâo creadora da
grande guerra.

Por mais critica que eUa seja, nâo se compara
a nossa epocha com o longoetenebrosoperiodo
que succedeu ao imperio romano. Este foi
avassaIlado pelos barbaros; o mundo moderno
repelliu a barbaria, salvando o patrimonio da
civilisaçSo. Além dessa inversâo das situaçôes,

que é capital, é preciso considerar que o de-
sastre da humanidade no seculo rv foi ter sido

o progresso espiritual interrompido pela domi-
naçâo de barbaros totalmente incultos. Foi a
ignerancia dos vencedores do imperio romano
que espalhou a conïusâo e fez a civilisaçâo
greco-Iatina desnaturar-se na paradoxal edade
média. Ora, esse perigo nos sera poupado.
A cultura se generaiison por tal îôrma que os



barbaros, que ameaçam dominar o mundo,
sâo instruidos, e se o governo das naçôes
passasse à dictadura proletaria, como jà sue-
cedeu na Russia, o progresso scientifico e indus-
trial nâo seria interrompido. Uma epocha de
obscurantismo sera impossivel mesmo nas con-
vulsôes politicas mais extensas e profundas.
Pôdem certas elites ser substituidas por classes
menos cultas, pode haver uma grave deslocaçao
de valores economicos, uma radical transfor-
maçao da propriedadee comoconsequenciauma
revoluçao politica; mas a sciencia, a arte, a
industria, emfim o progresso total do espirito
humano nao ser& destruido, e isso é o essencial.
Todo o patrimonio da intelligencia, tao
laboriosamente constituido e accumulado des-
de a edade média, sera respeitado e perma-
necerà intacto para a dominaçao da materia
universaï, qne nos cerca e ainda nos apavora.
Pela sciencia, pela arte, peia philosophia, cujo
vôo nâo sera retido, seremos um com o
Universo.

Nâo havendo uma catastrophe que e~str&a
toda a civiHsacâo, haver& fata1m.ente uma evo°
lucao nos acontecimentos que nos envolvem.
Por mais tamultaosos que sejam estes tempos,
por mais ineerta que seja a paz, sente-se que um
espirito novo, nascido nesta crise da cilyiJMaçâo,



vae inspirar a vida humana. 0 pensamento da
Revoluçâo Franceza foi afininal vencedor e se
tomou universal. Os povos sâo livres, senhores
dos sens destinos. 0 historiador deve assignalar
no cataclysmo que transmudou a ordem poli-
tica da Europa, ao mesmo tempo a queda das
monarchias de direito divino e a ascendencia
do principio egualitario da democracia, que as
substituiu. E assim se cumpre a lei da evoluçâo
social, que exige,ao lado da destruiçâo,a recons-
trucçâo.

A. evoluçâo nâo sera perturbada nos seus
desenvolvimentos essenciaes pelos perigos do
mysticisme communista, que procura transfor-
mar as bases economicas da sociedade. As
questôeseconomicas sâo de ordemsecundaria, e,
se inauem nos movimentos politicos, sâo prin-
cipahnente os sentimentos e as idéas geraes
que Ihes imprimem o rythmo. Resolvido o
conflito entre o abolutismo manarchico e o
principio do direito dos povos, resta oformida-
velembate entre o nacionalismoe o communismo
mtemacional. A soinçâo desse enigma maximo
da nossa civiÏisaçSoparecetodavia indicadanas
origens da crise que determinou a guerra,
e no espirito que conduzin esta até ao seu des-
fecho. Combateu-ae pela liberdade dos povos,
mas combateu-se principahnente pelo senti-



mento da patria, que se amrmou victoriosa-
mente. A energia nacional dos povos é tâo
imperiosa que, insaciaveï e insatisfeita, ameaça
a paz do mundo com a instaUaçao da gnerra
permanante. Nâo parece que o intemaciona-
lismo operario a possa subjugar. Sera dentro do
quadro nacional que se farà a transformaçâo
economica do mundo. Os socialistas, os commu-
nistas da Allemanha se bateram e se baterâo
contra os seus camaradas francezes ou inglezes.
0 conununista russe nao fratemisou por muito
tempo com os seus correligionarios de outras
patnas.Se a sciencia e a nmversalidade da cu!-
tura impedem a catastrophe da civilisaçâo,

as nacionalidades,pela nitidez da sua expressâo,
pela sua amrmaçao positiva e luminosa, e~i-
tarao nesta crise da historia a confusio do
chaos.
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PESSIMISMO BRASILEIRO

Um povo que nao exprime uma cultura é
como se nao existisse. Que somos nos ? Todo o
nosso trabalho social tem sido até agora a
indistincta obra material, eommum a todos
os povos nivelados pela uniformidade da. imi-
taçao occidental, obra de plagio, sem caracter,
que nao sàe do nosso sangue e do nosso pen-
samento. Nao somos uma naçâo de senhores,
de hçmens de guerra ou de estadistas, e muito
menos de philosophos, de àrtistas ou santos.
0 nosso momento é ainda noctumo.

A historia da civilisaçâo no Brasil se poderia
escrever em quatro linhas, tâo simples, tâo
insignincante tem sido a sua contribuiçâo na
luminosa historia do espirito humano. Pode-
riamos reduzir todo o esforço da cultura no,
immenso territorio em que acampamos, a tres
factos essenciaes: o « descobnmentoN que des-
pertou a cubiça européa e foi accidente do
quai resu~ou a ~us&o das racas que povoaram



primitivamente o paiz; a fundaçao da anadona-
lidade B sob o trabalho escravo, e a transforma-
çao dessa base economica para dar logar ao
estabelecimento do c trabalho livre ». desenvol-
vido pela immigraçao dos povos europeus, de

que resultarà a modiBcaçao dos fundameritos
da nacionalidadeconstituida.Tresunicos grandes
successos historicos que interessam à humani-
dade descobrimento, independencia nacional,
aboliçao da escravatura. Como para toda a
America, simples destino economico, terras de
produçâo material, de trabalho e de riqueza.
Mas ainda assim, nessas mesmaslinhas geometri-
cas dessa historia de um paiz, se pôde perce-
ber o movimento singular da civilisaçâo, que
se apresenta como o résume, a recapitulaçâo
vaga, esbatida, de toda a historia universal.
Seria a veriûcaçâo daquella imaginaria lei da
historia, jà engenhosamenteideada e formulada
no pensamento brasileiro, lei pela qual se expli-
caria a evomçâo politica dos povos, a evoluçâo
dos organismos sociaes â semelhança da evo-
iuçao dos organismos naturaes e dos corpos
astronomicos. Por um proeesso de ontogenese
a evoluçao social repete, recapitula, a phylo-
genese universal. De' facto, apparentemente,
a dvHisaçâo ao Brasi! répète de am modo sm-
gular cm rapidos movimento~ as grandes phases



politicas da civilisaçao humana. Como esta
foi theocratica no seu começo, assim fôra a
primeira organisaçâo social brasileira, apezar
do grào superior de civilisaçâo da metropole
naquelle momento. Nesse primeiro periodo
colonial os homens representativos da historia
do Brasil sâo os bispos, os padres jesuitas.
Quando, em seguida, a phase social repetiu a
epocha militar das civilisaçôes historicas, os
homens representativos, os chefes da organisaçâo
politica brasileira foram os donatarios de capi-
tanias, os capitâes-môres, os vice-reis soldados.
Afinal, no imperio e na republica, ella se tornou
burgueza e democratica, como toda a humani-
dade depois da formaçâo anglo-saxonia dos
Estados-Unidos, e da Revoluçâo franceza.

Esse trabalho de recapitulaçâo nâo accres-
centou uma formula nova ao patrimonio uni-
versal. Foi uma evoluçâo apagada, longinqua,
e o rythmo da evoluçâo é tanto mais lento
quanto é accelerado o movimento dos ontros
povos. Parece que o massiço geologico ficaentor-
pecido nas brumas do mysterio e as aimas
se paralysam no esplendor da luz. No em-
tanto, desde o inicio, os trabathos dos desco-
bridores obedeceram âquella vontade de crear,
àquelle instincto de cuMquïstaf, de N6 alastrar
e organisar, que é a lei de constance de



Portugal. Os territorios da America foram at
perpetua miragem européa mas, emquanto
Inglezes, Hespanhôés e Hollandezes ahi fizeram
incursôes de traficantes, Portugal, vencendo a)t

resistencia de uma terra que nâo se entregava
facilmente, e num momento de industria ainda
mal apparelhada, realisou uma consciente obra
de estado. 0 paiz foi descoberto, varado,
estudado, conquistado por militares e funccio-
narios, uma naçao politica foi fundada. Os ves-
tigios dessaorganisaçâosao os alicerces do estado
brasileiro. Ainda hoje, quando se debatem os
direitos dos povos que succederam nos terri-
torios americanos as naçôes européas, os titulos
do dominio portuguez sâo titulos de ordem
pubuca, actos juridicos que testemunham o
funccionamento de uma organisaçâo politica.
A esses titulos da conquista e do dominio
dos capitaes-môres, donatarios e vice-reis,

os outros paizes oppôem incertos roteiros
de négociantes, vagos traços da passagem de
forasteiros nomadas, vestigios de precarios esta~
belecimentos commerciaes independentes entre
si e sem ugaçâo com o govemo das metropoles.

Naturalmente, dentro de tal organisaçâo
politica militar se devia formar um estado
aristocratico. 0 Brasil nas suas origens é umaL
nacâo de senhores 9 escravos, ~o instante



independencia, uma elite de homens brancos
governa o paiz, e foram esses aristocratas os
creadores da nacionalidade. Jamais o homem
brasileiro foi tao senhor e tâo grande como na
aurora da sua patria. Um espirito de moci-
dade o conduzia.

Para o valor-homem o grande momento da
histona foi a Renascença. A personalidade
humana nesse ardente e fecundo instante
expandiu-se vivaz e livre, nao conheceu limites
à curiosidade da intelligencia, nao refreiou as
paixôes, e tudo foi um deslumbramento de for-
ças intellectuaes e sensuaes, que refez o mundo
e renovou a sensibilidade. A Renascença do
Brasil foi a epocha da Independencia.0 homem
unico, o homem universal, appareceu como
fugitivo clarâo na vida do Brasi!. Os « homens »
nao foram sômente os conductores do movi-
mento, Pedro 1°, José Bonifacio ou José Cle-
mente. Foi uma vasta ûoraçao da personali-
dade humana, revelada na lucta politica da
independencia nacional, que tornou ousado o
caracter. 0 exemplo da revoltado Principe, que
se fez Imperador,deu o contagio daindependencia
a todos. Foi uma insurreiçao geral dos espi-
ritos, que insuflou o sentimento nacionalista
e repelliu a vassatlagem de Portugal, purifi-
paodQ-se de todo o cosmopoiitismo, Nesse mara"



vilhoso instante da nossa historia havîa o
orgulho de se sentir o homem novo de uma
patria nova. 0 nacionalismo no alegre nascer
da patria foi a amrmaçao da vontade brasileira.
Nesse tempo, a incandescencianaeionalista nâo
temia os compromissos despertados pela necessi-
dade de povoar o s6!o, pelo destino economico
do paiz, que exige a coHaboraçâo extrangeira.
0 homem brasileiro naquelle alvorecer nativo
tinha a fulgurante illusâo de se bastar a si

mesmo. Depois começou a diminuir. E a historia
do Brasil deixa de ser a elaboraçSo da elite
para ser traçada pelo movimento das massas.

0 segundo imperio foi a reacçâo do espirito
democratico. que acabouvencendo a aristocracia
para instituir a republica. No Brasil o espirito
democratico, além de ser o renexo de toda a
evoiuçâo social do Occidente, tambem foi o
resultado da fusâo das raças. 0 sentimento da
egualdade, que se encontra na raiz da democra-
cia, jà se vinha affirmando no Brasil desde a
epocha colonial pelo influxo do christianismo e
pelo prestigio da Revoiuçâo franceza. 0 christi-
naismo trazido pelos missionarios. sobretudo
jesuitas, tratou de redimir o indigena. A sua
grande obra foi a tibertaçSo dos indios do se-
nhorioeuropeue aincorporaçâodeiles à naçao.0
movimentocreado paraaliberdadedos indigenas,



o sentimento de independencia indomavel, que
se lhes attribuia, crystailisaram-se numa idéa
collectiva, a da nobreza do selvagem, donc e
antigo possuidor da velha terra brasileira,
e nessa idelisaçao se corporisou a primeira
revolta dos mestiços contra os brancos domina-
dores do paiz. D'ahi uma litteratura indiana,
exaltada, que forma a base nacional do roman-
tismo brasileiro. A Revoluçao franceza velu
accentuar ainda mais esse sentimento da egual-
dade entre os homens. 0 cruzamento das raças
foi afinal o factor decisivo da nossa democracia,

em que sem preconceitos, e numalargatolerancia,
encontra a sua natural expressao politica um
povo de origens oppostas.

A Republica no Brasil foi a consequencia
dcsse sentimento de egualdade, e s6 se tomou
possivel quando o exercito deixou de ser go-
vernado pela elite aristocratica e foi inteira-
mente democratisado pela fusâo das raças, que
determinou a revolta militar. A Republica
foi tambem a reacçao provinciana contra a
unidade nacional realisada pelo Imperio, e o
pacto em que se firmou essa desforra do espi-
nto particularista e egualitario das provincias
é a Constituçâo federativa.

0 peusamenLo,funcçao cerebral, é a expressao
do individuo e da raça. No Brasil o pensamento



6 mestiço. 0 governo, a elite que realisa esse
pensamento collectivo, deve ser fatalmente da
mesma expressâo racial ou nâo sera representa-
tivo da nacionalidade. Os antigos brancos
ficaram extranhos ao paiz, o equilibrio entre
elles e a naçâo, que os sens antepassados fun-
daram, rompeu-se. Hoje têm alma de emigrados

na propria patria. Mas o equilibrio formado
pelo cruzamento das raças, de que resultou
o typo predominante do Brasil actual, tambem
vae se romper pela vaga sempre crescente da
immigraçâo. 0 confficto sera grave. A sub-raça,
que é a sentinella da naçao, é ainda forte.
0 immigrante tem que esperar para se medir
com o actual dominador do paiz. A lucta vira
fatalmente, se o homembranconâo for absorvido
pela' raça mestiça e o cruzamento das especies
hâo se mantiver como a soluçao inconsciente
e salutar do equilibrio da civilisaçâo no Brasil.

Nesse feixe de forças democraticas, que é a
naçao brasileira, nâo ha mais logar para uma
elite aristocratica que, pelas suas aspiraçôes,
tradiçôes e crença, mantenha o patriciado
politico, cuja finalidade seria a monarchia
constitucional. Era fatal que de tâo grande tu-
multo de raças, de aspiraçôes, de culturas dis-
paratadas, de desharmonica progressao interna,
~rotasse o govemo ~orfe de um dictador,



0 governo presidencial é a imagem do governo
despotico e da tyrannia classica. 0 governo
parlamentaré o governo de classes,e corresponde
ao arbitramento, no direito publico, no direito
privado e no direito internacional. Os Parla-
mentos, compostos de representantes com o po-
der de resolver, sâo os arbitros, legisladores e
juizes.

E* preciso examinar a formaçao historica
dos dois governos para se comprehender bem

o que elles sâo. 0 Parlamento foi instituido na
Inglaterra, onde teve origem, quando os barôes
e os communs venceram o rei e impuzeram a
assembléa dos seus representantes para governar
em coHaboraçâocom o monarcha. 0 governo dos
Presidentes,creado na democraciaamericana,foi

o prolongamento do governo de mandato e de
concentraçao estabelecido no regimen colonial.
Foi necessaria a continuaçâo em vez da substi-
tuiçao.

Nâo foi levianamente que o Brasil adoptou
como governo da republica o regimen presi-
dencial. 0 regimen parlamentar é que foi
absurdo e illogico. Logo que o Brasil se consti-
tuiu em naçâo, era necessario e fatal que o
seu governo fosse despotico e militar. 0 Brasil
que, jô vimos, havia sido uma theocracia militar,
para ser depois trancamcnte, coin os capitâes-



mores e os vice-reis, uma organisaçao militar,
dèvia ter no seu Imperador o chefe militar
absoluto. Mas, por uma inversao historica,
esse poder absoluto, combatido pelos militares
e pela reacçâo das provincias, levava à federa-
çSo e nao à unidade. 0 poder absolutodo Impe-
rador teve de abdicar, e succeden-lhe o regimen
parlamentar. Ainda assim, esse governo imposto
precipitadamente foi mantido pela aristocracia,
composta de senhores, de familias e classes.

A Republica foi em primeiro logar o triumpho
completo da democracia. A arisiocracia estava
morta no Brasil com a aboliçao e o desenvolvi-
mento do ofuzamento das raças. Em segando
logar, foi um retrocssso. Foi a volta ao
periodo da independencia, e caracterisou-se
pela reacçao das provincias sob um governo
militar. Houve um cataclysmo, um nivela-
mento absoluto, as classes foram dominadas
por uma s6 classe, a militar. Nessas condiçôes,

como manter-se o regimen parlamentar, go-
verno de arbitros, governo de classes, quando
nâo havia mais necessidade de eqmlibrio, de
arbitramento, de representa~o de outras clas-
ses ?

Para haver regimen parlamentar sexia ~e~§o
que a preponderancia exclusiva da classe BNNt~
diminuisse e désse logar ao apparedmento d@



outrasclasses organisadasdentro da democracia,
classes fundadas organicamente ou sobre a
riqueza ou sobre o trabalho, em vez dessa vaga
aggïomeraçao de gentes acampadas passageira-
mente no territorio do paiz, vivendo na mais
profanda ignorancia,que nâo se poderepresentar,
nem exige o equilibrio e o arbitramento poli-
tico. 0 governo presidencial é o expoente
dessa democracia. Nâo porque seja o governo
do bom tyranno, mas porque, com todos os
seus defeitos, é o governo da força, da concen-
traçâo do poder, o governo absoluto que se
apoia no regimen militar e realisa a estabilidade
nacional.

OPTMISMO BRASILEIRO

A magia que rompe da terra brasHsira,
torna-a a eterna « desejada das gentes ». P6de-se
dizer que o encanto brasileiro estâ na aureola
de opulencia e de esperança, na doçura nativa,
no sentimento vago e indefinido que emana da
mysteHosa grandeza do Brasil. A seducçâo
começa no instante da descoberta, no se°
culo xvï, quando a energia da Renascença
impelle os homens a desvendarem o mundo



depois da grande epopéa libertadora do espirito
humano que, vencedor do terror inicial, subjuga
a natureza na armadura da sciencia e a apazi-
gua nos limites de uma arte serena e discipli-
nada. Desde o victorioso dominio portuguez,
o destino do Brasil se nxouparasempreeconti"
nuou a espiritualidade no mundo americano.

Pela sua gigantesca extensâo, pela sua popu-
laçâo dominante, pela cohesâo nacional, pela
ûdelidadp à cultura classica, que Ihe foi sempre

um traço caracteristico, o Brasil pôde realisar
soberanamente o seu maravilhoso destino hu-
mano. Portador do amavel esforço daquella
disciplina que venceu a natureza, conservador
dessas tradiçoes fecundas, o Brasil as torna mais
activas,maisenergicas, imprimindo-lhes orythmo
accelerado da America.

Como definir com justeza a elaboraçâo ame-
ncana nas camadas desse paiz formado pelos
tatinos ? Que é o espirito americano ? Sente-se

que ha no fermento americano uma modifi-
caçâo doconceitodacivilisaçao.Sera unicamente
o americanismo uma reacçâo contra o principio
qualitativo que é a materia prima geradora
do espirito latino ? Em todo o caso, teve
por muito tempo a signi&caçâo de uma ruptura
da tradiçao européa, e a America foi comprfhcn-
dida aingularmente como 6 continente do novo,



uma dvilisaçâo de base material opposta à
(avilisacâo espmtual da Europa, uma colossal
forjade trabalho e de transfonnaçâo dos velhos
valores da cultura.

Mais tarde, vem a revelaçâo do idealismo
amencano, e as suas syntheses sociaes, democra-
cia, egualdade internacional, poder do dinheiro,
excesso da força, rapidez da acçao, foram inter-'
pretadas como signaes do mysticismooriginario,
expressôes de uma dynamisaçao moral deter-
minada pela formidavel atmosphera physica,
creadora de uma cMUsaçâo de energia e de jus-
tiça.

0 mais intéressante problema da dvilisaçâo
brasileira seria saber até que ponto as formas
européas dos nossos.espiritos resistem ao mecha-
nismo americano, e como a vibraçao deste se
adaptaas tradiçôesda nossacultura.Dessa fusao
dos dois espiritos,latino e americano, resultaram
algumas soïuçoes de que o Brasil tem o segredo.
Na ordem moral, em peraHeIo com a indepen-
dencia de espirito, a ausencia de preconcei-
tos, a persistencia de humanismo e a claridade
do idealismo classico. Na ordem social, o prin-
cipio da egualdade, como base do direito pu-
blico, e a subordinaçSo do poder administra-
tivo à justiça. Na ordem material, o sentimento
do progresso indefinido, justificado pela victoria



do Homemcontra as resistendas formidaveisdo
mundo physico, a conciliaç&o da producçao
intensa, indispensavel as noyas sociedades,

com a qualidade que é o signal da perfeiçâo
das dvilisaçôes tradicionaes, a mcorporaçâo
da natureza à arte na realisaçâo da Cidade do
sonho, da luz, da cor e da phantasia,sublimemo-
rada do Extase.

A suprema belleza do paiz deslumbra o
homem nascido no seu mysterio, enfeitiçado
pelo seu quebranto. Nâo estarà nesse amor
physico do homeme da terra o segredo do patrio-
tismo brasileiro, que tem o sabor capitoso de
uma uniâo voluptuosa?

PRAGMATISMO BRASILEIRO

Depois de ter sido uma naçSo paradoxal-
mente classica, movida pelo humanismo e pela
imaginaçâo Utterana, eis o Brasil lançado no
extremo da opposiçâo à cultura intellectual.
Ha um pragmatismo que procura supplantar
todo o intellectualismo. Ha uma philosophia
de acçâo pratica, que dirige a energia brasileira
paKt os tr abalhos physicos da posse da terra c

para a accumulacâo da riqueza. Nesse sentido



o Brasil se americanisae se desintegrado cosmos
latino. Nâo ha maior perigo para a personali-
dade brasileira do que essa trajectoria animal
da vida. 0 nosso encanto estaria em ser uma
naçao americana com espiritualidade latina.
0 excesso de cultura séria um grande bem para
um paiz que s6 pela sciencia pôde valorisar a sua
natureza. Este momento do Brasil reclama o
maximo de instrucçao e de sciencia, que liberte
os homens da barbaria americana e da servidâo
européa. Os possuidores de tâo profundas, mas
adormecidas riquezas, devem disputar pela
intelligencia a verdadeira propriedade e o
livre goso dessas infinitas forças de acçao mate-
rial. 0 neo-pragmatismo brasileiro seria o
propulsor do nacionalismo, se a sua base fosse

a cultura scientinca. 0 grande fim da vida é
conhecer. 0 pragmatismo pode no Brasil fazer
do conhecimento a alavanca do dominio e da
posse da natureza.

0 QUADRO NACIONAL

Reforcemos o quadro da naçSo. Nâo permitta-
mos que dcntro deUc reine a aimade outrospovos
c a nos~a propria alma seja expulsa e, ex!"



lada da terra que lhe creou a expressâo ainda
incerta, mas ardente e luminosa. Emquanto nâo
tivermos, solidas, as fronteiras moraes da naçâo,
emquanto o quadro que encerra a patria nâo
for rijo e inquebrantavel, fechemos a porta a
invasao, defendamos a fragil muralha, solidifi-

quemos a argamassa, e sejatudo impenetravel
ao sentimento extrangeiro. A peior invasao
é a que se infiltra no sentimento, a que trans-
forma a alma, transmuda a poesia secreta da
sensibilidade, dà outro rythmo ao sonho, trans-
figura o pensamento.

Ha um destino geographico na terra brasi-
leira, ha o impulso do progresso material para
o qual o extrangeiro é util. Mas a alma de uma
naçâo nao esta n'um pé de café. Cuidado, eco-
nomistas, industriaes, negociantes, gentes tra-
ficantes, pelo vosso espirito de compromisso
nâo sois os zeladores da nossa personalidade.
E se nesse amalgama de sangue e corpos dispara-
tados, nessa confusâo de desejos e reaiisaçôes,
nâo fôrmos os mais fortes, a terra, onde foi o
nosso Brasil, sera mais rica, mais prospera,
espantarà o mundo com os sens prodigios indus-
triaes, porém jà nâo seremos nos. Tudo se
romperà no curso do tempo. 0 futuro nâo enten"
derà mais o passado.



0 NOSSO ESTYLO

0 escriptor da lingua portugueza julga que
todo o « estylo » esta na palavra. Essencial-
mente verbal, elle dà as palavras uma extensâo
exaggerada e um valor excessivo. Assim, s6
pôde exprimir o seu pensamento vasando-o
todo nas palavras, que formam phrases inter-
minaveis, sonoras e muitas vezes inuteis e des-
connexas. Ignora a suprema arte do silencio,

que tem o valor da palavra, como na musica
a pausa vaie a nota.

Esse escriptor nâo sabe que, além da arte
expressa, exterior, aquella que se vé ou que se
ouve, ha a arte interior, que é apenas indicada
pela palavra, pelo som, pela linha e pela cor.
0 traça na pintura deve evocar tambem o que
nao foi pintado e é a emoçâo secreta do
artista, aquella que elle reserva para o seu
sonho e o seu extase intime. 0 esculptor indica
no movimento da forma o que se vae prolongar,
o que nos solicitamos, que elle magnincou e
nao quiz dizer. Na musica é ainda a tona-
lidade mysteriosa que apenas se revela no som
enunciado, que nos faz imaginar e fundir,
pelo vago indennido da sua sensaçâo, ao Ua!



verso. Ha sempre em arte esse segredodo artista,
que 'é como a essencia da sua obra de arte. Ha
alguma cousa que nâo foi revelada. que estâ
antes e nos leva para o que esta depois. 0 que a
arte exprime claramente, é como uma ponte
entre dous mysterios,' o que vive profunda-
mente na alma do artista e o que vem depois da
obra de arte e nâo acaba nunca.

Para o escriptor brasileiro nâo existe "esse
mysterio, e se elle o sente inconsci~utemente, o
seu primeiro trabalho é eliminal-o e no fluxo
das palavras expandir-se totalmente.

Vejamos nessa manifestaçâo do estylo bra-
sileiro uma separaçâo essencial entre o escriptor
e a materia universal. 0 estylo deve ser uma
grande harmonia do mundo sensivel. 0 Bra-
sileiro esta separado desse mundo e procura
illudir a separaçâo pelas paiavras, que muitas
vezes nâo sâo a alma das cousas e sôam dispara-
tadas no ambiente universal. Falta ao escri-
ptor brasileiro aquella intimidade com o Todo
infinito, que se exprime pela arte. Elle nâo é
essencialmente artista. 0 escriptor artista deve
sentir toda a natureza como arte. Nâo ha as-
sumpto que nâo seja um aspecto do mundo
sensivel, e a sensibilidade do escriptor deve ser
completa. EUe sentirao mundo como um mara-
vUhoso espectaculo de fermas, de cûyes e de



sons, e cada palavra, cada phrase exprimirà
essa atmosphera transcendental, que sera adi-
vinhada, suggerida, e nos transmittirâ a emoçâo
suprema. S6 pela intensa e profunda vîbraçâo
de todas as moleculas do Universo em nés é
que se faz a transformaçâo da nossa propria
natureza em uma expressao de arte. 0 escriptor
nâo possuirà jamais o seu assumpto totalmente,
se Ihe faltarem esses dons de artista. Quando o
pintor traça uma linha e exprime a cor, sente-se
que o mundo se dilata, nâo se em formas e côres,
mas tambem em sons e sonhos. Assim, o artista
da pàiavra na phrase, na pausa ou no silencio
deve fazer vibrar o Universo inteiro como cor,
forma, som e pensamento. Deve saber que
no universo tudo se liga, que nada é isolado e
independente. A palavra deve reflectir uma
unidade de sensaçôes e o pensamento deve ser
integral. Todo o assumpto, por mais indifférente
e singular que pareça, intéressa ao conjunto das
emoçoes humanas, e o escriptor que nâo tem
essa emoçao inconscienteou essa comprehensao
esthetica, nâo é completo eparecerà sempre
limitado e inferior.

Nâo é a lingua artista, ou l'écriture artiste
dos trancezes, que se insinua nessa funcçâo
artista do escriptor. Este pôde usar da escripta
artista, e a sua phrase, o seuestylo ser deS-



ciente e nâo exprimir a emoçSo total do Uni-
verso. 0 que se procura é pela concepçâo esthe-
tica suscitar o verdadeiro escriptor, aquelle que
domine nao sômente o seu assumpto,mas tam-
bem a materia universal, e exprima a sua arte
intima, fazendo pela divina mistura da palavra
e do silencio perceber e continuar o mysterio
da vida inûnita.

0 TYPO BRASILEIRO

Formado n'um meio physico ardente, abra-
sado de sol, o homem brasileiro é magro, secco,
musculoso, porém sempre prompto a uma
incessante lacta contra uma natureza pujante,
que o quer dominar, avassallar. E' o velho typo
do caçador, do homem primitivo, que erra pela
floresta, que se sente perseguido pelas férase vive
aventurosamente, alimentando-se sobriamente
de fructos, raizes e caça. Os seus antepas-
sados europeus foram-se adaptando ao meio
physico e pouco a pouco perdendo no curso
das geraçôes a corpulencia planturosa ou a
placidez resipnada doi- bois, para se tornarem,
nos seus d~ccndcntesmestiços, o homem teitode

aço, o anima! de canella jBna, que deve vara!'



florestas, atravessar rios a nado, escalar mon-
tanhas e caminhar por longas, inRnitas e âridas
chapadas desertas. Esse typo de olhos fais-
cantes e vibraçôes acceleradas persiste no ho-

mem brasileiro moderno, civilisado, sempre
exaltado, ardente, voluvel e sensual, e cujc
esforço é um arranco, um impeto, que logo se
esvaece e é substituido pela apathia, pelo
désintéresse, pela resignaçao fatalista dos ho-
mens da natureza.

0 PARADOXO BRASILEIRO

0 Brasil geographicamente tem um grande
destino economico no mundo. As materias
primas do Brasil nâo sâo ainda de ordem intel-
lectual. Interessam à industria dos outros
paizes,para os quaes o Brasil 6 um productore
um fomecedor.

Tal naçao devia ser dirigida sobretudo
por homens de espirito industrial, homens de
realisaçâo das forças e das riquezas naturaes
do paiz.

Em vez d'istb, os dirigentes brasileiros sao
homens fora da realidade, homens de educaçâo
Ïitteraria, de espirito dassico~ alheios comple-



tamente aos assumptosvitaes da naçSo, àquelles
què encerram o seu destino humano e sao
preponderantes para o seu progresso.

Eis o paradoxo do governo brasileiro ho-
mens nâo preparados para a funcçâo de gover-
narumanaçâo de destino industrial governam
essa naçâo.

Mnas-Geraes é o paradoxo maximo. 0 solo
dessa regtao é de uma prodigiosa riqueza eco-
nomica os homens da politica de I~Rnas sâo
grammaticos, poetas e latinistas, e os melhores
sâo juristas classicos.

S. Paulo, felizmente, é dirlgido por uma elite
de fazendeiros, agricultores e industriaes. Os
homens antigos nâo sâo extranhos à industria,
è essa perfeita conformidade entre a capacidade,
a competencia dos governantes e o destino
social do Estado, é que mantem o progresso
de S. Paulo, o menos paradoxal dos Estados
brasileiros.

MEDITAÇÂO SOBRE A LINGUA
PORTUGUEZA

A perîeiçâo é o signal do começo da deca-
denda e da niorte. Na arte, na Htteratura, como



na natureza, a observaçSo nos demonstra a
verdade dt:sta lei da evoluçao universal.

A esculptura começou a declinar quando
attingiu à perfeiçao de Phidias. Praxiteles é um
admiravel esculptor de perfeiçao, mas a força
creadora estava extincta.A poesia latina morreu
com Virgilio, Horacio e Ovidio, seus perfeitos
mestres A poesia franceza chegou ao seu apogeo
na forma raciniana. Depois, mesmo com Hugo,
Musset. Vigny e Lamartine, nada renovou. A
lingua estava perfeita e definitiva. S6 mais
tarde, com Baudelaire e Mallarmé, tomou
nova feiçâo. Em Portugal, a lingua, que foi
pedregosa, dura e difficil, se foi apurando até
dar-Ihe Camôes a perffiçâo. Depois, a poesia
seguiu o rythmo camoiteano e nada foi creado.
Garrett é um romantico amaneirado. A
prosa protugueza tambem se fixou em Joâo
de Barros e Vieira; Herculano foi um perfeito
escriptor dentro da forma classica. Eça de
Queiroz teve a felicidade de trazer à litteratura
portugueza dons de vida. Foi um artista que,
ignorando a lingua, escreveu de um modo encan
tador, n'uma lingua espontanea e corrompida,
com certa liberdade, por lhe serem extranhos
os moldes classicos. E assim os principaes
defeitos do escriptor que é Eça de Queiroz,
contribuiram para ~vivaddade e a magia do§



seus livros. No Brasil a situaçâo da lingua
favorece o gcnio creador. A perfeiçâo ahi 6
difficil de ser attingida. Quem escreve na
lingua de Cam6es e Vieira e mesmo de Hercu-
lano ou Camillo, escreve uma lingua affectada
e postiça. A lingua exprime a grande desordem
da formaçâo nacional. Nesse tumultuoso rio,
varias correntes se despejam e as aguas sâo
turvas, porém violentas e bravias e as vezes
de uma livre e grandiosa belleza. A vida se
desenvolve em toda a natureza. Cada instante
6 uma nova amrmaçao do espirito. humano
sobre a inûnita materia, e as relaçôes se mani-
festam na phantasia das expressôes felizes,

novas, alegres de nascer. De toda a parte
chegam numerosas palavras, que se impôem
pela violencia, ou se aSeiçoam geitosas a at-
mosphera. Tudo é uma grande alluviâo, e a
terra é movediça. e o espirito alli sopra livre e
fecundo. Vindas da propria natureza mara-
vilhosa, vindas davida humanaque aUi se desen-
volve, ou vindas de longe, de remotas paragens,
encanto de uns, espanto de outros, as expressôes
da linguagem luctam, se repellem e afinal se
cruzam por instantes, até que novas expressôes,
novas formas, nâo cheguem e nao perturbem
violentamente a placida corrente que se havia
Ïormado. ? com a lingua assim vae o estylo.



movediço, tortuoso, sem regras, n'uma desor-
dem que irrita, mas que é um signal de infancia
ou de perpetua renovaçâo. E ainda nada se
fixou as velhas formas portuguezas sao absur-
das na terra incoherente e paradoxal do Brasil.
Ha uma liberdade suprema para se revelar o
genio litterario. E ha um immenso esforço
para attingir & perfeiçâo. E' o deËcioso momento
de uma litteratura, o inaravilhoso instante de
creaçao em que se lucta por fabricar de tantas
materias bellas e informes a obra-prima. E em-
quanto as raças trouxerem as suas expressôes
proprias, emquanto do solo e da civilisaçâo

que se forma, a linguagem for inquiéta, tumul-
tuosa, o esforço serâ magnifico, e soberbo o
espectaculo da creaçao ntterana mas, quando
naquelle mundo extranho tudo se fixar. e
uma sO raça, uma sô naçao, uma so alma alli
for dennitiva, e grande. e majestosa, e serena, a
perfeicâosera attingidae assistiremos ao começo
da morte t

VISAGENS DA LITTERATURA
BRASILEIRA

0 espirito dominante na litteratura brasî-
teira foi o do classicismo. Toda a nossa culto?~



foi sempre inspirada pela disciplina classica.
Os que escaparam a essa disciplina, foram os
extravagantes, os absurdes, os barbaros. E
sempre coexistiram na nossa producçâo litte-
raria duas correntes bem distinctas a dos inspi-
rados pelo gosto e pela cultura e mesmo pela
rhetorica classica, 'e os indisciplinados, trans-
bordantes e possessos. Aquelles, escriptores ou
oradores casti~os, artificiaes e extranhos ao
movimento sentimental do seu tempo; estes
outros, informes, chaoticos e incultes. Pode-se
dizer que nos primeiros se via a persistencia
do espirito portuguez em contrariar a nossa
natureza, e nos segundos o espirito de revolta
da raça em plena formaçâo, nessas explosoes
que exprimem a allucinaçao do terror e deslum-
bramedto e a fascinaçâo da miragem.

Ha uma grande lentidao da influencia euro-
p6a nas manifestaçôes litterarias portuguezas
e brasileiras. 0 romantismo veiu apparecer
em Portugal mais de vinte annos depois do seu
apogeo em França; o realismo tambem levou
quasi o mesmo espace de tempo para se tomar
portuguez. a Madame Bovary a é de 1859, o
Cïime do Padre Amaro », de 1878, e o « Mu-
lato a de 1880.

Houve um momento em que a nossa littera-
tura teve a apparencia do modelado classico,



Ë essa extravaganciaoccorreu ainda na aurora
da fonnaçâo nacional do Brasil. Essa « perfor-
maçâo ') litterana foi uma simples transposiçao
de Portugal ao Brasil colonial. Do artificialismo

apenas se salvou a inspiraçao lyrica de Gonzaga

e de Basilic da Gama. 0 nosso espirito ainda
esta muito proximo da natureza para chegar
à perfeiçâo. S6 attingiremos a esta depois de
termos dcsbravado a nossa matta. Até là,
a litteratura deve viver da nossa propria seiva
tropical e o modelado nesse instante é um arti-
ficio, que importa em traiçâo ao momento espi-
ritual do paiz.

Preconisar-se o classicismo como o canon do
estylo 6 um absurdo. Cada epocha tem o seu
estyloe nestese devemvasaras emoçôeshumanas
que se estylisam. 0 escriptor de hoje que escre-
vesse como no sëculoxvn,seria ridicule.Tambem
cada patria tem o seu estylo. A simplicidade
do caracter portuguez e brasileiro deve ser
vertida na litteratura. Evitemos o emphatico.
0 alexandrino é emphatico. Assim o Grego,
abundante de poesia, era extremamente har-
monioso e simples. 0 Romano é secco, e essa
seccura o leva à emphase, porque elle quer dar
pelas palavras e pelas imagens a expressâo que
tiâo Ihe vem naturalmente, a sensaçâo de
naturalidade que Ihe falta. No Brasil, o estylo



emphatico é uma prova de sequidao e de vazio;
é rhetonca em opposiçâo à poesia. Os Brasi-
leiros' nâo deviam ser emphaticos, porque sâo
poetas e lyricos.

JOSÉ DE ALENCAR

Rompendo com o classicismo portuguez,
Alencar affirmou a independencia intellectual
do Brasil. Tem-se dito que o « Guarany a é o
grito do Ypiranga da litteratura brasileira.
Pela primeira vez a alma brasileira canta
livremente, sem as cadeias da tradiçâo colomal.
A lingua incorrecta, exuberante, é a de uma
naç&o joven, que desapprendeu a disciplina
classica e gosa alegremente das pnmîcias da
liberdade. Em todo o poema sopra o espirito
da mocidade. No seu tempo Alencar foi o
mais brasileiro de todos os escriptores, por-
que Gonçalves Dias, apesar de todo o seu
nacionalismo e do seu indianismo, obedecia

ao rythmo classico, e se cantou Y-Juca-Pirama,
escreveu as Sextilhas de Frei Antâo. AIencar é
mais integralmente brasileiro e um escriptor
verdadeiramente americano. 0 seu romantisme
sépara. da inspu'acao européa pelo enthu-



siasmo tropical, que 6 uma expressâo opti-
mista de um povo possuido da grandeza do seu
destino. Os escriptores portuguezes da mesma
epochade Alencar, como Garrett ou Herculano,
sao inteiramente differentes do escriptor brasi-
leiro, como Portugal é differente do Brasil.

José de Alencar teve o privilegio de ser o
primeiro escriptor de synthèse que surgiu no
Brasil. Machado de Assis foi um immenso es-
criptor de analyse examinou os fragmentos
do mundo moral brasileiro, mas em nenhum
dos seus livros teve a força de reunir estes fra-
gmentos e dar a synthese da civilisaçâo
brasitëira; e por isso faltou a Machado de
Assis esse relampagode genio que teve Alencar,
quando no e Guarany B fixou o cyclo da forma-
çâo nacional do Brasil, o encontro do portuguez
e do indio no mundo tropical, a fusao das duas
raças, de que nasceu a alma brasileira.

OS PRODIGIOS DE ROUSSEAU

Chnsto e Rousseau sâo os dous accidentes
mais extraordinarios na historia do espirito
humano. A influencia de Rousseau ne Occi-
dente sô foi excedida pela do Christo. 0 chtis"



tîanîsmo transformon o mundo, creando e
inspirando um espirito novo, que mudou os
valores da moral, da politica, da intelligencia,
da sciencia e da arte.

E que fez Jean-Jacques Rousseau ? E' a
historia maravilhosa de um nuseravel, vindo
da dôr profunda dos pobres, accumulando em
si, inconscientemente, as surdas revoltas dos
oppriïnidos, possuido de uma sensibilidade que
leva a intelligencia ao paroxîsmo da agadez
e do deHrio. E a sensibilidadc de Rousseau se
tomou a sensiMMade da humanidade por
mais de um seculo 1 E' a sensibilidade de todo
o seculo dezenove, que começou por um mal,

a morbidez romantica, e acabou no desencanto
do idealismo, seu proprio creador.

E que fez Rousseau ? Quasi analphabeto
até aos trinta annos, começa a escrever aos
trinta e dnco. Esse revelador do sentimento
da natureza se insurge naturalmente contra a
desegualdade .social. Encontràra no principio
absoluto da egualdade a avalatica para a revo-
luçao de 89. 0 pamphleto que foi o « Contrat
Social », destrmu toda a sociedade classica,
gerada na edade-média e no feudaMsmo. Desde
entâo o mundo se tornou egualitario e Nberta-
ïio. Rousseau creâra a anm~Ma politiea. Tra"
zendo para a litteratura o sentimento da natu-



reza, jà percebido por Condillac, libertou os
espiritos do quadro em que girava até entao
o classicismo, em volta do homem e da vida
social do homem. Pelo naturalisme de Rousseau
o quadro foi alargado e a natureza incorporada
6 litteratura. Rousseau inspira Bernardin de
Saint-Pierre, Chateaubriand e todos os paiza-
gistas do livro. E' o pantheismo penetrando na
obra de arte. Eaevoluçâo é parallela na pintura

e mesmo na musica. Rousseau pelo seu natu-
rismo crea toda a escola da paizagem moderna,
em que a paizagem nâo é mais um accessorio
do homem e se torna o personagem da obra
de arte. Sem Rousseau e o seu romantismo da
natureza, Beethoven nao teria produzido a
Symphonia pastorale a musica desse tempo
permaneceria fiel ao classicismo de Mozart.

Cent Rousseau surgem dous personagens
novos no mundo a natureza e o homem livre,
na sociedade livre. E' toda a historia do espirito
humano no seculo dezenove.E que prodigiosa
transformaçao esses dous factores nao determi-
naram na evoluçâo social e na psychologia
humana 1 Foram duas forças absolutas, que o
genio e a doença de Rousseau fizeram desen-
cadeiar no mundo, até entâo limitadoe contido
pela disciplina de uma organisaçao religiosa,
que ignorava a natureza ou a fazia inimiga da



alma; que enquadrava o homem dentro da
sociedade, sua perpetua categoria. Rousseau
abaiou esse edi ficio,queveiu a serderrubado pelo
espirito rousseauniano da Revoluçâo franceza.
Foi um grande prodigio cumprido por um sô
homem. Essa destruiçao foi um acto de exalta-
çao, e o delirio de Rousseau se propagou no
mundo. E' uma revolta, umablasphemiaperenne
contra a vida, é a nao confonnaçâo do espirito
humano à fatalidade da existencia. E' a doença
de Gœthe, quando escreveu Werther, inspirado
no absolutismode Rousseau, é René de Chateau-
briand, é Obermann de Sénancour, é Corina, de
Staël, é Adolphe, de Benjamin Constant, é todo
Byron, é mesmo o transcendental Shelley pelo

seu pantheismo agudo. E' todo o romantismo
que transmudou os valores da vida e espalhou
o delicioso veneno de tristèza por um seculo
inteiro.

Rousseau é a doença do espirito. Façamos a
nossa cura do mal de Rousseau, voltando à
Grecia, comprehendendo o tranquilio segredo
do Parthenon, disciplinando o nosso espirito
pela geometria etema, raciocinando com Des-
cartes, investigando com Spinoza. E seremos
um com a Natureza, e seremos os domina-
dores de nos mesmos.



0 estylo que traduzirâ melhor a aima de
hoje nâo é o da esculptura nem o da pintura.
Esses estylos correspondiam & sensibilidade
antiga. como a esculptura da Grecia à pintura
da Renascença, « mais tarde o sentimento
da paizagem da natureza. infiltrado por Jean-
Jacques Rousseau, e que annuncia o advento
do pantheismona litteratura (RoasMau, Goethe,
Shelley). Hoje o estylo deve ser musical. Pela
musiea deve-se interpretar o Universo. Pela
musica deve-se exprimir toda a alma musical,
o sonho e a morte. E* preciso ao escriptor trans-
pôr em musica todos os valoresda natureza e da
vida. A musica é o rythmo mundo de que sô
o homem modemo possûe todo o segredo.

A Iliada é um desfilar de estatuas, em alto
e baixo relevo a Odysséa é um baixo relevo
que reproduz as anecdotas da vida na forma
secca, simples e austera da pedra. A Eneida,
fluida, é ainda arte esculptural. Dante mais
tarde inauguraa pintura, mas ainda se atem à
tradiçâo escutptural nos baixos relevos infernaes
e na construeçgo gothica. Racine volta ao puro
classicismo esculptural. Roussear. Chateau-

MUSICA



briand, Gœthe (burguez e domestico), Flaubert,
sao pintores. D'Annunzio 6 um colorista vene-
ziano. Os grandes estylistas musicaes sao os
poetas do seculo xix, e cada um teve a sua mu-
sica intima Lamartine, Baudelaire, Verlaine,
Mallarmé, Shelley, Keats, Heine.

Porque somos nos mais musicaes ? Ha uma
evoluçao das sensaçôes, que determina a predo-
minancia de certa arte ? Isto é, ha uma
sensibilidade que se transforma e se exprime
em uma epocha por uma arte e emoutra epocha

por outra ? Porque s6 chegou a musica ao seu
maximo de expressâo no seculo xix ? Ha uma
influencia de meio ? E tambem uma influencia
psychologica evolutiva ? Nâo foi o seculo xix
o seeulo do pantheismo 2 E nâo é a musica a
arte mais livre, mais pura, mais arte ? Nao tende
tudo ao universal ? Dizemus alma musical,
alma moderna, porque ?

A musica, incorporea, aerea, sem plastica,
procura incorporar-se no Universo, como 0
Amor se procura unir ao ser amado.

0 ROMANTISMO DE BEETHOVEN

Mo espdho magico do ~~m~~t~a~o vimos
em nossa epocha as imagens da edade média.



0 gothico revive na musica de Beethoven,
quando esta loge ao panthéisme. Assim, na
marcha funebre da a Erœca » desfilam os sym-
bolos gaeireiros da edade média, ouve-se a
gargalhada sarcastica das gargulas, e na parte
nnal um côro angelical, primitivo, arrebata o
herôe morto.

Apesar do seu romantismo, do seu seculo xix,
do seu gothismo, Beethoven é dominado pela
aspiracâo & alegria. Elle se liberta na arte, e a
sua arte tenta exprimir a natureza em triumpho
acima da dôr.

DEBUSSY

Debussy exprimiu a extrema sensibilidade
moderna por uma musicatidade aguda, pelo
senso do pittoresco, pelo requinte nervoso de
uma musica cerebral profundamente sensual.
0 caso Debussy nâo é singular nem isolado.
Nâo ha movimento artistico que nâo seja inte-
gral n'umaepocha. Debussyliga-se a Baudelairee
a Mallarmé comoaos impressionistasdapintura.
De MaNarmé tronxe o segredo da dîssonancîa,
que é o rythmo dos nossos nervos. Mas nâo cbega
a ter a crueldade baudelainana, o sadismo da



imaginaçao, a necessidade do soffrimento, a
infatigavel ancia do goso sem goso, que é a
desharmonia da loucura.

Debussy liga-se aos impressionistas,sobrctudo
a Claude Monet, na expressao fugitiva e vaga,
no esbatido das côres, na alegria do som, que
é a festa da cor,e por todo o luminoso pantheismo.
Mas, interpretando a natureza pela musica,
Debussy nâo attingiu como Beethoven e Bach
â essencia da musica. Sente-se que esta fora
e nâo dentro da musica. 0 artista maximo deve

ser o proprio assumpto da sua arte e nâo o
interprete. 0 poeta é a propria cousa, a propria
materia poetica que se desfaz cm arte. A poesia
que interpreta, que esta acima ou distante,
deixa de ser a poesia. Pela poesia tudo se con-
funde e une mysteriosamente, o poeta, as cou-
sas, o universo. Nâo ha. separaçâo para a inter-
pretaçâo do mundo. Por esse conceito, poetas
como Heredia nâo sâo poetas. E' poesia sem
a poesia. Beethoven é a musica.

FLAUBERT

Na literatura universal dous escriptores fo-

ram singularmente creadores Gœthe e Flau-



bert. Em cada livre fizeram surgir succes-
sivos novos mundos. Pôde-se dizer que morriam
em cada creaçâo e renasciam n'outra. Nada é
egual, nada se repete. Tudo 6 diverso e infinito.
Gcethe escreve a Werther », depois abandona
toda a sensibilidade romantica, que lhe vem de
Rousseau, e entra no classicismo, d'onde tira
o segredo antigo e nos dà « Iphigenia e mais
tarde « Hermann e Dorothéa ». Escreve as
e Affinidades electivas N, e crea « Wilhelm Meis-
ter », que é toda a sociedade moderna vista de
cima. E mais tarde publica « Fausto B. Tudo é
differente, diverso, e cada livro é um mundo..

Flaubert é tambem um creador de novos
valores, de novas expressoes da vida, e os seus
livros sâo mundos distinctes. Nada tem de com-
mum um com o outro a nâo ser a grande origem
creadora. « Madame Bovary ?, a Salammbô »,

~r< ~a* J<~ f~A- -t- t tf~-a « Tentaçâo de Santo Antonio B,oh variedadelEm
comparaçâo com esse creador, os outros escri-
ptores abundantes parece terem escnpto um s6
livro em muitos tomos. Balzac, apezar da sua
força creadora de typos e de vida, escreveu
um livro unico. Zola sempre se repetiu infi-
nitamente. Goethe e Flaubert sâo creadores
excepeionaes denovas, successivas e extranhas
sensaçôes e sensîbilidades.

Flaubert escreveu os seus livros acima delles.



0 escriptor nao esta dentro da obra. E' o artista
que domina o trabalho e nao vive a vida com-
mum, irregular. incerta da sua propria creaçâo,

e nao esta dentro della de um modo absoluto
e fatal. Nisso Flaubert nao procede como a
natureza inconsciente, espontanea e una. Como
Deus, elle créa de longe. E' o processo divino,

mas nao é o processo da natureza. Elle p~ que as
suas creaçôes sâo perfeitas e boas, e pôde se
repousar, ou mudar voluntanamente a força
da expressâo e crear o que quer! Por isso,
procede magistralmente, senhoril como um
distribuidor de graça e de vida. Por isso,
economisa a sua força e dà o que acha bom.
Assim exprime a virtude franceza, a razâo
economica que mede o esforço.renecte,aproveita
e arranja corn os seus meios o que é util e bello.

Flaubert é o genio francez, mais complète
que Voltaire. Deste genio da raça sô tres escri-
ptores se separaram Pascal, a quem a loucura
deu a allucinaçâo do infinito e que nao conheceu
limite & sua aima Rabelais, que teve a seiva
da Renascença e cujo cosmopolitismo liberalo
assemelha aos italianosda sua epocha, desenver-
gonhados e desembaraçados Victor Hugo, que
a Hespanha fez transbordante e gastador de
emoçôes e forças.



A TRISTEZA DOS « NATURALISTAS

Veado, ou oatudando, as obru de arte do natu-
ralismo, sente-se nellas uma grande tristeza.
Parece que esses artistas (poetas, romancistas,
esculptores e pintores) tiveram uma profunda
decepçao da natureza humana e que todas as
suas obras, sendo sobretudo humanas, reflectem
esse desencanto. 0 romantismo que o precedeu,
exprimiu nma grande melancoHa, como em
Chateaubriand, em Musset ou em Delacroix,
mas toda a sua obra foi de enthusiasmo, de
revolta, o que ainda é uma modalidadeda illusâo
n'uma ancia de sonho. 0 naturalismo, nao.
E' triste, porque para elle a realidade é triste.
Zola, mesmo o impassivel Flaubert, Maupas-
sant e Daudet sâo amargos e desilludidos
como Manet e Degas.

Depois da tristeza do realismo succéder un?
periodo de alegria, de viv~cidade na manifes-
taçâo artistica, como um retorno ao pa~a<
nismo, uma sensaçao de Renascimento.Veja-se
por exemplo a pintura sadia, colorida e phanta-
sista de Renoir, Monet e Besnard, a poesia de
d'Annunzio, Pm~ Fort e Henri de Régnier,

os romances de Anatole France e toda essa



peqnena litteratura franceza de Courteline e
TriStan Bernard.

VELASQUEZ

0 realismo de Velasquez, em contraste com
todo o mysticismo e a dôr da arte hespanhola,
tem a sua raiz na raça portugueza, de que Velâs-

quez é originario.
Essa excepçâo na expressao hespanhola 6

uma singularidade. Goya é mystico, satanico,
hespanhol. Murillo é o extase, o enthusiasmo
hespanhol Ribera, a tortura, é tambem hes-
panhol, e o proprio Greco se impregna da dôr
e da exaltaçao da Hespanha. Velasquez é a

realidade,a natureza sem interpretaçâo, é
Portugal.Haumagrande ausenciade imaginaçâo
na arte poriugueza.. Os portuguezes nâo sao
creadores ou poetas, sâo aates executores e
portanto artistas. Camôes é um supremo ar-
tista nâo tem imitar Vu'giEo, mesmo nas
suas grandes creaçôes, como o Adamastor. As

suas qualidades de invençâo mostrant-ee infe-
noMsàs suas quaHdades de exprimir, compôr e
modeïar. Eea de Queiroz, Garrett sâo artistas
de execucâo e pequenos creadores. 0 senti-
mento do realismo é perenne no espirito



portugnez. A arte de Velasquez, como a dos
Flamengos e Hollandezes, influe nos mode-
rnos. E assim o realismo portuguez se torna
uma expressâo da arte universal pela força do
genio de Velasquez.

MYSTICISMO PORTUGUEZ

Os pintores primitivos portuguezes interpre-
tam o sacrificio e a miseria de Christo como o
soffrimento, a desgraça, a tristeza da propria
raça portugueza. Christo é o povo portuguez
que soffre. Notae nesses retratos o aspecto phy-
sico do portugnez, a pallidez, o martyrio, o
abandono de tudo, o pobre portuguez que parece
o symbolo da pobreza, o pobre dos pobres.

1NEXPLICA VEL TRISTEZA

Porque me compadeço dos outros seres c
das cousas ? Porque sinto o que se denomina
tristeza ? E porque para um ser como eu tu do
nâo é indifferente, excepto o goso esthetico ?

Onde a fonte"da minha compaixao ? As raizes
da minha tristeza ?



Porque soffro e porque desejo ? E porque
nao existo sômente para a contemplaçâo e
o arrebatamento do espectaculo universal, e
o meu espirito é carregado da dôr extranha à
belleza ?

Explica-se o soBtimeato do amor, que é

a necessidade fundamental do ser que aspira
pela confusâo de toda a sua individualidade
desapparecer no Todo Universal e abysmar-se
no infindavel silencio da Inconscîencia.

Mas porque esse soffrimento que vem da
sympathia e se chama compaixâo ?

RABELAIS

Rabelais, surgindo em pïena Renascença,
nâo s6 representa como tambem traz em si o
« novo mundo e, que se revela com uma sangui-
nea energia. E* a canatha que sôbe, e em seus
livros Rabelais exprime esse formidavel movi-
mento qne vem de baixo para cima e transforma
a terra. Tudo ahi pullula vagabundos, his-
triôes, medicos, legistas, financeiros, soldados,
padres, monges revoltados, n'uma insurreiçâo
geral, que revoluciona a propria lingua, a enri-

quece de mil vidas e Ihe d& o e8p~endide colo-



rido da epocha. Em Rabelais o movimento
politico da Renascença tem o seu interprete
maximo, pois a sua a revoluçao ? nSo se limita
aos estudos, & arte, ao paganismo resuscitado;
é o despontarda nova éra, o advento do indi-
viduo é o homemnovo sem raizes, sem tradiçâo,
e dessa canalha rabeiaisiana faré mais tarde
a magnifica elite que, a partir do seculo xvi,
assombrarà o mundo no pensamento, na poesia,
na arte e na politica. E dessa elite os represen-
tantes sâo homens novos, fora de toda a aristo-
cracia, como Rabelais, ComeiHe, Molière, Ra-
cine, Shakspeare, Ariosto. A Revoluçao se
annuncia. Rabelais é o precursor do vagabundo
Rousseau.

CLEOPATRA E SALOMË

« JMBnha serpente do velho NUo », diz Antonio,
e Shakespeare synthétisa nesse verso a antigui-
dade da mulher, a sua eternidade tentadora e
a essenoa da volupia oriental.

Mas porque Salomé perturba hoje os homens
mais do que Cleopatra ? Sera porque Salomé
é ainda mais sensual, e s6 sexual e erotica,
ao passo que em Cleopatra se sentem a mtelïi-
gencia e uma expressâo de cnitura ?



0 prestigio de Salomé prova o accrescimo
de sensualidade no cerebro dos homens da
nossa epocha. Nessadeliquescenciaviril aemoçao
erotica elimina as outras emoçôes de volupia,
como as emoçôes de arte, de graça e intelligen-
cia feminina. Tudo se reduz ao erotismo puro,
à essencia da sensualidade. Nâo é a emoçao
da sensualidade superior propria do 'occi-
dente, onde o amor foi sacrificio e ideal, 'e o
excesso da castidade divinisou a mulher na
virgem vestal, na virgem christâ, na virgem
celtica. Com Salomé, e Cleopatra mesmo, o
Oriente enfeitiça novamente o Occidente. Cleo-
patra fala, discursa, crea a arte, a elegancia,
seduz pela palavra e com intençâo. Ao passo
que. o yeneno de Salomé é animal. Salomé
seduz, perturba, envenena, mata. Salomé nâo
fala, dansa. É uma attitude e toda ella des-
prende o Suido do erotismo, como umà arvore
verte o veneno.

IBSEN

Ibsen é o grande interprete do mundo mo-
derno, é o genio que exprimiu antecipadamente
o pcnsamento victorioso na guerra (o pensa-



mento secreto, a victoria do homem, do indi-
viduo). Como um puro determinista, Ibsen
vê na vida o individuo vindo da natureza.
A sociedade, categoria do homem, 6 um simples
accidente.

A Revoluçâo franceza e o seculo xix foram
precedidos pelo genio de Rousseau, que revelon

no « Contracto Social a grande alavanca des-
trnidora do passade a egualdade. Ibsen encon-
trou a nova e~pressao o homem, o ser humano,
s6, isolado, poderoso, a eu e o mundo a minha
propriedade » (Stimer). Nesse feroz îndividua-
nsmo estâ a genesis da nova sociedade. No
fundo, o que venceu nesta guerra foi o indivi-
dualismo. Se Ibsen tivesse possuido o genio da
forma e o fluido communicativo de Rousseau,
a sua « revoluçâo a nSo teria sido inferior.

0 pensador dominou o apostolo. Mas nesse
grande pensador o pessimismo do seculo xïx
deixou a sua marca. Ibsen se esforça por fazer
a alegria no espirito humano e tudo termina
em catastrophe e desolaçâo. A Ubertaçâo,
que é o ideal, é inattingivel. S6 a morte attràe
e liberta (Rosmersholm, Solness, Brandt, Hedda
GaMer).



À ESTHETICA DE UMA TRAGEDIA.

c Hedda Gabier a é um destino tragico. A sua
tragedia é quasi animal, a tragedia da sensi-
bilidade, a tragedia da dominaçâo. Hedda
Gabier é uma vontade que necessita vencer ap
forças humanas. De uma vida mesquinha, de

um circulo de ferro, em que as leis sociaes a
mantêm, uma mulher impulsionada pelo phan-
tasma da vontade, transfigurada pelo sonho,
desilludida, na va busca da eterna belleza, mal-
dita porque tudo em que toca se mancha e
apodrece, foge pela passagem angusta e liber-
tadora da morte. É Hedda Gabier e a sua ins-
tantanea tragedia. 0 drama esta na fatalidade
substancial do temperamento dessa mulher,
na sua incompatibilidade irremediavel com a
sociedade, nâo sô com a que a sorte lhe pre-
parou, mas com qualquer outra.

1*

0 genio de Ibsen nos affirma nesse drama ma-
gistral que s6 ha tragedia no que é insoluvel
para o destino humano. Toda a arte inspirada
nos problemas sociaes é precaria, e a tragedia
ahi é passageira uma simples e mesmo imper-
ceptivel inclinaçâo da esphera moral basta
para resolver todos os dramas familiares e eli°



minar de!les o interesse permanente. A soluçao
dos conflictos humanos é a morte pelo frio das
obras de arte, que s6 vivem do calor fugaz e
enganador das theses sociaes. Em Hedda Ga-
bler ha alguma cousa de insoluvel, portanto uma
tragedia eterna, como nâo ha soluçao humana
possivel para Prometheu e Hamlet.

Esta a essencia da tragedia antiga no imperio
de uma fatalidade tenebrosa, inexoravel, que
esmaga a existencia humana ? Sera a tragedia
moderna o vàrio, doloroso e inquietador drama
da vontade ? Se Hedda Gabier é uma vontade
que necessita vencer as forças humanas, Pro-
metheu nâo é uma vontade que necessitavencer
as forças divinas ? 0 conflicto na tragedia grega
é com os deuses aqui, com os outros homens.
Nem na fatalidade, nem na vontade esta o
elemento essencialmente tragico de ambos os
dramas. 0 fundamento é esthetico, e nâo ha
arte onde a impressâo se pôde reduzir a um
conceito. Elimine-se a fatalidade das tragedias
antigas e a vontade do drama moderno, a sen-
saçâo esthetica subsiste a mesma, indifferente
e exclusiva. Um conceito equivale ao outro e a
essencia nâo foi alterada. A fatalidade antiga
provinha do sentimento religioso a vontade
moderna é a illusâo do livre arbitrio e vem de
um erro philosophico. Essa vontade é um sorti-



legio da natureza implacavel e o determinismo
de querer equivale à noçao antiga da fatalidade.
Além de tudo isto, aiém da consciencia, é que
estâo a arte e a atmospheraolympica do prazer
esthetico.

Se Hedda Gabierpudesse expandir livremente
a sua personaHdade, saciar os seus illimitados
e desenfreiados desejos de dominio, trans-
formaria o mundo, subjugaiia as outras exis-
tencias, reinaria no silencio, espectro soberano
e desdenhoso, exclusiva fonte de vida e de arte.
Unica e o mundo a sua propriedade 1 Mas na
impossibilidade de attingir a esse maximo de
belleza, s6 a libertaçâo pela. morte, supremo
anniquilamento da illusâo e ainda sarcastica
aSirmaçâo da vontade indomavel.

Como em todo o theatro de Ibsen, ha alguma
cousa mais interessante em Hedda Gabier do
que a manifestaçao dessa personalidade ex-
tranha e fascinante é a obra de arte que é

esse drama. No theatro, como nos romances,
os conflictos da moral, os problemas da vontade
ou da intelligencia s6 valem quando cream a
emoçâo esthetica. 0 proprio destino humano,
o a tragico quotidiano », nos deixamindifférentes,

se nelles nâo ha a fonte benefica do prazer
esthetico. Quaesquer que sejam as intençoes
de Ibsen, a moralidade, a politica dos seus



assumptos e dos seus personagens, o que im-
pera nos seus dramas, é a arte. De todo esse
maravilhoso theatro o que subsiste nâo sâo
os problemas, mas sim o que ha nelle de vida,
a milagrosa Mpresentaçao da vida, que é a

eessencia da arte. E tal é a força de vida nos dra-
mas ibsenianos que, uma vez postes em acçao,
fazem nascer o prodigio de uma mysteriosa
communhâo esthetica. E o instante sagrado
em que o genio do auctor se vasou na alma dos
varias seres da sua emoçâo, em que o interprete
vive n'uma tremenda realidade uma existencia
de outrem e o espectador vê passar deante dos
olhos todo um mundo de formas, de ima-
gens que, irrepressivel, se desenrola dentro do
espaço finito, arrastado impetuosamente pelo
tempo subtil e violento. Emquanto Hedda
Gabier, viva, ardente, na tragedia do instincto,
procura domar as oppostas forças humanas e
como uma maldita se debate contra a silenciosa
fatalidade que a subjuga, e salva na morte o que
thé resta de sonho e de desejo, o espectador
possuido desse infinito prazer da arte, que nos
arrebata além das contingenciasda vida, sente-
se unico e 0 universo seu espectaculo.



A MORTE DE RENAN

Renan nâo foi um pensador do seu tempo
e por isso nSo foi respeitado pelo tempo. Renan
envelheceue o seu pensamento nâo teve a força
de crear uma corrente de idéas quetransformasse
a sensibilidade humana. Porque o pensador
que nao antecipa o seu tempo pela idéa, nâo
viverà no futuro. Aconteceu que o maravilhoso
escriptor, que foi Renan, nâo compreheudeu a
grande revelâcâo intellectual que a biologia e
as sciencias naturaes trouxeram ao seculo xix.
Renan permaneceu, depois da revoluçâo de
Lamarck e de Darwin, como um pensador de

uma epocha anterior, uma mistura de encyclo-
pedista e humanista do seculo xvm. Os seus
assumptos jà estavam mortos, quando elle os
lançou alegremente, crendo tornal-os etemos
e gloriosospelo fluido da sua phantasiade bretâo.
Engano 0 que faz perdurar o pensamento é a
sua intima correlaçâo com o tempo, que elle
brota no cerebro humano. Discutir sérîamente
theologia, livre arbitrio, depois de Lamarck,
é virtuosismo, puro exercicio rhetorico de
amador literario. As obras de um Platâo, de

um Thomaz d'Aquino, de um Descartes



ou de um Spinoza sâo immorredouras, porque
exprimem o verdadeiro pensamento do ins-
tante historico em que foram produzidas.
Ha uma eterna seiva que as alimenta e as faz
vivas, como documentos da evoluçao intelle-
ctual. Sao uma epocha. As obras de Renan fica-
ram à margem da corrente que transformou o
espirito humano, quando o delicioso « padre »

procurou reanimar ou destruir pela sua magia-
de antigo theologo renegado os phantasmas
do velho mundo religioso.

Por essa epocha appareceu em França o
espirito critico de Taine. E ahi vive o seculo xix
no methodo scientifico, no determinismo, na
incorporaçao da biologia âs idéas geraes da
philosophia. É um edificio robusto, construido
com as pedras do seu tempo, e Ëcarâ como o
testemunho vivo da livre critica de um seculo
desencantado. E Renan vae-se 1.

NIETZSCHE E A SUA ALLEMANHA.

Nitzsche6 um parvenu, e esse prurido de appa-
recer se manifesta na ostentaçSo de cultura.
na dedamaçâo em atta voz, na intençao de
refazer, de renovar.



Nietzscheexprime esse novo espirito do Alle-
mao, que no fundo é parvenu. Elles julgam ter
o segredo do futuro. Para elles toda a França
estâ exgottada. É preciso crear o novo. Elles se
apoderaram do que a B~ança produzia de mais
modemo para se mostrarem adeantados e pro-
gressistas. 0 maior enthnsiasmo delles era jus-
tamente pelo que a maioria dos francezes
t~norapa.

A França tem a tranquillidade firme e estavel.
EHa marcha sem alarde, descobre e crea sere-
namente. Sabe que tem o segredo da dvilisaçao
portanto, s6 o que sâe do seu espirito é perfeito,
bom e razoavel. Eis oinstinctofrancez, resultado
.da Razâo e da Sabedoria.

Nâo precisa de proclamar que elle inventon,
que fez o noco, porque todas as expressôes de
d~ilisaçao que eUe dà ao mundo, sâo justas e
naturaes.Ë o que dévia ser e o que era esperado.

Nada parvenue, a dvilisaçâo na França é
absoluta, inteinça, integral. A unidade de cul-
tura se desenvolve sem estorço, comtodaan&tu-
ralidade, de accordo com as forças profundas da
unidade nacional.

Qnanto differente a AHemanha modema, no
sem fnBar de renovar, de expandir-se, de dominar
e de ostentm* Ë sempre c barbaro, o grosseiro,
que a ci~ilisaçao deslumbra e que ao menof



verniz de cultura se julga ultra-civilisado e
d'ahi um paroxismo de expressâo, um prurido
de novidade e uma necessidade de brilhar.

Pôde-se concluirque o prestigio da Allemanha
no mundo foi devido à decadencia das elites

aas naçôes modemas e que o seu successo foi
grande nas cousas de ordem secundaria.

0 DRAMA SCIENTIFICO DE CUREL

Eis um intellectual sem intellectualidade.
Curel pensa e se esforça em pensar, vulgarisa a
sciencia ou melhor as hypotheses, mas nâo
exprime a synthese de um pensamento, acima
e além da sciencia, o que constitue a expressâo
intellectual superior Eis um artista sem
arte; ora, o que faz viver a obra de arte é a arte,
o vago, o mysterio do infinito, que o pensamento
ou a forma podem suggerir e evocar. As peças
de Curel sâo essencialmente didacticas, theses
para discussâo, ensaios para contradicçâo, em
que o elemento arte nâo conta, e por isso mor-
rem de frio. Curel é o genio dos meios cultiva-
dos, dos meios saMos, e quanta banalidade,quan-
tos cocsascnii~hccMasnesse theatroscientificoi
Apesar d'isto, Curel teve o merecimento de



ter trazido & literatura as suggestoes da philo-
sophia naturalista, mas sem a envergadura de
Rosny, em que prédomina o sentimentoartistico.
Curel nâo é um escriptor; falta-Ihe o dom de
creaçâo pela palavra ou pela phrase. Sente-se
que permanece sempre o estudante, o homem
de mtençao, que quer produzir a obra de arte.
Tudo nelle é voluntario, pouco espontaneo,
nem instinctive, nem imprevisto, nem emo-
tivo. Como a todos os anthropologistas, falta
a Curel o senso philosophico. Ë a philosophie
sem a philosophia.

SHAKESPEARE E 0 TEMPERAMENTS
INGLEZ

0 Inglez exprime o seu temperamento ou
pela força, ou pelo conrco excentrico, ou pela
sensïMene. Um espectaculo complète na Ingla-
terra deve-se compôr de athletas, palhaços
e sentimentaes. Shakespeare é bem inglez,
quando nas suas peças, mesmo as mais tragi-
cas, interpreta genialmente essas faculdades
collectivas da raça. No seu theatro ha sempre
o, clown, jograi e mystificador, o hercules
saxâo que exhibe a sua força physica e unï



maravilhoso sentimento lyrico, elevado ao ma-
ximo da expressâo humana.

A ALMA DOS POVOS NOS SEUS
DIVERTIMENTOS

Um povo, ou melhor o caracter de um povo,
se revela no seu divertimento preferido, porque
é ahi que se manifesta a sensibilidade collectiva.
Na Hespanha o divertimento popular é a tou-
rada, selvagem, cruel, sensaçâo dolorosa e pun-
gente. Na Italia é o canto, serenada sensuat e
poetica, Veneza e Napoles, as saturnaes de
San Giovanni em Roma, que exprimem o sen-
sualismo religioso e pagâo. Na Fiança é o thea-
tro, manifestaçao do espirito social artistico
e literario. Na Inglaterra, a corrida de cavallos,
os sports, o exercicio physico provam a anima-
Rdade juvenil, a necessidade de transbordar
a força physica. Na Allemanha as cervej arias
sâo palacios onde corne, bebe e dansa um povo
sensual e voraz. Em Portugal é ainda a dansa
popular, o canto que acaba em nostalgia e tris-
teza. No Brasil o carnaval é a alegria collectiva,
todo um povo louco, n'um frenesidyonîsiaco~

que se harmonisa com o sol e o mar.



0 SEXO TRAGICO

É paradoxal procurar-se resolver serena-
mente a questâo social feminina, essencial-
mente perturbadora. Desde longe na nossa
memoria familiar a imagem da mulher é domi-
nante. As figuras fundamentaes da avo e da
mâe sobresâem âs dos homens. 0 matriar-
cado esta na raiz da sociedade. Mais tarde a
mulher é o sexo tragico, guarda da vida e das
suas fontes, é a força por excellencia do cosmos
que attràe o homem. Vencida, fascina-o ven-
cedora, destrée-o. Geradora e conservadora
da tragedia essendat da vida, é o traço da uniâo
entre d homem e o Universo. N'uma ancia
dolorosa, o homema busea mcessantemente,e se
della,se separa, a sua dôr é incommensuravel,
porque é a quebra da unidade, a volta ao pavor.
0 fremito do permanente desejo, que abrasa
a vida universal, é o elemento tragico que per-
pétua, divinisa e anniquila a existencia. E

nâo é para ella tambem o sexo tragico o homem,
que é todo o destino da muiher ?



0 MOVEL E 0 IMMOVEL
NA PHYSIONOMIA HUMANA

Pelo rosto humano se conhece a fixaçâo das
raças. Na Europa desde muitos seculos a phy~
sionomia das gentes é a mesma. A pintura nos
revela que o Francez de hoje nos seus traços é o
mesmo que o Francez da Renascença.A expres-
sâo pôde variar com o tempo e cada traço
exprimir a sua epocha. Nas raças em formaçâo
essa immobilidade nâo existe. Tudo é movel

e em perpetua transfôrmaçao. Nada mais
diverso de um Brasileiro antigo que um Brasi-
leiro modemo. Tudo é differente as linhas,
os votumes e as representaçôes do rosto. 0
cruzamento das raças impôe essa infinita
modincaçâo, e, como o caracter, a belleza nâo
tem o mesmo senso que tinha ha apenas cin-
coenta annos.

A MYSTICA DO CHRISTO

Na vida symbolica do Christo ha uma inque-
brantavel unidade com o Universo. Christo,



na sua peregrinaç&o na Terra, se julga uma
emanaçao divina. o proprio Deus sob a forma
humanaem missâo providencial.A sua vida inte-
rior é a expressâo infinita dessa uniâo absotuta.
Tudo o que é relative é por elle rejeitado. 0 seu
espirito vive no absoluto. Nem ossoffrimentos
que lhe infligem, nem o martyrio corporal têm
a força de arrancal-o da sua mystica illusâo.
Tudo o que a humanidade, a natureza humana,
p6de Ihe apresentar de delicioso, de tentador,
ou de doloroso, para o arrancardeste estado
mystico, é inutil. Christo permanece Deus,
unido ao Todo divino, infinito eeterno. Humano,
elle era indifferente as dores humanas, as lamen-
taçôes das mulheres que o seguiam, 6s nuserias
dos homens que acreditavam no seu poder
sobrenatural. à propria piedade maternai. Nada
tem a força de o reter no mundo relativo da
consciencia humana. Elle é o filho de Deus, elle
vive do sopro de Deus e esta na mâo de Deus.
Mas, um instante, Christo soffre a maior dôr
humana é quando na cruz, no extase do sacri-
ficio, que elle julga necessario para a sua missâo
divina, se sente abandonado. É a separaçSo da
sua consciencia da inconsciencia universal.
É a quebra da unidade essencial; e Christo se
julga um ser, e o Deus outro ser. Elle chora
na immeosa tristeza de se sentir sô, rôto o mys-



tico encanto da unidade absoluta com o seu
Deus. E nesse indizivel instante, antes da
morte, que é o silencio da Dôr, Christo é pela
primeira vez humano e soffre o horror que lhe

vem da consciencia da sua separaçSo de Deus.

ESTE INSTANTE DA ARTE

.Na pintura o que se espraia é a decoraçâo.
E nessa phantasia do colorido, rebusca-se,
diverte-se, brinca, uma arte facil e superficial.
Parece que o artista se comprazno exaggero da
forma e da cor. 0 espirito cubista soprou por
toda a parte e nâo foi inteiramente nocivo. 0 cu-
bismo trouxe à pintura maior largueza e maior
precisâo de desenho pela representaçâo total dos
volumes. Ë o seu principal serviço à technica
artistica que interessa naturalmente à sensibili-
dade.

Como explicar essa superûcialidade em um
instante tâo tragico do destino himano ? Parece
que o artista hesita deante do abysmo e dis-
farça, brincando com a forma, a cor p o som.
A esculptura obrigada a commemorar a Tra-
gedia começa a fazer o movimento para a tris-
tcza. Pobre esculptura 1



Na musica domina o mesmo enthusiasmo
de colorido e de decoraçâo. Mas emfim pôde-se
dizer que a unica maniïestaçao de mocidade,
de espirito novo, no mundo, depois da
guerra e durante a guerra, é a musica moderna
franceza. 0 movimento foi iniciado anterior-
mente por Debussy, cuja revoluçSo tecbnièa
foi mais consideravel que a de Wagner.

Dado o signal de partida, o genio francez
expandiu-se livremente em musica. É uma
total renovaçâo da emoçâo e da technica. Uma
arte superior, ardente, fecunda, joven, liberrima,
dominadora, jamais escrava da sensibilidade,
como foi a arte romantica da Allemanha nas
suas expressôes sobre-humanas de Beethoven e
Schumann. Se ainda nâo houve a revelaçâo de
nm genio superior, ha uma geniatidade colle-
ctiva uma, unidade de intelligencia verdadei-
ramente surprehendente. Nenhuma arte em
França se rejuvenesceu como a musica. É na
musica que se deve vêr o que a guerra trouxe
de revoluçâo e de liberdade. A poesia ainda esta
em Régnier, Valéry e Claudel, o romance em
Gide, Rosny e Proust. A pintura faz um esfprço
extraordinario, mas a preoccupaçâo de exterio-
risar denota a fraqueza da inspiraçâo. 0 cu-
bismo é lateral e insufficiente. A esculptura é
ainda anthropologica com Rodin ou classica



com os outros. S6 a musica traduz plenamente a
sensibilidade de hoje e annuncia a grande vi-
ctoria do espirito humano nesta lucta animal e
moral que foi a guerra.

A GUERRA, A ARTE E A LITTERATURA

0 maior esforço humano realisado na grande
guerra foi o excesso de espiritualidade que
transbordou dos instinctos animaes, deu idea-
lidade à lucta dos povos. Esse idealismo reper-
cutir-se-â na arte e na producç&o literaria ?

A renascença esperada, o facto novo resultarâ
do cataclysmo da guerra ?

As convulsôes politicas, as guerras, nem
sempre determinam transformaçôes espirtuaes
e sâo causas de novas correntes artisticas ou
literarias. Recorramos à historia da cultura
franceza, que é a mais unida e a mais estudada,
para nos esclarecer sobre esta consequencia que
paradoxalmente se attribue as guerras, sobre-
tudo quando tomam proporçoes de uma catas-
trophe universal. Depois da sua formaçâo, a
nacionalidade franceza correu alguns graves
perigos, porém os tres instantes mais séMos

para ella foram o do seculo xv, quando se pro-



duziu o maravilhoso caso de Joanna d'Arc,
o dà Revoiuçâo franceza, deante da colligaçâo
monarchica européa, e ultimamente na repe-
tiçâo da invasâo barbara dos germanos, de que
Sedan foi o inquietador preludio do drama que
se decidiu no Marne. Nas anteriores crises
nacionaes os factos politicos ou nâo agiram
logicamente na literatura e na arte, ou nâo
agiram de forma alguma. 0 milagre de Joanna
d'Arc annunciava uma floraçâo de idealismo.
Foi o contrario que se deu. Nesse periodo a
literatura foi de inspiraçao mediocre, burgueza
e realista. Nenhuma epopéa, nenhum surto
de imaginaçâo, nenhuma renovaçâo da poesia,

a nâo ser a de François Villon, trinta annos mais
tarde.

A Revoluçâo franceza devia suscitar uma
literatura revolucionaria, extremamente livre.
Surgiu uma literatura reaccionaria, religiosa,

a literatura dos emigrados ou adversarios do
espirito da Revoluçâo. como Chateaubriand,
Benjamin Constant, Madame de Staël, André
Chénier, Bonald, Joseph de Maistre.

A uma explosâo de energia como a da Revo-
luçâo e de Napoleâo, corresponde uma litera-
tura de desalento, do mal do seculo. Sob
certes aspectos, o romantisme começouporuma
reacçâo religiosa e legitimista. Stendhal foi o



espirito representativo do curiosidade scienti*
8ca que caracterisa o seculo xix, e esse espirito
livre s6 surgiu trinta annos depois da Revolu-
çâo. Nâo seria extranho que ao mysticismo da
guerra dos nosses dias se seguisse, como um
excesso de animalidade humana, uma literatura
positiva, realista e desabusada.

Nenhum laço logico prende a manifestaçâo
artistica aos acontecimentos de ordem politica.
C que provoca e determina a transformaçâo
do sentimento artistico, é a evoluçâo da cultura.
Todo o movimento literario ou artistico é pre-
cedido de um movimento philosophico. Se as
guerras, as revoïuçôes de toda a ordem,sâocausa-
das porumaprofunda corrente de idéas em con-
uicto, pôde acontecer que estes factos sociaes
influam na intelligencia collectiva e inspirem
uma nova sensibilidade; mas a causa primeira
é sempre aquella mutaçâo de cultura geradora
do pensamento.

A grande guerra poderà determinar. um
movimento intellectual novo e original, porque
estaguerra nâo foi simplesmenteuma lucta entre
naçôes que se disputavam a preeminencia,
uma querella de supremacia e amor proprio.
Foi sobretudo o coufficto de duas formas da
civilisaçâo, de duas e.stheticas, de duas philo~
sophias e tambem de dois direitos antagonicoss

~5.



o direito romano, que se tornoua forma juridica
do mundo occidental, e o direito germanico
que é ainda a armadura do espirito allemâo.
Desta vasta e profunda lucta pôde resultar
uma nova esthetica mas esta deve remontar
ao impulseintellectual,que foi a razào primordial
da victoria da civilisaçâo, que melhorrepresenta
a cultura do nosso tempo, esta cultura é a que
inspira a arte.

Certamente que a philosophia, a arte e a
religiâo, como interpretes do enigma do Uni-
verso, nasceram ao mesmo tempo nas origens
do espirito humano mas a disciplina philoso-
phica, que no começo se poderia confundir
com a religiâo, constituiu-se antes da arte e
esta recebeu a sua influencia.

Depois que as primitivas cosmologias, fati-
gadas de explicar o Universo pela indagaçao
das causas finaes na interpretaçâo da substan-
cia unica, restringiram as suas cogitaçôes à
mechanica inicial, que dava a formula do movi-
mento e do repouso, a cultura mathematica
subordinou os phenomenos do cosmos. Foi
a primeira 'isciplina que organisou a intelli-
gencia do mundo. A arte, as suas leis e os seus
preceitos reflectiram essa cultura mathematica,
precursora de uma esthetica que nâo se limitou
as manifeistaçôes da emoçâo, mas que se esten-



deu à vida intégra! do homem. Viveu-se, pen-
sou-se, idealisou-se, segundo o senso mathema-
tico, o numero, a linha, a forma. A arithmetica
e a geometria methodisaram tudo, deuses,
homens, cousas, musica, todo o pensamento,
toda a religiâo, toda a arte. 0 Parnaso foi

uma construcçao geometrica, MerarcMca, or-
dcnada a sua architectura, imagem e reflexo da
architectura humana a musica foi a medida,
o espaço, o numero a poesia, tambem o nu-
mero e a ordem. E como o sentimento é pro-
fundamente mathematico, a arte por excellen-
cia devia ser aquella que fosse mais geometrica,

a architectura, com a esculptura seu annexe,
artes representativas dos volumes. Os templos,
as casas, exprimem em linhas e formas a
mathematica do universo. Ha uma disciplina
geometrica que limita a sensibilidade, torna
fria a imaginaçâo e procura na impassibilidade
da figura, que se ergue no espaço, reproduzir
um aspecto da eternidade. Por esse sentimento
mathematico explica-se mais a arte grega do
que pelas condiçôes do meio.

Ha uma unidadc de cultura em todas as
epochas da historia. A arte grega devia fatal-
mente receber a influencia do espirito mathe-
matico do seu tempu ordenador do cosmos,
cujo sentimento vago e indefinido, transcen"



dental â sciencia. se manifesta pela linha, pela
forma, pela cor e pelo som. E como a pintura
é a menos mathematica de todas as artes
(porque a musica é o numero) n'uma epocha
de cultura geometrica como a da antiga Grecia,

a esculptura e a architectura deviain ser as.
artes plasticas predominantes e a ausencia de

uma grande pintura grega tem afinal a sua
explicaçao na theoria da unidade da cultura
e daprecedenciada idéa philosophicaem relaçâo
ao sentimento artistico.

Alguns seculos depois desse grande moments
da Grecia, a explicaçao mathematica do Uni-
verso perdeu o prestigio, e outras interpretaçôea
philosophicas vieram explicar o cosmos e modi-
ficar a vida humana. 0 sentimento do mysterio
tornou-se mais agudo percebeu-se que, aient
da esphera geometrica, além do triangulo,
além do numero, havia o infinito innumeravel
e toda a tragedia da existencia dos homens foi

a intelligencia desse insoluvel enigma. 0 que se
chama a edade média é a angustia do espirito
humano desencadeiado da antiga disciplina
mathematica e ululando nas perdidas trévas
do mundo o seu desespero de resolver o enigma
do Universo. A arte se resente dessa anciedade.
0 inexpressivo, a frieza, a sereni dade sao
substituidos pela expressâo da sensibilidade



exaltada. Os monumentos como que perderam
o senso do equilibrio estavel e sao como as pro-
jecçôes do delirio espiritual. Procura-se descon-
certar as leis da geometria na poesia, na archi-
tectura e em todas as artes plasticas. Foi 3~

philosophia de tempo que inspirou a artc go-
tnica e a poesia de Dante, filha da theologia de
& Thomaz.

Nessa remodelaçâo do universo em que des-
vairou o espirito humano, era conseqacuteque
este se indagasse a si mesmo, levado pelo prô-
prio excesso da investigaçâo, que o împelliu
a penctrar no mysterio do infinito. Aponta o
humanismo a revelaçâo do homemcomo centra
da natureza, e a humanisaçâo da natureza, que
é o encanto do pantheismo do cantico das crea-
turas de S. Francisco de Assis, annuncia a
aurora da Renascença. Desse movimento espi-
rituat que restituiuaohomemasua graça.oseu~
genio, resulta essa cultura humanistaque brilha~

na poesia de Petrarca, nos poemas dos trova-
dores, na erudiçao e na arte. Tudo é humano.
tudo é expressâo de sensibilidade humana,
E nenhuma arte plastica pôde traduzir melhor
essa diversidade da expressâo do sentimento
do que a pintura, a arte porexcellenciado Renas-
dmcnto. É no traço da Sgura humana que se-
pensa exprimir a ancia da eternidade. A escul-



ptura tambem segue o movimento para a expres-
sâo renuncia à impassibilidade classica. A ar-
chitecturarepete com mais largueza a concepçâo
geometrica grega; nessa volta ella obedece ao
movimento de cultura que, desdenhando as
allucinadas indagaçôes medievaes, se circums-
creve ao que é humano e social. Humana,
sempre humana, é toda a Renascenca.

0 influxo dessa cultura se prolonga por longo
tempo. As modiucaçôes politicas do mundo
o seguiram de perto, mas nâo Ihe alteraram a
essencia. Os imperios se transfotmaram, o
mundo se alargou, as guerras se perpetuaram,
a arte e o pensamento nâo se modificaram por
esses movimentos de superficie. 0 humanismo
tudo dominou, e o que se chama classicismo é
unicaménte a proeminencia do interesse hu-
mano na obra de arte, a projecçâo das paixôes
do homemna ordem social, em que elle se enqua-
drou.

Sô mais tarde essa cultura, que deu ao homem
uma posiçâo universal, foi substituidapor outra
interpretaçâo mais vasta da,vida, a que se ini-
ciou na philosophia da natureza de Condiilac.
0 pantheismo medieval, precursor da Renas-
cenca, propurou humanisar a natureza; a phUo-
Bophia de Condiilac tornou o homem natural,
tealisando a « naturaçâos do homem. Naverdade.



6 ella que précède e inspira o movimento lite-
rario, cuja iniciativa se attribue à sensibilidade
de Rousseau. Dessa cultura philosophica vem
a iransformaçao da sciencia, o advento da cul-
tura biologica ou naturalista e o pantheismo
na arte. Os maiores representantes da poesia
e da literatura, Goethe, Shelley, Balzac, sao
inspirados pelas idéas da philosophia natural.
Nâo tarda a cultura biologica a se espraiar em
todos os dominios da intelligencia. A concepçâo
de Lamarck, revigorada por Darwin, explica
muitos dos enigmas do mundo, e essas revela-
çôes precedem o movimento artistico dos nos-
sos tempos. 0 homem passa a ser o descendente
de outros animaes, o ultimo élo de uma escala
biologica, que participa da essencia natural dos

seus antepàssados. Essa explicaçâo scientifica
domina todo o seculo xix. A arte deve fatal-
mente ahi se inspirar, para ser a interprete da

nossa sensibilidade. Todo o pensamento que se
propôe à v: da, deve obedecer a esse mesmo
rythmo philosophico. É o que toma magnifica

a arte de Rodin. mterprete dessa explicaçâo
anthropologica do homem. prolongamento dos

seus formadores animaes, integrado para sempre
na natureza.

A musica, por ser a mais vaga das artes, nâc
se subtràe ao influxo philosophico, à corren!



<ias idéas que modificam a sensibilidade.Mozart
traduz bem o humanismo do seculo xvm, a
.graça da vida social, como Watteau a reflectiu
na pintura. Beethoven exprime o pantheismo
<!e Rousseau, a melancolia do seculoxix; Wagner
segue essa mesma dilacerante concepçâo pan-
theista na paixao e no pessimisme universal,
<que absorve os velhos deuses germanicos. Ora,
Debussy tem a sensibilidade de um esthetismo
naturista, que parece vir substituir aquelle
movimento philosophico, dando ao mundo uma
interpretaçao puramente espectacular, que é
a concepçâo esthetica do Universo.

0 pensamento projecta-se na arte para existir.
A philosophia, que Bao~N<&,n5c ser& vida.
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