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Minhas senhoras, 
Meus senhores : 
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J A Z E N D O em 1886 o elogio de José Bonifácio, 

[||| obra prima da eloquencia nacional, disse o :l«llliilMWWIIIIllill . . . 
irrivalizavel mestre : " Ha, no systema do 
universo, astros sem parallaxe, a que as opera-

ções da nossa uranometria embalde tentam precisar o diâ-
metro, o volume, as distancias reaes. José Bonifácio per-
tence a essa região vedada ao rigor dos processos geomé-
tricos. Sabe-se que é um mundo de primeira grandeza, 
como Antares ou Canopus ; mas seu tamanho é incommen-
suravel, e ninguém numeraria quantas unidades parallacti-
cas o separam da ordem vulgar, no systema em que se 
movem os nossos interesses. O espectro estellar, podereis 



tirar-lh'o, si buscardes a intuição geral de sua vida na uni-
dade sublime de seu f im. Mas, si fechardes os olhos, e 
procurardes, fóra das impressões de hoje, na retina ainda 
deslumbrada, a imagem luminosa da vida, que hontem se 
refrangia em manifestações tão diversas, julgareis assistir 
ao capricho de um devaneio de fadas, como si vos passasse 
por baixo das palpebras ora a poeira celeste de uma nebu-
losa ; ora as vibrações de um astro múltiplo, com os seus 
dias rubros, as suas noites esmeraldinas, as suas auroras 
azuladas ; ora o rolar de uma pedraria de sóes cambiantes, 
desde o granate e o rubi até o topazio, a saphira e a opala 
das estrellas coloridas " . 

Não diremos que estas palavras se ajustem mal ao 
poeta do Redivivo, ao sublime orador dos captivos ; 
mas ellas sem duvida traduzem esplendidamente a nossa 
perturbação, a impotência de nossa palavra para vos dar 
nesta noite a medida, aproximada embora, da valia de 
Ruy Barbosa. 

Certo não esperaes que vamos alinhar aqui, hirtos e 
solennes, os mesmos epithetos já desgastados pelo uso e 
até pelo abuso, as mesmas imagens destingidas pela pra-
tica de cada dia, as mesmas hyperboles que o tempo des-
corou e emmurcheceu. 

Seria elementar falta de primor literário, para não 
dizer grosseira amostra de mau gosto, vir derramar de 
novo a vossos olhos a caudal de adjectivação incontinente-
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e desbordante com que de ha muito é praxe consagrada 
envolver-lhe o nome glorioso. 

Rastrear a mesma trilha, de bem pouco valeria para 
a perfeita comprehensão da benemerencia do mestre. 

Força é, portanto, reprimir as expansões da critica 
extatica e maravilhada. 

Bem sabemos que não é fácil conter os impulsos do 
coração e os gritos da alma quando se está em contacto 
com personalidade de tamanha estatura moral e intellectual. 

Mas um esforço nesse sentido será, a nosso ver, o me-
lhor culto que se lhe pôde prestar. 

Si fôra possível, suggeririamos até que a homenagem 
do silencio em torno dessa memória seria a melhor ma-
neira de consagral-a. . . 

Panegyricos e manifestações apologeticas não faltam, 
via de regra, aos homens de mérito. 

Ruy, porém, era uma excepção. Sua grandeza é 
incomparavel. Sobreexcede a perder de vista o estalão 
dos valores communs. 

Veneral-o, assim, de maneira differente, não seria si-
não corresponder á singularidade da sua benemerencia. 

" As naturezas pouco expansivas " , disse Renan, " são 
quasi sempre as que sentem com mais profundeza, porque, 
quanto mais o sentimento é profundo, menos elle tende 
a se expandir. . . Um sentimento perde a metade do seu 
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valor quando é expresso e. . . o coração não deve ter por 
espectador sinão elle proprio " . 

As sociedades, as nações não podem sem duvida attin-
gir a esse requinte de delicadeza moral ; e porventura a 
sua attitude seria mal comprehendida. 

Mas como seria bello e commovedor o espectaculo de 
um povo que lograsse recalcar no intimo de sua alma as 
nenias de sua dor para patenteal-a apenas na afflicção de 
sua physionomia ! 

— Como é feliz a dor que chora ! disse Goethe, por-
que elle sabia o quanto as outras são mais atrozes e pun-
gentes . 

Tendo que ceder, todavia, á imposição de praxes rigo-
rosas, façamol-o de maneira que brote do nosso esforço, si 
não é temerário pretendel-o, algum proveito, já não dizemos 
para o enaltecimento de uma vida, a cujo respeito todos 
estão accordes em glorifical-a, mas para sua explicação e 
melhor entendimento. 

Ruy, homem de governo 
Ruy — homem de governo — eis o primeiro thema 

que desejaríamos discutir comvosco esta noite. 
Na vida publica deste homem pensamos que nada 

impressionará tanto os posteros como a resistencia que a 
política militante sempre lhe oppoz a que ascendesse á su-
prema magistratura da nação. 
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Todavia, o facto tem a sua explicativa : elle se prende, 
primeiro, á própria Índole do regimen presidencial. 

As democracias, com raras excepções, detestam as 
superioridades intellectuaes. A aristocracia do talento não 
lhes é menos odiosa do que a aristocracia do sangue. Ho-
mens simples iguaes a nós — " plain men like ali the rest 
of us " — é o preconceito de partido que na democracia 
americana guindou sempre, pelo geral, aos primeiros pos-
tos da administração, as mediocridades e as incapacidades 
ousadas ou felizes. Já, ha alguns decennios, Alexis de 
Toqueville dava conta do que viu e observou nos Estados 
Unidos : " Fui tomado de surpresa descobrindo a que pon-
to o mérito era cominum entre os governados e quanto era 
escasso entre os governantes " . Em nossos dias, Émile 
Faguet ainda escalpella o mesmo mal no pamphleto tão 
divulgado sobre o Culto da Incompetência ; e, acaso, 
melhor ainda do que Faguet, embora em obra mais an-
tiga, Ostrogorski, em seu livro monumental sobre a De-
mocracia e os Partidos Políticos, põe em foco esse vicio 
radical do governo popular. E o proprio Ruy, prefaciando 
a Queda do Império, escreveu : " 0 mal grandíssimo 
e irremediável das instituições republicanas consiste em 
deixar exposto á illimitada concorrência das ambições me-
nos dignas o primeiro logar do Estado, e, desta sorte, o 
condemnar a ser occupado, em regra, pela mediocridade " . 
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Mas o caso de Ruy Barbosa tem a nosso ver explica-
ção mais profunda e verdadeira : é que, independentemente 
de formas de governo, os homens de grande talento e cul-
tura sempre inspiraram desconfiança no terreno pratico e 
positivo dos negocios. 0 preconceito existe e de longa 
data e não só entre nós. Por estranha inversão do que 
devera ser natural e logico, avalia-se a capacidade de admi-
nistrar quasi que na razão inversa do talento e do preparo. 
Essa superstição idiota, que aqui nunca deixou de acompa-
nhar o nome de Ruy Barbosa, também se nos depara alhu-
res. 0 mistér de escrever e o de governar, dizia Alphonse 
Karr, são os únicos que se ousa praticar sem os haver apren-
dido. Dahi " a illimitada concorrência das ambições me-
nos dignas ", tolhendo o accesso aos homens de mereci-
mento . 

Chateaubriand, que também foi victima dessa bruta-
lidade, nas Memórias de Além-Tumulo, em paginas 
admiraveis, defende os homens de letras contra a aluvião 
dos que elle chama, ironicamente, " messieurs les positifs " . 
E, depois de mostrar que a maior parte dos grandes escri-
ptores da antigüidade, da edade média e da Inglaterra mo-
derna foram eminentes homens de Estado, " quando se di-
gnaram descer até aos negocios " , accrescenta : " Não obs-
tante estes exemplos e mil outros, o talento literário, muito 
evidentemente o primeiro de todos, porque não exclue ne-
nhuma outra faculdade, será sempre neste paiz um obsta-
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culo ao êxito político : de que serve, com effeito, uma alta 
intelligencia ? Para nada. Os tolos de França, especi* 
particular e toda nacional, não concedem nada aos Gro-
tius, aos Frederico, aos Bacon, aos Thomaz Morus, aos 
Spencer, aos Bolingbroke, aos Burke e aos Canning d e 
França. Nunca nossa fatuidade reconhecerá a um homem, 
mesmo de gênio, as aptidões e a faculdade de fazer tão bem 
como um espirito commum coisas communs. Si ultrapas-
saes de uma linha as concepções vulgares, mil imbecis ex-
clamam : " Vós vos perdeis nas nuvens " , exultantes como 
se sentem de habitar terra a terra, onde se obstinam em 
pensar. Estes pobres invejosos, graças á sua secreta misé-
ria, se revoltam contra o mérito : remettem com compaixão 
Virgílio, Racine e Lamartine para os seus versos. Mas, 
soberbos senhores, para o que devemos remetter-vos ? Para 
o esquecimento : elle vos espera a vinte metros de vossa 
casa, ao passo que vinte versos destes poetas os levarão á 
ultima poster idade". 

Lamartine foi outra victima do preconceito. Depois 
de alludir, como Chateaubriand, á grandeza da antigüidade, 
que prestigiava os homens de letras e os investia nos car-
gos da administração publica, observava : " Quando, me-
lhor inspirados, quizermos engrandecer como ella, cancel-
laremos estas barreiras ciumentas e arbitrarias, que nossa 
civilização moderna colloca entre as faculdades da natu-
reza e os serviços que um mesmo cidadão pôde prestar, sob 

11 



diversas formas, á sua patria. Não vedaremos mais a um 
philosopho de ser político, a um magistrado de ser heróe 
a um orador de ser soldado, a um poeta de ser sábio ou 
cidadão " . 

Lammenais também se doia dessa preterição : " Pos-
sua um homem um grande saber, ou possua seu espirito 
um grande horizonte, domine muitos objectos e os conceba 
e os ordene com facilidade ou, penetrando no fundo das 
coisas, veja o que outros não vêem, ou procure as causas 
nos effeitos, as leis nos phenomenos, raciocine bem e pro-
fundamente, — dir-se-á delle que é um homem de theoria, 
de especulação, de nenhuma maneira proprio para os nego-
cios. Guardae-vos bem, chegareis a definir o homem de 
negocies, o homem político, o homem de Estado como se 
definiria o tolo " . 

Victor Hugo, de seu turno, deixou transparecer, a res-
peito, a magua que o pungia, quando cumprimentava La-
martine, candidato a uma cadeira de deputado : " Sereis 
tão poderoso na tribuna como em vossos versos ; e será o 
mais brilhante desmentido que se possa oppôr ás pessoas 
de pouco talento, que não querem o gênio ás voltas com os 
negocios e recusam intelligencia á imaginação " . 

Por ultimo, Renan, com percuciente ironia, suggere : 
' Si o Elogio da loucura não houvesse valido a Eras-

mo tantas desgraças, eu proporia aos moralistas um curioso 
paradoxo a tratar, a Apologia dos Tolos. Não se têm 
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em conta bastante os serviços que a mediocridade presta 
ao mundo, os cuidados de que nos acoberta e o reconheci-
mento que lhe devemos ! " 

Pensamos que nessa desconfiança, que os talentos 
extraordinários inspiram aos homens práticos, reside, afi-
nal, a causa ultima das constantes preterições soffridas 
pelo maior cidadão da Republica. 

— Mas havia, realmente, motivo para essa suspeição ? 

Vejamol-o rapidamente. 

Ruy só occupou cargo administrativo uma única vez 
em toda a sua carreira publica : foi o ministro da Fazenda 
do Governo Provisorio. 

A obra da má fé, da calumnia e da perseguição, levan-
tada por adversarios implacaveis, creou a lenda de que foi 
desastrosa a sua gestão financeira naquella pasta. 

Tres vezes veiu elle a publico em defesa de sua admi-
nistração. A primeira, no Senado, em tres orações que 
orgulhariam Cicero ou Demosthenes. A segunda, na Im-
prensa, nos dezesete libellos, crystallinos, concludentes 
e irretorquiveis, da série Liquidação Final ; finalmente, 
no discurso proferido nesta cidade, por occasião da campa-
nha civilista. 

Depois dessa defesa, tão completa quanto cabal, só 
por perversidade ou ignorancia se lhe pôde irrogar qualquer 
culpa ou responsabilidade na ruina financeira do paiz. 
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De facto, verificada a absoluta necessidade de emittir 
papel moeda, como única solução para as difficuldades do 
momento, o plano de Ruy, aliás approvado também pelos 
demais membros do Governo Provisorio, era um todo orgâ-
nico, um systema de medidas entrelaçadas e dependentes, 
repousando sobre bases de rigorosa observancia na exe-
cução. 

De inteira conformidade com ellas, Ruy emittiu cerca 
de cento e cinco mil contos, isto é, menos do que qualquer 
outro dentre todos os governos que lhe succederam im-
mediatamente. 

Si essas administrações posteriores lhe houvessem ob-
servado exactamente as preliminares indispensáveis, por 
elle estabelecidas, a situação financeira do paiz seria da 
maior prosperidade. Affirmou-o em 1906, na Camara 
Federal, com geral apoio, o illustre sr. Felisbello Freire ; 
affirmou-o depois, em occasião solennissima, com a auto-
ridade de provecto professor de Economia Política e Scien-
cia das Finanças, o eminente sr. Vieira Souto. E mais 
do que essas autoridades, affirmaram-no os factos ulte-
riores ; pois varias daquellas medidas, engranzadas na con-
cepção de Ruy, como, por exemplo, a cobrança em ouro 
dos direitos de importação, foram introduzidas depois e 
estão sendo executadas com o maior êxito. 

Mas, as administrações que o substituíram, das regras 
preventivas e acauteladoras por elle determinadas, como 
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presupposto necessário, não observaram nenhuma ; e usa-
ram tão somente da faculdade de emittir, a granel e a desco-
berto, chegando a ponto de consumir o proprio lastro ga-
rantidor das emissões que elle fez. 

Era fatal chegarmos assim á triste situação de cujo 
irremediável desastre nos salvou o benemerito governo de 
Campos Salles. 

E' evidente, entretanto, que Ruy não pode responder 
pelos abusos alheios, por aquillo que não fez e não praticou. 

Retrucando á obstinação de inimigos implacaveis, es-
creveu elle na Imprensa : " Complexo mais ou menos 
engenhoso de peças, que mutuamente se auxiliam, um meca-
nismo, industrial, ou social, é um instrumento de producção, 
o agente de uma utilidade, contemplado no calculo do seu 
plano. A intelligencia, que o concebeu, ligou os vários 
membros do todo num jogo de relações imprescindíveis ao 
bom êxito do invento. 0 constructor não pôde ser julgado 
sinão pelo exame da obra na harmonia nativa das suas 
partes. Ninguém teria o direito de avaliar o mérito de uma 
combinação nova, na industria, na sciencia ou na arte sinão 
estudando-a na integridade de sua concepção original. Si 
o jury modificar o objecto exposto, o veredictum já não pôde 
cair sobre o expositor. 

Não querem julgar segundo esses cânones as finanças 
de 1890 ? Só porque se continuou a usar, desarticulada e 
abastardada, uma de suas peças, a emissão, ha de ser o 
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apparelho, em completo desmonte, o responsável pelas des-
atinadas applicaçoes de um orgam avulso do engenho des-
truído ? Trabalha-nos aqui em baixo, nas officinas desta 
casa, uma das maravilhas da mecanica moderna. Uma 
caldeira, um dynamo, um prelo geram o vapor, a electrici-
dade, o movimento, a stereotypia, e da associação desses 
factores coordenados, da sua actividade methodica, do seu 
intelligente automatismo brota, alvoraçada, em catadupas,. 
a torrente do jornal, levanta o vôo em enxames a palavra 
nas azas da imprensa. Mas um dia barafustou por alli um 
doido. Desneixou-lhe uma articulação, lançou mão de um 
eixo, um embolo, uma alavanca, uma entrosa desparafusada, 
e, saindo a brandil-a rua a fóra, amassa, esmecha, atro-
pela, trucida. Quem o autor das tropelias ? Apostamos 
que indicariam o louco. Erraram. Aquillo eram façanhas 
da " Marinoni " . De onde sahiu o instrumento homicida ? 
Do machinismo typographico. Logo, ahi está a raiz do mal. 
Si não fosse a machina de imprimir o epileptico estava 
desarmado " . 

Resulta, assim, que das finanças do Governo Provi-
sorio não era licito tirar argumento contra elle. 

Os que, não obstante, sempre se negaram á evidencia 
dessa verdade, esquecem que, mesmo abstrahindo o aspe-
cto financeiro, a acção geral de Ruy, nessa administração, 
foi de consummado homem de Estado. 

16 



Vice-chefe do governo, gosando, mais do que qual-
quer outro, da ilimitada confiança e amizade de Deodoro, 
foi elle quem exerceu, no espirito do soldado, de natural 
bondoso, porém rude, arrebatado e pouco preparado para 
as supremas funcções, a que se viu de repente exalçado, a 
acção moderadora, de calma e prudência, que o momento 
exigia. Nas horas tormentosas daquelle governo de tran-
sição, em seus momentos solennissimos, em que por vezes 
a vida da Republica correu riscos de perecer, quando nin-
guém se entendia, no atordoamento de difficuldades subi-
taneas e inesperadas — são os proprios adversarios que o 
attestam — Ruy era o único que não perdia a calma, que 
continuava a agir e pensar, com pulso firme e visão segura. 
Alma e cerebro daquelle governo, delle partiram os ali-
cerces fundamentaes e orgânicos da Republica. O pro-
jecto de Constituição que o Governo Provisorio submetteu 
á Constituinte, comquanto discutido, no salão de sua biblio-
theca, com os demais collegas, é obra exclusivamente delle. 
Em todos os actos capitaes daquelle governo, em summa, 
sente-se-lhe a acção preponderante e superior. Entre outros, 
para lhe patentear o horizonte longínquo que a sua visão 
de estadista divisava, basta assignalar o sábio projecto da 
separação da Egreja do Estado, tão prudente e tão concilia-
dor, que creou para os vários credos religiosos, aqui exis-
tentes, situação de liberdade e respeito, única no mundo. 
Para gloria sua, é sufficiente lembrar o que occorreu depois 
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em França, por occasião de ser implantada alli lei seme-
lhante. 

Foi, portanto, o maior erro da Republica não haver 
aproveitado, na suprema direcção do paiz, o raio immenso 
de luz, que elle havia de projectar sobre ella. 

Ruy, servidor da patria 

0 homem publico ainda nos suggere um segundo as-
pecto, que quizeramos examinar comvosco. 

Os homens de negocios — os taes " messieurs les 
positifs " de que fala Chateaubriand — costumam per-
guntar : — mas Ruy, afinal, o que fez ? 

Esses " materialões " , para nos servirmos do epitheto 
pejorativo de João Ribeiro, alludem ao facto de não se lhes 
deparar um beneficio de ordem material, cuja iniciativa 
haja partido delle. 

Portos ? Vias de communicação ? Escolas ? Edifí-
cios públicos ? Melhoramentos materiaes, em summa, sob 
todos os aspectos ? . . . 

Encarando-se a questão por esse lado, de uma cur-
teza miserável de vistas, é facto que Ruy nada ou bem 
pouco fez. 

E, no entanto, elle foi o maior servidor da Republica. 
Como bem ponderou João Ribeiro : essas conquis-

tas materiaes poderiam ter sido conseguidas, si não fos-
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sem as outras, as conquistas liberaes, que todas lhe deve-
mos ? 

A vida de Ruy já foi definida como sendo uma linha 
recta entre a justiça e a liberdade. 

Pela justiça, prégando a pureza dos princípios consti-
tucionaes e basilares do regimen, constantemente detur-
pados na pratica ; ensinando, em cathedra, que nunca em-
mudeceu nas horas necessarias e solennes, a verdadeira 
theoria dos grandes institutos do nosso direito publico — 
o estado de sitio, o " habeas corpus " e o jury ; mostrando 
que, no regimen político que adoptamos, a harmonia e inde-
pendencia dos tres ramos do poder publico, não impede 
uma certa preponderância do judiciário no sentido de que 
é elle o arbitro supremo da Constituição ; definindo o 
verdadeiro papel que cabe, nesta forma de governo, ao 
Supremo Tribunal Federal ; lançando luz definitiva sobre 
o problema capital das duas questões em que se podiam 
chocar, com grave perigo, os poderes da Nação — as 
questões políticas e as questões judiciarias ; a intervenção 
nos Estados ; as garantias constitucionaes ; os princípios 
constitucionaes, — esses e tantos outros pontos cardeaes do 
nosso systema político, quem entre nós os estudou e ensi-
nou como elle, com tão constante verdade, tão pura scien-
cia, tão indefessa energia e tão perenne resistencia ? 

Pela liberdade, sempre na estacada em luta desas-
sombrada contra os abusos e desvios do poder ; sempre 

19 



pela supremacia civil contra a ditadura militar ; sempre 
em defesa do fraco contra o forte, do perseguido contra 
os perseguidores ; combatente heroico, que nunca pediu 
tréguas nem soffreu cansaços, que nada temeu e tudo af-
frontou, desde a calumnia e a inveja até o abandono e a 
felonia ; desde a perda das maiores vantagens pessoaes 
até as agruras do exilio — quem, neste paiz, ou fóra delle, 
a serviu com mais amor, com mais denodo e mais desin-
teresse ? 

Para que fosse um grande bemfeitor da patria, bas-
tam os serviços que prestou na Republica á justiça e á 
liberdade — serviços que constituem as paginas mais bri-
lhantes da nossa epopéa civica. 

Mas ainda temos o Império com a escravatura, por 
cuja abolição pelejou annos seguidos um combate rude e 
glorioso. 

Mas ainda temos — cupula scintillante de estrellas 
pairando sobre as conquistas internas — os prodígios que 
operou no estrangeiro em bem de sua terra e sua gente e 
ainda — que a tanto chegavam as forças desse Sansão — 
os que operou em bem da própria humanidade. 

Na " Sala dos Cavalleiros " do famoso castello me-
dieval de Haya, povoado de tantas tradições históricas, 
debaixo daquellas abobadas onde se respira a athmosphera 
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dos templos, em presença das maiores nações do mundo, 
a façanha de Ruy foi a de um novo Pedro Alvares Cabral : 
fez, perante a orgulhosa Europa, o nosso definitivo desco-
brimento político. . . 

E si valemos alguma coisa hoje no mundo, a quem 
o devemos sinão a elle, a elle que, por amor de nossa 
patria, supportou primeiro a indifferença, depois a impa-
ciência, por ultimo a própria censura e chamamento á or-
dem, em plena assembléa ? a quem sinão a elle, que oppoz 
á indifferença a tenacidade, á impaciência o destemor, á 
censura os titulos fulminantes do seu direito ? a quem, 
sinão a elle, que terminou, graças ao seu gênio de illumi-
nado, abatendo opposições e conquistando a victoria ? 

Depois de Haya, foi a scena maravilhosa de Buenos 
Ayres, de cuja tribuna, erigida em altar, falou ao mundo 
com a clarivisão de um apostolo. 

Dizer-se depois disto, que Ruy nada fez, porque não 
existe por ahi nenhum edifício de delegacia fiscal ou de 
alfandega mandado construir por iniciativa sua ; que se 
perdeu em esterilidades verbaes e rethoricas — não é 
apenas proclamar a mais descommunal das injustiças, por 
que é também, e principalmente, commetter a mais bronca 
das tolices. 
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Ruy, escriptor 

Ruy Barbosa, como escriptor, levanta vários pro-
blemas. 

O primeiro delles é este : — foi Ruy um artista ? 

Ouçamos estas observações finíssimas de Joaquim 
Nabuco : " E' singular como entre nós se distribue o ti-
tulo de artista. Muitas vezes tenho lido e ouvido falar de 
Ruy Barbosa como de um " artista " , pelo modo por que 
escreve a prosa. No mesmo sentido poder-se-ia chamar a 
Krupp artista : a fundição é de alguma forma uma arte, 
uma arte cyclopica, e de Ruy Barbosa não é exaggerado 
dizer, pelos blocos de idéas que levanta uns sobre outros 
e pelos raios que funde, que é verdadeiramente um cyclope 
intellectual. Mas o artista ? Existirá nelle a camada de 
arte ? Si existe, e é bem natural, ainda jaz desconhecida 
delle mesmo por baixo das superposições da erudição e 
das leituras. Eu mesmo já insinuei uma vez : ninguém 
sabe o diamante, que elle nos revelaria, si tivesse a cora-
gem de cortar sem piedade a " montanha de luz " cuja 
grandeza tem offuscado a Republica, e de reduzil-a a uma 
pequena pedra 

Esta duvida se resolve numa outra, que temos lido 
ao mesmo proposito : que a prosa de Ruy não é uma prosa 
" literaria " . 

Não nos parece procedente a restricção. 
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Sem querermos entrar na vasta discussão do que seja 
literatura e quaes os caracteres de que se deva revestir a 
obra literaria, lembraremos, primeiramente, que, no com-
mum consenso, tão proficientemente esplanado por José 
Veríssimo, entra na orbita literaria todo o escripto que 
versa numa língua geral um assumpto geral. Assim, um 
tratado de geometria, ainda que escripto por Machado de 
Assis, do mesmo modo que um arrasoado forense, ainda 
que o autor seja Ruy Barbosa, não serão jamais uma obra 
literaria. Nessas producções, nem o assumpto é geral» 
nem a lingua é geral : a fôrma fatalmente será technica 
como technico é o fundo. Elias não se dirigem á totali-
dade dos leitores ; mas a um numero reduzido delles. 

Por outro lado, afóra esse escopo de despertar o in-
teresse geral, visa outro a obra literaria : ella intenta pro-
duzir nos leitores uma emoção, triste ou alegre, agradavel 
ou incommoda, bella ou hedionda, qualquer que seja, em-
fim, pois nella cabem todas as gammas da sensibilidade 
humana. 

Neste sentido, a obra de arte tem ainda uma caracte-
rística : a da durabilidade do interesse que desperta atra-
vés das edades. 

Um tratado de physica ou de chimica não suscitará 
nunca esse interesse permanente ; porque nelles permanen-
tes serão apenas as verdades que encerram e estas podem 
ser lidas em qualquer obra similar. 
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Ora, a obra literaria requer essa fixidez e personali-
dade de interesse no fluir das eras. Essa a razão pela 
qual os Luziadas são uma obra literaria e não o é a 
Grammcrtica da Lingua Portugueza de João de Barros. 
Aquelle é um livro que tem em si mesmo a sua finalidade ; 
ao passo que o ultimo é mero meio de transmittir ensina-
mentos. 

A obra literaria, tendo por fim crear emoções perma-
nentes, é claro ainda que não basta, para conseguil-o, que 
a lingua seja simplesmente geral, mas é preciso que ret 
vista uma fôrma artística ; e tão pouco basta que o assumpto 
seja geral, é mister que haja intima correspondência entre 
elle e a fôrma, pois tanto maior será a emoção, e, conse-
quentemente, tanto mais literaria a obra, quanto maior 
for a harmonia que dessa correspondência dimane. 

Vejamos, pois. 
— Existe na vastíssima producção de Ruy essa lin-

gua geral, esse assumpto geral ? 
Certo que sim. 
Toda a sua obra de publicista, com exclusão apenas 

dos seus trabalhos jurídicos e forenses, está escripta numa 
lingua que não é technica, que não é peculiar a nenhuma 
sciencia, arte ou profissão, mas que é a lingua commum a 
toda a massa de seus concidadãos. 

0 assumpto também é geral, isto é, de interesse col-
lectivo : são as verdades geraes da política, da sociologia, 
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da historia ; são os princípios fundamentaes de existencia 
das sociedades livres ; são as conquistas supremas da civi-
lização ; são os direitos primários do homem, são, em sum-
ma, todos os problemas que, de qualquer modo, interes-
sam a todo o ente que participa do convívio social. 

Resta, assim, saber, si elle tinha a fôrma " literaria " . 
Gustavo Lanson vae guiar-nos na solução desse pro-

blema : " Que é mister para que se possa falar de prosa 
artística e, em sentido restricto e preciso, de uma arte da 
prosa ? E' mistér que se tratem as palavras da prosa como 
se tratam as palavras do verso. No verso, considera-se a 
palavra como matéria artística, isto é, capaz de uma bel-
leza formal. 0 poeta não trabalha a expressão somente 
para a idéa, tendo em vista uma coincidência exacta : elle 
trabalha a palavra por si mesma, á procura do rithmo e da 
harmonia. 

Desde então, concebemos a possibilidade de uma nova 
technica, que não será somente lógica ou psychologica, mas 
ainda formal, tendo por effeito ou escopo, que a palavra, 
na obra literaria, não opera mais somente como signal, por 
virtude do sentido definido nos diccionarios, e a phrase 
como grupo de signaes, por força das relações grammati-
caes e syntacticas : a palavra operará como matéria sonora 
e colorida, que provoca harmonias e dissemina reflexos ; 
a phrase operará como matéria movei, ondulosa e vivente, 
«ujos elementos encadeiam seus movimentos particulares 
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em um movimento de conjunto. Um grupo de palavras 
cujas propriedades estheticas são todas exploradas se tor-
na, ao mesmo tempo, quadro, symphonia e farandula " . 

E depois de mostrar que, embora de larga maneira, o 
trabalho do estylo artístico deve ter sempre em mente a 
idéa, conclue que a arte da prosa é " o desenvolvimento 
dos valores estheticos das palavras " . 

Ante taes ensinamentos, Ruy é um artista e a sua prosa 
é evidentemente literaria. Ser-nos-ia fácil, não fôra a an-
gustia do tempo, proval-o com uma verdadeira anthologia 
dos seus escriptos. 

Não é verdade, como pretendeu Araripe Júnior — 
critico pouco sympathico — que tudo nelle se subordine 
" á correcção da phrase, á escolha dos vocábulos, á harmo-
nia sempre solenne dos períodos " . 

Isso é característica de qualquer rethorico de algum 
talento. 

Afóra isso, ha alguma coisa mais que Araripe não 
viu, mas que sentem todos que o lêm desprevenidamente : 
ha a força, ha a vida, ha o colorido, ha o movimento, ha o 
surto alvoroçado das imagens e dos tropos verbaes, ha a 
profusão borbulhante de expressões novas e inesperadas, 
colhidas nos veios mais recônditos e ignorados da língua 
e fundidas no metal preciosíssimo de seu estylo, ha, em uma 
palavra, a sua faculdade, multiforme e multicolor, de re-
novar e desenvolver " os valores estheticos das palavras 
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Foi por desconhecei-o — é muito difficil apreciar 
corn serenidade um escriptor que não estimamos pessoal-
mente — que Araripe, aliás espirito de superior visão cri-
tica, quando desapaixonado, descobriu na obra literaria de 
Ruy aquellas " riquezas mortas " , aquellas " vidas empa-
lhadas que lhe produziam, ao lel-o, " uma impressão 
de monotonia " . 

— Tudo, porque ? 

Em ultima analyse, porque Ruy, na opinião delle, é 
um escriptor " apathico e mal apparelhado de imagina-
ção 

Percebestes agora que o erro inicial dessa critica pro-
vém de um escandaloso engano de psychologia individual : 
Araripe viu " apathia " , onde nós todos sentimos um tempe-
ramento superiormente sympatíiico, resoante de vibrações 
sonoras, sensibilissimo ás commoções do meio ambiente. 

Esse erro inicial, levou-o a enxergar, " com passo tar-
dio e vagaroso " , com " fé atenuada " , com " ardor mono-
tono, escandido " , com " enthusiasmo de político, medido e 
compassado " , o escriptor de enervação forte e sadia, de 
musculatura de aço, de temperamento exuberante e vibra-
til, de audacias de pensamento e de língua, em quem justa-
mente se quizera um pouco mais de medida e sobriedade 
para lograr polir o " diamante " rarissimo de que fala 
Nabuco. 
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Não resistimos, mau grado o temor de nos tornarmos 
fastidioso, ao desejo de vos patentear com alguns excertos 
o erro dessas apreciações. 

Começaremos referindo-vos, nas próprias Cartas de 
Inglaterra, livro onde mais se deteve Araripe, a analyse 
literaria de Carlyle : " Estas margens escarpadas são como 
que as defesas severas de um mundo zeloso dos seus the-
soiros. Si vos aproximardes, vereis como a poesia mana 
destas rochas. Não é a poesia dos favos do Hymmeto. 
Sente-se mais nella o acre das viraçÕes saturadas do oceano. 
Não é uma poesia que fale aos sentidos inferiores, como a 
doçura do mel. E' antes a da abobada estrellada, com o» 
seus espaços sombrios, onde o azul se esbate nas trevas, e 
as suas vagas nebulosas, as suas longas vias lacteas, caminho 
indeciso do ideal. 

Não quer isto dizer que a indole da obra de Carlyle 
seja contempladora e scismativa. A sua inflexivel since-
ridade, o Íngreme dos seus contrastes, o bravio das ima-
gens que lhe povoam o estylo, a luta continua da sua origi-
nalidade com os preconceitos e as convenções sociaes, o seu 
enthusiasmo pelas expressões heróicas da individualidade 
humana, o fragor das suas apostrophes, as mutações inde-
finiveis do seu humorismo, melancolico e ridente, austero e 
escarninho, eloqüente e brutal, a própria monotonia de cer-
tas correntes do seu pensamento, iterativas e periódica* 
como certos ventos em certos quadrantes do céu, dão a lem-
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brar um panorama de penhascos escalvados á borda das 
aguas azues, com o crystal das ondas franjando-se em es-
puma branca, a marulhada rebramindo contra os promonto-
rios silenciosos, o vôo solitário das aves marinhas, e por 
cima, nas tréguas da procella, quando as faiscas não esfu-
siam pelas arestas atrevidas, a eterna calma do firmamento : 
a força, o conflicto, a pureza, a eloquencia, a immorta-
lidade. 

A acção, porém, não o devaneio, era a nota caracte-
rística dessa estranha personalidade. 0 seu talento não 
decompunha as impressões do mundo exterior, como a fan-
tasia dos sonhadores : accentuava-as como um poderoso re-
flector. Naquelle cerebro os orgams da visão e da palavra 
tinham as proporções inauditas, que celebrizaram Victor 
Hugo. A sua maestria no idioma britannico e a opulencia 
da sua linguagem não têm rival, sinão além-Mancha, no 
phenomeno singular do grande poeta francez " . 

— Que critico, em nossa terra, já falou esta lin-
guagem ? 

Disse Araripe que Ruy não era capaz de traçar de 
César um perfil comparavel ao de Momsen. 

Mas, nessas mesmas Cartas de Inglaterra, não lhe 
seria difficil sentir o variegado das tintas e a firmeza de 
traços, que possuíam a palheta e o pincel desse retratista. 

Vêde-o, por exemplo, compondo a physionomia moral 
de Floriano : " Ha um genero de ambição inerte e retra-
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hida, como certos reptis, que se enrosca na obscuridade, 
á espreita da occasião que lhe passe ao alcance do bote. 
Os indivíduos dessa família moral, silenciosos, escorrega-
dios e traiçoeiros, passam ás vezes a maior parte da exis-
tência quasi ignorados, até que a opportunidade fatal os 
favoreça. Então o instincto originário lhes desperta as fa-
culdades dormentes, a espinha desentorpecida colea-lhes 
sob as descargas de um fluido subtil, e vêem-se esses pre-
guiçosos, esses flacidos, esses somnolentos desenvolver ines-
peradamente a distensibilidade, a flexibilidade e a tenaci-
dade das serpentes constrictoras " . 

Pode-se, acaso, discutir a parecença do retrato ; mas, 
o que não se pode, sem grave injustiça, é negar o enorme 
talento do pintor. 

Ouçamol-o agora na Lição das Esquadras : " Pas-
sa e repassa a vista curiosa por essa assembléa extraordi-
naria de testemunhas do oceano, e não lhes pergunta que 
nos dizem, que nos trazem desses longes do espaço e do 
tempo, da immensidade vaga, aonde o passado se recolhe, 
e de onde assoma o futuro, como as velas repontam do 
horizonte. Povo descuidado, abrimos as palpebras entre 
dois intervallos de sésta, á brisa da costa doirada pelo sol, 
banhando-nos na tepidez do ar, na volúpia do colorido, na 
embriaguez ambiente da luz, e banindo da alma os pensa-
mentos do imprevisto, cerrando-a ao sussurro da consciên-
cia, que fala pelo rugir das aguas eternas. 
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Ingenuamente dilatamos as pupillas, com alguma coisa 
da impressão primitiva dos antigos hospedes das nossas 
selvas, quando essas grandes aves que arribam da civili-
sação açoitaram pela primeira vez com as largas azas 
brancas a quietude deste estuário, como si, tantos séculos 
depois, ainda inquiríssemos de onde vêm essas gaivotas 
gigantescas, onde foram buscar umas a elegancia das suas 
linhas e a alvura do seu dorso, outras a negrura do seu 
vulto e a arrogancia do seu collo. 

No olhar dos mais intelligentes, quando muito, se des-
cobriria alguma coisa daquella sensação dos passageiros de 
um transatlantico, debruçados para o crystal retinto, nas 
paragens onde palpita o coração do globo, pelas aguas quen-
tes do Equador, scismando nas maravilhas em que se annun-
ciam á tona essas florestas submarinas, á vista das quaes 
são desertas as da terra, contando um a um esses encantos 
do inesperado, seguindo essas pradarias do mundo liquido, 
as gorgonas, as isis, as palidas anemonas cor de rosa, os 
alcyones, a flora cambiante e ephemera, com que as arté-
rias da natureza oceanica ajardinam a zona das calmas, o 
dominio oscillante das algas, essas regiões onde se espelham 
complacentemente os resplendores solares, e se occultam os 
immensos reservatórios da vida submersa. 

Mas não basta admirar : é preciso aprender. O mar 
é o grande avisador. Pol-o Deus a bramir junto ao nosso 
somno, para nos pregar que não durmamos. Por ora a sua 
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protecção nos sorri, antes de se trocar em severidade. As 
raças nascidas á beira-mar não têm licença de ser myopes ; 
e enxergar, no espaço, corresponde a antever no tempo. A 
retina exercida nas distancias marinhas habitua-se a sondar 
o infinito, como a do marinheiro e a do albatroz. Não se ad-
mittem surpresas para o nauta : ha de adivinhar a atmos-
phera como o barometro, e presentir a tormenta, quando ella 
pinta apenas como uma mosca pequenina e longinqua na 
transparência da immensidade. O mar é um curso de força 
e uma escola de previdencia. Todos os seus espectaculos 
são lições : não os contemplemos frivolamente " . 

Ides, em seguida, aprecial-o, como jornalista, defen-
dendo-se de uma aggressão inopinada : " Conheceis o di-
cholophus cristaíus ? E' o habitante mais formidável da 
Praça da Republica. Si tiverdes a fortuna de encon-
tral-o mudo por aquelle gracioso labyrintho de moi-
tas e relvados, pode ser que sympathiseis com o ala-
do bipede, tranquilla e modesta creatura na vulgari-
dade das suas pennas e na doçura do seu olhar, quasi 
meigo. Mas Deus vos preserve de topal-o na rispidez ordi-
naria do seu temperamento, quando, fincado nas duas per-
nas cor de rosa, distende o pescoço, e, escancarando em 
thesoira o rostro encarnado, fere continuamente o ar de gri-
tos metálicos, agudos, estridentes, como si uma bigorna dia-
bólica lhe resoasse no gasnete. Não se lhe mexe o corpo 
na compostura da plumagem achitada ; mas o empino da 
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crista, o rubor do bico, o arremesso do collo, a fúria cres-
cente do guinchado traduzem a violência de um desafio e 
o phrenesim de uma lucta. Com quem ? Lá o sabe elle 
de si para si. Talvez com o transeunte, que passa descuidado. 
Talvez com o curioso, que se detem ao espectaculo da esgani-
çada pemalta, emquanto a desalmada, fitos os olhos, aber-
ta a guela, alongada a garganta, despede, sem cessar, o 
alarido, cada vez mais vibrante, numa gana incoercivel de 
rebentar, ensurdecendo a redondeza. Viandante, que esta-
cas azoinado por essa tempestade num gargueiro de pas-
saro brigão, saberás que também por estas paragens do jor-
nalismo não se livra a gente dos maus encontros com a se-
riema do parque " . 

Vou dar-vos agora duas amostras de satyra política, 
associação formidável de Juvenal e Tácito. 

Eil-o, comparando a imprensa assalariada ao mere-
trício : " Essa vendição de almas tem suas formas conhe-
cidas. Toda a política brasileira, hoje, outra coisa não é 
que um vendedoiro de consciências. 

Mas, no intenso trafico desse mercado, em que a vena-
lidade se vem afragatar á porta como as galdramas pelas 
calçadas nas ruas da Saburra, o que mais se põe a mau 
ganho é o periodismo de certa casta, bem conhecida. 

Assim como, nos bairros de mau nome, ha para todas 
as bolsas, desde as panachas e patrajonas, que se abarre-
gam e gandaiam com o cobre do soldado, ou do marujo, 
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até as phryneas, messalinas e hierodulas, que seduzem ar-
tistas, occupam thronos e chegam aos altares, assim, neste 
outro mundo, sobem as cotações na mais varia escala, desde 
os periodiqueiros até os periodistas, desde os escrevinha-
deiros até os escriptores, desde os jornalecos até os jorna-
laços, desde os surrÕes e bagaxas da cosinha da publicidade, 
até ás hetairas, aspasias e altas mundanas da penna ou da 
tribuna. 

Mas nunca esse quadro assumiu as proporções destes 
últimos tempos. Ha para todos os gostos e preços. Cari-
caturas ? Mofinas ? Graves artigos de fundo ? Revistas ? 
Hebdomadários ? Quotidianos ? Ligeiras folhas ? Polpo-
sos cadernaços ? Vastos lençoes linotypados ? E' como 
vos der na gana, em não faltando aquillo com que se com-
pram os melões. 

Apraz-vos solennidade e antigüidade ? Tendes fé no 
peso das tradições consagradas ? Agrada-vos o commercio 
das matronas ? Ou, pelo contrario, antes quereis andar ás 
polhas com gente moça, franganitas, raparigas da tuna da 
imprensa, jornalada nova e chibante, coragens para tudo ? 
Pois é a pedir de boca. Tudo está no custo. Tarifas ha 
de mil réis. Tarifas de contos. Tarifas de centenas desta 
ultima unidade " . 

Gozae, em seguida, os Traga-espadas : " Não é assim 
que, enl geral, procedem os traga-espadas. Esses peloti-
queiros, de ordinário, ganham a vida alardeando o por-
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tento. As mais das vezes não passa elle de uma simulação 
hábil, com que os charlatães de feira ou circo deixam pas-
mada a medíocre freguesia desses espectaculos baratos. 
Mas alguns têm logrado modificar de tal modo o apparelho 
das guelas que enviam pelo tragadoiro abaixo uma catana, 
•como quem absorve um bom bocado. 

O astronomo Flammarion, por exemplo, nas suas Me-
mórias, nos conta de um, que varava pela boca, pela gar-
ganta e pelo esophago, muito á vontade, um sabre de caval-
laria ate aos copos. O sábio francez, maravilhado com a 
perfeição do trabalho do saltimbanco, lhe quiz examinar 
de perto, e uns vinte homens de sciencia se reuniram curio-
sos, para assistir á verificação. Pois delia saiu trium-
pliante o homem prodigioso. Com assombro, de um espe-
cialista em coisas da larynge e dos mais circunstantes, o 
chanfalho lhe desceu pela garganta até o guarda-mão. Pu-
seram-lhe ainda em cima um peso de muitos kilos, e o ar-
tista não sentiu. Amarraram ao punho da arma uma pis-
tola, e a desfecharam. O recuo, apesar de violento, não 
encommodou o paciente. Engrossaram-lhe o recheio, met-
tendo-lhe pelos gorgomilos dois ovos duros, cuja presença 
no fundo daquelle sorvedoiro o laryngoscopio reconheceu 
claramente. E o gargantão não se deu por achado. Com 
todos esses petrechos estojados nas fauces, fumou o seu 
charuto, revessou, depois, intactos, a um movimento volun-
tário do peito, os dois ovos, e, socegadamente, quando os 
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averiguadores deram por terminado o exame, se descartou 
da lamina, que engulira. 

Essa estupenda aberração anatômica era o resultado 
gradual de exercícios aturados, com que se lhe ensanchara 
a larynge, se lhe recuara o diaphragma, se lhe alongara 
a mais e mais o estomago em detrimento do intestino. Gra-
ças ao concurso de tantas deslocações e deformações, o 
individuo lograra converter-se, muito a seu salvo, em bai-
nha de um perigoso instrumento de guerra. Mas, por mais 
avesado que estivesse aos riscos de tão estranha deglutição, 
lá um bom dia lhe mostrou o ferro para que prestava, e o 
engole-espadas, mal ferido, acabou victima da proeza, que 
explorava. 

Analoga era a façanha, a que se aventurou, em 1910, 
a politica brasileira. Capacidade no tragadoiro, sabia ella 
que tinha, para engulipar á larga leis, negocios e orça-
mentos. Achou-se com animo, para se ensaiar na façanha 
de ingerir espadas e canhões, encobrindo em seguida a pro-
tuberancia do abdômen com a mantilha de uma phrase, o 
bioco de um tropo. Ninguém se deixou embair de um dis-
farce tão mal amanhado. Os dedos da multidão lhe apon-
taram todos o bandulho, vultuoso da carga, e a boca donde 
lhe saiam, em indiscripções constrangidas, as angustias 
de uma deglutição impossível. O heroe de Flammarion 
tragara um espadarrão. Mas a gente hermista quiz absor-
ver um exercito. Não poude. As vísceras lhe estoiraram ; 
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e o resultado veiu a ser essa podridão, que infecta o Brasil 
ha quatro annos " . 

Quereis medir-lhe a força no genero descriptivo ? 
Pois, daqui a pouco, ouvireis duas gentis patrícias re-

citar-vos, com a arte que não possuímos, as descripções bel-
lissimas das Andorinhas e do Estoiro da boiada. 

Não reprimimos, todavia, para complemento de nossa 
demonstração, o prazer de mostrar-vos as duas pequenas 
jóias seguintes. 

Seja a primeira dellas A boa e a má arvore : " Ar-
vores ha, de boa semente, boa terra e bons ares, que se 
crearam, para encantar os olhos com a formosura da sua 
grandeza, e proteger as creaturas com o beneficio do seu 
abrigo. Um chão de bênçãos lhes recebeu as raizes. Me-
draram, enrijando contra as intemperies e os ventos. Filhas 
de um solo generoso, o tronco lhes cresceu, avultou e subiu, 
engrossando com os annos, que se lhes enrugam na corcha 
vigorosa. Da profunda cortiça, atraz da qual lhes circula 
a exhuberancia da seiva, bracejam os ramos, carregados 
de flores, fructos e sombra. As tormentas não as assustam ; 
não lhes atravessam a basta frondescencia os aguaceiros 
da invernia. Dir-se-ia que o tempo repousa debaixo da 
sua copa, e a sua majestade se estende por sobre a natu-
reza que a cerca. 

Outras, pelo contrario, como si trouxessem maldição 
desde a semente, vêm á luz mesquinhas e amofinadas, logo 
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ao assomar do primeiro rebento á flor da terra esmarrida .. 
O caule, magro e torturado, se lhes esgalga, definhando. 
As vergonteas enfesadas se agüentam a custo, parecendo 
rever tristezas e cansaço. Desflorida, esteril, calva de fo-
lhagem, a ramaria agita contra a luz o espectro da sua 
nudez, que os musgos, os fetos, as parasitas, as licnas mal 
envolvem nos restos de um sudario esgarçado e roto. Os 
dias a vão mirrando, em vez de a reviçarem ; do lenho 
esgrouviado e secco se lhe extingue a vida ; as ultimas se-
mentes da sua inanição lhe juncam por baixo o raizame 
descoberto, emquanto, pelos galhos, que estalam de aridez, 
raro se avista ainda um ou outro pomo a cair de carco-
mido e pêco " . 

Seja a segunda e ultima A tristeza do sertão : " Onde 
haviam de multiplicar armentos e rebanhos ; onde haviam 
de verdecer pastagens e searas ; onde haviam de rechinar 
íabricas e manufacturas ; onde haviam de arvorecer poma-
res e sorrir jardins ; onde haviam de medrar lavouras e 
industrias ; onde haviam de florescer escolas e bibliothe-
cas ; onde haviam de se amontoar celeiros, crescer empo-
rios e luzir cidades, — ahi, as cidades antigas se desluzem 
e caem ; as velhas estradas se esbarrocam e obstruem ; as 
culturas de outros tempos acabam em urtigas e sapezaes ; 
as pradarias em abandono apascentam de herva amarellida 
o gado merencorio e emmagrentado ; as crianças, bravias 
e desviçosas, sem o amanho do ensino, crescem na rude 
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agrestia das flores do campo ; o trabalho desanima ; a 
producção mirra ; o movimento se atarda ; o espirito se 
entangue ; a vida se descora ; e do firmainento sobre a terra 
cae, oppressiva e carregada, entre as ardencias da calma-
ria em regiões queimadas pelo braseiro do sol, essa tris-
teza transida e trespassante do meio dia no deserto, no de-
serto resplandecido e crestado pelo sol ; a tristeza da luz 
de Deus no rosto da miséria ou do soffrimento, a infinda 
tristeza das coisas extinctas, a tristeza do sertão " . 

Não escolhemos esses trechos por serem os melhores 
nem os mais representativos. Colhemol-os ao acaso na 
multidão inumerável de gemmas rarissimas que a todo o 
momento fagulham no escrinio real dos seus escriptos. Cre-
mos que elles bastaram para o nosso intuito. Vistes que 
quem tal escreve não é " apathico " : sabe sentir e trans-
mittir, de modo igualmente admiraveis, as suas impressões. 
Vistes ainda, que quem tal produz, forçosamente " não é 
mal apparelhado de imaginação " : tem, pelo contrario, 
nalma uma poderosa força creadora, evocadora e descri-
ptiva. Vistes, por ultimo, a graça, o movimento, a vida, 
o colorido, o impeto, a energia, a plasticidade, a magnifi-
cência de seu estylo, a orchestração riquíssima de rithmos 
e tons com que sabe valorizar as suas expressões, impri-
mindo-lhes inconcutivel vigor e cunho artísticos. 

— Foi Ruy um escriptor perfeito ? 



Exprobra-se-lhe, commumente, a sua falta de concisão, 
a sua prolixidade. 

Não nos parece que a censura proceda, pelo menos 
com o caracter de generalidade que se lhe empresta. 

Ruy não era prolixo nem diffuso : não se lhe sente a 
prosa avergando ao peso de coisa inúteis. 

— Chamarieis ao mar de prolixo, porque é immenso ? 
Pois é o caso de Ruy : elle não é prolixo, é grandioso. 

Possuia como Cicero, como Victor Hugo, em grau 
insolito, o dom da amplificação e desenvolvimento das 
idéas. 

Onde nos occorreria apenas uma imagem ou um argu-
mento, aquelle cerebro gigantesco descobriria cem ima-
gens e cem argumentos. 

" Eu quero " , dizia Bossuet, " em uma só morte fazer 
ver a morte e o nada de todas as grandezas humanas " . 

Ruy era assim : tirava do seu assumpto todas as con-
seqüências, que era possível extrahir delle, até esgotal-o 
completamente. 

Essa preoccupação de tudo dizer, com certeza lhe pre-
judicou um tanto a harmonia artística do conjuncto. 

Todos imaginam, por exemplo, a maravilha de bel-
leza literaria que não seria o discurso do Collegio An-
chieta ou o elogio de José Bonifácio, si se supprimisse, 
tanto no primeiro como no segundo, toda a parte politica. 
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— Outra observação, que esse adrairavel escriptor 
-desperta, é o constante acumulo de citações que os seus 
escriptos revelam. 

E' certo que a inspiração é que proporciona as cita-
ções felizes, como disse Chateaubriand em palestra com o 
conde de Marcellus ; e é igualmente verdade, que os maio-
res escriptores do século de Luiz XIV se nutriram de ci-
tações. 

Ruy, como muitos desses escriptores, como Montai-
gne, teve com certeza essa inspiração. 

Tememos, contudo, que a sua prodigiosa memória não 
lhe haja uma ou outra vez afrouxado de mais as molas da 
enorme erudição. 

— Costuma-se dizer, e ainda agora, após a sua morte, 
houve quem dissesse, que elle não chegou a escrever " o 
seu livro isto é, a sua obra maitresse, a obra prima que 
lhe revisse para sempre a marca genial. 

Pensamos, que essa censura não é tão pouco procedente. 

A producção collossal de Ruy deve ser apreciada em 
seu conjuncto ; e constitue sem duvida a maior obra prima 
da intelligencia nacional. 

Que é que falta ás Cartas de Inglaterra, á sua obra 
de jornalista, notadamente nA Imprensa — a nosso ver, a 
sua phase aurea — e no ultimo Diário de Noticias ; que é 
que faltam ás conferências de suas campanhas civicas, prin-
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cipalmente as da campanha civilista ; que é que falta á 
sua assombrosa producção oratoria, parlamentar, política 
ou acadêmica ; que é que falta ao seu estudo sobre Svvift ou 
á sua Replica, — em fundo e em forma, para uma obra 
prima ? 

Esse caracter de coisas definitivas e eternas ; a facul-
dade divina da marmorização, elle a possuiu em meio do 
vertiginoso, incansavel e cyclopico trabalho de toda a sua 
vida. 

" Faire beaucoup et faire solide, voilà le prodi-
ge ! " , dizia Zola de Balzac ; e de quem se poderá repetil-
o, com tanta ou maior justiça, como de Ruy ? 

Ninguém praticou, com tanto escrupulo, como elle, 
estes conselhos que dirigiu á mocidade : " Evitae o peifun-
ctorio, o superficial, o atamancado. Ousae sempre o que 
meditadamente resolverdes. Ultimae sempre o que ten-
tardes. Proponde-vos a tarefa, estreita, moderada, circuns-
cripta segundo o vosso alento ; mas esgotae-a, limae-a, poli-
a . Não vos fique duvida que não esquadrinheis ; imper-
feição, que não corrijaes. Tende por igualmente dignos de 
consideração assim os máximos como os minimos defeitos ; 
e não vos escape aresta, interstício, aspereza, mancha, inhar-
monia. Não dissimuleis, em summa, com a vossa obra. 
Quando vos sair das mãos, seja, até onde puderdes, aca-
bada " . 

— Foi Ruy o maior escriptor de nossa lingua ? 
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Tendo-se em mira o ponto exclusivo da arte pura, pela 
própria qualidade da matéria em que normalmente exer-
ceu sua actividade literaria, é licito estabelecer restricções.-
Especializado na poesia ou na literatura, o proprio sr. Ara-
ripe Júnior lhe reconheceu capacidade para um Pope ou 
um Addison. Silvio Romero chamou-o " o primeiro ta-
lento verbal de nossa raça " e Afranio Peixoto, agora, em 
bellissimas palavras, disse que elle " soube falar, para 
além dos tempos, a eterna linguagem da perfeição literaria, 
mestre incomparavel do verbo. . . " 

Com tão milagrosa faculdade de invenção verbal, de-
nós vos confessamos acreditar sinceramente que nada, no 
dominio literário, lhe seria impossível. A elle é permit-
tido applicar o mesmo que se aventou certa vez de Burke, 
o seu grande emulo inglez : que, como os espíritos de Mil-
ton, podia dilatar-se para abraçar o infinito, ou contrahir-
se na medida da mais insignificante ninharia. 

Em um ponto, não obstante, acreditamos que o consenso 
é unanime, ou, pelo menos, apoiado pela enorme maioria 
dos competentes : que elle foi o maior clássico da lingua,, 
em todos os tempos, superior mesmo ao proprio sublime 
Antonio Vieira. 

E o Brasil, como diria o poeta, dessa gloria só deve 
ficar contente.. . 
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O homem 

Em Ruy Barbosa geralmente se reconhecem todas as 
qualidades do homem superior. 

Duas restricções, porém, se lhe têm feito : a sua vai-
dade e as suas contradicções. 

A sua vaidade. . . 
Mas, de que serve escabichar, com grossa lente de aug-

mento, taes pequeninas manchas na cutis do gigante ? 
Vaidosos são quasi todos os poetas. Vaidosos, quasi 

todos os escriptores. Chateaubriand, era vaidoso : Lemaí-
tre proclama-o, aliás parece que com visivel injustiça, " o 
escriptor mais vaidoso da literatura franceza e provavel-
mente de todas as literaturas " . Vaidoso era Victor Hugo, 
de tão " imrnensa vaidade " , que até em livros de ensino, 
como na literatura do sr. Gustavo Lanson, essa nodoa mo-
ral é censurada em termos amargos. Vaidoso, Balzac, que 
certa vez se incluiu entre as quatro maiores influencias da 
primeira metade do século XIX : Napoleão, Cuvier, O' Con-
nell e elle. . . 

Peccados minimos, imperfeições veniaes, que, si não 
augmentam o brilho, também não chegam a marear o mé-
rito a quem o tem tão grande. 

Em Ruy, essa insignificante macula, cremos nós, não 
attingiu as proporções de tara visivel no crystal puríssimo 
de sua vida. 
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Talvez fosse mais orgulho do que vaidade. Não, bem 
entendido, a soberba do enfatuado e do arrogante. Mas o 
orgulho, na sua boa accepção, revestimento moral dos ho-
mens que têm um culto elevado e intransigente da própria 
honra e dignidade. 

As suas contradicções.. . 
Valerá a pena, ainda aqui, perder tempo com ellas ? 
" Praxista da incoherencia " , chamou-o certa vez, 

Araripe Júnior ; e até nisso, accrescenta-se, elle se parece 
com Cicero. 

A injustiça da comparação é clamorosa. 
" Praxista da incoherencia " , haverá sido Cicero ; 

Ruy, não. 
Gaston Boissier informa-nos, a proposito, o seguinte : 

" Nada, emfim, era mais indifferente ao advogado antigo 
do que estar em contradicção comsigo mesmo. Dizia-se que o 
orador Antonio nunca quiz escrever as suas defesas, temen-
do que se lhe oppusesse á sua opinião do dia a da vespera. 
Cicero não tinha estes escrupulos. Passou a vida a contra* 
dizer-se, e nunca se inquietou disso. Certo dia em que di-
zia abertamente o contrario do que sustentara outróra, 
sendo intimado a explicar suas rapidas mudanças, respon-
deu sem se commover : " Engana-se quem suppõe achar 
em nossos discursos a expressão de nossas opiniões pes-
soaes ; elles são a linguagem da causa e das circumstancias, 
e não a do homem e do orador " . 
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Ora, a Ruy repugnaria similhante theoria, pois, mes-
mo como advogado, procurou guardar sempre uma linha 
inflexível de coherencia e sinceridade. Essa não era a opi-
nião de seus desafectos ; mas elle nunca aceitou a cen-
sura e, ao contrario do orador romano, repelliu sempre, 
com a maxima energia, tal pecha. Repelliu-o, quanto ás 
suas conversões políticas e religiosas, nas Cartas de Ingla-
terra, n'A Imprensa, na sua Contestação á eleição do Ma-
rechal Hermes, no prefacio da Queda do Império. Repel-
liu-o, quanto ás suas opiniões de jurisconsulto ou advogado, 
em varias occasiões ; mas, notadamente, em uma de suas 
ultimas allegações forenses. Tão bellas são as paginas 
que escreveu neste derradeiro trabalho, a que alludimos, 
que é verdadeira calamidade para as letras ficarem ellas 
amortalhadas nas folhas de um arrazoado conhecido ape-
nas dos poucos profissionaes que o possuem. Ouvi, toda-
via, uma das passagens de sua eloqüente defesa : " Apa-
nhar em contradicção comsigo mesmo, como se costuma 
dizer entre nós, o sujeito, que tem a ignominiosa coragem 
de variar de opinião, é o prazer dos prazeres. 

Si os deuses se houvessem reservado como privilegio 
divino essa faculdade, cada consumidor brasileiro de pa-
pel de escrever seria um Prometheu absorto em escalar as 
nuvens, não á procura do céu, mas em busca da prenda 
celeste de esgravatar divergências do hontem para o hoje 
nas opiniões alheias. Quando se topa, nas letras reme-
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xidas, com um desses achados preciosos, é dia de festa, illu-
mina-se a casa, emboca-se o megaphono, e se annuncia ao 
longe que o adversario está esmagado. 

Não ha, entretanto, inutilidade mais inútil. Os ho-
mens de sizo e consciência riem destas malicias. Só a igno-
rância ou a imbecilidade se não contradizem ; porque não 
são capazes de pensar. Só a vulgaridade e a esterilidade 
não variam ; porque são a eterna repetição de si mesmas. 
Só os sábios baratos e os néscios caros podem ter o curso 
das suas idéas igual e uniforme como os livros de uma 
casa de commercio : porque nunca escreveram nada seu, 
nem conceberam nada novo. 

A sinceridade, a razão, o trabalho, o saber não ces-
sam de mudar : não ha outra maneira de acertar, e produ-
zir . Varia a fé ; varia a lei ; varia a justiça ; varia a mo-
ral ; varia a própria verdade ; varia nos seus aspectos a 
creação mesma ; tudo, salvo a intuição de Deus e a noção 
de seus divinos mandamentos, tudo varia. Só não variam 
o obdurado, ou o fóssil, o apedeuta, ou o néscio, o maniaco, 
ou o presumido. 

Pode ser que 110 miolo de um compilador caiba in-
teiro o immenso universo jurídico, petrificado, immutabi-
lizado e catalogado nas suas regras, nas suas hypotheses e 
nos seus resultados. Tirante, porém, essas cabeças privi-
legiadas, tudo 110 direito é mudar constantemente ; porque 
o direito resulta da evolução, e o evolver consiste no variar. 
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Ha os grandes principios, que formam a estructura 
permanente desse mundo ; mas, na vasta athmosphera de 
idéas, que o envolve, nas grandes correntes dos systemas, 
que o sulcam, nos maravilhosos phenomenos creadores, que 
o animam, em todas as organisações que o povoam, em to-
dos os resultados que o enriquecem, tudo se transmuda e 
renova e transforma dia a dia. 

De dia em dia esses grandes principios evolvem, pro-
gridem e cambiam, na interpretação, applicação e repro-
ducção, que lhes constituem a vida real. Não ha decretos, 
que se não abroguem, nem decisões, que se não alterem, 
nem sentenças, que se não reformem, nem arestos, que se 
não cancellem, ou doutrinas, que não passem, lições, que 
não desmereçam, axiomas, que não caduquem. Os textos, 
os codigos, as constituições, guardado o mesmo rosto e a 
mesma linguagem, na sua intelligencia e acção continua-
mente se vão modificando : significam hoje o contrario do 
que hontem significavam ; amanhã exprimirão coisa di-
versa da que hoje estão exprimindo ; e neste continuo aco-
modar-se ás exigencias das gerações successivas, tomam, 
successivamente, a cor das épocas, das escolas, dos homens, 
que os entendem, commentam, ou executam. De sorte que, 
na tribuna do legislador, na cadeira do lente, na banca do 
causídico, no pretorio do juiz, a palavra, as mais das vezes, 
não faz senão registrar as mutações e alternativas, em que 
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dirieis consistir a essencia mesma do nosso pensamento e 
actividade " . 

E, ainda, ha cerca de um anno, escrevia elle : " Pelo 
que toca ao variar das opiniões, deixem-me ter, mais uma 
vez, o consolo de trazer á praça como coisa de que me prezo, 
e não me pesa, a deliciosa culpa dos homens de consciência, 
a única em que hei de morrer impenitente. Beata, beata, 
beatíssima culpa ! Não m'o tenham a mal os immutaveis. 
Deus os desencrue. Deus os reverta da pedra e cal em 
homens. Deus os ensine a mudar. Porque todo o apren-
der, todo o melhorar, todo o viver é mudar. De mudar nem 
mesmo o céu, o inferno ou a morte escapam. Mudar é a 
gloria dos que ignoravam, e sabem, dos que eram maus, e 
querem ser justos, dos que não se conheciam a si mesmos, e 
já melhor se conhecem, ou começam a conhecer-se. 

0 que, no mudar, se quer, é que se não mude para 
traz, nem do bem para o mal, ou do mal a peior. Si me 
achassem, hoje, menos tolerante, menos liberal, menos ami-
go da justiça, menos dedicado ás leis, menos humano, menos 
dado ao trabalho, menos christão do que hontem, ahi sim, 
bem era que m'o imputassem a culpa, vergonha, ou crime. 

Mas, em todos esses pontos, é sempre do menos para 
o mais, supponho eu, do mal para o bem, ou do bem para 
o melhor, que tenho mudado, ou feito por mudar, com espe-
cialidade nos trinta e tres annos que vêm da agonia do 
outro regimen a isto, que não sei como se chama, do actual". 
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Lição suprema 

Da vida de Ruy, tão cheia de ensinamentos, tão prenhe 
de exemplos e suggestões, quizeramos, nesta época de egoís-
mo e materialidade, commodismo e indifferença, destacar 
uma suprema lição : a sua coragem, firmeza e constancia 
na luta pela satisfação de seu ideal de liberdade, justiça e 
grandeza da pátria. Elle deu de si, nesse sentido, tudo 
quanto poude : não se deixou dominar jamais por essa do-
ença nefasta das democracias, que Bryce baptizou com o 
nome significativo de " Fatalismo da Multidão " , isto é, 
a tendencia para o conchavo e a submissão, o sentimento da 
insignificancia do esforço individual, a crença de que os 
negocios humanos são governados por grandes forças cujos 
movimentos podem ser estudados mas não podem ser des-
viados de seu curso. 

Esse mal não o contagiou nunca. Até quando a saúde 
lhe permittiu, desde o alvorecer da vida publica até o seu 
crepusculo, lutou. 

Disse elle certa vez que a tribuna parlamentar no Bra-
sil era " uma ruina, donde se fala para um deserto " . Mas 
nem por isso deixou de frequental-a, emquanto teve alento 
para tanto, muito embora ella lhe desse " a impressão de 
um duello contra uma almanjarra, um paredão ou um 
monte de areia 
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A previa, a absoluta certeza da inutilidade de seus 
esforços nenhum poder paralysador exercia sobre elle, por 
maiores que fossem as difficuldades, as provações ou os 
perigos que o esperavam. Quando esse homem miraculoso 
entrava na arena — e sempre entrou todas as vezes que um 
grande interesse nacional o exigiu — era com a fé e a intre-
pidez dos thaumaturgos. As victorias, que tantas alcançou, 
não o embriagaram com o seu licor ; mas — o que é muito 
mais importante — não o desanimaram as derrotas que 
soffreu. 

Por isso lutou, lutou sempre em uma vida repleta de 
combates sem tréguas. 

Essa a lição suprema, que devemos beber na corrente 
crystallina que flue das profundezas dessa grande vida. 
Qualquer que seja a força das maiorias dominantes, dos 
governos ou das facções, por grande que seja a indifferença 
e o egoismo da opinião publica, por vão e nullo que se nos 
antolhe o nosso esforço, por nenhum que seja o resultado 
da nossa acção, temos o dever sagrado de pugnar pelo nosso 
ideal. 

E' o que elle disse, em palavras de ouro, nessa for-
mosa parabola, que todos devíamos gravar no coração e no 
espirito — A couve e o carvalho : " Embora, porém, taes 
sejam os destinos immediatos da nossa causa, não a pode-
mos desamparar. Em quanto Deus nos dê um resto de 
alento, não ha que desesperar da sorte do bem. A injus-
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tiça pode irritar-se, porque é precaria. A verdade não se 
impacienta, porque é eterna. Quando praticamos uma 
acção boa, não sabemos si é para hoje, ou para quando. 
0 caso é que os seus fructos podem ser tardios, mas 
são certos. Uns plantam a semente da couve para o prato 
de amanhã, outros a semente do carvalho para o abrigo do 
futuro. Aquelles cavam para si mesmos. Estes lavram 
para o seu pai/, para a felicidade dos seus descendentes, 
para o beneficio do genero humano " . 

Conclusão 

Do ponto em que estamos, depois de haver encarado 
separadamente alguns dos aspectos principaes desta vida, 
que Plutarcho se orgulharia de narrar, não se contem a 
vista, que não lance sobre ella um longo e demorado olhar 
de conjuncto. 

A grandeza que então se divisa é iminensa : o olhar 
já se perdeu nos confins do horisonte e sente-se que a cordi-
lheira ainda prolonga longe, bem longe, muito longe, lá 
para as regiões dos espaços ignotos, a sua soberba cadeia 
de montanhas. . . 

Essa impressão de majestosa inimensidade, que Ruy 
Barbosa nos inspira, indica bem o methodo que devemos 
adoptar para estudal-o e comprehendel-o. Nada de em-
punhar o microscopio para avultar pequeninos nadas, nugas 
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imperceptíveis, esses levíssimos descontos que todos, ainda 
os olympicos como elle, têm que pagar á contingência hu-
mana . Taes individualidades devem ser contempladas do 
alto, com aquelle methodo largo e superior preconizado pelo 
poeta das Contemplações no prefacio de William Shaks-
peare. Que adeanta esquadrinhar ninharias, inventariar 
miudezas, quando tudo isso se some e desapparece deante 
da invencível majestade do conjuncto ? 

Si Bacon aconselha, que nos privemos de tirar os de-
feitos das próprias pedras preciosas, pois podemos com 
isso prejudicar-lhes a valia do todo, — o mesmo podemos 
dizer dos homens superiores : espancar esses leves toques 
de sombra na tela deslumbrante de sua vida, não será talvez 
retirar-lhe um elemento de harmonia e belleza ? 

Suppomos que sim. 

Ruy Barbosa foi um systema divinamente organizado 
de valores mentaes e moraes. 

Aceitemol-o em bloco, sem nada tirar, na suprema inte-
gração humana de sua gigantesca personalidade ; e veremos 
então, assim contemplada, como ella se doira naturalmente 
da mais pura luz e radia e esplende e fulgura, cingida de 
soes, sob um docel de azul, na sua incrivel fascinação e na 
sua rutilante gloria. . . 

A sua morte orphanou a Patria e quasi que a deixou 
dese r t a . . . Elle era, como diante do cadaver de Victor 
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Hugo foi dito, o único homem que tínhamos para propor 
ás aclamações do universo. . . 

Bemdito seja para sempre, na paz de além-tumulo, 
esse que tanto fez pela grandeza da Patria, pelo porvir da 
nacionalidade, esse a quem os coevos sagraram, já em vida, 
como o maior entre os grandes bemfeitores da communhão. 

Resoe-lhe para sempre, no correr das idades eternas, 
no throno de onde reinará perpetuamente sobre os espíritos 
de sua raça, esse côro das espheras e dos anjos, divino e 
harmonioso, que Shakspeare imaginou, uma vez desprendi-
das da argilla terrena, cantar no seio das almas immortaes. 

E, antes de terminar estas pobres palavras, permitti, 
que imploremos humildemente, com fervor de prece reli-
giosa, a esse espirito immortal, excusas idênticas ás pedidas 
por Sully Prudhomme ao de Pascal, quando lhe fazia a 
critica de um de seus trabalhos : " Que a sua sombra nos 
perdoe o havermos talvez mal destacado o seu pensamento 
em favor do nosso piedoso esforço por comprehendel-o, 
em favor da nossa humilde homenagem ao seu múltiplo 
gênio, onde a natureza parece haver accendido tantas luzes 
quantas provincias mysteriosas ella tem, desde o espaço infi-
nito onde gravita a matéria até aos abysmos da consciência 
humana ! " 

54 


