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PREFACIO 

Atompanhando ás vezes como curiosos, cerias discussões acon
tece-nos, a todos, ás vezes (e isso é até banal) que certas opiniões, 
em ittidas pelos contendores, suggeriram-nos conceitos ora favoraveis 
a algum ou a ambos os contendores, franca ou ligeiramente diver
gentes de um ou de ambos, ora simplesmente differentes, embora 
não desfavoraveis; e subsequente desejo de emittir os r.ossos ~roprios 
juizos e communical-os. 

E' a razão da genese do presente estudo. 
Ultimamente se tem desenvolvido nos paizes neo-latinos um 

certo espírito de analyse dos respectivos vernaculos, o qual tem dado 
logar a intere5santes estudos, e a interminaveis discussões, a innume
ros artigos, a numerosos escriptos quer em periodicos quer em livros, 
etc. e sobretudo a um incalculavel divergir de opiniões trazendo como 
inevitavel consequencia uma incommensuravel confusão e deplorabi 
lissima anarchia. 

Essa divergencia net'n sempre só se manifesta de individuo a 
individuo, mas, e ahi está o mais curioso do facto, nota-se até nas 
opiniões do mesmo ind ividuo, que variam no decorrer do tempo sem 
que êlle dis:>o pareça consciente. 

Ainda mais. 
Na mesma obra do mesmo autor veem-se ás vezes, para não 

dizer sempre, duas opiniões inteiramente oppostas exharadas no mes
mo volume, até :-:a mesma pagina, na . mesma Unha ou na mesma 
clausula. · 

Procuraremos dar, no decorrer da presente, alguns exemplos ty-
picos dessas contradições. · 

Algumas das nossas notas já muita vez terão sido feitas pelo 
leitor. 

Apezar da critica a outrem dirigida, estamos, como os criticados, 
no mesmo caso e sujeitos como homens ás mesmas contingencias e 
entrando na arena incorremos nas vicissitudes e nos perigos delta. 

Seremos victima de erros inconscientes como o foram os que 
observamos antes de tomar parte na lucta. 

Homo sum et nihil humanum a me alienum puto. 
Algumas vezes, afim de fugir á aridez do assumpto, procura

mos empregar a fôrma narrativa ou de dialogo entre imaginarias po
lemistas de sorte a repousar o leitor variando a nossa exposição. 

Bahia, 1912· 
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Primeira Parte 

Considerações sobre divergencias grammaticaes 

11 

Citar classicos 

Ha muita gente que para decidir qualquer coisa em portugue:b 
consulta classicos. 

Não ha duvida que é um processo excellente, quando se tratann 
de palavras classicas, de expressões literarias, sinão para resolver, ao 
menos para analyzar o problema; facilitando-lhe indirectamente a re
solução. 

Procurar, porém, justificar, com exemplos de classicos, coisas 
que os classicos não podiam conhecer é de um anachronlsmo ultra· 
comico. Como é possível citar Camões, o Padre Vieira, Manuel Ber
nardes, etc., a proposito de termos de telegrapho, de microbiologia, 
de machinas a vapor, de aviação, de automobilismo ? 

Pois ha quem o faça. 
Citam-n'os a proposito de gaz, de ferrovia, de cholera mo1hus, 

de hepatoptose, etc. 
Tudo quanto citarem ou disserem não póde ter valor, por mais 

correcta que seja a expressão citada. 
Está tudo muito bem, mas não se applica absolutamente ás 

condições de hoje. 
Haverá quem 

nos chamavam a 
assim proceda, 

procure nos diccionarios latinos como os Roma-~ 
polv01a. Não será porém quem a descobriu que 

Poderão, si quizerem, tambem procurar em Plutarcho como é que 
Pericles nomeava as commissões dos intermediarios entre os grevistas 
das ferro-vias gregas e o ministro da viação, correios e telegraphos, 
ou traduzir os radiogrammas da esquadra atheniense captados pelos 
receptores dos dreadnoughts persas. 

Não contestaremos o direito de taes pesquizas, que aliás em 
nada offendem á moral nem aos bons costumes. 

Lembrem-se apenas estes pesquizadores que de tudo o que pre
cede nada existia em Portugal e muito menos no Brasil, salvo a he
patoptosis, com outro nome ou mesmo sem nome, assim como as 
primeiras substancias explosivas; menos explosivas todavia, do que o 
humor, de certos polemistas, embora mais mortíferas. 

Mesmo em terrenos onde as estações são justificaveis, os exem
plos ,tirados dos classicos raramente conduzem ?. uma solução plena
mente satisfactoria. 

Os classicos pódem, isso mesmo até certo ponto, justifica! cer
tos modos de exprimir; mas é muito mais difficil condemnar, servin
do-se delles, uma composição logicamente architectada, não se oppon
do á índole geral do vernaculo. 

Ha, além disso, um outro inconveniente nas citações. Devido ás 
differenças das epochas e de estylo, um pequeno fragmento, tal qual 
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é uma citação, é muitas vezes inintelligivel, como provaremos adiante, 
e tanto mais quanto rnenor for a citação. 

A significação vulgar de um grande numero de termos mudou 
completamente mesmo quando a palavra conserva (ainda hoje) tambem 
o seu sentido primitivo.*) 

Os classicos fallaram, como nós fallamos, como fallaram os nosso~ 
descendentes, uma língua em evolução. 

D'aqui a 200 aqnos a sua língua será sómente intelligivel para 
os eruditos, como a nossa sel-o-á tambem depois. E depois nem isso 
mais. Fossem fallar aos classicos em armadura elles só veriam um 
cavalleiro de ponto em branco, nossos filhos pensarão com esta pala
vra em electro-imans, machinas electricas ou lambem em couraças de 
dreadnoughts, em construcções de cimento etc. 

E assim quanta coisa mais ... 
Ha pouco tempo um conhecido escriptor portugues, grammatico 

e polemista, emittiu entre outros, um conceito sobre o emprego de 
uma certa expressão que elle considerava um brazi!eirismo e anti elas· 
sico, desafiando mesmo a que se podesse encontrar em um unico es
criptor portuguez aquella expressão. 

Surgiu entre nós um distincto contradic:tor (Heraclito Graça), que 
entre muitos terrenos de polemica e divergencia apontou nesse ponto 
um numero enorme de exemplos classicos, daquella expressão con
demnada pelo philolügo lusitano, citou a mais não querer escriptores 
modernos de além mar e até o proprio adversario se não nos falha 

"' a memoria. 
E como o grammatico portuguez apontava negativamente a Ca

mões, o seu interlocutor reuniu uma collecção de citações do proprio 
Camões, usando da expressão tida como brazileira e até parecendo que 
o poeta só dizia dequelle modo, pois de outro os versos ficariam até 
quebrados. 

Ora o adversario treplicou, é verdade, por um livro bastante vo
lumoso. Mas lambem é verdade que, apezar de numerar os artigos de 
sua !replica, não acceitou a polemica senão em outros pontos em du
vida e silenciou sobre o capitulo do escriptor brazileiro onde este re
futava a sua condemnação principal. Uma grande discussão provando 
a inexactidão de um insignificante conceito. 

Entre nós, ha tempos, houve uma outra acompanhada disputa entre 
duas altas mentalidades, duas respeitabilíssimas autoridades, sobre col
locação de pronomes. 

Sahiram a baila todos os classicos portuguezes ... e afinal de 
contas nós outros espectadores só o q'le conseguimos saber é que os 
contendores eram eruditissimos na sua leitura, pois tanto um como 
outro citam-nos a mais valer, e vimos mais que os classicos tudo 
dis!:eram. 

E logicamente não podia deixar de ser assim, pois, os classicos, 
----::-:--c:---: *) A palavra indolencia significava outr'ora •ausencia de dôr•, expressa hoje 
por anesthesia, insensibilidade. 

Modernamente quer dizer sobretudo preguiça e o velho sentido (unico exclu
sivo) quasi desappareceu, se não se perdeu de facto. 
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os fabricantes da lingua, tinham tamhem os · seus localismos, osr $eus .. 
peculiarismos e como eram os productores ou geradores ou não se
guiam outros classicos anterio;es a elles, produziram e geraram como 
quiz cada um, divergente ou contradictoriamente. 

Tambem eram homens como nós e lobos contra lobos. 
Dirvergiram entre si, ~orno hoje fazem os actuaes, _contrariando 

as vezes adrede; outras vez.es inconscientemente, o modo vulgar ou o 
geralmente acceíto. O que é certo porém é que elles escreviam (e 
certamente lambem -fallavam e até modulavam a voz), floreando a ex
pressão de modo bem differente de hoje. 

Em relação á pronuncia observemos as infinitas variedades de ma
tizar as vogaes e até a mesma vogal, conforme os Jogares, não só de 
um paiz ou uma língua a outra, mas nos limites do mesmo paiz ou 
idioma. 

As variações no tempo são pelo menos tão grandes quanto ás 
produzidas no espaço. 

Hoje mesmo o a fechado em portuguez pouco proeminente, no 
fallar do wl do Brazil, confundido com o a aberto, no modo de pro
nunciar do norte do nosso paiz tem, entretanto, um'<\ sonoridade surda 
especial e bem caracterisada em Portugal. 

Assim lambem acontece com o o e espe:ialmente com o e, vo
gal esta cujo som na me.;ma palavra, no mesmo paiz, varia considera
velmente. 

A palavra vermelho tem um ~rande numero de variantes para 
cada um dos seus ee. 

Algures pronunciam o segudo e quasi aberto, como se dá em 
peito, leite, etc; sendo mesmo a ultima pronunciada em certos Jogares 
laite. Isso se dá no mesmo tempo. · 

O que não seriam as variações no decurso da evolução da lingua? 
Certamente que os diphtongos re e re latinos, confundidos am

bos no e, differenciaram-se primitivamente na língua erudita. 
No decurso do tempo e segundo os Jogares, vemos pois que o 

e Ja teve talvez cinco sons differentes em portuguez, reduzidos hoje 
a trez: o aberto, o fechado e o breve, que os brasileiros frequente
mente convertem em i e que os portuguezes tornam mudos como em 
francez. 

Notando intelligentemepte essas variações de pronuncia, os poe- . 
tas classicos adoptaram, por uma especie de consenso tacito, em cer
tos casos, uma certa maneira de fazer soar a vogal na declamação do · 
verso e que vinha a ser uma pronuncia intermediaria, na qual o e 
tinha um som menos aberto; o que era causa de se poder na poesia 
rimar entre si, sem grande inconveniente, algumas palavras terminando 
em syllaba com o e fechado, ou com o e aberto. 

Assim é que a rima de cego e socego, ceus e Deus, etc., eram 
não só permittidas, mas soavam bem; coisa impossível hoje, no Bra
sil aó menos. Um exemplo desses, embora de natureza differente, é a 
rima, possível na pronuncia de Portugal, impossível na do Brasil, de 
bem e mãe, alem, tamhem, etc. 
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Por abuso e licença, falsamente baseado nos classicos que ap
parentemente autorisavam isso, é que, posteriormente, rimou-se indiffe
rentem~nte o é aberto com o e fechado, sem altender, por ignorancia , 
:! particularidade acima referida. 

Nenhum bom poeta fará isso hoje com as syllabas de som já 
fixado na linguagerr. corrente, apezar de classicos, tal como o ingente 

. Camões parecerem servir de exemplos dessa rima. · 
O mesmo se dá em relação a certas synalephas e elisões fre

quentes nos classicos, possíveis na pronuncia lvsitana, mas wntrarias 
·~ inteiramente á brasileira. 

lnnumeros outros items poder-se-iam apresentar relativamente á 
arte poetica das eras anteriores comparada com a hodierna. Ha enor
mes differenças nos processos da linguagem; differenças tanto mais 
accentuadas quanto mais afastada de nós é a epocha do trecho con
siderado ; no verso e na prosa. Os classicos não pódem set vir sempre
com exemplos de estylo a imitar e sim a conhecer, a analysar - e 
frequentemente a evitar, se si quizer fa'ar aos vivos de hoje em dia. 

As obras primas que elles produziram constituem um todo ho
mogeneo (considerando cada uma de per si), do qual nada se póde 
alterar nem separar, sem deformar o todo e sem fazer perder ao tre
cho isolado a sua significação esthetica e o seu caracter antigv. Mes
mo as incorrecções apontadas faze·m parte essencial do conjuncto" 
esthetico. 

_. Pela mesma razão não podemos enxertar em um período de· 
hoje certas construcções classicas. 

.r; 

Consideramos um exemplo de pedantismo inintelligente citar 
como erros crassos de Camões o «Mas morra á~ rNãos de brutas 
gentes » como outras assim. 

Não ha correcção possível sem erros estheticos gravíssimos ; 
muito mais graves do que o que se procura corrigir, dado mesmo 

· que aquillo seja realmente um erro. O que se deve unicamente dizer 
ahi é que aqiiellas palavras juxtapostas sôam hoj11 menos bem. 

E isso mesmo é susceptivel de contradicção. 
Não é só a euphonia que varia de lingua a língua, de Jogar a 

Jogar, dentro dos limites da mesma lingua, ou confórme o tempo. , 
Tudo varia, tudo evolúc. E não seria sómente aquelle trecho 

que destoaria do modo correcto da expressão hodierna. Nesse parti
cular, aquella citação, pondo de parte a pretensa cacophonia do mas 
morra, não differe sensivelmente do falar actual. 

Ha uma infinidade de clausulas, de periodos, de capítulos in
teiros que, extrahidos do todo a qt~e pertencem seriam difficilmente 
acceitaveis no estylo actual, para não dizermos mais. 

Quem dirá na conversação familiar de hoje e mesmo no verso 
do mais extravagante estylo, aquella tirada inicial dos Lusíadas (aliás 
bellissimamente sonora) mas onde o complemento directo enche duas 
estrophes, menos dois versos, e o verbo principal só vem no decimo 
quinto verso? 

8 
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Quem mais empregará Taprobana na linguagem corrente? 'f. 
entretanto Ceylão não tinha então outro nome em portuguez. 

«Armas e varões ou barões sublimando um novo reino que 
edificam além da Taprobana» não tem sentido para um sertanejo, nem 
mesmo sem hyperbaton, suppondo mesmo um sertanejo inielligente 
como os ha. Varão até para o analphabeto brasileiro não passa de 
augmentativo de vara; Varão de metal, quasi sempre ferro, para gra
des ou vigas. 

E' .obvio que os Lusíadas não foram escriptos para sertanejos 
analphabetos, que apen.ts citamos como representantes da ling~.:agem <.J 

vulgar actual. 
Essa língua . a dual, mesmo vulgar, emprega, ás vezes, locuções de 

origem erudita e scientifica, absolutamente extra ou anticlassicas; to
davia correctas ou não condemnaveis, embora não encontradas em 
Camões. 

Assim os nossos analphabetos conhecem muito bem o sublima
do corrosivo. Este, porém, Camões não se referia a elle nem mesmo 
o cónheceu. 

Pelo que alguem dirá que sublimado nessa ultima accepção não 
é portuguez e citará Camões e a significação de sublime? 

Não. Do mesmo modo que não se póde exprobar a Camões 
um verso por não ser construido segundo as regras euphonicas 
actuaes, não se póde tambem obviamente incriminar as locuções mo
dernas nem certos neologismos com a autoridade dos classicos. 

Bahia (Continua) 

Sylvio D.' Froes 

p A historia · da Margarida , 
~~~~~====~=====~~~ 

Vou visitar a minha pobre. 
, lem disse-me minha mulher en

trando em meu escriptorio. Eu es
tava a ler; tirei do livro os olhos 
e despedi-os pela janella ao ceu e 
ás arvores. O ceu era azul, limpi
damente azul ; as .arvores muito 
verdes dormiam sob o banho de 
luz intensa. 

Estou quasi em ir comtigo 
- Pois vamos. 
-- Vou apanhar o chapeu. 
E sahimos. Com pouco come

çamos a subir a rua Kopke em 

demanda da e:asa da Margarida, a 
qual fica do outro lado do mor
ro, na virada da Mosella, naquel
le quarteirão das Bananeiras. 

A situação, e sobretudo, a sau
de da pobre Margarida preocttpa
vam tanto minha mulher que ela 
não teve cansaços para subir a 
longa ladeira do morro, nem de
tenças para admirar a paizagem 
magnífica que se desenrola da al
tura donde se veem bocados da 
cidade surgindo da verdura exube
rante dos morros. 

.. 
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seu jrac elegantissimo. Quem será? 
Algum advogado brilhante, um 
diplomata qualquer em evidencia 
na orbita dos salamaleques ? Al
gum político de nomeada ? Quem 
será ?.. . E' um crente que vem a 
fallar a Jesus... E tanto basta! 
Ajoelha-se: - elle não tem me
do de adorar o seu Deus ! Pouco 
a pouco imperceptivelmente quasi, 
a ligeira camada d'essa pequenina 
vaidade tão commum nos espíritos 
não de todo affeitos a uma seve
ra disciplina moral-soffreu a be
nefica influencia do divino confa
bular. 

Sempre se lucra em conversar 
com Jesus ! A possível idéia de 
parecer ridículo a quantos alli o 
encontrem n'uma attitude de pre
ce, foi complet1mente subjugada 
pela noção da presença de Deus. 
Sente-se outro homem agora ! ca
paz de bem alto proclamar sua 
fé! E' a terceira vez qLe procura 
o tabernaculo depois que se alis
tou na Associação. Elle que nos 
idos tempos de collegial sempre 
se ufanara de sua fidelidade ás 
pratic:1s religiosas sente cada vez 
mais que algo existe de superior, 
infinitamente superior, ao mundo 
em que até então vivera pontilhao· 
do de ironias rumurosas o esgri
mir racin iano da phrase ... 

Passados minutos o segundo 
adorador ergueu-se. Como o primei
ro, ao genuflectir, percebe que al
guem se approxima. Jesus não fi· 

, 'I cara so ... 
* 

* * 
Agora, no cahir da tarde, um 

silencio extranho parece descer lam
bem, derramando pela quietude do 
templo a uncção da piedade mys
tica ... E ali i, fronteira ao Divino 
Prisioneiro, humildemente prostra· 

da, a gentil visitante começou de 
orar. Em alguns minutos seu espírito 
se inflam ma ... E lia pensa na terra , 
desejando o céo... · 

Dá-se n 'aquella alma de vinte e 
poucas primaveras o phenomeno 
de psychologia maxima que é o 
impulso inicial da vocação esco
lhida. Ella pensa, reflecte, sonda e 
hesita ... 

Deixar tudo ! Ainda hontem seu 
pae, nas effusões de um coração 
benigno pareda abrigar uma inten
ção tão ju~ta ! .. Apresentara-lhe o 
primo, cavalheiro, polido, elegante 
e perfeitamente installado com os 
seus diplomas e os seus contos 
de réis . .. Ha muito que ella o 
percebera. Mas para que tudo isso? 
Porque essa teimosia em "deixai-a 
amparada" quando seu coração, 
para viver, não necessita de um 
conforto alheio de int.imidade tão 
grande como é o casamento-união 
indissoluvel de dois seres n'un~ 
mesmo vôo para ideal identico? .. 
Porque? E' tão feliz com as suas 
rosas, os seus li vros, o seu piano, 
o seu pá pá e o seu Deus! .. E o 
primo, tão elegante, tão impecca 
velmen te distincto nas suas manei . 
ras polidas, comprehenderá todo o 
alcance "d'esses pequen inos nadas" 
constitutivos, entretanto, ela sua fe 
licidade como esposa e mãe ? Sim, 
não é de hon te m que el!a o con
hece... Elle dança bem, fez um 
curso de explendor, é querido, es
timado, feliz... O mundo como 
que lhe offerece nas delici as da 
vida os seus gôzos opimos . .. Mas 
é só! Alem d'isso mais nada, is~o 
é, o materialismo rrio, o positi
vismo do tedio para a su'alma que 
já se habituou ás primícias do 
sonho!.. E todo o ~eu ideal, cons
truido de lagrimas secretas e an
tegozado talvez pela perspectiva 
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de um sacrifício sublime? .. Mas 
quem sabe ~e não está em erro? 
E lia não tem mãe ... E' n'essa hora 
tão decisiva para um destino de 
mulher que mais necessario que 
nunca se faz sentir o maternal affe
do! Só •.• 

O proprio Padre t\lberto, seu 
director de tantos atmos, parece 
hesitar n'uma prudencia extranha ... 
E seu pae? Vae desgostai-o talvez, 
vae contrariar de ma eira tão viva 
a energia inquebrantavel da sua 
vontade de aço? 

Elle que sabe quere':, elle que se 
affirma um forte, lhe não ~aria tão 
singular proposta se não tivesse de 
antemão a certeza humana cie um 
resultado feliz! Só ... absolutamente 
só! .. E é necessario resolver! .. Tem 

· receio... pensa, reflecte, sonda e 
htsita! .. Se der o sim é a mudan
ça radical, é o transtomo perenne, 

é toda a sua personalidade de mu
lher que se amesquinha pelo vio
lentar dos seus mais candidos affe
ctos! .. Não! ella não dará o sim!.. 
Mas se der o não é o alheiamen
to, é a destruição do seu lar, o 
seu lar, de vinte annos, feito de 
rosas, de livros, de musica e de 
um amor tão puro corno a pu
reza immacula da hostia que ella 
adora--o amor de Jesus! Ha ruídos 
de passos pela nave deserta ... E' 
necessario partir! Então, no si
lencio da ·hora, a gentil visitante 
ergueu-se. E see-uiu! Para não mais 
voltar talvez, porque levava n'alma 
o supremo impulso que faz da vida 
um sublime holocausto, um glo
rioso mar~yrio de arroor, de candu
ra e de perr · ~ão moral-pela re-

. I nuncta ... 

Rio, 7-1-20 
Lazaro de Jesus 

Ainda mais. Nem com os cla&sicos, nem contra ellcs se dPv&m 
defender ou condemnar indiscriminadamente archaismos ou neolo
gismos. 

As fontes da argumentação devem e pódem ser outras, além da 
citação pura e simples d'este ou d'aquelle classico. Dizer de algum 
ente caro: Alma minha gentil, é, apezar do muito citado cacophato, 
um bonito achado poetico. Os substitutivos propostos hoje, afim de 
eliminar a incorrecção apontada, enfraquecem todos a imagem do 
poeta. 

Ninguem dirá hoje porém, ao menos na linguagem corrente, 
que esse ente se partiu no ~entido em que o poeta o emprega, aliás 
mui logica e etymologicamente usado no seu tempo. 

Poderíamos proseguir com essas comparações. Limitemo-nos 2•0 

inicio das duas mais conhecidas producções do maior dos autores 
portuguezes e passemos a alguns outros tomado~ ao acaso da aber
tura a esmo dos livros classicos. 

Julgamos superfluo prevenir o leijor de que nosso intuito (se-

,. 
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gundo inesperada e falsa interpretação que nos deram) não é obvia
mente ridicularizar os autores citados. 

E' apenas o de fazer sentir fortemente as divergencias do expri
mir antigo do actual. 

Na descripção da fonte do Satyro, de fr. L~z de Souza, vem o 
seguinte trecho o qual é justamente tido como bom exemplo de estylo~ 

«Cae a agua, por não pejar a praça, em um pequeno tanque ... » 

Apoiando-se ahi, não é licito condemnar um modo de dizer 
mais moderno, como por exemplo: «Para ou afim de vão se espa-

n lhar ou espargir pela praça, cáe a agua em um pequeno tanque ... » 
O primeiro que se afastou desse mbdo classicamente usual de 

exprimir um motivo soffreu a pecha de gallicismo. Entretanto a se
gunda maneira exemplificada é muito mais corrente e usual na actua
lidade, apezar àe imitar o francez. 

E' mesmo provavel que um er.criptor de hoje dispensasse como 
inutil a razão de não pejar a praça, limitando·se a dizer simplesmente~ 

«A agua corre para um pequeno tanque». 
Não carece obviamente esclarecer o leitor sobre a razão de ser 

do tanque; pois o leitor de hoje não se póde (ou pelo menos não· 
é licito ao autor) suppôr bastante ingenuo para que seja util explicar
lhe que os tanques foram feitos para conter agua ou (líquidos); isto· 
€, para impedir o seu conteúdo de se derramar ou espalhar pela cir
cumvizinhança. 

Julgaria o autor . citado imprescindível dar claramente a entender 
ao leitor que sem o pequeno tanque a praça ficaria pejada ? 

Seria difficil conceber como tão pequeno tanque seja sufficiente
para impedir uma grande praça de ficar pejada. 

Essa causa da con,trucção do tanque, dada pelo autor, seria 
inintelligivel si não fosse mais adiante o mesmo explicar que em se-· 
guida a agua escôa-se para outro ponto, isto é que se trata de um 
«reservatorio alimentando uma fonte inferior», como se diria hoje. A 
clausula por não pejar a praça só tigura no período a modo de tro· 
po, para arredondar . a phrase e dar-lhe na leitura em voz alta (fre
quente naquella época) um rhythmo uniforme, mais suave ao ouvinte;. 
tudo de accordo com as idéas estheticas do tempo, completamente
diversas das de hoje, nesse particular. Hoje seria aquillo considerado 
viciosa redundancia, com o modo hodierno soaria mal a ouvidos finos 
e aristocraticos da época. 

Manuel Bernardes, que aliás, é um dos que mais se appro
xima do falar moderno, referindo-se á vaidade feminina, diz : «São
necessarias até as nuvens do ceo, para a primeira agua de Maio, que 
opináram, fazia o carão lustroso . .. » 

Essa agua de Maio a tornar · Lustroso o carãa de uma gentil 
menina seria hoje uma expressão de máu gosto. 

E', que o tal carão naquelle tempo queria dizer epiderme. 
Hoje é Ul!la cara grande ou .. . uma reprehensão. Hoje aliás 

ninguem acha bonito o lustro dos carões das mulheres que os classi 
cos ou as sua c; mulheres e filhas tanto pareciam apreciar; preferindo-se 
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como muito mais estheticas, a cutis sedosa do rosto, a pelle avellu
dada das faces, a epiderme apecegada no semblante ou uma physiono
mia fresca dos carões lustrosos das avós lusitanas que para isso se 
banhavam com a primeira agua de Maio, isto é, a das primeiras chu-
vas o'u aguaceiros primaveraes. . . · 

Hoje é o pó de arroz que empregam para deslustrador. 
Pois as meninas de hoje aqui têm tanto medo do sol como de 

chuva lustradora. 
E tant@ epidermes como cutis parecl!m-nos mais euphonicos e 

mais assetinados que os decantados carões lustrosos. 
Tomaremos em seguida esta clausula que, dada com o exercício 

de leitura em voz alta encerra uma cilada na qual a maioria dos jo
vens cáe facilmente, deixando ele fazer uma pausa entre as palavras 
maior e grande. 

E' do Padre Vieira, aliás bem conhecida. 
«A pena do caso maior grande é, e que devêra ser mui temida, 

e respeitada; mas, como estas penas se ouvem tantas vezes e nunca 
se vêm, são tão mal criadas como nós estamos experimentando . ·.·" 

Naquelle tempo a pena do caso maior era expressão juridica
mente commum. Mas· o caso maior, grande, como o epitheto de mal 
criados, hoje seria, mesmo como experiencia, de máu agouro para um 
examinando que não levasse recommendação ao examinador. 

Ninguem diria hoje que se ouve deltas em vez de ouve-se deltas 
falar. A não serem os adjectivos temida e respeitada todo aquelle 
período, sob o ponto de vista moderno, está singularmente archite
ctado; para o erudito tem, porém, o sabor archaico particular a esse 
modo de exprimir. 

Sabemos perfeitamente que dadas as condições da época, o Pa
dre Vieira difficilmente poderia empregar melhor redacção; --mas ahi 
está o chie: as condições da época. 

Hoje di r-se-ia ou poder-se-ia dizer mais ou menos assim: 
«Ü maximo da pena, applicavel ao caso, é effectivamente con

sideravel e, como tal, deveria ser mui temido e respeitado; o que 
porém não se dá; pois estas penas muito se falam { nunca se ap
plicam. » 

Ou então: 
« (\ pena maxima applicavel ao caso é grande na verdade; co

mo porém a sua applicação é mais falada do que real não é temida 
nem respeitada quanto sena desejavel.» 

E para fazer sentir que na linguagem moderna ha, pelo menos, 
tantas modalidades quanto nas dos tempos passados apontaremos 
ainda algumas variantes do pensamento expresso por Vieira. 

«Ü maximo da pena é temiv'el; mas não se respeitam penas 
que não se applicam. » 

Querendo ser um pouco mais pittoresco, diriam outros: 
«Ü maximo da pena só existe no codigo. » 
<< Na applicação é letra morta. A isso ninguem respeita nem 

teme. » 
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Em ambos os casos a gradação iria hoje sempre do respdto ao 
temor, com as idéas praticas do nosso tempo. No tempo de Vieira 
respeito valia mais e era mais efficaz do que temor. 

Ainda, porém, aquelle período de Vieira é susceptível de maior 
concisão: 

«A pena maxima não infunde temor, porque jamais se a ap
plica. » 

Não carece mais nada. 
O povo brasileiro seria até mais pittoresco e muito mais conciso 

dizendo simplesmente das taes penas: 
«Penas para inglez vêr. Não mettem medo a ninguem. » 
Isso rnesmo, estas duas clausulas poder-se-iam reduzir ás quatro 

primeiras palavras sómente, aliás inintelligiveis para o bom e genial 
padre Antonio Vieira. Tambem de um sacerdote a um rei a lingua· 
gem não p0deria ser evidenteme:Jte a que exemplificamos por ultimo; 
nem mesmo hoje; mas o que hoje ninguem mais empregaria, sob 
pena de cahir no ridículo, pena essa hoje mui temida e respeitada, 
seria a redacção do Padre Vieira sem a pontuação usada pelo editor 
da obra de que extrahimos a citação. 

A medida que o tempo do escriptor vae ficando mais longínquo , 
embora seja o portuguez o mesmo que o actual nas suas linhas ge
raes, os termos, os conceitos, as comparações usadas pelos c!assicos 
assumem caracteres taes que o seu emprego hoje pareceria improprio 
ou inadequado. 

Assim vemos em Duarte Nunes de Leão, tratando de um fi
dalgo a quem o rei negára a mão. 

«Outro dia, commettendo outra vez a lhe beijar a mão, el-rei fez 
outro tanto.» 

Commetter no sentido de tentar ou procurar já não é mais 
usado nem mesmo etymologicamente deveria tel·o sido talvez. 

Seria um resto de gallicismo do qual já estava eivado o por
tuguez -- aliás archaismo no proprio francez? 

A historia termina dizendo que o rei castigou o fidalgo «pelos 
termos que elle vexou ao lavrador ». 

Lendo-se-a ver-se-á que o lavrador não teve em mente beijar a 
mão ao fidalgo · nem este a idéa de lhe negar essa osculação, para 
que este se visse vexado pelo rei naquelles mesmos termos. 

O motivo do castigo inflingido pelo rei · era de natureza diversa 
da da punição. O fidalgo causára ao lavrador · um damno puramente 
material e soffreu do rei uma pena sobretudo moral. Houve justiça, 
mas não paridatje nos termos da pena e nos da injuria . 

Nesse mesmo trecho vemos o conhecido caso maiot; ou caso 
rwis grave, como se diz mais frequentemente na actualidade. 

Chegando aos quinhentistas as differenças ainda mais se accen 
tuam naturalmente. 

Isolando certos trechos dos escriptos, tornamol -os, só por esse 
meio, inaccessiveis á comprehenção de uma intellectualidade moderna 
desprevenida. 
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«Pois dizei-m'o-tornou ella-que ficardes-me devendo ouvir-vC's 
eu nova maneira é lambem de me obrigardes; mas assim me pareceis 
vós que de vos ser obrigada folgo muito ainda ». (Bernardim Ribeiro). 

Todas as palavras ahi são do portuguez de hoje, mas que re
dacção extranha á actual! 

A clausula acima torlavia com um pouco de attenção entende-se 
afinal. E exprime delicados sentimentos. 

A seguinte, da mesma obra é porém mais absconsa: 
,, Descansou a ama, com isto que lhe ouviu, par<>cendo-lhe que 

esmoreceria ella de ver affronta tamanh:t em que se puzéra o pastor, 
como é costume das mulheres. Mas ella, era outra cousa maior, que 
estava, uão muito havia d'antes, tão longe de poder ser, como ella 
de o poder então cuidar. Mas tudo já pode ser. Ao longo tempo, 
não é nenhuma coisa nova». (Id.) 

Essa é difficil de entender, sobretudo si em vez de o lêr, se 
fizer lêr a. outrem o trecho acima. 

Entretanto era claríssimo e fluente para aquellas honestas avós 
de nossas tresavós. 

Eram filigranas da epocha que se converteram em enigmas pa
ra o nosso meio de hoje. 

Julgamos ocioso e enfadonho proseguir com mais exemplos. 
Abram ao acaso qualquer dos classicos portuguezes e encontra

rão quasi sempre qualquer período absconso, archaico, obscuro, para 
não dizer mais, embora no seu tempo, com os seus costumes e usos 
não fosse assim. 

Uma excepção, enlre outras, citaremos aqui. 
De todos os classicos portuguezes, a partir dos quinhentistas o 

unico a fallar sempre clara e elegantemente, apezar das inversões e 
de outras cousas proprias do fallar da epocha ou do estylo poetico, 
é o proprio Camões, relativamente aos seus contemporaneos. 

A quem tem um pouco de cultura, mesmo hoje, bastn alguma 
attenção e quiçá de vez em quando um consulta sobre o significado 
de algum nome proprio ou de algum termo gt:ographico ou termo 
absoleto, para entendei-o sem maior difficuldade. Parecia prever q'ia 
fallar a gerações futuras. 

O seu estylo grandioso é facil e fluente apezar da obrigação a 
qual se adstringiu da constancia do hexametro da rima e da estro
phe. 

O mesmo não se pode dizer integralmente de nenhum outro 
contemporaneo seu . 

Como poemas ou prosas, contendo idéias admiraveis, expondo 
conceitos fecundos, demonstrando juizos exemplares, certos classicos 
são mais do que dignos de leitura para os espíritos adultos e já for
mados. 

- Dal-os como curiosidades ou exemplos a quem estuda a língua 
sob o ponto de vista philologico ou historico é certamente mais do 
que util: é necessario. 

Mas apontai-os a jovens cega e indistinctamente como normas 
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de redacção, modelos de estylo, de linguagem a seguir, é fazer como 
faziam até ha pouco os Chinezes, quando compravam espingardas 
Mauser e cmhões Krupp para o seu exercito e mandavam entretanto 
por espírito tradicional, adestrar os soldados no manejo do arco, da 
flecha, da funda e do escudo. Exactamente como faz o governo bras.i
leiro, encomendando dreadnoaghts e adestrando os marinheiros no re
mo e na navegação a vela. 

Evidentemente não condemnamos nem quese exercite alguem no 
manejo do arco e d1 flecha, no do remo, etc., mas como sport. Até 
é utilíssimo. 

Mas, não que seja is:;o considerado a base da educação militar, 
nem a imitação dos classicos a base incondicional e unica da lingua
gem correcta do nosso tempo. 

Como elemento de polemica já dissemos que as citações não 
constituem geralmente por si só um meio poderoso ou mesmo 
capaz de convencer ainda quando sejam comlnentadas historica e phi
lologicamente. 

Isso nos suggere a seguink observação, relativa aliás a um ou
tro campo de polemica, é verdade, mas onde tambem as questões 
e as divergencias se eternisam como no dos philologos, c os argu
mentos se baseiam sobretudo lambem em citações. 

O dassico mais acceito, senão universaimtnte, ao menos mais 
internacionalmente, é a Bíblia. 

Dentre os que citam-n'a a favor do christianismo todos são del
la respeitadores convencidos e admiradores unanimes, firmes crentes 
na sua authenticid::tde e na sua autoridade. 

Esses admiradores só são unanimes na admiração. Quanto a es
pecie de convicção produzida pelas citações, commentarios e inter
pretações que o digam Miguel Servet, Thomaz Morus, catholicos .con
demnados á morte por protest'lntes; Joannad'Arc, Galileo, Savonarola 
catholicos processados por catholicos e si quizerem, ás victimas da 
política de Sf. Barthelemy e da Inquisição ; as dos vingadores Mor
mons dos Methodistas Ululantes, dos Baptistas, Sabattistas e Analis
tas etc. 

Eis em que dão as citações muito interessadas de classicos e isto 
de um só classico, do mais acceito e do acceito na parte mais' adian
tada do globo. 

Pois tudo isso foi em virtude e á sembra de citações bem desvir
tuadas aliás de um classico tido como infallivel do grande classico até 
visto que estão todos de accordo que foi o proprio Deus o auctor 
inspirador do livro. 

E agora em vez d'aquelle infallivel, citam-se, Lem, mais que 
falliveis, contradictorios ... o que pensar? 

Terminemos este com uma referencia (na especie uma referenda) 
ao maior dos escriptos portuguezes. 

Logo nos primeiros versos dos Lusíadas apparecem divergen
cias. Como tirar a duvida? Pelas primeiras edições? 

Mas qual das primeiras? 

• 
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Se a segunda foi feita para corrigir os lapsos e erros da pri
meira? 

A segunda seria mais authentica neste caso ... salvo si a terceira 
julgando a primeira mais acertada approximou-se mai;; della; ou se a 
terceira em desaccordo com as duas primeiras, já não pretendeu emen
dai-as ambas. 

Pelo maauscripto ? M \S onde est:S esse manuscripto, authentico; 
autographo ot. apocrypho? 

Uma duvida enchertada em outras duvidas. 

(Continúa) 
&ylvio D. Fróes 

I[· Novos romances francezes 

Romances cuja leitura é permittida a adultos suffi
cientemente esclarecidos. 

Mareei Prevost: L'adjadant Benoit. Aventum banal. ferido na 
guerra, Benoit é tratado por Gertrudes, filha de um esPião. Desco- L 

bre-o e mata-o. Não diz a verdade á moça e torna-se amante della. 
Durante a invasão, Gertrudes, attingida por um obuz, morre nos 

braços de Benoit, que comprehende a sua dupla falta. O roman<.:e con
tém algumas paginas sexuais. 

Arthur Bernede: Les temps des miracles. O deputado radical 
Meuriot, pacifista, casa com a filha de um reaccionario, o general 
Lograndiêre. 

Tem dois filhos: um, chefe de gabinete d'um ministerio; outro, 
pintor. Surge a guerra. Morrem os dois irmãos. A mãe, inconsolavel, 
"mais forte que Maria aos pés da Cruz(?)", concentra a sua dôr. Meu
rio!, impenitente, continúa com os seus sonhos. 

O general. .. declara guerra ao militarismo. Diz o P. Bethleem: 
"é preciso que assignalemos uma pessima tendencia, muito frequente 
na literatura dos nossos tempos: parece que se procura amnistiar a de
sordem a coberto do heroismo" O auctor acha a mulher amaziada 
"pura, apesar da falta" Diz que respeita todas as crenças, apesar de 
a qualificar de "illusões superiores". 

Emile Clermont: Histoirt d' lsabelle. Nabel é uma dessa11 mui
tas moças que têm sêde d'ideal, desejando desmedida e vagamente al
guma coisa, e martyrisando-se na vida, por não se adaptarem á sua 
modesta situação. Ao lado della figura uma Genoveva, filha de gran
des burguezes, e que se sacrificou para resgatar a alma, que -ama. Esta 
obra reyela uma arte podéro~a, uma notavel acuidade de observação 
e raras qualidades de estylo. Moças, porém, não devem lêl~a. 

• 
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logtca da guerra de classes dissolveria esta combinação provi
soria e atiraria de lado os caudilhos da época de transição. » 

Entretanto, reconhece tambem que o proletariado de pre
ferencia sympathizava com os menshevistas. O exercito porém . 
não foi duradouro e a explicação do desmoronamento rapido 
do partido moderado se encontra principalmente na guerra 
movida pelos bolshevistas, guerra falha de escrupulos, guerra 
de bombas e assassínios. 

"? Trotsky attribue, e não sem motivo, a quéda de Kerensky 
á continuação da guerra e á retomada da offensiva russa de 
r8 de Junho. «A revolucão procede em linha recia da guerra 
e esta veiu a ser a pedra de toque para todos os partidos e 
forças revolucionarias. Antes da revolução os intellectuaes ha
viam sido c<>ntra a guerra, mas logo que chegaram a occupar 
posições de responsabilidade, mudou-se tudo: pois continuar a 
política pacifista dos socialistas revolu,~ionarios teria significado 
romper a amizade com as burguezias alliada e rus~a; - ne
nhum cam\nho se abriu para sahir desta horrí vel guerra. Do 
temp0 do antigo regimen propalaram os agitadores entre os 
soiÇados o boato de que o governo do czar ia mandai-os para 
uma matança inutil, mas os mesmos que derrubaram o czarr 
mostraram-se impotentes para modificar o caracter da guerra. 
Nos primeiros ruezes nad a foi feito. D'ahi o descontentamento 

J do exercito e dos alliados e uma nova offensiva que mal
logrou» 

o 

o 

Resultaram agitações contra o governo e intensificou-se 
a propaganda dos bolshevistas que annunciavam o fim da 
guerra e prégavam abertamente a guerra das classes para as
sim ganhar a sympathia do povo. De um lado se viam os 
theoricos menshevistas procurando, pela corporação de todas 
as classes, organizar o estado e manter a ordem, do outro os 
fanaticos partidarios de Lenine e Trotsky, visando pela guerra 
intestina exterminar a burguezia, e realizar nas suas grandes 
linhas o manifesto communista de 1898. 

Na ultima semana de Outubro, ajudados pela guarnição 
de Petrogrado, apoderaram-se os bolshevistas do governo. 

P. Marino Pover, M. S. C. 

A continencia. o~ Os olhos querem tudo ver, os ouvidos escutar; 
a lingua exige liberdade, o corpo prazer, e nada os sacia. Põem-se 
em revolta dentro do homem, gritam e debatem como se fossem cães 
encarcerados. 

Louco de quem delles se compadece e . abre-lhes a porta ! 
Saltam-se aos quatro ventos, constituem-se senhores absolutos. 

Tripudiam o libertador e vingam-lhe a necessidade, arrastando-o ao 
pelourinho da ignorancia.» 

(C<mego José Tiburcio : Como ser casto? pg. 41) 

- I 
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_ (Continuação) 
Além disso ha uma massa de autographos da mesma obra de 

qualquer escriptor. Algum ha de ser apocypho. E mesmo suppondo-os 
todos authenticos e provindo de differentes tentativas, qual seria o ul
timo ou o definitivamente assentado no espírito do autor? 

Mas que dizemos. . . A propria assignatura de Camões está em 
duvida. Uns provam exuberantemente que elle assignava Camoens, ou
tros divergem e as suas assignaturas mais differem entre si do que o 
seu retrato. 

Dizem geralmente que era cego do olho esquerdo. 
Pois bem: ultimamente assentaram a sério (e não mais por pi

lheria já velha) a idéa de que tinha sido um erro e que era do · di 
reito. De qualquer lado ha provas absolutas (! !) no dizer dos com
mentadores, já se vê. 

O certo é ,que nas suas multiplas estatuas e retratos coP.hecida
mente é elle representado ora cego de um ora de outro. 

Apezar disso ha qualquer tom de semelhança entre elles, casual 
ou proposital, pelo córte da barba, pelo talho do nariz, pela corôa 
de louros e ... pelo nome inscripto etc . . . 

E é este o mais citado dos classicos, copiado mil vezes, impres
so, muitas dezenas de vezes; correcto outras tantas ou mais ; cada co
pista, cada impressor, cada editor o que fez não sabemos... mas é r 

mais do que provavel que Camões difficilmente concordaria com to
das as variantes. 

ficou, é verdade, de Carr.ões o tom geral, a correc~ão que a 
medida do verso impunha ás variantes, o espírito do seu genial pro
dueto. 

Sabemos que era cego de um olho, que era valente soldado, 
que naufragou com ou sem os manuscriptos, que foi o autor da 
maior obra prima da lingua e muitas coisas mais. 

O que não sabemos porém é de que olho era cégo, como elle 
escrevia o seu nome, como na linguagem corrente e familiar se ex
primia e se achava que na prosa o modo de escrever devia ser o 
mesmo, em certos e determinados casos, que no verso, se o que sal
vou a nade (facto aliás mui contestado e bem contestavel) fariam as 
tiras do seu poema 'já acabado (facto menos provavel) ou se eram 
ainda esboços totaes ou pardaes, se eram copias, feitas por elle mes
mo ou por outrem, si era a obra completa ou apenas a maior ou a 
menor parte e que elle depois reconstituisse, si concordava com o 
modo de falar dos seus contemporaneos, como julgava o modo de 
outros autores se exprimirem, etc. etc. 

O que menos sabemos, e elle mesmo ainda menos do que nós, 
é como elle havia de chamar a · caldeira a vapor, o carburador, o vol-

I 

<.. 

• 



Digressões philologicas 349 

te, as ondas Hertzianas, a Pasteurina, a bacteriologia etc, e tantas 
outras mil coisas novas e velhas, e outras, ainda mais numerosas, 
correlatas e derivadas daquella : todas naturalmente desconhecidas no 
seu tempo, embora já existentes na natureza. 

E todos esses factos novos crearam não só nova terminologia 
mas lambem nova linguagem e novos estylos, pois umas coisas acar· 

: retam fatalmente outras. As citações e exemplos devem se applicar 
nos casos, em que logicamente se o pôde fazer e não indiscnmina
damt:!nte em todos. 

c Relembremos a esses terríveis e in corrigi v eis puristas o seguinte, 
mais uma vez: 

No tempo de Alexandre Magno não havia a polvora sem fumaça. 
No tempo de Camões, embora muito mais recente, já tinha sido 

inventada a polvora, com muita fumaça; mas 'não havia ainda sido 
visto por ninguem «O bacillo virgula•>, nem o bacillo de Koch. 

Os termos de direito, e que não mudaram muito, têm, entre
tanto, novos e novíssimos collegas desde o habeas corpus até a ma
nutenção; mas a terminologia medica, a mecanica, a scíentifica diff~re 
hoje tanto d'aquelle tempo como do chinez o francez. 

Os termos mais vulgares de artes e officios hoje são completa
mente diversos, não havia locomotivas, nem volantes, nem pilhas, nem 
pistões, nem accumuladores, nem aeroplanos. 

Por querer tirar fructos verdes de arvores mortas (si bem que 
bellas tivessem sido e ainda o sejam) extrahindo dos classicos o que 

' logicamente não pódem dar; muitas polemicas ficam insoluveis, além 
de outros motivos de indecisão. 

fazem oscillar a convicção do leitor entre motivos oppostos, ap
paientemente do mesmo peso, vemos sempre o mesmo processo. 

Classico contra classico citam A contra B, A contra A Assim 
suscitam novas duvidas ad injinitum, nov.1s d~scussões intenpinaveis e 
novas contradicções e o eterno grammatici certant. 

E' preciso pois usar lambem de outras fontes de pesquiza e de 
outras bases de argumentação. 

Citemos ás vezes velhos exemplos, mas não se imponham vetus
tos moldes. 

Os moldes da vida estão nos ramos virentes das plantas novas 
e não nos galhos das boaa madeiras seccas. 

III 

Literatura, Selectas e Extractos 

Apezar do seu incontestavel merito a literatura classica portugue
za é menos favorecida sob diversos pontos de vista, do que as suas 
coevas franceza, italiana e ingleza. Sinão 19elo valor pelo menos em 
quantidade de autores e de boas obras .. 

A parte Camões, a lingua portugueza não tem a multidão de 
grandes genios literarios das nações acima apontadas. 

E isso é explicavel por muitas razões, sendo as princípaes: 
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1 o A pequena população de Portugal comparada com a daquetres _ 
outros paizes. 

A razão de um genio literario de primeira ordem por cada mi
lhão de habitantes e por cada seculo a partir do J6o (por exemplo). 
a França, a Allemanha, a Inglaterra, a ltalia, a Hespanha deveriam ter 
cerca de vinte e quatro genios cada um ao passo que Portugal só 
podia ter dado um. • · 

2° - O analphabetismo *) conservou-se medieval e desenvol
veu-se até com a extincção real das ordens religiosas, como progres
o.;ivo empobrecimento do paiz, a expulsão dos judeus, e outros pro
duetos da intolerancia, ao passo que nas outras nações essas causas 
não actuavam ou actuaram menos do que em Portugal. 

Assim nos seculos seguintes aquelles p_aizes passaram por uma 
evolução autonoma, ao passo que Portugal logo no começo do seculo, 
1 o passou para o dominio hespanhol, de sorte que pela ordem na
tural das cousas a tendencia era o desenvolvimento do brilho literario 
naquellas nações e a paralysação (pelo menos relativa) da literatura 
portugueza. :.~ ~'"~--~ 

E depois de 1640 o fulgor da estrella Iuzitana, como o da cas~ 
telhana já foi muito menor, ao passo que tal nãQ se dava nas outras, 
para as quaes os maiores dias de glorias e de brilho literario ainda 
não haviam raiado. ' 

3o A lucta pela vida, mais dura aos pequenos, foi mais difficil 
a Portugal do que ás grandes nações e não dava tregoas a divertimentos 
literarios. c 

Obrigado a defender as suas colonia:> com um punhado de 
gente a se guardar contra o domínio estrangeiro, não lhe sobrou tan
to tempo para as especulações !iterarias e artísticas. 

A sua posição geographica, a sua 'topographia, a impossibilidade 
de exercer pressão a não ser westwards, no sentido do poente; compri
midos até pelo outro lado, população de pescadores por necessidade 
e para aproveitar a riqueza do mar que o banhava e o favorecia nesse 
ponto, tudo o incitou ás aventuras marítimas. Navegadores, descobri
dores, marinheiros é o que foram sobretudo os Portuguezes. 

No mar se combatia, contra os homens ou eontra os elementos, 
quando arribavam ou descobriam tambem tinham que luctar pela exis
tencia e onde pousavam tinham que conquistar e colonisar, qua..ndo 
tornavam e aportavam tinham de !te preparar para novos commettimen
tos marítimos. 

A literatura classica portugueza foi pois um producto esporadico 
e relativamente raro. Si pouco havia qttem lesse, Camões foi a pal
meira unica de um deserto, de longe em longe deixando brotar um; 
rebento de arvore e menor tamanho. 

Quando Portugal produziu a estrella de primeira grandeza, C~
mões, a ltalia tinha já dado a luz a uma serie de genios literarios e 
poeticos de primeira ordem. 

*) O escriptor portuguez Malheiros pile na bocca de D. José 11, ·falando ao 
embaixador infZiez Sir Bedford o seguinte : •fóra de lisbôa ninguem conhece as 
letras e mesmo ahi os poucos que sabem ler são todos membros da Ac_ademia. • 
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Mais tarde a França, a Inglaterra e a Allema,lha, embora então 
mais atrazadas em arte e literatura do que as republicas italianas, ge
raram incomparaveis mentalidades. A competir com o grande Camões, 
solus, tatus et unus, na altura em que paira a Italia um1 brilhante 
pleiade, da qual o Ariosto, o Tasso, Petrarcha e Dante são astros fie 
grandeza igual; a Inglaterra tem Milton e Shakespeare; a Allemanha 
Klopstok, Ooethe e Schiller, a França Racine, Cornt:ille, calando os 
modernos daquellas nações aos quaes Portugal ninguem póde oppor 
de estatura de Camões . 

... ~ O argumento de que o portuguez é língua pouco divulgada 

o 

não tem tanto valor como suppõem. Menos divulgados são . ainda o 
Norueguez, o Sueco e o Polaco, o que não impediu o mundo de co
nhecer Ibsen, Strinberg e Sienkievicz, inferiores a Camões. 

Camões falou uma lingua que não era lida naquelle seculo por 
10.000 pessoas; nem no presente por 500. mil pessoas. Um seculo 
depois delle morto os Luziadas existiam vertidos em todas as línguas 
européas! ... 

Quando se é genio, faz-se recuar até as barreiras naturaes da 
lingua. 

Houvesse um Victor Hugo, ou um segundo Camões, em Portu
gal ; e ·veriam o mundo inteiro a conhecei-o, não em vida talvez; mas, 
depois de consagrado pela ~osteridade, menos de vinte annos após a 
sua morte o seu nome seria tão celebre na Russia quanto o de Tolstoi 
é em Portugal, por intermedio do Francez, provavelmente. 

Actuaes escriptores de mento na língua portugueza tiveram as 
honras da versão das outras línguas, sinão de toda a sua producção, 
ao menos das obras principaes, o que nos prova a proposição acima 
avançada. 

Em todo o caso o proprio facto do desconhecimento da nossa 
Jitteratura classica pelo extrangeiro deve ser um estimulo para· que 
nós a conheçamos, pois a nós é que isso obviamente compete, e 
isso apezar de falhas que a nossa possa ter, como se dá, por exem
plo, em relação á dramatica ou theatral, na qual o portuguez é pobre. 

Os autos não pódem por si só entr.ar em lioha de conta, pois 
isso era commum a toda a Europa e aliás ainda permanece como 
parte integrante. dos costumes nacionaes em alguns Jogares. 

Citemos a celebre Paixão de Oberammergau nll Baviera. No 
theatro classico o portuguez é quasi nulo, relativamente. No mais a 
nossa litleratura consta (como as outras em geral), além da epopéa 
dos Lusíadas, de poemas e poesias de diversos gener.os, de chronicas, 
narrativas, novellas e peças de genero sacro ou ecclesiastico, onde ha 
aliás maravilhas. 

As pequenas citações que fizemos no capitulo anterior, isoladas 
do conjuncto (le que faziam parte, tornaram-se mais absconsas do 
que realmente são para quem lesse as proprias obras de onde fQram 
extrahidas. 

Não ha duvida que o seguimento das idéas do autor, na ordem 
em que elle as dispoz, esclarece muitos pontos obscuros. 
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N'isso mesmo se vê o grande inconveniente dos extractos, oú 
fragmentos que sóem dar as collecções, selectas, polyanthéas e chres- _ I 
tomathias diversas. 

Um pequeno conto, uma poesia lyrica póde vir integralmente 
numa daquellas collecções. -

As grandes obras vêm necessariamente truncadas m>s seus capí
tulos si destes se quer dar um exemplo. 

Entretanto não se póde fugir do seguinte dilernma, quando se 
trata desse ponto de educação litteraria. 

Posse e leitura integraes de um grande numero de obras, ou ~ 
collecções de extractos de diversas procedencias. 

Orâ, evidentemente não se póde querer de um joven o possuir 
nem o lêr de grande quantidade de grandes obras classicas. 

Só resta a possibilidade de lhe fornecer uma pequena idéa dos 
diversos autores por meio de grande numero de pequenos extractos, 
fazendo assim da til eratura uma coberta de retalhos. 

Além disso o valor desses extractos fica artisticamente muito 
diminuído. 

A esthetica tem as suas leis de posição, de coordenação, de sue
cesso, inteiramente sacrificadas nos extractos. 

Si Camões tivesse collocado a elegia de lgnez de Castro ou o 
episodio de Adamastor em pontos outros dos Lusíadas, essas partes 
do seu poema perderiam enormemeute do seu valor litterario e ar
tístico. 

A collocação de certas partes de um todo esthetico está con
sciente ou inconscientemente ligada ao seu proprio valor artistico. 

Quer o autor proceda por uma bella e rapida transição ou 
mesmo por salto, quer calcule um lento encaminho na sua gradação, 
quer matize a passagem por meio de linhas sinuosas, adejando leve
mente entre idéas differentes antes de encetar a sua grande aria, esta 
só apparece quando o espírito do leitor se acha no estado propicio 
á impressão maxima. E do mesmo modo o que vem depois deve 
tender, ao realçar, ao prolongar ou ao descançar d'essa impressão. 
Por outro lado essas collectas são destinadas a uma classe de leitores 
para os quaes as condições acima expostas pódem ser omittidas talvez; 
pois os jovens estudantes de humanidades não estão geralmente no 
caso de comprehendel-as. Mais tarde e mais maduro, o espírito do 
joven estudante, si realmente estudioso, procurará por si lêr e co
nhecer os classicos. Si a isso tambem o levar a feição ::la ·sua men
talidade. 

Velhos intelligentes ou moços de espírito, mentalidades acima 
da media, almas de artistas amantes do passado, são esses os que 
verdadeiramente têm os classicos os que realmente os entendem e sa
boream, distinguindo perfeitamente nelles o joio do trigo, gozando 
dos archaismos, das suas ingenuidades, das suas proprias incorrecções: 
um pouco á maneira dos naturalistas, dos anatomistas, dos archeo
logos, gozam dos objectos dos seus estudos de modo especulativo 
sómente e pondo de parte accessorios desagradaveis ao commum dos 
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fuortaes. Em todo o caso são quasi sempre homens de espírito já 
adulto que empregam parte do .seu tempo nessa leitura e que têm a 
formação ou inclinação especial nesse sentido, espontam·a, isto é, por
índole, ou pelo desejo de conhecer, natural aos estudiosos. 

Rerum cognoscere causas. 
Mas todos estes são a excepção, os rari nantes in gurgite vasto. 

Os outros, a legião dos que se occupam alhures, a dos enthusiastas. 
• cegos da letra, dos phariseos do grammaticismo, dos philisteos da arte, 

dos pretenciosos admiradores, etc. etc., não passam de carneiros de 
" Panurgio. 

o 

Para os ultimos as collecções de extractos são mais que suf
ficientes. 

Todavia, não podendo de um lado se eximir das 'falhas acima 
apontadas e por outro lado destinadas a certa cathegoria de leitores, 
as selectas deveriam corrpensar os seus defeitos essenciaes e inevitaveis 
de modo a melhor satisfazer os seus fins sobretudo didacticos. 

Poder-se-ia talvez completai-as com breves dados historicos e 
biographicos; ligeiras notas criticas e explicativas e uma disposição 
dos textos por ordem chronologica. 

Afim de poupar trabalho ao mestre seria util (como se faz e•n 
certos paizes) haver um segundo tomo correlato com ó primeiro e 
onde as notas, observações e comme;ttarios fossem ml\is extensos. 

Esse segundo volume seria o livro do mestre, como sóem cha-
mai-o em França e Inglaterra. 

N'esse volume complementar poder-se-iam observar as differen
ciações de linguagem e de estylo, os archaismos e expressões obso
letas, as palavras muitas que mudaram com o tempo de significado. 
salientar as bellas idéas assim como os juizos erroneos .ou contestados; 
em summa animar o texto com uma certa critica adequada ao fim 
da obra. 

Em certa obra franceza, que nos foi uma vez dado vêr, desti 
nada ao ensino d'esta lingua e da sua litteratura, tivemos o ensejo 
de verificar esse modas jaciendi intelligentemente applicado. 

O seu autor chegou ao ponto de comparar por meio de co
lumnas juxtapostas trechos de autores differentes referindo-se ao 
mesmo thema ou ao mesmo assumpto. Era assim dado ao leitor fazer 
sem esforço curiosas e instructivas comparações, além do que o autor 
em notas fazia sentir. 

Era um trabalho consciencioso. 
Evidentemente para se obter aquillo foram talvez precisos annos 

de pesquizas. 
Entre nós não é esse o estado de espírito dos compiladores de 

extraetos classicos. 

(Conclue no proximo numero) 

Sylvio D. Fr6es 
12: 
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XXXIX 

(O odio, a vingança cruel, que Deus 
condemna, ameaça arrastar o mundo a 
tragedia peor que a guerra.) 

«Vae-se fazer um novo Carnaval!» 
Isso assim dicto simplesmente é como 

• Erguer-se á gula o cubiçado pomo 
Pelo que o pov:> anceia, por seu mal. 

Mas é o symptoma certo de loucura 
Que o mundo empolga e as coisas desvirtúa. 
Vêde: da Paz a aurora é noite escura 
E selvagem, dorida, aspera e crúa! ... 

Quando no mundo inteiro se alça o grito 
.Da. tevolta e da fome que o angustía, 
E' qual se erguera blásphemo e maldicto 
Clamor de odio feroz e de agonia . .. 

Não de paz . foi a paz que ao mundo veiu 
E se impoz, asphyxiando corações: 

,. ,Paz: mentida,. que guarda o odio no seio, 
Tem por isso em cortejo maldições! 

· Ao. inimi'go de que reza a lenda, 
O vencedor, por mais se mais vingar, 
Tudo · tirou na provação tremenda : 
M~s os olhos deixou-Ih' os, por chorar ... 

Bem mais l:ruel que o barbaro de outrora, 
O homem; no odio cruel que se alimenta, 
Ao povo, que é quem soffre e que estertora 
Por supplicial-o mais supplicio inventa. 

E já não basta ao odio o ter vencido : 
Vae do vencido ao lar, e ao coração 
Crava o punhal e o agita enraivecido 
Na prole, que só pede a paz e pão ... 

Quando no esvairamento da batalha 
Trucidavam-se heróes, peito ante peito, 
Delles se erguia um sonho insatisfeito 
Superior ·aos· echos da metralha: 
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José Verissimo, depois de dar a valer naquellas malfadadàs repe
tições e imitações de Varella, com um só período julga poder dar o 
golpe de misericordia no Evangelho nas Selvas, tratando-o de «poema 
anachronico, fatigante, de uma monotonia desesperadora, de rara pobre
za de imaginação, e que seria completo desastre, si o não salvasse dis
so a maestria do verso em que foi escripto.• 

Semelhante distribuição de luz e S(lmbra não dá idéa exacta do 
verdadeiro valor dd Varella. 

Quanto ás citadas imitações, não se lhes devia ligar tamanha im· 
portancia numa literatura que sempre se mostrou forte imitadora de li
teraturas alheiae. 

Estamos affeitos ·a imitar. Mendes dos Remcdios - e não será o 
unico - toma como criterio das diversas épocas da literatura portu
gueza a influencia extrangeira, i. é, o principio da imitação, representa
do na escola provençal, na hespanhola, na italiana, gongorica (ou ainda 
hespanbola pela origem !), na franceza ou arcadica, na romantica ou in
gleza-alleman . 

Cá no Brasil tivemos entre outras bellezas a escola hugoana, i. é, 
imitações de Victor Hugo; tivemos lamartineanos, baudelaireanos, ver· 
laineano~:<, eatanistas, parnasianos e mais isto e mais aqu!llo que por 
ahi anda sob o rotulo de corrente !iteraria - que nos diz tudo isto si
não imitação e até imitação de modelos extrangeiros '? 

Portanto, não sejamos tão rigorosos e exigentes para com os po
bres discípulos de Apollo, quando uma ou outra vez se lembram de 
copiar uma phrase feliz de um collega na nobre arte de trovar! 

Condemnar incondicionalmente imitações - até quando se trata 
de expressões alheias, não só de pensamento de outrem -é negocio mni· 
to arriscado. O grande Camões neste caso devia descer do seu pedestal 
de gloria. Quantos versos não ha nos Lusiadae que são traducções qua
si literaes de versos latinos e italianos! Ainda hem que viveu alguns 
seculos antes de José Verissimo! 

Humberto de Campos baptizoll" de cooperativismo literario esta 
maneira de tomarem os vates de emprestimo, maiH ou menos conscien
temente, versos e estrophes uns aos outros. A cooperativa tem muito 
mais soei os do que geral 'llente se suppõe ... e entre elles até gente 
graúda e conhecedora de todos os segredos da versificação. 

Accusa este vicio, quasi tão generalizado como o fumar, nesses 
autores falta de talento e incapacidade de substituir um termo por ou· 
tro '? De certo que não. 

Talvez o phenomeno se explique sufficientemente com a retentiva 
poderosissima de alguns vates, em combinação, com um certo desma
zelo literario que in!Stinctivamente se furta a penosas investigações 
acerca da paternidade de um pensamento novo, de uma expressão 
scintillante, de um trech'l empolgante. · 

Será este o caso de Fagundes Varella; tanto mais desculpavel,. 
quanto o poeta da matta virgem não costumava reler e limar os pro
duetos do seu estro. Com a sua extraordinaria facilidade de versejar é 
fóra de toda duvida que não precisava recorrer a luzes alheias para se 
lhe apresentar lestes e nítida a expressão adequada correspondente a 
uma idéa qualquer . . Dest'arte as imitações de Varella não depõem nem 
contra a sua probidade !iteraria nem contra o seu talento de revestir 
o pensamento de roupagens poeticas. · 

Mas, penetrando mais no a mago da questão, descobrimos esta ver
dade innegavel: todos ou quasi todos os artistas, e entre elles tambem 
os ,POetas, imitam. Os grandes imitam a natureza, isto é, reul\em eu: 
sua · alma como no ponto focal de uma lente os raios de belleza espar· 
sos ·pelo universo (inclusive a propria alma delles), projectando-os . de
pois · em suas obras. Os menores em bebem em si esta belleza reflecti
da, de moda que já veem a natureza, a bem dizer, não de todo como é 
em E i, mas como se modificou · nas obras primas de' grandes' genios. 
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Já se vê que este processo se póde repetir ainda mais vezes. Ha 
imitadores de imitadores. Ha pensamentos de quarta ou quinta mão, - I 
como h a écos que são os tataranetos ou ainda mais remotos descen-
dentes de uma voz. 

Virgilio imitou a Homero, e Camões imitou a Vir~ilio; Durão 
imitou a Camões; Planto é ·imitador de comicos gregos, e Moliere é 
imitador de Planto -- e Moliere acaso ficou sein imitadores '? La 
Fontaine é filho !iteraria de Phedro, e Phedro filho de Esopo; de mo
do que o barão de Paranapiacaba e toda a multidão de fabulistas por
tugu!'zes e brasileiros imitadores de La Foutaine são pelo menos bis
netos de Esopo - alguns haverá de filiação ainda mais remota. 

Supprimir a imitat<ão é supprimir toda a· arte e estorvar todo o 
progresso da espP.cie humana. Condemnae a imitação-e morrerão todas 
as eecolas. não só as primarias, secundarias e superiores, mas ainda as 
propriamente ditas, as escolas !iterarias e artísticas, a escola flamenga 
e a veneziana, a escola arcádica e a romantica. 

Sendo isto assim, e não havendo neste mundo de Christo homem 
que se possa eximir á lei da imitação, não condemnemos com tama· 
nhri rigor as imitações de Varella que só errou em não disfarçai-as 
ba3tante. 

Dir-me-ão que nos casos citados de Lafontaine, Moliere, etc. se 
trata apenas elo mtsmo thema ou assumpto, emquant0 Varella apode
ra-se sem mais nem menos, ele expressões cunhadas por esforço de 
ontr·em. 

Aquillo é perrnittido, isto não. 
Respondo a isso: ainda que o primeiro modo de agir seja consi

derado por toda parte como legal e inatacavel e o segundo igualmente 
tido em conta de repro ave!; comtudo me parece que é menos imita
dor e conserva mais originalidade quem copia ás vezes m:: termo do 
que aquelle que imita uma epopéa inteira ou uma comedia de cabo 
a rabo. o 

Só é que as imitações avulsas e pequenas dão mais na vista que 
as continuas, systematicas e avultadas. Devét·as as fabulas de La Fon
taine não me convencem de ser elle mais original que Varella. La Fon
taine reside commodo nas terras de Esopo e Phedro; ninguem pensa 
em botar fóra o intruso; Varella no calor do estio lembrou-se de tirar 
uma ou outra laranja do pomar do vizinho - e já se levanta um ber
reiro dos meus peccados: •Peguem o ladrão !• 

Será justo isto ? 
Paulo Miranda 

~~~J®~_:t.:~s'"~~~~-, 

~I ~liJIISS~IS WJiliOIO~~~~S I~ 
~@0( ~::r:~:YG~~~~t~~vv. 

(Conclusão) 

A maioria dos autores das selectas e chrestomathias visa sobre
tudo o make money e só trabalham com a certeza de ver adoptada a 
sua obra officialmente nos estabelecimentos de instrucção publica, im
pondo assim o escoamento rapido dos seus livros, e, como conse· 
quencia, o lucro mais ou menos immediato. 

O resultado é deploravel. 
A maior parte, a quasi totalidade das selectas, extractos, polyan

théas, etc., que se vêem nos estabelecimentos de ensino, julgados sob 
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esse ponto de vista, são menos do que inuteiS. São prejudiciaes, pelo 
tempo que fazem perder, são nocivas pela idéa incompleta e falsa, que 
dão dos classicos que se querem dar a conhecer, são malfazejas pela 
suggestão que imprimem nos espiritos applicados e aproveitaveis in
telligencias, de um mundo de fados, extranhos á sociedade actual, de 
conceitos, demonstradamente erroneos pela sciencia de hoje, de máus 
jt~izos sobre trechos que, pela extracção que soffreram da obra origi
nal vem truncados e adulterados e por muit<~s coisas mais. Taes são 
em outras a sua linguagem inintelligivel para um joven exigindo com
mentarios nem sempre melhor entendidos do que o texto e ás vezes o 
obscurecendo mais. Si ainda limitassem o seu uso aos fins a que se 
destinam - fazer um resumo dos class1cos - os seus inconvenientes 
seriam os já não poucos acima expostos. 

Por cumulo, porém, 'extendem o seu emprego até servirem de 
themas de versões: do vernaculo para o francez, o inglez, o latim e o 
grego. 

Ora, o fim obvio de uma traducção ou versão é dar a entender 
em uma lingua o que foi escripto em outra. 

Si, porém, o francez, resultante da versão, por um joven de 15 
annos, de João de Barros, é intelligivel para um Parisiense ou si Tito 
Uvio entenderia o latim produzido por esse joven examinando a verter 
Bernardim Monteiro é questão cuja solubilidade entregamos ao leitor. 

Consideremos ainda o seguinte: Voltaire, com todo o seu genio 
e sua sciencia, apezar de muito mais proximo do tempo de Camões, 
perp_trou uma terrivel traducção dos Lusiadas em francez. O francez 
de Voltaire era, é claro, excellente; mas o pobre poeta luso foi trahido 
muito mais do que traduzido. 

E era Voltaire quem traduzia. Como, pois, imaginar que um 
joven estudante de linguas' extrangeiras, incapaz de se exprimir cor
rentemente em nenhuma dellas possa succeder em uma versãu do 
portuguez classico antigo para algum idioma actual? 

E que dose de estupidez é necessaria para utilisar uma narrativa 
de Garrett ou Herculano como motivo de versão para o grego ou 
latim, feita por um examinando apenas adolescente, o qual, mesmo 
que fosse um Pico della Mirandola, seria incapaz de achar nas linguas 
acima os ter;nos equivalentes a besta, espingarda, bomba, e tantos 
outros? 

Já vimos assim dar a vr.rter extractos • classico~, completamente 
inintelligiveis nas selectas - embora no original assim não fosse. 

Horresco rejerens. 
O resultado não poderia ser, no caso dos nossos pseudo-Mi

randolas, sinão estupendo e aterrador acervo de incohenrencias, de 
cuja autoria o mais intelligente alumno mas tarde ha de duvidar ou 
de se envergonhar sem razão - pois a tolice é de quem o forçou 
a tal. 

Já se fez isso innumeras vezes e não garantimos ao le1tor que 
ainda algures não se o faça. 
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IV. Diccionarios 

Versões e traducções fazem pensar diccionarios. 
Em casos de duvidas sobre a graphia, a pronuncia ou a syno

nimia, o meio mais pratico ou mais commodo é um bom diccionario 
do vernaculo. Limitado a esse caso particular ha vantagens nessa coH
sulta sendo talvez a principal conhecer a opinião dos seus autores 
express3'de modo explicito e claro, ao passo que no decorrer de um 
livro o medo de ver do autor acha-se alterado, que pela mod~rniza
ção ou pela modificação da graphia primitiva feitas pelo reimpressor 

1 
ou editor. Em todo o caso uteis para consulta. 

Em polemicas, porém, de certa cathegoria, a citação de um dic
cionario qualquer o titulo de autoridade incorreria em merecido ridi· 
culo, além de enxertar novos motivos de polemica e novas discrepancias. 

Todos os diccionarios da lingua estão eivados de innumeros 
defeitos, apontados ou não uns pelos outros. 

Como caracteres geraes observamos nelles o seguinte, indicando 
alguns dos seus incovenientes. 

Em relação á graphia uns· adoptam a etymologica, outros buscam 
a usual, os mais recentes tendendo para a phonetica. Ainda os ha 
que deixam indeciso o consultante por apresentar um grande numero ( 
de termos com tres P. mais graphias ou prosodias diversas. 

Em relação á accentuação, ás de~inencias, aos radicaes, ora apoiam 
o accento na forma terminativa, ora fazem depender a forma desinen
cial do accento presupposto, aliás variavel e contradictoriamente. 

Uns se baseiam na origem latina immediata, outros na grega, se ha " 
occasião para isso, desprezando até a mediação do latim nos casos 
em que o vocabulo pa~sou por esta ultima lingua antes de chegar ao .,..,. 
portuguez, adaptando ai11da outros criterios. O mesmo se dá em .. 
relação ao genero attribuido a certos substantivos sobretudo no caso 
das palavras compostas. A tudo isto se junta o facto de que a quasi 
totalidade dos dicCionarios portuguezes, até do~ mais modernos, reve-
lam nas suas definições a mais estupenda ignorancia da sciencia do 
seu tempo, ao ponto dos mais recentes omittirem termot> usuaes e 
correntes de artf!s e officios, de mecanica e electricidade, etc. 

Mesmo os que têm pretensões a encyclopedicos são deficientíssi
mos, por mais elementares que se os considerem, sendo que os me
lhores são simples adaptações ou compilações dos francezes. 

Nem tudo é consequencia da falta de divisão do trabalho e de 
organização no acto de compôl-os e redigil-os. 

E' facto notavel e curioso que, nos prefacias que sóem proceder 
ao corpo de muitas dessas obras, os seus autores citam innumeros 
erros dos seus predecessores incorrendo entretanto elles mesmos em 
muitos outros equivalentes. 

E si dos diccionarios da · língua nos fosse licito inferir o gráu 
da mentalidade portugueza na época da sua publicação, triste idéa se
riamos forçados a ter d'esse gráu. Assim no Diccionario de Antonio 
Moraes Silva, quarta · edição, vemos definições de termos communs 
como os seguintes, as quaes deixamos ao leitor julgar e commentar . 

• 
• 
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Notemos, porém, que ahi e em outros ha coisas mil vezes peio
res. Só queremos é fornecer um insignificante specimen. 

«Leão s. m. . 
A11imal feroz e mui forçoso da feição de cão, com bocca mui 

rasgada, armada de dentes, tem grandes garras: ha lambem leões ma- · 
l'inhos. 

~ Leão do mar» homem muito forte na g.uerra marítima, tal 
chamou por honra o Xeque Ismul ao grande Albuquerque. Góes, p. 
4 c. 11. pag. 467, col 2.» Etc. 

«Mar s. m. A porção de aguas, que banha as costas do Sertão 
e da Terra; é salgada, e amarga, e tem marés ... » Etc. 

A pontuação é do original. 
E como estas, infinitas outras coisas neste e em outros diccio

narios antigos, até modernamente reeditados. 
Ha em todos graves erros em materia scientifica, em alguns até 

tão numerosos e crassos que saltam aos olhos de qualquer pessôa. 
Não nos permittiremos allusões a alguns dos contemporaneos, mais 
recentes, por motivos de prudeneia além de outras fortes razões. 

De VIVIS nisi bonum 
Já dissemos que para descobrir os erros de cada publicação o 

meio mais simples é ler a sua critica nas que lhe succedem. *) 
Afinal chegarão talvez a uma certa perfeição relativa, da qual, 

porém, ainda hoje, estamos longe. Não é necessario nem util pro
longar nem exemplificar muito as nossas observações. 

Á maneira de episodio citemos ainda o seguinte delicioso fron
tespicio de um diceionario portuguez, aliás relativamente moderno e 
perfeitamente intelligivel. Não foi reimpresso, porque o autor, na sua 
enumeração e no seu vocabulario, nem mesmo cita o que hoje ha 
de mais vulgar e conhecido, nem delle se poderia tal exigir. 

Entretanto haverá algum citador que o queira consultar e op
pol-o ao Bouillet francez, o terrível inspirador de pavorosos gallicismos, 
sinão do Larousse ou a Encyclopedia Britannica, qualifiCada de bar
bara (!! !) 

DICCIONARIO 
· poRTUGUEZ 

Das plantas, arbustos, matas, arvores, animaes quadrupedes e re
ptis, aves, peixes, mariscos, insectos, gomas, metaes, pedras, terras, mi

. ner,àes, & c., que a Divina Omnipotencia creou no globo terraqueo 
para utilidade dos viventes. 

Lisboa: 

ESCR.!PTO POR. 
JOSÉ MONTEIRO 

DE CARVALHO 
TOMO 11 

Na Offic: de J. F. M. de Campos 
18!7 

·· Com licença da Meza do Desembargo do Paço 
--::-:-:-:-

. *) Leia-se, por e:~Ç., o.· prefácio do dic~ionario de Caldas Aulete 
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Que misturas de Gomas, Matas, Metaes e Aves! ... 
Verdadeira loja de bric-à-brac: 
Quanta ingenuidade. para nós modernos, só nesse titulo e quan-

tas, ainda maiores, no texto da obra! 
Ha cem annos ainda · se escrevia assim! 
E era ainda uecessario desembargar na meza do Paço! 
Cem annos depois, hoje, o desembargador deve estar longe! 
Ph.ilosophia verum! Pois apezar de tudo o livro sobreviveu ao 

desembargo do Paço ... 
Ceci tuera cela. 
Claro é que taes falhas não mais se encontram nos bons vo

cabuhrios actuaes. Todavia alguns dos melhores contemporaneos 
deixam o consultante em duvida sobre muitos pontos essenciaes, 
dando logar aos seguintes reparos. 

Vemos assim um illustre diccionarista nosso graphar holophoto, 
explicando a terminação pelo grego q;wróç (photós), genitivo de q;wç 
mas condemnando, holophote por ser em francez graphado assim. (!) 

A. razão da desinencia grega é bôa e san. 
A condemnação, porém, da copia da desinencia franceza é 

menos intelligivel quando essa mesma terminação é perfeitamente por-
tugueza tambem. -

Parece ainda mais illogica quando adiante se vê, sem o mínimo 
esclarecimento, acceito e graphado telephote, que está obviamente nas 
mesmas condições. O mesmo autor repelle como erronea a termina
ção em a de syndroma, graphando syndrome de accordo com o grego 
avYO(!Ofl~ (e como em francez); condemnando entretanto telephone, 
por francez, quando a propria desinencia grega é q;wv~ (phoné), ter
minando em eta (é longo}, exactamente no caso de syndrome. 

Será porque seja a desinencia ome acceitavel e erronea a one? 
Não: porque o proprio autor nas palavras que terminam em 

on em grego como, por exemplo, alcyone do grego áÂxvwv só ac
ceita essa mesma terminação em one condemnando todas as outras! 

Aliás acceita (e com razão) cyclone, que nos veiu por intermedio 
do francez, de uma palavra grega, não terminando em on nem one, 
nem no nominativo nem na raiz. 

O mesmo acceita telephrmio, por analogia com telescopio .. Isto 
implica ainda algumas ce>ntradicções com os seus proprios holophoto, 
cyclone, etc. 

Si é holophoto por ser ph•tos, genitivo grego, deve ser lelescopo 
(ou telescopio) por ser em grego scopos, e si é syndrome por ser 
assim em grego tambem deverá ser telephone por ser phoné em grego. 
Si a copia do francez exclue teltphone deve tambem excluir cycloNe, 
cyndtome e todas as outras no mesmo caso. 

Manda evidentemente a logica conservar uma das analogias e 
um só ponto de vista desde que se os adoptem uma vez por todas. 

A observar a analogia com desinencia grega diga-~e: te!escopo, 
holophoto, . microphone, telephone, megaphone, etc . 
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A observar o crilerio da analogia na terminação portugueza e ten
do escolhido como typo telescopio diga-se: telephonio, microphonio, te
le.photio, cyclonio, myopio, alcyonio, etc. 

Em todo caso a dizer telephote diga-se holophote, ou telephoto, 
e holophoto. 

Agora, ir procurar como se escreve ou diz no francez (ou mes
mo inglez) para de p1oposito, evitar imitações, é tanto, ou ainda mais 
inconsequente quanto tolo seria ir buscar o francez para de propo
sito imitai-o. 

Lá porque succeda ser em francez, ou em outra lingua a mes
ma coisa, não é razão para mudarmos de feição, sobretudo si o ter
mo nos veiu por intermedio d'aquelles idiomas e ainda mais a desi
nencia sedo perfeitamente da índole do vernaculo. E' pueril proceder 
de outro modo. 

A verdade r que, relativamente á terminação em . e, o numero 
de palavras portuguezas terminando nessa vogal é incalculavel, a pcnto 
de se comporem clausulas inteiras tendo só palavras acabando em e. 

Só ás desinencias em ade, ede, ide, ode, ude, já terminam respei
tavel numero de sub&tantivos. 

E' desinencia genuinamente vernacula. 
Existe ainda grande quantidade de termos, acabando em e, vin

dos, indirectamente pelo latim do grego, onde entretanto elles não 
terminavam em e (eta ou epsilon) ao menos no nominativo ou na 
raiz. Taes são crase, phase, phrase, these, ellipse, etc. 

Porque pois repellir o suffixo e quando elle já estava no 
original? 

Entre telephonio e telephone o segundo é preferível por se apro
ximar do original sendo a sua desinencia a propria grega: exactamen
te pela razão que faz adoptar syndrome. 

já havia aliás alcyone e cyclone, etc. apezar da segunda nem ser 
assim no nominativo grego, onde só existe. Aliás, ás derivações se fa
zem do genitivo mais frequentemente. 

Continue-se a dizer microscopia e periscopio, Ja introduzidos 
por longo tempo, como myope, cyclope, com o accento na primeira, 
justificado pelo uso (embora não pela derivação), como idolo cuja 
prosodia está alterada de tempos immemoriaes, etc. etc., até que os 
diccionarios se ponham de accôrdo, entre si ou com o uso geral. 

No mesmo vocabulario do qual nos occupamos, a graphia indi
cada para o instrumento de astronomia gnomon é gnomo tendo sup
presso o n final como pouco proprio da indole do vernaculo. 

Sem discutir esse criterio applicado a um termo erudito e não 
vulgar, tomado directa e integralmente do grego, notaremos que já 
existe a palavra gnomo (em francez gnôme), synonimo de duende, ho
mem ou demonio de pequena estatura; termo aliás creado pelos gnos
ticos que se exprimiam na lingua grega do baixo im!Jerio. 

A graphia adoptada acima para o gnomon tende pois a empo
brecer a linguagem, facto este que nos parece mais grave e convém 
mais do que tudo evitar . 
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O mesmo dizemos em relação a outras palavras terminadas em 
tOn vindas do grego, como por exemplo canon, empregado pelos 
musicas. 

Applicando um dos criterios adaptados pelo diccionarista teria
·mos para aquelle termo uma das duas solt~ções: cano ou canone. Oti
.tros adaptaram· canão por ser o ão genu.ino portuguez. 

Apresentada assim a questão, não duvidamos um só instante de 
que o leitor não opte por canon, com o accento na primeira. 

Cano está fora de discussão, canone é ecclesiastico, canão anti
-esthetico; · 

No velho 'portuguez aliás a terminação em on ou om não e rara. 
Nesses termos eruditos e de origem grega esse suffixo dá-lhes 

uma certa apparencia 'academica e aristocratica, em nada desprezível, e 
que lhes vae muito bem a feição. Ha desses termos, não só em on, 
como em suffixos outros, cuja terminação grega. ou latina autores de 
vocabularios 'conservam com razão e de accôrdo com o uso e com 
-outros escripiores. 

Ainda não vi m·os graphar si não 'arsis, apezar de tlzese, ictos ou 
ictus, comoern latim, em alguns outros assim como memorandum, ultima
/um, referendum. 

Extendémo-nos Um pouco mais sobre aquelle vocabulario por 
ser o melhor ou o unico talvez no seu genero, sendo o seu autor*) 
um dos nomes mais merecidamente acatados e cujo alto valor 
intellectual está acima de qualquer contestação (como tambem o moral 
é universalmente reconhecido ·como elevadíssimo). Passando ligeira-· 
mente sobre alguns dos outros, feitos pelos autores de mais merito, 
notaríamos· algumas dessidendas. 

Por exemplo, um iHustre pi.:Iologo portuguez,**) publica dois vo
rcabularios. 

No primeiro fez masculino o composto choiera morbus, quer 
'com esta· forma quer com a portugueza colera-morbo. 

No segundo manda ainda fazer masculino colera morbus, quan
do graphado com h e us e feminino quand0 é graphado colera mor
bo. Diante d'essa tríplice contradicção, por parte de tão alta mentali
dade, o espírito fica. perplexo e só lhe resta appdlar paraa logica, já 
que as autoridades a si mesma se refutam. 

•) Ramiz Oalvão 
•)Giz. Vianna 

Bahia, 1912 

Sylv-1o :O. Fróes 

Deus prova n'este mundo a quem inais ama! 
Por· isso nos mandou o pão da dôr. 
Mas elle é rico para quem o chama, 

E soffre com amor. 




