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K,tll Ohl';l COll1el'ci-a l'lI ..cUI pur-Ihf.> titu
lo, l' ...etll inte!wfto L1e n p"hlirar'. EI'ão pa
gina:; :soltas em "ue eu conlim'a no papel O~

pl'nsnmentos tllle me "inhiio ~obre certos as:
SI1011110..,. muilas ,"el.es rontrlll"13udo ideias que
me plll'etiii.o erronea..; e Jlf'rlliciosas, apezar de
.r01'r('I'cm nlll1ldo como hous e filhas das 11l7.e~

410 St'('ulo.
Depois. (,'lIas ~c rUl',io nlullilllicUlldo, até lJue

1'01' fim fOrnlU\âo UIIJ h01l1 voluUle. t,} foi então
flue resohi publica-las C(JIU o titulo de '\Iedi
tnt.'ucs.

Bem !Sei o Ilumero de conll'àdictores e ini
migo:; que \ ou contra mim )c\-alllaJ', porque
de:óde menino de latim <llle conhet;o o apo
IJhthe~ma de Tereucio; mas bto me não dis
~llade de dizt.-'I' I) (Iue realmcnte sinto, sem a
minima aUcn~'ão â <Iuem a minha rustlca fran*
qucla possa agradar ou desagradar. Entre
lantos juize' suspeitos e npni\ónados, lambem
conto filie os hei de lei' generosos e rectos; e
acostumado aos revezes da l'orlunn., não me
pungem, á deSeSpel'nr, as scUas hel'vadas do
móll (lllOI'C.I' dos homens.

COl'diolmclltc pCí:81'OSO de VCI' o progresso

-



aS~lIs(adol' qlle tt:!m ji->iln os \;c:ios em IIIll pai7
Iflo 110'-0 como esle. '" a profunda I'orrup<':ll'
que nellc lanll, Il~n r~h'H' em 1l1illl n dt>ix'll'
fie IrA!;u' ,I('sla mOLf'I'ia ..nn! llCfIlf'1I a :-OE.'vt'rifllll1t'
qllfl' "OI"illlia. pAra Plf'II:lr:lI' o (,lIrn'c'li,n. jn
/flll' !lãn " pCl:-o ...iH'1 l·(lll"'l';.!lli ln de rnllupltl.

':Oluhulo. a f)ill~lh'lIl I'\PIII. no 1,,'lourilllin.
ilUlil'UlIllo ti 11111' ~"ll 1111111" I' Ill!lll W.illlflll II,'
allll ilt'~ qUf' o li/l' I·II1 df' IlIdo... 1'lIl1hl'C'ifir,
11M ~l' óllll'/JII lli lu. ;11;':111'111 ...1' IIJlIlt'l' dill

pl1l' Olll'llllirlu, I'Ill "'/'-'11 dI' 11l"1"1I·IH.'I'1' d 1'.. 14t /III

illjul'lIa da.."" ií ,....". 011 ,111111'111' IMI'lidu. :, ,....

IHI)II :111"1'\1" I·Ol'jllll'.lI'fIU ";OIU'f' o, '1llilt':-o n'l'u·
hi..;.;;(' ii Illillilõl t'I!II ...IIl·il, pl"'\iIllJ-llIf' 1'111 111.011-:-

lal' cnlllr!l st't1H'llrllllll' IIfJlhlil"ll, Il;\n 111,11' IIi.
mOI' da "l'pl'rs:diH, ma..; Ullil'i1l1lrlllC Jlilra nflO
illt'orTI'1' lIil P"'! 1m dI' injll"'hl I' jll'lulunh', "eli
do a ju~til'a t' (I 1'1· ...pt·j(o ;'1 ... ,irI1l4It's alheias
SPlltillU'lIlos IIIH' 1I1uilo 111'1'1.0.

!'\ãl) lia clll\ida '1lIca ill\u"';w ailIJlilti"'lI'Hti\';)
1t>1Il pf>rtlll'hallo a hill'lllullia IIn... 1'l),ler,·s pil
litit'o.", t' 11;10 ;"ú 1M" tlll hallll a IIiU'III{lIlÜI. l'OIHO

f"j"rt'P3Illl a IiIwl"Ilad.. dll" l'lIh',I'>: j' Ilor lal Ifll
m.l inlhl{' "" c1,~ :trlillljo dn IJlilt'hil!i:,mo ('Olb
tilnf'Íf)lldl, qUl~ ltlflo di ...ln ~l' n'scllh', o iU4li
\illuo, li família, II I"illltTIl)lIUI'io I' n ,'itlad;111,

C"I'(O é porem 'lu.' ul,.. Le Ilrlll\il) mOl'ul ('011

sl'l',ilfH,C slIho... IJlllil,,~ 1\')'.....
SI'rlU pois Illilllir4?sUI injlblit:a altl'iuuil'-se

JIIe o pensamellto d,' Íll\ohcl' a todos, sem
leI' em ('onlil li jllle~p'os (l honcstissimos (':tl'll

ctel'eS qlL<..' rUZl'1tl ('\I'PIII;fio .á. 1'C'g'I'U geral.
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h!oollll, IUlJando eu dU:-i dous PllI'!lllos pollli
co"', l'on"'en ador (' liberalJ a umbos ru1llO e fa4'o
re"'pons.1\(~i~ p~lo presente estado de cousas:
mns l~lo "iem cluebra do granfle re~peilo {!ue
tnlmtu <IO~ ,enerondos ,"ullOs d'uOl e fi' outro
ladH: e tnl é comtudo 3. minlm imparrjalidade.
flue, h~lIdo ('II pl'rlenriilo íl politica consen'3
dUM" t' fi re"lt.'IIO drlla llll~ lHe mustro mais
rigoroso. porque é a 'lUí" IItais tem eml,rega·
do a corl'u'''';-Io para dominar, dL'poi... do ne·
la lo g<lhillt"ll' ele iii fi(' .Ill1hn.

E pelo tine ('pspeilll ali 110\ n PIH'liclo repu
IJlil'llllO, lIingueln 111(' II'lIha pOl' atl\'(~I'so á el
le. 11m' PIII H'l'dad/' n 11[11) ~ou; pois, se du
vido tia pl'ObidaLle ek tlluiftlS /lut' se diz.em
l'epulJliculIos, I\otorio~ liwltH; ii isso m~ nuiori
zào; 84.'111 tOll;t\ia LI' aqui IlOrlt'I'-Sl' concluir que
o:; Hão haja :o.iuL'eros f' 1't~spl'iL:\\'eis, tahez
lIIc....mo elll llIaioT' IIlIllWI'O III) IIIlP :-(' ltensa.

\ JIlunih·:-I ..u:ãll fOl'lllal dl' ...ll· I':lrlillo. cm
lUlla erodm (';Ilallulu";J. ('III 4111l' tudo~ :;enlem

ii nt'~·c,...icl'IJ,' ,l,~ ~r:llltll's IAill"Illa.... mula lt'Ul
tlr t'\ll'am'lllll,lI'io. t' .~ anil· ... IIll11it> natural,
da pilrlt' lIatluelll·... 11'11' ti.' Loa !ti ';'1' pel ua
,h'lII "'1'1' il ll1oUi.IlTllia a all ...a l'Ilil:it'llte cio

t1"";l'lllIllJhl'io (' f:li:-"<.lIIlt'uli' l'llI '1Hl' ,i,eulU~ .
. 'I '11It' Ilil.. t' ...luu J~ :ItTurdu "0111 ellt:~ t

J1t· ... (t~ puniu ",II"dt'lll, t.' llIui ... 1;'111 ITI'1' (Iue a
J'l'llIIhlicH tt'nlm por ... j :ii ii ,il'tlllic til' I't'senc
l'ilr-nO:::i. t'5lulItlU nó:-- 1;10 illtillltlllll'tIlt' l'stI'8~a
fios! t' 'iClHio alIIul'alidatil' tio::> pO' 0:0> li IJUse ill
di,,;pf'll~nH'1 par;\ a ..UlI ,rntltl'll f' Itlllll ~OH·l"llfl"
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E que esta condição tanto se pode oh(el'
com a forma republicana como com a monal'~

c111ca é cousa fileil de pl'oval'-se com exemplos
da aclualidade.

O' aqui se pode COIH:luil' que netn sou ex
clusivamente monarchisla, l1em exclusivumen
te I'f}publicano, e que sou tanto uma como
ollll'a cousa, uma vez que o po\'o telllla a ne
cessuria mOI'alidade. pal'a l'espcillH' aS Slias ins
tiLuiçàes, a inviolavcl autoridade das leis, os I'e
ciprocos dil'citas uns dos ouh'os, e para que
cada um se contente com o que é e lici
tamente pode ~el'; de modo que se obtenha
a realidade pratica fins ll1eol'ias libel'aes.

O meu pndiclo,~ hoje o de todos os homens
de bem, qlle sillcrl'nmcnte desejão a l'egOllcl'fl
~flO do pai;!,. Com cllcs eslou prompto á fazer
causa comrnUlll contl'a esses egoisüI8 scm en
tranhas qlle tudo sacl'incãO II slIn miseraye!
amhição, e cujo unico pnlloiotif'mo consiste cm
pl'olongilt' O ~Cll olllinoso dominio po)' lodos
os rlloio~ de rOI'I'llpção.

A c~fc~ nilo ~e Iltes dú qllf' :I pnll'in gema,
('Olntanlo f[IH' ('Ile~ lolgu('m, pOI'f[lle não co
nlieccln ollll'n iluliridllalidnde 'I II C' nilo seja
o seu ElI.

Ningllem H'ja lJO qllf' digo c31c1l10s de am
hicito nem desahafo d0 I'eselltilnelltus,

Na minha idudc, Ilagclladú de ll101eslim;, e
tendo pa~~ado por todus os desenganos, a 11111

nt ambil,'lioll'U-' lenho é a Ih' yjn'l' llmi~ Hli::\lIl1::;
;ltlllO~, pOI' nlllOl' ilr ('111('<.; qlll\ rlle :-.;10 ('<II'M.
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MEDITAÇÃO I.

A supposta providencia que I'ege o mundo
physico reduz-se á leis n:lllu'ues da mntel'in,
cuja existencia necessaria está mais ao alcan
ce da nossa cOIll'pI'ehensiio do que 11m sei' sem
pl'incipio nem fim, existindo pOl' si mesmo e
lnuo podendo, menos deixar de SCI' o que elle
{, c crcal' ontro igufll á elle: l'estl'icções canlr'a
dietarias c incompatiYci~ com II Slla nbsollllu
omnipotencin.

A supposiçflO de lima callsa primaria, uni
versal, á cujo potLer e vontade tudo se aUl'i·
bua, condll7. o homem á um InhYl'intho illex
ll'icu"cl, d' onde clle não pode deSCllI'cdllr-se,
paI- mais snhidl15 que lhe busque. Os absurdos
se accuJllulãO, as questões se complicão, por
Lal forma, que, ou elIe lia de ,'enunciai' fi es
sa callsa primoria, 011 abdicar fi sua pl'opl'ia
razão e iLltelligencia, ~té cahil' na pequice, que
é a melhol' SQlução que aellão os fl'acos e to
los á tudo quanto os embal'nça ou contraria.

D' aqui nasceo a impostura religiosa ou a au-



dacia com que os padl'es illrelltlll'ào o perca
do original, pal'3 jnsLificaI'em os males ua vi
da, a vidn futura, o cro C o inferno c flS pres
cl'ipções absurdas que elles. ronrel'terão em
pl'cceitos dirlllos.

Ao que é que se cliuma IH'ovidencia na 01'

dem physica'] ri cedas leis immutilveis, COI1

serradoras e eternas, quc se obsel'Yão na 113

IUl'eza~ Essas suo tão falaes c necessarias co
mo a mesmll JIlaterifl, d'nnde pt'ocedem. O n11
da é um estado ncgnliyo, que ningnem con·
cebe; e portanto fOl'ça é conclui!' a existencin
neccssal'ia de tudo qlll1nto existe.

OI.llI'O nbsut'do lnmLwm é o CllllOS I isto é, Cfo;

sa confus:io desol'donada em que turJo existin
anles da cl'eaçao; confusão opposl.a Ú força
flcllva c consel'\'udOl'a da materia, sem o qlle
nada poderia existi,',

A materia, necessarin l nrio podia deixar de tel'
todns as pl'opl'iedades fJue se lhe c6nhecem, co
mo, a extensão, a di,'isibiliua<.le, a inel'cia, a at
tl'acção, o moviméllto, Ocalor, a elasticidade, a
clectl'icHlade etc., Estas pl'opriedades natul'aes
necessariamente havião de tel' a sua acção e pl'O
(luzir cel'tos e determinados en~eitos,que, por is
so mesmo {lue suo falaes, não podem deixaI'
de ser immutaveis c eternamente os mesmos.

Ne!'ta constante opel'ação, as causas produ
zem mil elTeitos e os effeitos outl'as tanlas mil
causas; e flssim infinitamenle.. SUo estas leis
a que chamno providencial em razão do seu
caracter consel'vador c I'cguladol', pOl'qucns at-
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~uma é superior á Ilnturezil e nadn se pode fa·
zei' contl'al'io (\ ella. Jlnilas COII!-ias que d' nnte!\
parecifio milngl'osas são hoje factos natUl'aes
muito conhecidos; e salvo a credulidade, fi
lha da ignorancia, ninguem mais hoje nCl'edi·
ta cm milagres, porque elles se oppõem á ne
cessidade e efliciencia das leis natmaes, unita
podei' real que conhece fi razão.

Na l'atrdillndc e immutabilidade destas leis é
que eslú o podei' regulador C conservador que
se observa na ol'tle-m do mundo, pal'que as
cousas dão-se como justanlf'nle dcYêl'ãn d,\I'
~tl, sendo ellas o ell'cito fie causas necessal'ins;
d' onde l'eslIlln essa h,U'l11onia constantf' a qne
dll1lnão proyidcllCia divina.

Deste modo sr cxplicüo uOllcllldentemenli'
\1:- mudanças que se notrio na natul'eza e que
ilrcidentalmenle perllll'brto a ordem natlll'al,
como quando, as estações se allcl'fto, o fl'il) e
o calo I' se 101'l11lo intensos, os yentos deixiio tle
l'opl'nl' l'egu\ul'mcnle e em tempo etC'.: o qlle
de ordinat'io acontece com a appnl'i ão de al
gum cometa no systema da lena, porque a
enpl'midade do seu trunallho €' a estupenda ra·
pidez da Slla marcha não pOilem deixat' de al
tel'al· as condições normiles do IlOSSO globo.

Se as cOLlsas lossem reguladas por uma cnu
sa externa e illtelligente, cujo poder e sabedo
ria não tivesscllllimil.es, eslas desonlens e per
tlll'baçôes se não podel'ião daI', senão por in
(lirrel'ença Oll descuido da mcsmn caUsaj o
que destruil'ia H sua yigilancia c pl'ovidencia.



Logo que lhe nila fosse passivei preveni-Ias
e evita-las, u sua omnipotencia se desmenti
!'ia, e ella tcria de ceder (. alguma cousa su
pel'ior á sua "onlade.

Quem sensnlamellte podel'ú acreditar (Iue os
dC'stll'I'anjos e mnles cnll~ados pela pel'furbação
da orelem natural, como, a peste, a fome, os
pl'agns e outros calamir1ndes, fossem julgados
llecessal'ios pOl' Oeos na obra ua Cl'eação? De
tal força é este f1I'gumento, qne só se lhe res
ponde com a I'idicllla lilbuln do pocendo origi
1131, que é completnmelltc l'erul3da pelo argu
mento da pl'csciencin.

Conslituido o mundu como elle é, illevitavct
é lurJo qU3nto 1lC'lle oceOI'ro, pOI' S('I' e~la a
consequellcia fMçosn das leis que o l'f'gcm,
lanto na ol'dom plJysicll, como na moral. A
evapol'Hção constante das lllnlf'rlas inllü11l1l1a
das nJ centro da tCrI'fI nere5~;aI'iamente havia
de produzir' os t.cI'I'nmotos e os y,)lcões; a il'
I'('gulal'idade das esla(:àes haVia de pl'oduzir' 0:-
temj1ol'aes1 n:-; SeCC3!' e as inundru;ôesj e o 110

mem 1 considerado nfi SUl! nalul'e;r,a, nect'st'<l
I'iamcnlo hil\'ia de som'cl' "a doI' phYSiCll e mo
I'alj havia de cal'CI'el' do ll'nhalllo para \'j\"el' l'

gozu!', (' por li1l1 lIa\ ia de pagaI' n sell {I'ibulo
<'l rnol'!e. Fora di:-lo, (lido {> ('1'1'0 f' impostura.

Anôs n;lo nos cunqJl'e ex,1I11in31' esta qllcs
iflo seniio com l'elat;;1o [la globo que habita
mos, e não ao lodo do univcl'sO. (. cada luna
de cujns par'tes podelll paI' vcntul'a seI' :Jppli
Cliveis as mesmas lois. A impossibilidade do
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nada c cio chaús n;'To admittiu DlIll'a Ilypothe
se senào a de sei' o espaço occupado e 1,0\'0
ado pO\' corpos dotados de qunlidadcs ncc('ssa
rias pura pl'ovcrem a sua pl'opria e I'cdpt'oca
con~Ci'vaçàOJ scm o qlle rll05 não exislil'iüo.

Omovimento da maler'in, sobl'c seI' umH CQll
seqllenciu da sua actividade. 6 lambclll outra
lei conseJ'vadora e providencial, nnscida da 11('

ccssici:Hle dn lllC'SOla maIoria. Enl impossi\'cl
que, contendo esta em si propriedades aeti
\'as, comD o calol', a atracl,'ão, a elasticidade e
a elccll'icidacie, deixasse de manifesta-Ias pela
sua acção princIpal, qlle C o 1l1Ovilllcnlo. Ti
rassem á lCI'l'a o seu 111o, il1lCnlO ue rotação,
Que eUa se não equilibraria no espaço, c isto
mesmo ncontec('['jn, se lhediminuisscm um ler·
ço da l'llpideíl com q1le clla gyra. O movimen
to é a vida da maLeria inol"ganica, assim como
a cil'Culação a dr todos os seres animados.

Dada a existencia neCeS5fll'ia da IIlflteri[l, com
todas as suas pl'Opl'iedades e infinitas cambi
llal;ÕeS, 11 cl'eação é outra lei tão natlu'al c nc
cessHria, como ii al'ti\'idadl' e o 1ll0Vimellto.
,\ nccessid3de dll muU~I'ia inol'ganica.ia cm si
6 o pl'incipal fado dn Cr8i:H,'flO; e !-leudo cll;l
dolada de qualidi.lCles gerador'as, como sào Lo·
das as JlrOIll'icdadt>s Ilctivas, II gel'll\';1o do~ se
t'es ol'ganicos vcm Ú srl' o JiH~to sC-:llndiwio na
ol'fielll da mesma cl'cução.

\ prom disto collit:"r-u todos 08 dias o oh
sCl'vadol', no estudo da natlll'eza.

A hi:-.tol'ia da Cl'eaçfio, n~rCl'id;l pf'lo GenesiR,
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é tão contraria á razno e :í yerdnde. quanto fõ·
ra absurúo que Deas, creando o universo, ti
visse por principal fim o homem, miserayel
incola deste pequeno globo, (' qlle para elle
errasse tudo o mais; de modo (IUl~. entre (an
tas milhões cle corpos qu<' orrnpão o c!'paç'o.
só este me,'ereS5C ser habitado por um ente
privilegiado, para ruja felicidade e bem estai'
Ocos fizesse accessol'ios da flll'l'a. o :-;01, a lua,
as csh'cllas, os cOllleln" \,'1 turlo qnanto po~a

rogilal' a nO:o;!jn put'l'i1 ,·aidu(Il.": o que hem 1'('

vela II ohra e inn'lIç.10 do !JOll)(,lll.

E rOI11O podel'ia a vontade rl'eallora de Ocos
det<~I'-se por tanto lempo, un/c!' d' elle ereal' o
Illtll,do~ Pois Oeos, PI.C1'1l0, I(H'Oll r, l'esolvel' ii

l'l'raçãO alé cel'ca de seis mil illlllOS :\ esla pal'~

le? Isto é manifestamente nh"ul'do e até lJa
l'atloxai, porque não é Il0::-sirel alimittil'-se que
um seI' eterno e omnipoltmte c1ei\:A!'sp de sei'
eSSl'llrin! €' elel'nnmentc crClldol'.

Pres('indo de contestar a Ilistol'ia ela rrea üo
com os <Iado~ que hOj(' oiTel't't:(, a geologia.
É com al'gumelltos dI:' ontra ol'(lem f' fltlt" es
tilo :lO alcance de todos que m.;> propunho á
pl'ovar que (~ tl pl'Opl'ia mtlleriu a ram;.a neces
....lI'ia de todas os !'('rel'. neado:,.

Se a crea ão rossp a Ohl'll de lima cnu:"u p1'i
maria intelligente, lodo!o\ Os hahilanles do glo·
bo g07.fIl'i:1o c1il:-, rncsm:l!' \'nntagen.. nallll'aes,
e n:1O sel'iiio uns mais hCl1eliciaJos do que 011
h'os, 1)QI'(jllc o ronll'iu'io ae("lIslll'ia desigualda
de no umol' de Deos pal'fl ('om o homem, En-,
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treLanto, a desigual{!<lde de condi<,'ão existe,
campaI'ando-se fi eSC{lssez e incommodos dos
paizes frios e gelidas com a opulcncia e com
modos dos paizes quentes c temperados; mas,
como fÓl'a ahsurdo att.ribuir este facto ft essa
causa pl'imal'ia.. inlcíligente, segue-se SCI' elle fi

consequencia 'necessal'ia cle causas plH'amen
te matel'ines, C' estas são () maior 011 menOI'
gmú de caiaI' e hUlllidnde.

•Não é preciso sahedol'ia para que cada Hill

possa COlwenCOl~-se, pela simples obscn-ação,
de que, o fogo, elernenlo pl'imiliro do pel'looo
cosmico, a agua e o aI', f()I'àO e são os tl'OS gl'an
des c pl'illcipnes tlgcllles da cl'cação, assim co
mo o êalol' o ri humidade as causas da gel'oçlO.

Tal é a conclusflO que nos arromce a cons
tante c inesgotarel proliciencia das I'ogiões
e(llwlorines. Ao posso que, ainda nos l)oizcs
tempel'ado::., o I'cino animal e vegctnl é todo CD.
nllecido e classificado, POI' isso que ja al1i clle
é pobL'e e escnsso, nem lodos os nalUl'nlis{il!) do
mllndo, quando outra COllsa não fh~essem, se
I'ião capazes úe dat' conta da infinita e prodigi
osa variedade de gcnel'os e especies que naqllel
les dons reinos offel'ece OnOI'le do Bt'asil, ondc,
quol' o quei1'a quel' lião, o homem nccessal'in
mente lia de convencer-se de que a terra tem
em si a capacidade crendo!'a; Ião gl'ande é a
evidencia da espontaneidade da natureza!

Neste paiz incompal'avel, o homem nasce c
mOlTo, vendo todos 05 dias produelos desconhe
cidos; e por mais que queiea l'amiliUl'izar-se
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com o espcctnclIlo destas 1lf)\idadCF;, não pode
consegui-lo, em "ista de tão repelidos c :uIOli
Ta\cis lilclOs!

Em duas ('poclms ri ('U Ilppnrcccrrm no tlles
mo IUf::llr !111ft" e"'jJl'cit'~ II' ll'"eS, illteiranh'llll'
dl'sronlll·('jch .. , qUI', 111'111 nnh's, nem depois,
lOa:~ ai II M' ,iíJ.O; o 'Iue dl"4ruc a hYPolhesc de
scl'cm ellos de arribac·fu>.

Outra ,"ez. appnrercro.lll no r11t· ...mo lug2l' umas
borbnlela... laml)(>m de!-conhecida.'''. (Iue 101'

nUI'ào-:-t' uma ,"('nladeira praf.."8J tanto Ilda
sua espanto!'U quantidade, ('0010 porque as su
as escama., illnammmàoe pl'ocluzjjo uma eomi
dllio ill!'.upporlt\\'cl; de smtr iJue foi preá..o
cmpl'l'gar o I'c<:urso dn~ loglleil'll";, aonde clllls
Ú noite iill) ruilir nos bandos l' llOS millHlfes.

Basta '1Ul' RS chuvas ~l'jiio illtcrc aladas dr
soes ;II'((clltes, para dcsimoirer'l'iC Ilas seara~

uma praga i1u iagarlll" e dt' insectos que Jl'
vor;lo n:- planta..,

\s aglla", depositadas, ('drrt.)Inp~m-se laril
nWlItc, Cddlas orjt.rina-~l· lima nllu,-iflo de in
sectos imp,vttlno~ (1111' mllilo inrommodao a
g:enlc.

FinalnlC'IlIl', 11L'... ll' IMil. tle jlrollibriO:-, tenho
,-isto f111chl'arf'lll-s(' pt'(h';b P I'alls c achao;'lll
se no lil'O fio all1i1go allunaes ,h·o:-, de e....pe·
('jrs ronlterida:-i, comu, sapos C outros repUs.
sem filie Si! possa saher como clles alJi forão
p.cl'\lr!ns nelll l'rendos.

l)ual1llo CII l'ra. menino, :-.0 se conheci.lo Ires
e.sprcic~ tle I'OSll~, a chumndn de Alexandria,
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a fl'anccza e il ingleza; mas hoje são tantas a:-:
espcejes ciircl'sas1 que se conLúo pOI' centenas.

Ora, não sendo possivel harmonisul'-Sc a PI'O
tlucção deslas noras especil's com a CI'<:'UÇÜO

PI'ÍlUul'ia e nnirPI':"nl, attrilmida;Í Oeos, porque
o seu iIIimitudo podeI' (' infinita sabedol'ia ex
cluem a llypotlJese de lima olim incompleta,
que carecesse de sr.r ampliuda c modificadu, c
n;10 sondo tl.lmbeTn passivei explicar-se a cxis
Lellcia daquelles sel'es onde não poditio ser
gerados pela especie, incri/nvel é concluir-se
que todos esles fados perLencem ii ordem
d<l l:rca~'rlO geral c silo n consequctlcia llcces
saria de cansas ralacs e pel'manellLes1 rcrda
tleiras potencias nutuI'aos, que opcrão COll1 a
mesma cegucil'a com que rUllcciona a 1'0\'<\ rlc
uma rnachilla) pOI' isso que nellas nào ha intel~

Jigeneia nem vontade) e são pol'lanto forçosas
r. infalliveis.

I~ a:-:iirn que se pode expliCai' a Cl'üHr;;lO de
tantos anil11aes llamninlJos, importunos e peço·
rlllelllo~, qlle, sem s('l'cm dt~ Iltilidude algllma,
stJ SOl'vem para lomal' a vjda mai.s itlC'ommo
da e penosa. Só no genel'o de illseclos c alli
malculos picanles c sUllguinul'ios ha IIOS jliÚ'

zes fluentes Ião gl'llnde quantidade de especies,
que espanla. Pal'eco que ahi ü força cl'eRdora
da materia sobreludo se' ostenla 111.1 pl'Oclucção
desses sel'es C'llll'icJIOSOS.

Os maniacos da pl'Ovillcnciu, partindo de UIll
principio ,H'bill'ario e opposto á evidencia dos
taclo~1 á sahel', que Deos lIada creou inulil c

•
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sem rausn, ainda nisto uchão 1.1 PI'OVU da IUn
nilicencia diyilla. E nssi!,.11 nada ha qlle se não
explique de UIIl modo Iltyol'aycl.á sua munia.

.\las O philosopho, que inve:-;.liga as COUS.1S
como ellns l'pal111C:"lllc s(' lhe ofkl'ccçm ii 1'3
zã/ll-,re IISll esh.'loÕ ill'glllnenlos ('orno conlrarias
ii lll(':-;mo 1'1IZlifl, e di,;rol're diversamente.

Se rs'6CS nllil1lllPS lbsst'm nccessal'ios á or
dem du mundu l' Ii"stinados á l:n'('slarcm a(
f,'-Ulna utilidade no homem, tanto os haveria,
na mcsmaquuntidad~, II' lima zona. como II' 011

ll'a; mas ClIlr'Cllllllo ja l1a zona lCIll'"'llc!'ada elles
sflO farO' C eS('US$Il:i.

l)psses mesmos que h.l\ia ja a (,lIila c po
voada Etll'opa lcm qUibi conliil"guido liberJ.ar
...rrdiminuindo-Ihes f'Ollsidcravclmcnte as c,s
pedes t' o l1umel'O. ;\0 Heino-lnnlo, por excl1l
plo,ja nào hu lll,US lobos nem raposas, Os Ir
ões e as hyJl'l:Is <Ies~lpparec('l'ão. E nt'lll pOI'
isso t~lIes Jilerflll rallil-lll~urna ao~ ttJbil;ll1tt,~

r(rs"'e tontinclIll'. Eis puis a obra tio 1I01lH'ill

c1e:o:!J'uindo O pli1l1o do Crrndor, 1:;(~1l1 qut' d'ahi
rcslIllflbse ~('lIàll "cm aO mesmo homem.

Passo agora ;'\ Olnnl ordem de consic1rra
~'õe.s, ll"e ('onlil'miio li philosophia expo8bl.

E facta'"ínconlron'l'so qut' us :::il'I'CS que ho
je povo.l0 n tCI'l'a (' que se I'('ferem ao pcri
odo histol'iro lIflU sào os mesmos '1ue os do
periodo geologi('lI. 0:-: deste pl'riodo. t'uja:j os
sadas c csqul'lclos t('111 sido achados, ('Ol t's
ladu de fOSSL'is, lUiS direl'síls (:umadas lcrJ'O

S8R do ~Ioho, rOI'~O, jlo/ll'-!,(' c1iy,f'1' I~l(' (I e!'ho-

•
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ço dos qllo hoje existem; d' onde se concluo que
elles se forão successivumcntc tll>crf'eiçoanclo,
até chegal'cm. ao estado cm que hoje se co
nhecem. Assim, O elephantc é o descendente
aperfeiçoado .do dinolherium, do mastodonte,
do mam7110ulll ou behemolllj o crocodilo (' O
jacul'ó do ichLhyosaul'o e do plosiosauro. n ge
noro vespertiiio do ptCl'odact,)"lo elc..

Chame-se il isto apelofeiçoamento ou varie
dade, pouco importa.

No primeiro caso, havel'ia ('el)t'oducC:~lO e sue
cessão das éspecies; no segundo caso, cxtinc·
ção de umas e creação de outras. Mas ti 1)1'1
meim hypothese acclIS!lI'la a creação de inl
pel'l'eita, e a segunda de uma ao(:ão const.ante
e "al'jave!; c ambas cllas li imperfeição do eeu
autoJ'j o que €xcl.uc a existencia de uma cau
sa jJrimaria, absoluta e omnipotente.

Todas estas dirticuldades porcm desappal'c
cem, .utLribuindo-se tUBO Ú causas littaes e ne
ccs::ial'ias, que obl'ão ás cegas, som intelligen
cia nem vontade.

Para ou/l'o cstudo deix.) ° h'alar por fim
do pensamento e do sensO' moral, qnc dislin
guem o homem de todos os sel'es croados, c
silo por Ycntul'U o mais í'ol'midavel "al'gumen
lo dos espiritualistas.

•
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MEDITAÇÃO II.

-
A inleUigencia é uma fllllcçãn Ião essenci-

al ti rida anil1l31 J como o senso 11l0l'31 o é á
razão e fi l'tlzãO ii mesma intelligencia. Logo
pois que :l 11l3lel'ia, POI' fOI'Çlt tias suas PI'OI)l'i
eJades netinls, podcssc creur fi rida animal,
de necessidade Ju!\'ia de se maniles13r nella a
intelligencia, mais ou menos perfedi,"el, COI1

1()I'lne fi ol'g:l1list\ç.10 e o temperamento do
indindllo.

f: isto O qne prova fi intelligcncia imperfei
ta do~ il'l'acion:ws, fi que se chama instinclo,
e fi inttlligcncin perleclircl da raça humana, fi

que se chama rflzàD.
Se esta faculd.nde fosse fi obra de uma ~au

58 inlelligente, e tivesse, no homem, de preen
chei' Dufr'OS fins que nflO fosse pl'orel' simple5
mente ns necessidades da ,~da, ella seria igual
cm lodos. ~Ius, alem d não ser isto fi sim,
como se ohset'\'u de raça á !'aça e de indivi
duo {l individuo, cstfl mesma desigllaldade é
aggl'UY!ldn pola fnUencin talai dnquella facul-



(fade em uns, como nos idiotas, nos menteca
ptos c san<leusj pelo desUI-ranjet em oull'OR, co
mo nos doudos, e pe\õ inrl'aquecimento em
ollil'os, como nos cacLucos e dccI'cpitos,

V~dll sem inlelligencia, fluI.' determine a VOll

lade e os aelos do indiyiduo J é cousa que não
concebo. Se esta li ualil1ade, essencial no 110
mam, liyesse a origem que se lhe altl'ilJue
e fosse um dom espil'ilnal, ncm cslaria Sll

geita á aqllCllns vicissitudes, nem depende
Ija dos sentidos pnl'U manirestal'-se c aperfei
çoar-se, e ainda ll1ellO~ do tempel'umenlo rle
cada Um, Seria antes um <10m absoluto e inde·
pClH.l.cnlc, que nnda fosse capn'l. r/(' illtCl'nJ'
nl~m de modjftcar.

Se me pcrgunlal'em COliJO é que pôde a
materia, pela combinação dns suas pl'Opl'ic
dades, produzir 11m ser intelligente, respondo
que' o ig-nDl'o, assim corno lflmhem ignol'o
como ella produz limo planla e lima madJ'e
pOI'a; mas esla minha ignol'rtncia n:LQ justifica
qlle eu deixe o positiyo e o I'eal, que alé cel'
to ponto concebo, pal'R ii' cahir no phnntnstiro
e illlflginal'io, que eu de todo nfio COI11I)f'ehendo
e qüe me leva ao nhs1Il'do.

As tl'ansfonnações pOI' qlle passüo cel'tos ani
mnes, pnm chegal'em ~l sua constituição deli
nitivôl, como as I'nns c os insectos, denntrio fal
la dI? intclligel1cifl o de podei' illimilado dfl <'illl

sa creadol'o, pois que cnl'CCC de lima compli
cada melamol'phose, pal'a chegai' no seu lim.
.. Se fosse possive! soq)l'cnder a nnlllj'cza
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no mesmo ponto cm quea~I·t1ta come
çasse á animur-so, c conhecer por que meios
ella pl'ocelJe nesta OpCI'UÇ'ÜO marayilhosa, des
col)l'i1'-sc-ia o segredo da ('.I'eação, c o homem
g1'itaria-E:nl'eka!

Entretanto, o quC' so pode saiJel' c o que Lodo~

sabem é que o homem pl'ocede immedialamcll
te da molenu bl'Uta, pela lei futal da sllcccSSàoJ

como procedem toclos os seros orgullicos. h'
alem disto é fazer o papel de um sonhador 011

d' um I'll.:itico, que, não podendo comp,'ehendcl'
as colisas, resolve a difliculdadc, attl'ibllinclo~

as [I agentes sobl'cnatul'aes.
A razão, de que os metaphysicos qUCI'cm fa

zei' uma laculdade especial e um attl'ibulo ex
c1usinlmento d'alrna, não ó mais do que a
mcsmu.inlelligencia apel'!'eiçoldã pJlo uso dos
sentidos c pelo hãbiLO do pensaI'. Todas as
outras raculdlJ(h~s intellectuaes estão para ella
como os raios devel'genLes pal'a o loco lumino
so; são applicações divol'sas da mesma poten·
cia. Nclla se compl'chcndem todas as l'acul
dades, preceptivas, l'cpresenLulivas e modili·
cativas, em que se diyide a faculdado mãi,
segundo ú fim ii que é np?licada. O homem
que nascesse privado de todos os sentidos cm
tempo nlgunl sel'ia capaz de l'or'm~lI' uma s6
ideia, pOl'que nào haveria nelte pel'cepção ox
tel'na l1em illL(Wllil, e tndo se l'cciuzil'ia ú vi
da organica.

l\a1.ão pura ou inluitiva, faculdade SllI'PO~

ln, ii que SE' altt'ibue a noção de cerlas vcrcia
•
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de~l dilas, necessaJjus, llnircl'$ilCS 0 absolutas.
é um pUfO devaneio (la plJitosophia ideialisla.

Quaesqucl' que sejão as nossas ideias, neces
sal'ias ou contingentes, si mpUccs ou compos
tas, abstractas ou concretas, indiriduacs ollj;e
raes. todas ellas nos n::1l1 do conhecimento
experimental das cousas.

E se o homem é essencialmente {Iolado da
faculdade ue pensai', necessal'iamente havia
de sontil' o que nelle stJ pas'sa e poder julgar
do bem c do mal; sem o que a vida se limi
ta!'ia à scnsaçô3s physicas, 011, pOl' outra: á
passividade cOI'pol'al, SOlll a actividade mental;
o qlle soria o mesJno que excluir a intelligcn
cia e a razão do nosso organismo.

Se no senso 1lll)I'al houvesse uma lei cOI1

sCI'VadOI'<l, obra de Illna causa inl.elligeolc, qlle
assim o disposesse, para praticarmos O uem e
abstermo-nos do mal, ella seria um dom ab
soluto e inViJl'ÜlYel, em todos os lIomcns e
cm todos os tcmpos; c assilll nflO acontece
ria que a moral dos povos fosse Ião diversa e
contraria, e qlJe, deualxo das IIlcsmissimus
condições, de tempo, de raça, de nacionali
dade, de llSO~ e costumes, uns ue-IJOl1l bom
e justo aquillo que outros achfto mao c
injusto.

Isto prova que não lia noçãO fixa do que se·
ja obl'iga~-:<.lo morul; e se os juizos val'ião na a
preciaçflJ do hem c do mal, ni'lo pode haver
na conscioncia sancção ou penalidade para a
tl'unsgTcssftO de um deveI' clljl) sentimento lião
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é absoluto, e ule(n disto depende da cl'onça
enfDeos C na vida futura.

Philippe" e CaUICI'inn de Medieis jlllgão
pratiCo'H' Ilml acção ilDa e agradaml ú Ocos
em serem inLolcl'anlcs. fCl'07.C3 e sangilinnl'io~,

com tooos os que pl'ofessão o jlldaismo, o ma
homctislllo e a I'elig-ião l'ef'ol'lll.lcla. jloul':l
\'icff julga ~umpl'il' um deveI' para com a 1):1
Iria e o seu sohel'allo em ser o algoz dos jnr~

lizc.s Polao03. .Hll'OO \uI'clio t'lmbem se julga
obl'Ígado á pel'3egnil' os chr'isUios. O p:1lI'in po
lICI', cntl'c os Romanos, foi á pl'incipio h10 bal'
IJnl'o, qlle alies podi:1o oa"l1gar os (ilho;; impu
nemento, atê mata-lo.::, 1)001 como vende-los;
c com os escravos exercitlo alies descl'eciona
l'iamenic o dir'cito de "ida e de mOI'te, Ú pano
ti) que, se um escravo tentava conLl'a a vida
do senhol', todos os onIL'os do me31110 dono
OhIo condcl11nndos á 11101'10, embora innoccn
t.es. A~ nações eUl'Opeas quc, colonisal'iio a Amc
rica intl'oliu'l.il'ão neUa a o~cl'avid:1o, qllo ain
da hoje dlll'a 110 Bt'asil. O hl'lItal Gaucho 111'
gentino, ao voltaI' das suas excursões, ns~nssi

na de sangue fl'io, o pai, o lilho ou o il'lIlãO,
que l'ol'ào gravcmente feridos, julgando com
isto !)J'atiCí\I' um neto de piedade c cnr'idade.

Em vista destes 1"\C103, qll J addu7.0 para
exemplo, p(wgllnto cu, onde 'ostá aqui o \'01'
dadcil'o conhecimento do hem e do mal, onde a
efficar.ia da rOllsciencia morol c onde (l remor
50? O qne vcm li sei' UIll dom, absoluto 011 im
pessoal, que falha em Ião grande escala c de
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seus fins?
Eis como razoavelmente se pode explicai'

a cl'eaçào no seu todo e em cada lima de S1I

ns parles, í'em cahil' no a!.>sUl'do nOllde ,";"io

pal'al' os espir'ituHlistas, al.ll'ibllindo as cousas ú
um SCI' eterno e intelligente, de cujo começo,
modo de existil', c tudo 01)1'31' pelo seu simples
quel'cl' a mais sublime inlelligcncia não é ca
paz de fazeI' fi minim3 ideia; e cujos aUl'ibu
los ~ão incOml)aliveis c inconciliaveis, laes co
mo, fi í'ua ex:istencia nccessfl!'ia com a sua 0111

nipoten('ia, e fi sua omnipotencia com a limi
taçflO da liberdade mOl'fll, pOl'que, cm ycnlade,
lI~IO se pode concebei' como um ente summa

menle perfeito c cssencialmcllfe bom possa tel'
a lihcrdade de op~ão entre o bem e o mal,
sendo (ll1e o mesmo hem pOL' excel1encia e,
como tal, o principio de todo o bem.

Demais, quem pode em consciencia aCl'edi
tal' que, sendu Deos omnipotcnle e necessa
riamente hom, e lendo em mente fazer a fe
licidade do homem, fizesse-o Illol'almente tão
impel'l'cito e physicrlmente Wo misel'uvel ? Que
importa que, pum illudil' eslrl tl'iste vel'dade,
venha i\ impostul'o. theocl'alica dizel'-nos que n[1O

é nesta vida tl'rlnsitoria, onde tudo é pl'ecal'io,
que o homem deve buscaI' o seu destino e fe
licidade, mas sim na vida futura e etel'na, pro
meUida á alma? Quem não ye niSlO uma so
luçiio contl'ada ao que nos elida a I'azão e a
consciencia? Pois Deos, omnipotente, carece



<le meios indil'ectos pura l'azel' o nosso bem,
de modo ql.le O homem s6 na outra "ida pos
sa a!cançill' a venlura desejada, depois de leI'
lHllli solT'l'ido }1or tempo indeterminado males
inauditos? E, ainda obtida a leJicicrade ful.III'a,
quem o livra da tel'l'ivei realidilde do I}Ussado '!

Flllla-se I1lLlito da sabetlOl'in divina e da
perfeição de suas obl'lls; mas a ideia de per
feição !)I'csuppóe o conhecimento ahsoluto
dclla, e ao conhecimeoto absoluto de lima
cousa só se pode chegar pelo examo compa
I'atiro della com olltrns. Portant.o, para que o
homem possa conrencel'~sc da perfeiçüo dns
ohras da natul'cZU, 10m preciso que elle co~

nheccsse, o menos \>Sl'feilo, o mais perfeito e
o summamente per/eito; e por onde chegar à
este resullado, se elle, alem do mundo obje
ctiro, nada mais conhece pelos sentidos, ori
gem de todo o seu saber e de todas as suas
ideins? Tambem O selva~em uclmil'a a pel'rei_
çfio da sua industl'iu, porque, f6ra delia, nada
conhece mais perfeito.

na certamente muito que admu'iH' nas o
bras da cl'eação, mas todo este engenho é o
resultado falai da materia conservudOl'a o re
guladol'a, l'epl'odu;dndo~sc confOl'me a combi
nação jll'lmitiru de Sllas propriedades; e tanto
não !la nisto lima providencia intelligente, que,
npezal' dessn perfeição Ião admirada, !lotão-se
nnquellas obras defeitos e imperfeições, que
muito as deJll'ecião,

Que sanguinolento espectaculo não olT'erecc,
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por exemplo, o reino animal, Cltjos sOl'es ca
recem, pum vive!', de so umlm'em devorando
uns aOs Ol1L,'OS! Pois é pussivcl quo Deos, 5UI11
llIamcnte bom, se ap,'azesse em creal' sel'cs
sensl\'eis, para elles se viclimarem atl'OZlTICnte?

Uns nnR~em cego5, outros SU I'll os e ll1udos,
ouh'os idiow,s, Dutl'OS aleij1dos, outros \'cl'da
doiras rnonsll'os e abortos; e nãt) se pode di
zeI' que nestas abel'l'açõcs da ordem natur'.'\\ ha
cousa alguma que aurnil'ill'J pois. ao conll'ilrio,
o que dcllas se deve conclui I' é que hOll\'e

ahi lallencia e excepc;ilo á cmeacia das leis na
turnes, o que indica faHa de uma causa Iwi
mal'ia inlelligcnlc e jJl'ovidelJcial.

Que perfeição ha n'uma obra em que as
desordens e calamidades siío Irlo frequentes e
destroem ás \'ezes em menos de uma hora o
fructo e o progresso de tantas gerações, co
mo acontece com os tremores de terra e as
inundações?

E se physicamente se explica fi existencia e
fi ordem das cousas, lam!Jem mOI'aimenle fi
cão ellas explicadas, pelo mesmo mechnnismo
de causas e effeitos necessrll'ios, com a unica
diffel'ença que, na Ol'dem physica, as causas
operão directa e imme<lialamente, e na moral
indirecta e mediatamente. Os slIccessos e a
contecimentos se achão ratai e eternamente
encadeados, ainda que não predispostos. As
revoluções sociaes opel"flO-Se lodas por pl'inci
pios reguladOl'es, e pl'ocluzem, no seu gene
1'0, sempre os mesmos resultados, mtLis 1)1'0111-



ptos ou nmis luntos, COnr0l'J11e a maior ou mc
nor aolividadc das ('HUsaS determinantes.

Se o homem fosse mais intclLigenle c menos
vaidoso) yel"ia as cousas como cllas cm ycrda
de são; l'onfOrnml'-sc-ill com o que é real c
r~ositi\'o, c não recorrel'ia il faLmla c ao absur
do, para aftl'ibllil' ã si uma origem lào excelsn
e 1!111 Jilll tão magllifico.

.\ principio, foi a bc~tial thoogonin dos po
"OS, gerada Ilela crassa igllomnça e o temor;
depois) foi o paganismo sensualista, c final
mente, as CI'fu(,'as hoje dominantes, entre as
((uaes se distingue o chl'istianismo, de todas as
relig:õ~s, inqucstiouarelmente a melhor, porslla
excellcnte"6 lI1COml}al'Uvclll1oral) sem embargo
fla.s abornimu;ões e horrores á (Iue elle tem
servido de call:-", pai' mera culpa dos homens.

\inda hoje a credulidade dos l"uSlicos pro
clama magicas e feiticeiro!' aquelles á (Iuem
,'00111 fazei' cel'las expel'iencias de physica e
oplica, á exemplo dos selragens) tlue, rendo
fUl1ccionul' uma bella caixa de musica, sup
põem-na uma cousa sobrenatural ou uma di
vindade, pOl' isso ti LW não compl'ellendeol que
esses sons deliciosos e CRSiI agradavel harmo
nia possào SCI' o eífeito de causas naluraes;
assim como os Indios da Amcrica, quc, quan
do ourifào fi explosflO das armas de fogo, de
<Iue IIsarão os l~lIropeos. C "ião o seu morti
fero en'cito, ntil'a"ão-se llO chilo, pedindo misc
ricol'dia nos homens de fogo, que joga\'ão COIl
tra clles o tl'ovão e n mOl'le,

•



Esta rudez ora nos pl'imoil'os tempos ('om
mllm ~í. todo~, porque não IlIwia scicncia ad
quil'idaj lllas o homem foi pouco á pouco es
tudando a natureza C cnthcsoul'ando O fl'uclo
de suas experlCncias, alé chegaI' ao pl'csente
estado de cousas,

QlIalqucr que seja ti distancia que medeia
ainda entl'e o sabido e o qlle estll por sabei',
o cel'to é que, tanto mais avant;a ;l intclligun·
cia, quanto mais l'eClla a credulidade; c lem
po vil'<\ talvez em qlle o homem se appl'oxi
me tanto da verdade, que desapparecel'á todo
Q mysterio, c ninguem rallul'á mais de sobl'c
na/lI!'al nem de mar'avilhoso, pOI'quo tudo so
explicHrú pela acção das leis llutUl'aes.

Assim se desvanece o sentimento do mUra
vilhoso, quando penetramos em um paiz des
conhecido, ú respeito do qnal ouvimos COl1ÜU'

patl'anllas e maravilhas; e o mesmo quundo
buscamos a origem de um grande rio. A' 1')1'0
p"WÇflo que nos Vflmos avisiniulJll10 della, VUI
desappul'ccendo tudo quanto a imaginaçflo so·
nhou e exagel'ou; até que pOl' fim o gigallte
acaba em pygmeo. As solidões medonhas,
povoadas de monstros !lunca vistos, os a
bysmos som fundo, os J)j'odigios suppostos, Lu
do isto se desvanece; e o cUI'ioso que esperou
\'01' todas estas cousas contenta-se INl' ultimo
com a simples realidade, despida de todos os
atavios da rabula.

Um ãos mais vulgal'os argumentos dos es
pil'itualistas :-501)1'0 fi exisLcncia do Deos é a
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Illeia que dt!'lIl' leIO todo!' ll~ pmos. Hind..l os
nlais rlldf::o e incultos.

Primeiro lltlr tndo, não r i...lo n"rdade. tO
mI) "'l' pode pnl\llr ('om o (lHe "l' !,,;l~ do"
Il1Inno~1 ,!lI" Blr'i(.'I,i mnn ... t' d' out rn..... Irlhus ai rI

cana"j 111.1"', ilinda qUE" assim 1"0:......... ha.....la ft

grno de intellrgt'l1cm lIunmniJ. que It'\8 o 110
111('10 ao ntciot'inio j pai'" explicai' nntlll'uhnen
te nelle ii ill\l',stigfl\'fIO da origelll 1111~ coma....
p neslu 1m esti~lIçflO niio IJollia ell(' deixo.. dI-'
ir pllrar Ild 811fll)Qsi~ão (Ie lima l'all~a prima
riu, mara\ilhosa e l'uperior i'I ludo. Esta 111·

dllrf.'ão ))orem não importa o Illl'smo {file li

~l'nlimcnto da Di\'imladt'.
Se este sentimento exi"lis$(', nào só lodos n

h'rião, qualquer' (I ue fos5e o esuldo de ri, i
IiS8,;nO dos PO\ oS. como lnmhem nào se faria
de Beas uma irlriu Ião \"mia (' oppo:-ln, romo
u inculca {J modo di\{~rso pelo (ltllll O~ horuell"
o J'cpI'cs('nlào e lhe rendf'IU ('11110, illp'lIn:-; <!lP
por meios utI'07.CS e infames,

i\ illlmorlnlic!a<!r da nlmn " I)ulra fh.Tàll,
contraria il tudu quanto J8zoaH'IIIWnle H" po
fie pen">t1r.

CI'rlfllllPnlc. II qlll' ~ 'll1l' 110 hOl1lt~1Il I'P\ela
t'....... nhra pri\ ilt';!iada '1"1' t'lIr ~(' ~lippi\t>. pa
ra dil.rr-s(' .. n'j rla c'l't'õll'"io (' rlntar-"", ('001
lIUI th"l'inln illllllQrlal, que lia (I.' ...uhrf'\in'r
ao "r)l'po'! A illlt'ili;!('llt'ifl, ("fllll 'III" plI,' lanto
"' ... llfalltl '! .\;-111 lia flll\icla qUI' .' 11111 dlim ali
llIir~l\f'1. tl"t' IIlllill) (I di:o'linglll' fios nul,.o~ ani
Inll('JoÕ, 1-:111"1"1111110, '111111 () pro\,pilo !'('al, qual
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() hcom ,\h "lULu ')lU' 11' ,lhi IIh' I'l· ulta~ .\ppll-
( 111:1 ,'0 n'llhl~Cllllt'lIl" llu:- ,." t>lIa ....j Ih,~

pf'rlllllll' (ltt·;,!.u' ii'} 1i1llhn (1.1 :"o,·il·llt'ia o 110 ,\11

lluan" llin;.!IWIIl (.... lIplra: e o IIl.ti ... :'ahill, fi,'·
p'li ... lh' Ipl' '·Ulbllltli.lu ii -\ilJ 1 ...111 illlprt.lbo ,'$

Imlo Il'lira .1' ,1.,11·1. t111.1'IHill c.'olll ... iJ.:"lI, !IlImi
IlIad;J: ft'!ú 'I"i Ijl,ft"~1 "'fl'~(H t'''IIII,."o~re ", rUIII'
Cnu\t'rlicla l'1II rat.ilu, ii !"l,da ptl~~O !"ril'lut'U
dlllOl.' tia jJalxão l' da hl'lIl<.llichtut'.

I:.oU\ l'llt'itu, é bt'lI) ll'i ... tl' pura U M;..{lIl1lo"'u

dOlllinaJol' da 1('1'1'<1 diz,'''; l'i"f!U IiIl'/iul'U J'ro/m
'1"", ,1t'leriUrf/ St'111II/r. POIS o po...su.idor deslt'
dom tlu Di\illdad,' 1\'llIlllt'ill ii 1'11,'. PnJ'fl ni,,'
Illl'-:-'C "0111 t) hrllhl IIn !':lllllil I' na no\a'!

~e li eOI l'it/.;IU tia llllhn'l.íI dPsL a I'ill'uldllclc.'
que St' :-;uppÕI' II hOlllelll dl'stinaclo lIam fim;
mais ele\ados c1u que <I Iri:-.lL' vida lern'llH, lu
t!il';nntllllt' se (I('\t, l'Ullf'llIil' (IUi' t'5t..1 ~I'..~'a !'o.ll
('II,~ II lIll'r{'t'l~ 110 l':-;IiH.1U d\ili :-;adu, em IIIH' o
lIl~:;.t'II\-O" imelllo da :-;1Ii1 illll'l1i~ 'lleia e o l'ru('tt)
til.. sdclH'ia adquirida pur s('us pais: pois, ronsi
d"l'aclo 110 estaria primitivo, COIllO permilll~ jul
;';'1-10 o l'slatlo ~eh-<I~I'IIl, "lllll'l) sr distillguil'ja
"He de 11m 1.J1'1I10: e lbSilll hm1'ria, ainda 1111
jt." hOllll'US dig-nos da immortalidade e homells
imhg:nos dl'lIa, r.omo ~;in, pOl' f'\COllllo, Ui ill

t1i~,'nas .I.. :"ma l;allp~ 11'1 'uI. hipt'fl .. horrf'lI w

do P 1II1)1l:-lrulI"(). 'lur. lIIui .. I':ln'ce UIll U1'811

;"UI311:':0 do 11'11' 11m "I'r 1~l"h'lIrellte á " 1H'I'if'
JIlIOlallll.

O (jlll' rt'n'I";1 ltulropupllagill, spnào (llW o
" IlHem I~ lIatllr,l1lllt'ntt-' 11m animal rarniC'f'irn,



como o I~ a OIH'a I' o jU('lIré? E qllf'11l aCl'e
tlil;! '1U{', !o\{' ('11" lhl'ssl' IIIll filll i'!:'pil'ilu
:II, ,iH''''~I' ai;.: II 111 11m ii 11Iia cios hl'lllns. l'omo
pu I' CllIln,; SP,'UIII... ,i,,'o. :1I111's. di' a"'~l)('i'lr-...i.··t

•

•





)IEI1ITlC~O III.

Para (1lIem qUl'" :l \"t'I'd:ule (' prOl'lIra 3elin
ln no e~llldo da gt"olo~in. :l historia tio hnmem
ti (':-ola.

Em ll'('~ g'I'JlIHI('!' pel'iudos se .Ii, i.lr a "is
tOl'ia tio mundo, o coslIli('o, o g'C'ologico e o
hi~toriro. Os dons prillH'i1'os comprehenl1em
UIlI I1UllIl'l'O de scculOs (Iue se niio pode cal
cular. O ultimo nJ3rrn fi ('patim do apl)areci
I1wnlo do homem, (-' deli I." data a hi~tona (Ia
a('al>;'i.O. gl~I-nlmellte crida e 3c('eila. antE's di:"'
,ii' li ~('il'nria e a cl'ilica dl'lltllll'i:l-lu de falsa.

Qup lt 1t'l'ril, ;lutes d~ M~I' habiltHln petos seres
«(ue how a 11°\0;10, o loi ::õllc('CSShalllenle por ou
tro~ ~llIt' dr Indo «!esapfl..1rerer;,o, ('lIio~ esque
lelos II.'Ill !'oillo 1'lIl nhundall('ia l'llcOlllradog nos
dh-ersos 1i"'I'('IlOS ,!ue compõem fi ('asCo1 lel'J'o

S3 do g:loho. lf cOusa (lue hoje se não discute.
D' aqui St" conclue tine 3 nalureza tem sido

lima consL:Jnlc CI'eaf;;IO, e 1>('10 filie se obser
Yíl ucs!<;e!o; esqueletos, (Iue ('lia tende sempre á
apel'l'piçonr os seres, lIh~til t1indo~os por ou-
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:m
'"ii (jp tllll' (l IJllnH'm I" Ila lt'lTil liUl :-;t'1' lran
,1!fll'ill, 'III!' :'I lin:t1 lla dI' t11':-appal'l'l'("I', ('01110
dc':-:lJllllU'I'C'I'l'ào oull'u__ 1':'I','rit,,,,, L' J1u~ 1I11"':';O~

t1Ii1S O drllll"'.
Tal ,\ IJ 1'lIh' tlil'iu dl~ ~i, '1111', 1'01' ~l'I' .I"{'

lias 11111 1)0111'11 IHui ... IIIldiit-.l'IJIt, tio que' U~ UH
11'(I~, diz 'lu,' Ueo:.; n fl'l Ú :-1101 imugt'lII. tpll'
"'III UI1I ..\ llhlHl ifnllllll'lut, ti/Ii.', dl'pois c1t' ...It'
mUlldo, lia lIl' ii- ,in',' t'll'l"Illlllll'lItL' 110 {,'l'O,
goz;ultlo f'lmlL'n'~ e \l'lIturas Sl'lII lim l'{IIlIO

"'1' pns:o:a 11'l\cl' ,jda S('IU 001' t' pl'ilzl:r!), I'

lilll1ll11L'1l1C 'IlU' tudl1 1Il11is IltllllltO. c,iste 101
l'rit(l IHII'lI 1'1le!

E O que.\ a S('lclwia 11l111l1l1Itl"t I ma ('ol1cc
\';in dr, lIIi:'t'I'HVnil:' OhSl'l'Val:ães f' de [ll'C'C'piIM,
ilH'IHI()~ Ue' ('I'I'OS, que l1ada ,alclll. Tudo SflO

h~ pollll'St·S l' Il'ioipinls; c o mais sahio nào dei
xa de SI'I' um gl'<llllle i~1I01'i111lt'. Os maiül'C's
pllilo~opho:' 11'111 dilo ~andi~(':- IIIH' I'azt'm l'il'.
Plalilo, paI' 1'\('lIlplo, irnu{-!illoll ideia, nH)dcloiS,
segundo 0:- <!Ilars o :ieu LJClJ1i lll'{.{O 1()I'lfloU os
~l'n'''', llt.> pnrct'l'ia com II tl11l<'I'iu 1'!PI'IIi1. 11tH"
ll{-'... la 01)('I'iU·à.1 :,L'l'\ io dc lll:llcriil Ill'i lna. I,,~ibuilz,

os !:'~lIs II11JI1,ul(':-. almo in('orpol'('o... ou fnn'iI!'
Silllpic"L'('S, i1uladils dt' 1110\ il1·H~lIt(l I' bl'lISilJi
!idade, Ilela~ 'IUllf'S ~t' POUf' l'ilf':IllI' d.. mulp·
ria bllltll:ll) irl"leiollui c desh' no ~el' inll'lIi
gelllt" qUl' km t'lllh{'iclICia di' si 1IH':o:1ll0, EVi
('lHO a fOl'lllH ('Oll'{',a (, CI IIJO\illll'lltn uhliquo
d05 almutoi, "al'R que {'Uns se po<lcs~e1l1 agar
1'111' IIlIS aus ullh'Js, lo: <hsilll, l'omo t'sl"", 01l~

1,'11:- lil'f'ill'S l'idiclUils,
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Cotlsidel'U~sc o pl'ogrl'::iSO social como o l'e·

sultodo da pl'o\'idencia, que dir'ige o ell-pil'ito
humano, nào lla sua acc,,"jo üHlividual, mas na
sua (Jrção colleelivn. Assim, dizem que a
gUCI'I'<1, consequencia neccssariH de todas as
revoluções puliti('a~J apez.u· de pl'oduzir im
medialamenlc damnDsos eJfeitos, é, nada oh
stante, um gl'f1l1{le elemento cl\'ilil'<u'.Iol' e lima
das grandes leis ljue I'cgulfio o mundo mo
I'al. ~Ias eu nào penso íl8Silll.

lia 111.) homem ultla especie rle sel'Vilismo,
que consisle em ludo qnerel' explicaI' por ef
feito ela vonlade e acção divina; e tal é a sua
t'cgucil'tl, {Iue olé calle no abslIl'{lo de dizer
que nada se C1Z no mundo sem a vontade de
Ueos; de modo que, julgando elle com isto
m:lgnific3J' o aulOl' da natureza, o ames{lui
nha ii ponto de faze-lo o unico responsavel por
tlldo ftllilnto ~e Jlílssa na ordem do mundu:
I'PSel'Yi.llHlo cllú homem pêll'il si o papel de l.lU

IOlllato e instrumento passiyo, apezar do li
\Te ürhitrio, de que se jlllgn dotado, c da SUa

{'I'ellt;a de pellns e l'Ccompcnsas ful.tll'as.
(' homem, dOl!ldo tlt' ullla intelligencia I)el'

I'eeti\'ul, do desejo de ~el' frliz c do estimulo
tia glO1'ia, tem em si mesmo todas ii!' condi
('ões lIet.'e:-l~ill'ias plll'i1 progredll' e venceI' to
dos O~ oh~bu:tllús que s(' 01lponll:10 ao seu /l

pel'feíl,'oallll'lllO. Sp f'ste!' OhS1H{'ulos fl.iiO {Te
mias pelo lllC:::;lIlO homem, (\i'l-se a Ilda sodal,
(ronde l1as~el11 ii'" l'{'\'olLll;ues polilicils ca gI1CT
ra. QlIasi senqH't~, np~lns lidrs, disputa-sI' 1\
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pl'imazia dê lima ideia; c enlbora não pOllcas
vei':CS se perca a causa julgada melhor, o Lr'i
11ll1pho dclla ,"em á. seI' depuis corto, porque
é li conscquencia natural e oecessflria dos prin
cipias que ,.egulão a marcha do espirita hu
mano.

E' pOl' isto que aqllclles dOlls filclos sociaes,
embora appal'cntcmentú Illaos c destruidores,
produzem o bem em muior escala do que o
mal que delles resulta: mui que aliús dcsappa
roce ao cabo de alguns annos, lamlJern por
efreito da ac(;ão naLural dI) IlOl'nem, sem seI'
preciso 1'0001'1'01'-50 ílO !»JCCOI'l'D c intervell
çào de um agente supel'ior.

A guel'l'u dcstl'oe e desol'ganizH; mas, como
O homem Cfil'oce de ordem PUI'íl rivol' 110 c::;
lado nOI'mul, I'cstahelecilia a paz, necessal'ia
mente elle trala de rCEtahe!eccl' as cOlllliçõcs
csla\'chi da vldaj e scmpl'C o 1hz pal'a melhor,
pOl'que LamlJcm é isto da ordem das COllsas,

A trcmenda l'cvoluç.ão de 178!l abalou fllnda
menlalmcn1.c toda a ~lIl'opa, [üé 1815, 1\ ex
cepção da Gl'ecia e da '1'lll'(llIia, nào !louve
uma só naçfto naqllclle continente aonde Il;io
cllOgnsse o incendio d.a gIlCl'I'1.l; aleado pelo fa
('110 revolucional'ia, A I)l'illcipio, foi o leão po
pulaI' desent'l'eado contl'll os seul.' odiosos op
pl'essoresj tlepois, fOl'fio os reis do dir'eito di
VillO Ú qucl'orem demoli!' U olll'a da ~ol)el'ania

nacional, slIslentada por' um I'l,j de l~lCtO)

eleito e L'onsagl'ado pelo \'oto li\TC lia França.
De Ião grnnde e pOl'fiad:1 111('la pal'eCl' que,



devel'a resultar uma lal desordem, que tudo
dcstl'Uisse; e uu feito, muito soffl'erão nu sua
oconomia todos os pni?os que nella tomal'ão
parte. ~~ntl'etanto, pa~sil(los poucos annos, es
lara tudo I'estabelecido, o o espil'ito humano
caminhava desassombrado na hll'ga via que
elle abl'il'a ao seu melhoramento.

D' ah: pal'a ca data fi imprensa livre c o cm
pl'ego dos dOlis gl'andes agentes, O rapar e a
electricid'.ldq, que pCl'lllittem andou-se majs
hoje cm dez anlloS do que d' antes em cem Ou
du,wntos. Mas POI'(Jlle isto assim slIccedeo?
POl'que li guel'l'H s~ fizCi'a em nome da civi
lisaç;lo e da humanidade, e pai' ella operou-se
a maiol' reforma social, depois do chrisUa
JlJtimo,

O contl'ílrio pOI'em se obsCl'vu !las glll:.I'I'<lS
{la bUI'buI'ia contra a civilisação. Desll'Uido o
imporia J'omuno pela invasão dos Barbaros do
Norte, fi EUI'opa tornou á sua antiga I'udcz e
gr'ossel'ia; e nesse estado peI'manceeo, até que
da eivilis;](;ão desses mesmos l3arlJaros nas
Cesse uma nova OJ'dUJ11 de cousnS. i\las, cm
quanto eSLa l'evoluç.:l0 se não opel'OIl, o es
pil'ito Itumano como qlle solTreo uma longa
11~'bcJ'lla ....ão,

Eis aqlli pois a Sllpposla providencia nos
destinos da IJlllnaniclarlC', mnnifestada pelos ef
feitos da guel'J'H, soO'r'ündo uma exccp(;ãO hem
IlOlavcl: excepc:âo que dcsapp'.ll'ece e toma O
Clll'aetcl' de conscquencill natural dos faclo~,

srgundo li ol'dem das ('Ollsn~.



rou agora apr('scnlarlll~IIJl5 qlllHlro.. da yida
hllllllUH1J t'm que o homem (,'01'1'(' (lAI'dha5 COIll

o bruto J11Hi!o> lh·"prezi\'el, l<-,'oz (~~lIJ~lIinarlo.

\qui (,..,ttl ullla ma10(,3 dl~ ~d\at!t·II ... l;iü hnr·
l'eJ)llo~ d(' ~i me~lllo~J (llIe Illl'tll' cspalllo w
lo'. ~ln leiUl1l natural elles a 3l!gnn:lo f:OlU
enormes rodellas· que lhes IH.'ndem 110 lahio
inferillr e das orelha..... SilO t:IO immuntlos, {11I~

atl> comem o prolJfio cxcremt.'lllo. Ihl\ i-los ral
lílr é 611\""11' ~rllnhir fi pOI'Co~.

Al'flbfto de ('hegnr de uma ('\p<'di(';1O :'t que
estJu ntreilosj e com.) rOl'fto hem sllccedido~,

ftu;em todo este barulho que se OllH'J ('111 d{'
mon~ll'n\'i'io de nlegria. Alli Ctilfio uns pOllCO~

do cndll\'cre~, uns fl'ccllndo8 J ontl'OS com os
trancos csmagados. SiãO os ll'opllcas de 11111
alaque de sorpresa de outra Il'il)ll) só com
fim de lmsc31'em pasto. Estes coda\'cres \'ão
todos ser de\'orados por semelhantes canni·
baes, que os comem com tanla s.'l.tisnu;ão co
mo se fo...J.o h,"enas.

Eslrs misertimis são os fnLl1o~~ Botocudo~
ou A,"morésJ de cuja ferocidade c bruteza SlÍ
IlOde .fazer ideia quem os ti\"er ,isto. .. ão tão
inlratt'weis, (Iue nào tem ~itlo I)Ossirel dOIll~s~

tica-Ios, nem mesmo sendo pcgndos pequenos.
Re:,i!i~m aos aUractivos da ri\ililõ3('ãO. como
verdmleiros bru(o~ e por fim re malão.

Este quadro exaclissimo é um prot~slo con
Ira n \"t.'rdnde do (111C diz Chl1leauhriAnd: O
li~l'e dilacel'a a sua presa e dorme; O homem
a~sassina e vela.



Aqui estflo 01111'98 seh·a~eJls, que habitão o
medio e alto Pu!'ús, quasi. todos elles anll'O
pophagos. Esles comem os pais c pal'entes, de·
poi5' de rnOI'LO~j nqllellcs comem os dn l)I'opl'in
tl'il)ll, queja não tem pal'enles Oll pl'otedores;
e para este I'egnlo de 'l'h..,estes, primeiro os
en~ord;10, depois os Illfltão e assUD.

Estes dous ((uadros razem descer o homem
ainda abaixo do bl'llto. Nem o IC;IO, nem o
lobo, nem a onça, nem o 111'50, fitacão a seu
semelhante e o maliLo para comeI'.

Um Sarraceno pl'ecipita-se, de espada em
punho, sobl'c um troço de Godos Ilue, depois
<la den'ota de Valente, appnl'ecôl'a sob os mu
l'OS de Gonslantinopla, e collando a boca ás
goelas do inimigo, que elle lllMul'U, delicia-se
em chupar-lhe o sangue, com geí'al espanto
dos espectadores.

Conheci fi um preso, conflemnado Ilor cri
me ele mOI'te, e cuja physionomia era igual á
de um cão ou de um lobo, que, pOl' insigni~

lIcanle motivo, lalvez po,' simples praze!', as
sassinou fi 11m dos seus companheiros, e fez
com elle o mesmo qne fez o Snrl'aceno com
o SCflndimlvo),

Ilaverá cel'ca de quinze anilas que uma
moça assassinou a mãi, com quem mOl'avo, e
cOl'laudo o cadav8l' cm pedaços, enlerrou-o
mesmo em casa. Descobel'lo Ocrime, e sendo
ella intel'l'ogadn sobl'e as razões que a levarão
á pl'ati~a-Io, <leclal'ou que só o fizel'a para ve,'
se livl'e dos incommodos que lhe dava a mãi.



Ainda não ha 11m anno que outl'll mo~a, nflO
podendo \-ingar-~e do marido, rom quem aca-
b:l\-a llt.' tcr I'ix:as 3mClro~a~, dei'\.oll-D sahir, e
in~lo 30 bert:0 onde dormia um filhinho de
tenro id:ulC', o estrangula, (' sendo dellOis pre
so, não e mostra arrependida.

Como e'lte~, muitos outros facto que todos
os dias sUo referidos pela imprenSo1 periodica
de lodos os paizes, como, I)()r exemplo, a he
catombe de I>anlin; mas não é minha intcn rio
rita-los l;enão lauto quanto haste para dar do
homem uma ideia exacta,

Em ristu desles quadros, que comprehen
dem todos os estados da rido humarJ:l, é
Iicilo pergnntal' se aquellos selvagens tam
bem tem nlmn; se são I'esponsnvcis pelos seus
actos e se lamhem são dignoi; lia immorlali
lialle.
~o caso affirmali\'o, pergunto, e porque não

gozarào dos mesmos bens, um macaco, um
urso, um elephante" O caso n~"3tiro, con
cluo então que ha homenS mais e menos pri
vilegiados, na vontade do Creador, e que a al
ma e a sua immortalidade dependem do aper
feiçoamento da intelligencia e só sào uma pre·
rogativo dos PO\'os civllisados.

Entrito ngora em scena outros quadros nos
(Iuae os de.'cf7Ttlças humanas tomão um cara
cter tão grave e geral, que e\'identemente se
mostra não luwer pro\'idellcia alguma superi
or <Iue vele sobre a sua sorte.

m Icrl'iycl conquislador, t1\o adverso ii es·



pemo humana, que parecia não pedence!' ft
't!lIa, devastou, pOl' qll~H'enta annos, incolll
me, e sempre bem snccedido, uma Vi1stn exten
são do Velho Mundo. Eslas exclII'sões mongo
licas assignalava~as dia sempl'e pelo fel'l'o e o
rogo. Cobrio o Jndost.ão de snnglle c de rui,..
nas; assolou a Russia, cuja capital é r.11TIil lei'

elle incendiado; e em BagdJd erigio um t1'0
pheo, até ahi desconhecido, e só Pl'Olll'io d' um
monstro, que loi uma tOf're com os rrnncos
de milhares de cabeças, de proposilo corln
das para esse rim.

Nada resistio aos seus furores bellicos, o
elle mal'chava para n conquisla da Cl1ina, quan
do uma fe!)I'e maligna livrou a Immnnidade
deste insigne destruidol', ja n' uma idade a
vançada,

J\valião-se por milhões o numero L1e suas
vicLimas. Nem ha nisto cousa (lue admil'ar,
porque nesta catTeira d' exterminio, elle não
fez mais do que ser o continuador de uma
obra necessaria e fafal, em que outros tam
bem lhe succeclerão.

Eis aqui um novo barbaro, \'assallo de um
despotu, em cujo 110me elle praticava o que
se vai VCI'.

Ao anoitecer de 7 )lora 8 de Setembro de
183'1, um canhonheio espantoso fazia tremer a
terra nos arredores de Val'sovin. Era o pl'in
cide de Erivarf, que, assistido de cento e de
zoito mil machinns de guerra, semoventes,
fulminav3 7 com tl'esenta!l e cincoenta boccas
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de fogo, a misera capital da Polonia, que ou
sara insurgir-se, PUI'U reconquistar a sua au
tonomia, brutalmente estrangulada, havia trin
ta e sete allllOS, no incendio e Illorticinio dê
Praga, cuja populaçãO, de quul'Cnta mil almas
que era, IiCDU reduzida {t tl'es mil q]le hoje
tem.

Uma explosão hordveJ, ocousiollada pelas
bombas moscovitas, e o furioso incendio que
dellas rcsulla lornào inutil toda :;L resisten.cia.
Historiar os novos marL~Tios por que teve de
passar esle illustl'e povo, é um encargo que,
por dolol'OSO, omitLo. Deixo á cada um imagi
na-lo, e só referirei fi inaudila atroddade de
se quel'cl' des'nacionaliza-Io, deslocando-o, cm
levas e por famiJias, do solo onde nascera, pa
ra i-lo situar nas fl'aguras do Caucaso e !las
charnecas da Siberia, aonde os jnrelizes ja
chegavUo dizimados pelas fadigas de tão longa
c penosa jOl'llacla.

I)' nhi em diante, Varsovia começou {l gozar
dessa paz ne morte, conhecida per paz de
Varso\'ia (solitudinem (aciunt ct 1ulccm lI1Jpdlalll).

Agora, aqui eslá .um grande funccionul'io
do celosla impel'io. J~ o celebl'e Yê, que foi go
vernador de Cantão, e cornrnissal'io inpcl'ial,
em 185k, 8ncal'l'cgado de combatCl' a rebolli
ào nas jH'ovinuias do Sul. I~stu fronte natuJ'al
mente cJlI'ugacla, esto nal'iz cUI'lo e grosso,
os La boca, que apenas nola uma cOlUmi~slll'aJ

som labias, este vcnlJ'c bojudo, descrevendo
uma CUl'va perfeita, tuclo isto revela o que elle



realmente foi, isto é, um dos monstros mais
sanguinarios que tem pi'oduzido a espccie hu
mana! Ouando os Inglczes o fizcrão pl'isione.i
ro, ja elle hú."ia mandado cortai' a cabeça á
mais de setenta mil pessoas e feito expirar
Olltl'aS tanlas nas tortul'as e hOl'l'Ores dos CaI'ce
res, dlll'ante os quatro annos do seu "ice-rei
nado; e tul el'a a sua sêde. de sangue, que de
clarou não leI' disso o menol' arrependimen
to, dizendo que o. Ilnico pezal' que lhe res
tava era não ter colhido ás mãos todos os "e
beldes, para llies fazcl' outl'O tanto.

Ora, em "ista desles ultimas quadros, per
gunto: Seril possi\'cl que Iodas estas COUStlS
se passem no mundo, tendo o homem uma
providencin bemJ'azeja que sobl'e elle "ele?

Onde estú nestes casos a consciencia do de
ver, que é preterida cm Ião vasta escaltl, e é
incapaz de produzi!' O al'rependimento e o
remorso?

Que penas serrio bastanles pum puni!' estas
monstruosidades, IJl'aUcadas pelo mesmo in
dividuo?

E qUBodo as houvesse, de qlie serviria a pu
nição d' alem IUfllnlo pal'i.! remedia de tantos
males som'idos na "ida?

E Dcos, omnipotente, que tudo podia pl'e
,'cni!', dando á todos o naLLH'al bem inclina
do com quc nascem tantus, pl'el'cl'e COIlSCrl
1;1' nestes hOl'l'ores, para puni!' o mal, de
pois de feito, e Pllllil' n' um só o mal feito á
centenas e mililul'es!
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MEDITAÇAO IV.
•

Vejo-me confundido com o teu ousado na·
tUl'ulismo, pelo qual explicils a existenêia e a
QI'dem c1ns cousas.

Pal'R não admittires 11ma causa pl'imul'ia, ill
telligente, como ol'igem de tudo, vês-le 1'01'

çado á imaginar um mundo de hypothcses,
qual dellas mais gratuita e ternel'uria! Assim,
imaginas a materia necessarin e etel'nu. porque
dizes filie não concebes o nada; assim, a fazes
capaz de PI"'\,81' a sua DI'dem e consel'vnçào,
porque sem isso ella não poderia existir; e fi
nalmenle obrnndo, in illflllilUnl, por leis f'ataes
e espontanea:-, e deste modo crcando todos
os seres.

Seg1l11do o exposto, fi natureza é pois uma
cousa (Iue ninguem compl'chende. Tanto é cau
sa Illultipla PI'illlêll'ia, corno cansa Illl:tltipla effi
ciente, e efTeil.o nlllltip\o destas duas causas,
para depois COllvertel'-se em llovas causas e
fTeeilos.

Tallto é potencia crendo!';), Como a pl'opl'ia



rousa creada; l<llllo fOI' a adira e p,'oridentc1
como falnlidade ineritarel. Tal é a theologia
naturalista ou pal1tlleisllt.

i\las porque dizes qne o nada em impossi
"el ? Impossivel só é aquillo a que oppãe-se
uma ordem de COU!'llS l)I'eest..'lbelecida, e esla
ordem de cousas presllppae 1I111f1 cflu~a supe
l'ior ;1 que ella se allrib1l3.

Eis aqui pois ja destrui la pela base fi lua
Iheoria, r assim lodos os oull'os systemas mate
I'iuliglm', os qllacs são comparaveis é "statua do
~ollho de 'iubuchodonosol', cujos pés de bUITO não
podião sustentai' o cdificio mclalico do corpo,

Deixemos de pado a C'oSll'logonia du mundo
e de qllerer' explicaI' fi obm da el'cação pelo
qlle alcança o1I0SS0 pObl'O entendimento, Dei
xemos lambem de quereI' cOlTIjll'ehendel' a al
01:\ pelas suas qualidades Ontll'ibulos, Os ho
mens sahem de menos; fIuando quel'cm saber
de mais, Aqllellc filie {fllizel' investigar estas
questões penle-sc IJ'Utl'l dedalo. ã' onde nào é
capaz ele sahil', lanlo pnl'a expliCai' ~s COUS.1S

como 01)('3 ue um prinripio eterno e illlel1igen
le, comn para explica-Ius exisliIH10 de si mes
mn~, por e[eilo da elel'nirlndc da materia.

Considems a matel'lO ne 'essaria c reprodu
zindo-se n'uma infinidade de cres, pela com
biniH;flo (tas sua:; mesmas propriedades. ~la 1

!'e achas mais faeil concehcl' a materia elemo
do que o nada1 lambem não nchas mais raci
onavc! nltl'ibuil' a cl'eaç:1o {t lIl11tl caUS:1 illlelli~

gente do que á falalidnde?



A fBlTa á Iwoduzil' seres animados, pOl' VIl'
tude pr'opl'ia e esponlanen, é certamente um
irwenlo que desbanca a ludo! wlvo o gr'ande
HICUO de senso e de ideins, que o denuncia de
nbsul'do. Com esta pl'Oficiencia e engenho ex
plica a ignol'ancia e fi in.:redulidade tudo quan
to a confunde no estudo da natureza.

QUiZ81'8 saber como produziria a tenil Opri
meiro homem ou o pt'imeil'O par, e como se
operlll'ia a sua gel'ação? Sahil'in elle inteiro
ou por paI'tes, criança ou ja adulto? De mi
nha p81'te, qualquer hypothese que imagi
ne, fóru dos livros santos, pro\'oca-me. O riso,
E como se explical'ia o pensamenlo e a von
tode na materia creadora, em "ista da duoli
dacLe dos sexos? Fjnnlmenle, e porque não
produz ella mais hoje, um homem, um boi,
um clephante, uma balea, uma aguia etc.? Não
tem elia ainda as mesmas propriedades?

Alem disto, na hypothese suppos13, has de
convie que fi faculdade cl'eadol'a da materia
nüo se estenJel'ia á mais do qlle :'t pl'oducção
e repl'Orlucção de sel'es semelhalltes, dota
dos das mesmas qualidades physicas. Assim, O

trigo produziria o ll'igo, o cnl'\'alho o carvalho,
o cono o COI'VO, a ostra a ostl'tl, O rouxinol
o roux.inol elc.; e (\ instincto qlle h'ansmittisse
á pl'ole Jimili.lI'-se-ia no ela simples conserya
ção (Iesla, e nada mais,

Sendo pOl'em isto assim, não me dir:ís quem
ellf\inOll e inspirou aos animaes o suhlime a
mor da maternidade? Que admil'l.lVel pl'ovi-
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dencia não se nota nesta grande lei da natu
reM! Na especie humana, Deas o dco tanto
á mãi como fiO pai, paI' isso que o homem foi
feito para a sociedade e a lhmilia, e foi des
tinado para fins mais no1.>res; nos nnimaes
elle só o deo á mãi J porque só etla conhe
ce a filiação; e só a deo paI' tunto tempo
quanto bnsie pal'a a criação da pl'ole. Preen
chida esta necessidade, a mãi solta e desa
pega-se do filho e não o conhtce mais.

Como podeda a matel'ia traJlsmittir pl'ovi
dencinlmente ao homem faculdades que ella
não possue nem é capaz de possui I', como, a
sensibilidade, a intelligcncin e a vontade, com
todas as suas applicaçõesJ como. a perpcI1ção,
a razão, fi consciencia moral, a concepção, a
imagin:J.ção, fi memOl'iu, a attençãoJ fi compa
ração, a abstracção, a genel'alisação, O racio
cinio, os desejos etc.. ?

Imaginas uma providencia fatal e necessal'in,
lambem nascida da materia, pal'u pOI' ella ex
plicar-se a ordem que se observa na natureza;
mas a providcncia pl'esuppõe pensnmento e
\'ootade antecipada: o que não se harmoniza
com fi tua cosmogonia.

Só uma lal providencia, dizes, pode expli
car as desordens fl'cquentes da natureza, qlle
uestl'oem a supposta pl'Ovidencia de Ocos.
Mas aqui confundes a perturbação das leis que
regulão a ordem natural com fi pertul'bação
da mesma ol'dem, POI' exemplo,

O que foi pl'ovidencilldo, no que toca á ge-



ração dos seres anim;tes, é que haja dous se
xos difTel'enlcs, um para conceber, ou!l'o pa
ra recunda!'; que os dOlls sexos se procurem
pelo attl'ucliro do Ill'OZOI' sensual, c que do
coito de a'1lbos possa resultar a reproclucção
fie sel'es pOI'feitos da Illesma Cipecie. E estas
leis se ~ull1l)1'em, no maximo numero de casos,
e preenchem pel'l'eilamen te o seu fim, que é
assegurai' U pl'Opagação da especie, sem em
bargo de som'orem excepções, pOI'que estas
cm nada Iwejudicão o I'esuitado final, consi
derado no seu todo.

lia mulheres oslCl'ei:s, tlue, apezal' de sel'em
dotadas cio Ol'gel') da gel'aç<'io, nunca conce
bem; ÜLLll'as qllC ~ó gcrào de CCI'ta idade' em
diante; e oull'as que n,lo concehem de todo e
qualquer homem.

Uma mãi qlle pal'e agol'a 11m eleijão, pal'e
depois nove seres pel'feitos. Assim, a causa que
perturuou a acção .da lH\lul'cza na concepção
do seu pl'imeil'o jlluto roi toda excepcional e
accidental, por isso que não innuio nos ou
tros, e a natlu'eza segllio depois o seu CUI'SO

regulo I',

Uizes qlle, dada li existencia necessul'ia ela
matel'in~ lambem neccssal'in é l.l sua pl'O\'idcn~

cia, sem o que ello nüo podel'ia repl'Odu7.i1'~se

nem pel'petllí\r-se.
D' aqui se deve concluil' que a tua jH'oviden

cia não é mais do que uma runcção ol'ganica,
que c.ada cspecic exel'ce em si, para satisfazer a
necessidade da sua exi~tellcia e l'epl'od~lcção.
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Mas então ella não pass:u'ja de ef.ipecic il es
pede, e não so manifestaria n' outnl DI'dem de
cousas, onde a reproducçiio não é possivel; e
neste caso, como explicarcm-se ii!' leis gOl'a
os conservadol'as, que regem o mundo, e
<linda mais, as que !'egem o universo, as ql1tl·
os revelãO ullla vontade preexistente, C' um
plano tão saiJiament.e combinado qne assom·
bra c confunde a nossa fl'ncn intclligencia '!

Ser'iil, por exemplo, a materia que impl'imio
o movimento il tClTa e aos outros planetas?
Scria ella que CI'eOll as ndmil'aveis leis da nt
tracção e I'epulsão, a força centrifuga e centl'ipc
ta; e mil outra!' lei!' secundarias, de que depen
de a conscl'\':H;~O da::- pl'il'!CS dCfilO todo tlni
\'C1'sal?

Como explicUl'-se a existencia desse immen·
so bl'uzeil'o lixo, chamado sol, de cujo tama
nho não !)Odem05 fazei' ideia ptlla rel)l'esentn
ção e a comparação? Como explicar-se o suu
benefico e Illlllfiplo deshno~ Como explical'-se
que a tena fosse collocfl<la á tão justa distancia
deste astl'o fecundo, que deli€' I'eceba t"da a
sua yida e riqueza?

Finalmente, dás á materia hruta o condão
mais mal'uvillloso qno podia ideiaI' um estro
orlentol, isto é, o de C'l'eal' sel'es ol'ganicos e
animaes, inrinilamenle mais admirayeis e pel'
feil,os do que ella, entm os quaes se conta O
homem, dotado de intelligencia e do sentimen
to moral.

Enll'e os pUI'adoxos e impossiveis, nflO (;0-
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nheço outro superior á este; e seja-me licito
duvidar que haja quem llssim pense, cm ple
no gozo da razão. De modo que o homem,
servindo-se da matoria, seria incapaz de la
7.61', se o qnizesse, o mais tosco c miseravel
sr.r organico, c a matel'ia Iwuta seria capaz de
produzir o bomem l

ÂI'gumcll!as com urna ôl'c1em de seres ante
rior!l existente. Dizes que a natureza é uma
creação (~onstante, á aperfeiçoar umas obras e
á pl'Odllzir outras novas; que o homem é um
destes seres aped'ciçondos, que, c'm sua ori
gem, Jbi-4.alvcz um Ill'uto; e finalmente que a
iuulilidacle e o caracter damninho de granrlc
Ilumero de animaes Pl'OVU a falta de inlelli
gencin e vontade da causa cl'cadol'u.

A Escriplura não deixou dados chl'ollologicos
que assignem á cl'eaç;lo lima cl)ocha certa e
determinada: o que ha á este respeito são cal
·culos humanos, cuja l'allibilidade se revela
pela Sl'ande devil'gencia.delles. T<1o pouco sc
podem conta!' pOl' dias de vinte e quah'o ho
ras os seis em que diz o Genesis que foi feita
a creação. E nestes dOlls pontos é tão aecol'
de a opinião dos homens doutos, que não é
possi"oi recusa-la, pam 1~Iy.er-se cabedal de
falsos urgumentos contra a histol'ia biblica da
creação,

Nem vejo necessidade de contestar-te que
a natureza se re"ele pOl' novos aclos de crea
ção lJU pela variedade de nO"8S especioso E
fOl'a possivel que Deos, principio essencial-,
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mente fecundo e creador, limitasse a creação
ao que elle lima "07. concebesse c executasse?
Entl'otanto não se pode chamar a isto corl'igir
e aperfeiçoaI', porque para Doas tudo é origi
nai, nada modelo. Esta y'lI'iedade é mais uma
pl'ova da munificiencía divina e o mais helio
OJ'namenLo tia naturCl,fi, quando ella se mani
fesla, nas aves, naS rrores, nos insectos e nos
perfumes. .

Dizes que o homem foi cm sua origem UIO

/)(,llto mais intelligentc do que os outro::;; O
((ual, passando POI' necossarias molhol'amcn
tos, qLler physicos quel' illtellectuaes, chegou
aO seu actual estudo. Mas cu não concebo que
um i1','acional se possa COIl\'Cl'tCl' t;1I1 raci(llltil,
pOl'llue entro o inSLincto c a inteliigencia não
!la um meio tel'mo que tomo realizavel seme
lhante conversão,

Porque é que o bmto não é capaz de apren·
dm' cousa alguma pelo aperfeiçoamento do
seu instincto? pOl'que este não é susceplivel
de apcl'l'eiçoar-se, O IJl'Uto nasce, sabendo' tu
rio quanto pode sabet' em sua vida: alem d' "IIi
não passa, É lima machina sClllovente, á quem
a natureza doo apenas o instincto I1CCt~ssal'io

pal'a preenohel' o sen fim, O hemem nasce
sem sabei' cOllsa algllma; mas pela sensação
chega á experiencia) pela cxperiencia ao pen
samento, pelo pensamenlo á indllcçfío e ao ra
ciocinio) c pai' este <loto sublime á I'esultados
estupendos.

Suppões ter dito uma gl'ande cousa, ol)ser-
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"ando que o homem, esse ente Ill'i'-ilegiado,
que faz a ndmil'uçiío dos espil'itualistns, é, nada
obstante, gerado da matCl'ia bruta. ~13S a vos
Sll cau;~a é tão nü, que, ainda quando julgais
ddl'ende-Ia, não JlI'eslais senã9 nrmas contra
cnu.

O homem é, s:m, gel'ado da matel'ia ínol'
ganicu, mas~não j',.)j Cl'eado paI' olla, e 11em o
podia ser, como ja mosh'ci. A geração é o
aclo complementai' da c!'eação, pOI'que, sem
ella esta se extinguiria. Foi pois ])m' esse I1Q

vo mystel'io que Doas perpetuou as suas 0

bms. Mas que Iwodigio incornpl'ehensivel lleS~

la cnpacidade dada á matel'ia!
POI' clla se tl'f\nsmiHc aos SCI'OS gerados 10

dus as qualidades e propriedades da espet'lie
gel'iidol'u, o matiz. e o perfume nas nDl"CS, o gol'
geio nas uves, o inslindo nos animaes, a in·
telligencia e a alma no homem. FÓI'a da telTa,
a semente nüo germinaria; fÓl'a da macll'o, O
sperma não recunchU'ia; o a pouca do matel'ia
bl'uta d' oncle~podia resultai' 11m santo ou um
sabio Iiquesceria.

Apresentaste vurios quadl'os em que o ho·
mem flgUl'tl. ainda abaixo do bl'llto, pelo seu
instincto fel'oz e sanguinario; mas não lia on
ça ou panthCl'a mais ou menos feroz cio que
outra, porque no bl'uto tuclo é instincto natu~

ral, immodHicuvel, illstincto que ello exel'ce
sem vontade nem censlll'a...O homem pode,
sim, por excesso das paixões, praticar cl'lJei·
clades inauditas, pOl'que é na i1bm'dade de ru·

•



60

zer o bem 011 o mal que está o seu mais no
bre predicado; mAS, para cohibir-se e arrepen~

der-se, tem elle·em si um guia e um tribunal
que não falseai e aqueHe mesmo (ruo hoje
01)1'8 mal Pl'atil4l amanhan uma acçiio mel'itõ
ria c.. ,ril'tuosa, que o faz digno do amor de
Doas e dos homens.

Se no estado selvagem, elle oOel'ece ás ye·
zes especlaculos de verdadeira bl'Utalidnde, é
porque aindn se não aperfeiçoou bastante pa
ra conhecer os sens deveres e comprehendel'
fi sua sublime missão social. Neste estado, el
le obedece mais aos desejos natul'aes do que
á razão, porqne nUa ha ainda opinião publica
IOl'madu, para conte-lo, impondo-lhe a obser
vnncia dos pl'incipios da elhica universal. O
estado selvagem eslá para a sociedade 110 nies
mo caso em que estú a criança para o homem.

Um mysterio impenctrav~.l nos occulla os
designios da Providencia sobre a \1du terrena,
a sua incomprehensivel justiça, e as relações
desta com a OlÜI'8 vida. Mas, nestes assumptos,
quando a razão me escl:ll'cce até certo ponto
e eu nl10 posso ii' avante, prefiro crer ao negai',

Se perguntares ao silencio das campas qual
é a alma de um Botocndo, s;lbc-Io~as tontõ co~

mo se lhe perguntares se ao inventor da me
chanlca celeste nada sobreviveo que o distin
ga d' 11m animal.

A humanidade é o ctemo caminheiro da
lenda hebraica, As gerações se succedem ra~

pidas, c todas ellas, ao cabo d' alguns annos,
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desapparecem tl'agadas pela voragem do tem
po, !;em (Iue nenhuma Vfi mais adiante do que
outra, na sua intel'minavel jornada.

Como as fileiras do batalhão sagrado, immo
Indo em Cheronén, umas tomão o lugar de ou
tras, iml'ellidas pela mão invisivei que 35 ti
rou do nada. -:lIas ao que tende esta massa de
seres que sentem, que pensão, que desejão?
Á destruição- e ao nada, depois de tel'em o
brado tantas maravilhas e erigido templos ao
autor da natureza? ~

Agora vais vel' o L'everso dos teus quadros.
Não acreditas certamente na divindade de

Jesus Christo. Pois bem, eis aqui um homem,
nascido da mesma ospecie de que procedem
os Aymorés, compendiando todns as virtudes
que se podel'i;lo exigir n'um deos: braodul'a,
tolerancia, pnciencia, justiça, abnegação de si,
desapego á todas as temporalidades, amor il
limitado do proximo, villtLlde illibada e nunca
desmentida, pureza de costumes sem exem~

pio, amor ao bem, ,lVCl'são ao mal, fonte in
esgotavel de indulgencia e peI'dão para todos
os arrependidos.

Este homem, pregando uma Illlu'ol nova e
desconhecida, mas tão excellente, que apre
senta o caracter de absoluta, funda uma reli
gião de que elle se fa.z e chefe, e vaI' meio
dclla epel'o a mais fundamental e estupenda
rcvoluç.:'io por que ja passou fi humanidade.

Nada mais simples do que a sua doutr'ina,
que se resume nestes dous preC"eitos: «Não
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faças ii outro o que não qllizeres que elle te
fo.ça.-Ama a teu pl'Oxirno como a ti mesmo. })
Não é á posse dos bens terrenos que elle ex
horta e aconselha) é a dos bens celestes, ú
que só pode aspiraI"" a alma, por meio das vil'
tudes obradas na·yida.

Esta moral sublime, seguida do exemplo do
mestre, com quem a apl'cndeo elle? Com os
homens, não, pOl'que ella era muito slIpo/'iM
{IS ideias então conhecidas, e ainda hoje o são
praticamente. Força é ppis concluir que clla
lhe brotou n'alma por inspü'ação propria, 01:'
ferecendo um mystCl'io que só assim se pode
explicar.

Entretanto, este homem inspirou tal fé e
confiança aOs BuliS discipulos, pelo flue lhe 011
vião pregar e vião obrar, que elles se, espalha
rão pelo mundo á ensinar em seu nome ti. no
va doutrina, e assim foi fundado o chl'islianis
mo, que regenerou o .mundo pagilo.

Á elle se deve a emancipação da mulher, a
eximia e incomparavel vil'lude da caridade,
que faz de todos os homens uma só familia
de irmãos, e fi li berdade de que gO'l.ão os po
VOS, baseada no principio da igualdade natural.

Este unico quadro basta para reverso de todos
os teus; e agOI'a dize-me: O que pensas á res
peito de um homem desles? Não "és l1ellc a
summa perfeição intellectual e moral? E crês
que esta podesse .ser obra da malel'ia ?

Não ha deli rio á que fi rebellião do homem
não tenha clregado, para dispensar-se de ser
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agradecido ao Creador. Ja um grande escriw
lol' do seculo posStldo Illlria dito que o ho~

mem nascera para andar de quatro pés!
Como podes dizer que ha seres inuleis na

natureza, se não podes conhecer o plano do
Crendor? Um I'uslico ,ê tl'abolhar' uma machi
na complicada; a sua attenção emprega-se to
da no movimento das- peças pr'incipacs; ludo
mais lhe p,u'cce desnecessalio, e entretanto
a falta da minima deltas desalTunjaria todo o
machínismo.

Quando OU~O um individuo censurar a obra
de Ocos, quizera podei' dar-lhe fi faculdade
de organizai' um pequeno mundo, para elle
o dirigir. Oh! que obra espantosa nào sahil'ia
de tão engenhoso artifice! Nem [caro lhe ga
nharia c nem PhaeLonte a dirigira melhor!

Um homem fOra do commum, pela intelli
geneia, á cusl.a de muito estudo E: lrabalho,
inventa agora um engenho, .destinado á lal
fim. Dezenas de unllOS depois, ainda se lhe fa
zem melhol'amentos, seIll nunca chegar-se á
ultima perfeição; e sempl'e os que succedem
no aperfeiçoamento desta obra estupenda riem
se dO$ que os precederão.

E se tantas mnl'n\,jlhas do mundo ,-isivoi
attestào fl existencia de Deos, maiores ainda
se admil'ão no Illundo morRI. Mas neste tem
plo augusto, onde Ocos á cada passo se reve
la pelo m);'slel'io das SlIas obras, não é dado
peneh'a,' aO vulgo, senão ás intelligcncias pri
vilegiadas e j<')I'a do comlllum. É ahi que Osa·
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bia so extasia, indo descobrir os·arcanos SC~

cretas da Pl'ovidenc.ia. .
Tenho lido os coryphcos do materialismo,

e por mais que medite no.He, não lhe posso
achar sahidn. Perco-me no meio de Lerlllos
vagos, de hypoLhc~es arIJiíl'ul'ias, de aLmos e
mais atmos; 0, como sncccde n' um labydntho,
torno scmpl'c ao mesma ponto d' onde parti.

Ora considerais a nntlu'cza o proprio Ocos,
ou I)oos absorvido nclla; ora suppondcs a exis
tencia de elementos eternos, indivisivcis o in
destl'uctiveis, que, animados de um movimen
to essencial, se agl/[lvão livr:'emcnte no "acuo,
e aili fOl'll101'ão, POI" efTeito do pUl'O acaso, to
das as combin<tções que se vêem no mundo.
Assim, jogais ú vontade eom o ctemo c o con·
tingente; mas, apezal' de Lodos os modos e de
todas as formas que imaginais, panl )'esolver
des o problema do mundo, não suhis do vosso
etel'no -idem lJc,'.üle11t,

AdmiUi porem lima causa cteClla, á cuja in
finita sabedoria se possa nUri!Juil' a creac;.ão,
e tudo ficará resolvido, Recllsais admilti-la,
pOl'que não c )mpl'chendels COlllO ella possa
existir som j)l'incipio nem filll; mas não vêdes
(Iue recusais á Ocos espil'ito 1lquiUo quo con
cedeis á Deos COUSlI, isto é, o nltl'ibuto dn elcl'
nidado, o o que ê f"flis, o da illimiladn sulJc
doda c pl'ovidenoia !

Sois bem orgulhosos e inconscql~entcs! Niío
acreditais em Doos, porque o não compl'O
hendeis, Pois pela mesma raúio d~vêl'cis no-
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gar (Iue se possão descob1'il' 110\'as verdades,
pOI'que b\mbcm as llão conheceis {t IJriori. I~

o que diL'icis, se um 1'1Istico I'lllagflO I'ccu~asse

.:tel'edital' lias vcnlades mais COmf'Sill!las da sci
enchi adlluil'ida? Quel'cis comprchendcr H e
temitlnde e o inlinito, vós que viveis meia du
zia de dias neste pobre globo, e cuja l'i\zflO é
lllo fraca, que nHo pode explicar-vos a cousa
mais insignificante cm sua origem!

Pensas Lu que as cOllsas succcderiào. como
sllcccdem, unicamcnte pOl' \"l1'Ludo do li\TC
<.lI'bill'io, se as desordens que dclle I'csullllo
mIO fossem sabiamente cOl'l'igidas pela acção
benelica da I'I'ovidelll:ill?

Julgas que as lingmls fOI'ilo em sou como1,.'o
o elreito da cOI1\'enç-ão dos IlOmeos? NilO. COI'
l,unente, porque o homem no estado nalural,
e mesmo no estado selvagem, não podia as
sentar em combinações desta ol'dem. Omes
mo succede qll3nto ;'Is ]'egms w'ammaticaesj e
comLudo a unifol'midnde em ambas as cou~

sas revela ullla sabedol'ia flue não pode ICI' si
do oura do homem.

A~ linguas, nflscem, CI'esccm, Yivcm c mOI'
rem, COmo tini seI' ol'ganico. Ou ellas se COrl
soryom em sua pureza lH'imitiva, ou se COI'
I'Ompfio pela influencia de outl'as, not.a-se om
todas ellas 11m ponto dCj;.(:onlllcto qLle não po
de deixnr de tCI' sido a úbl'u de um mcsmo e
unico pensamento.

Porque .u; I'evoluções politicas e a guel'l'i.\ se
jão pOl' via dc regra ull1 in!'i1'umento ele Pl'o..
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gresso, não se segue que isto sr.mpl'e aconte~a.

A Providencia, que vela na conservação do
mundo, nJo exercita a sua acçüo, no que per
tellce ao moral, por actos directos e exclusi
vamente seus, pOl'que assim desh'uil'ia fi liber
<lade do IlOrnem; SCI'VC-SC dos pl'OJll'iOS .lctos
humanos, lluflndo elles offerecem elementos
que possào sei' aproveitados, sem t1'UIlRtOI'110

da ordem natlu'a\.
1"01'8 portanto 11m CITO irnaginul'-se que as

re\'ohl~'ões polilicas e as gueJ'l'as sejão fa
ctos delln, {IUi.lndo o silo do livre arbill'io do
homem. gntret,lllto, cllas I)('ovão o movimento
pl'Ogl'cssi\'o do espirita humano e H slIa Len
dencia pcll'll melhorar {Ie condição, e é nisto
que esl{\ a providencia.

Se as ,'cv.)!uçôes e as gUeI"'as se encaminlião
{\ esse fim l os seus resultados são bons, e 11$

leis que regulão a mal'cha do espirita humano
se cumpI'Clllj do contrariO I os I'esullados são
maosl e pOI' uma consequencia natural, não
podem deix<lI' de pertul'bal' o retardai' o cum
lll'imcnlo lias mesmas leis,



MEDITA ÃO V.

o homem Ano son physico um pl'olligia de
mllrnvillJa~, c no morrll Hill ahysmo, (11Ie ~Ó

Doos pofle Mnt!'Il', l!lnn !>ol'ie de fhrtofo: c cal!
lias incOlllpl'ehensivcis COIlStiluflnl n sua dupla
nnllll'ezn. A primeil'u COllsa que o il!ljll'cssio
nn, no nascei', é {I luz. fi COll~,l mais hella do
mundo visivel, que n'ouil'a idade Ih~ ha de fazei'
ruimirol' o universo e cada uma de suas I)~u·tes.

Neste estado de pl'im ira infancill. aquelle
que ha rle vil' á ser o I'ei dn cl'eaçflo, nem 30
menos J'eceueo da nallll'eza o instinclo neces
sado para procurai' o uhere materno. e moI"
reria de fome, se não fosse o cllidodo daqllclla
que Ole deo o ser.

'Ias, cQm os dias, os sentidos se lhe vão
aperfeiçoando e a razão desill\'olvendo. Ja as
COres lhe agraefão e aUrnhem a vistaj ja OS sons
deSI)C1'lão fi sua aUenção; e, COIllO po,' ins
li neto, clle começa {t l'i1'-se pal'n aquelJa que
eslá ncoslumado ii. vel' Cde quem l'ccclJe cons
tantes caricias.
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No cabo de um arlllo, ja quel' andai' e jll'in::.
cipia Íl Lentar os passos \'t\cillantes. Tfllllbem.ia
quel' cxpt'imil'-se pai' pal;l\"l'nS, e o pl'imell'D
nome que ensaia é o de mãi.

Vem a puel'icia, idade das impressões fa0eis
c passageil'<:ls, que consliLucm) no futuro, um
esboço do passado, qlle fi memOt'ia debllxa
conrusamcnte, deixando-nos muitas vezes em
duvida da Slla realidade; vem fi puericia, e ahi
.ia yàO appal'ecendo as inclinações e começa ii
I'c\'elar~se o genio de cada UIll.

Nesta idade, de tão gl'alfls re0ol'daçães! ja
eBc dá os pl'rmeiros passos pa ra o seu rlltllro~

sem tel' comtllcio consciencia desta vocação. E
HOI ponto magnelico qne o ulll'uhe, lima esLl'el\a
mil'uClIlosa que elle entrevê luzir' no horizon
te, como a que sel'via de guia aos h'es i\'!ngos.

O que mais lhe agrado. é ° estar cm cons
tante agilação e movimento, porque exubel'a
lhe a seiva da vidn) (; o que elle vê diante de
~i é um vOI'tice do puerilidades e doudices que
o electl'isão. Go~la de ludo qllanlo é mal'avi
111050; ama os contos bt"lçaes, que o fazem ft
noite tremer de mcdo; rogo dos yelhos pedin
tes) que alie acredita comei' mcninos, e I'e
vela qU3si sempre um inslincto mnll:rl,ejo, POI'
quo fa1tn-lhe ainda a educação, pal'a ado ar
lhe a indole.

Chega a pnhcl'c1ade, estado em que acaba o
menino o come a o homem. Os seus prazeres
.ia são Ollll'os. Gosta dos cxol'cicios rtl'l'iscados,
como, a caçn) fi equilação, n gymnastica; mede-
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se com os mais altos; experimenta fOI'ças; mos
tl'a li Lodos o huço qlle lhe vcm noscenrlo; ja
olha pal'a a mulher com perturbação e enleio;
quer sentil' O amOI', mas ainda é cedo; sente
uma cousa meio ideia I e meio camal, que
ainda nüo 6 paixão, mas é o começo dellR.

Vem a juventude, a idade de ouro da yida.
O h,)mem ficha-se completo no seu physico,
mas falta·lhe a expel'iencia para lhe amadure
ceI' n razão. It fi idade dos ))l'f1ZeI'BS "eilamen
tes, em que as illusãcs SilO tão nalul'aes e es
ponlnQeas! A mulher é o seu l)l'imeil'o pensa
mento e fi obm muis beIJa da natureza, Oll

antes, fi obra cm que ludo quanto é bello se
I'esume, pol'que enll'C o homem e fi mulhel' lia
um pl'isma, qlle se chama amor, e nesse pris
ma encantado os .-:Ious sexos se I'epl'esentlio
I'ccipl'ocnmenle, como l'cpresentarftO as aguas
a "enefica imagem do insensato mancebo ri

quem o amor de si mesmo consumio.
Nesla qlladl'a, toda a vida do homem é um

culto á mulher. A ella só tem presente dlll'an
te o difl; com ella sonha e com ella acorda no
pensamento. Na mrti que adorn, elle vê a iguol
daqll.::llfl fi quem ama; em Dcos, qne venera,
clle rê o suhlime autor da obra qne mais o
encanta.

N~lo sente ainda a nmbição, {llIe impelle o
homem li gl'nndes glorias ou á gl'andes cl'i
mes; mas sente o desejo de distinguir-se por
ccrlos dotes, para agradaI' fi muI hei'. Sati!:;fll
zer pela I'calidnde os seus sonhos de amor é tLl-
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do ao (Iue elle aspil'a; e não lia pel'del' a qua
dro, pOl'que II jll\'enlude é o ultimo marco da
vida apraziycl. Um passo filem delie, ja_o
homem lem mudado e nrio pode 10I'n31' atl'fiz

(fltgaces lal.mnlu1' anni).
Mas nestas lidas amol'osas, deo elle á finalull1

passo de gl'aves COll!)elluencias, que o fllZ ll'ibu
tario da grande familia social; quel'o dizer que
SIC casou; e o casamento é fi porta onde o mfln
cebo dêpõc os seus tl'ophcos de solleil'o, pOl'U

vesti I' o cilicio de marido e pai: encargos t,'e
mendos, que elle toma sem pensar, PQI'(IIlC i1

paixãO lh' O não consente.
Ja lhe OilO é pel'lllitlido ser mais inconside

rado nem extl'Uvagnnle, porque fi familia nhi
CSU1, pal'u fanar-lhe na sua dignidade e 110 seu
futuro, e fi 58\'81'8 opiniflo publica ))fll'f1 julgill'
todos os seus actos.

Aqui começa a vida real e posiHva. Cada dia
fi experiencia lhe an'anca uma iIlusão e vai-o
convencendo de que o seu fim ê preenchei' nn
vide! uma missãO grave e sel'ia, ('omo 1Iase do
seu fuhll'o destino. Aqui nasce a ambição ou o
~lmor das COUSOlS grandes. Então O homem,
lançando fora o rnmnlhetc Illlll'cho dos pl'Uze
res f'l'ivolmh consuHa o sen genia e aj)l'ôa pa
ra onde elle o dirige.

Agora lhe é l)l'eciso resolução e coragem,
paciencia e constancia, porque vai commcUel'
um m1)r tormentoso e apal'cellnc1o, sem outra
bussoln que I1fio seja o seu tino e pl'udencin.
Que trabalhos! que lucias! aqui surgem, meu
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Ocos! occnsiol1i\das pela rirnHdade, pela inve
ja, pelo orgulho, pelu eOlllr<ll"iedade de jnte
resses, e por todas as más pllixões que d' aIJi
nascem!

Oh! se o homem, nesta quadra, nào fosse
illlpellido flor uma lim;,:a irresistirel, que o o
briga á ir orante, cerlo que recuara e preferi
ra a rida tl'anquilla, sem ambições; mas os mes
mos oustncuios O irrilào e fazellHlo dobrar de
urdol', Aqllclles meSIlIOS que ~uccumbem cum
prem o seu destino, porque, na ordem social,
nào ha. um só facLo que se csverdice: tal e a
sabedorin da Providencia!

Desta porfia da intelligencia e do genio, ali
mentada pelo amor dn celebridade e da gloria.
mm·el secreto de todos os acrificios da rida
publjca, é que nascem os grandes h"mens. de
dicados :10 bem da humanidade, Laes como,
Confucio, \Iexandre, ocnlles, Platão, Archi
medes, rasco da Gama, Arfonso d' Albuquer
flue, ClJl"ilito\ào Colombo, Mungo Park, Oou
monl d' l','\'ille, ~cwton, ralta, Franklin, Le
\"errier, Lm-oisiel', Cu\'ier, James \\ aU, \\ he
atstone, \"icente de Paula, Fl'nncisco d'_\s
sis c um sornnumero d' oull'os.

As vezes o homem cede ii lima força ainda
mais poclerosn e uctiVlI, e 6 quando elJe sc,'\"e
de instnlmcllto immet.!iato nos designios da Pro
\lidcncia, ou sejn lHlI'a destrui,' c I'egenera,',
ou seja pa1'1l encaminhaI' as cousas, quando
ellas se flchão pcdurbadas pelo dclil'io das pai
xões hmnnnafoi.
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.\ssim /igUl'iIO, na historia, cnll'c os primei
ros, esses homens, meio heroes c meio mons
tI'OS, conhecidos com os nomes de, S"lIu, ~Ia

I'io, AlUla, Alarico, Gengiskhan, 'I'all1cl:lão, i\la
1I01llCt, Shah Nudil', e entre os segundos,
Cesar, Cl'Olllwel1 e o popular hemo dos tlOS
sos dias.

Vem depoi~ a idade madlll'a, em fjlle o ho
lllellJ se sente disposto para U metlilaçao, e

propõe á si mesmo ° lllgubre problema; QI/ili
snm? tlItde venio? qlto eo'!

Collocudo cnll'e o passado e o futuro, ou en
tre a mOCIdade e u velhice, semelha ao cami
Ilheiro, que, no fim do dia, senlado, pensativo,
á beira da estl'ada, lembra-se cio que deixou
e sente-se incel'lo do quo vai aellul'. Começa
então a vida intima, isto é, a vida em que elle
se vê I'l'Onte li fl'Onle comsigo mesmo C com
Deos, que lhe l'alla na consciencia (mamimus
intra me Deus est)).

Lançando llma vista SOiJI'Ü ° passado, de
(!ua[]tas culpas eUe se não accusa! E ollJando
para a eternidade, que temores o assal1<lo,
pensando na vida tI'alem tllllllllo! Até nhi e\le
v;vêl'a só pal'a si, liÍl'a das leis divinas e huma
nas; agol'H conhece lJue o fim do homem no
Illundo é muito di\"erso cio que elle pensara, e
que cada individuo é LlOJ elo da illfinila cadeia
da humanidade, destinada á fOl'mal' uma fallli
lia universal, de que Ocos é o pai COl11mUI1l.

Saciado do mundo, e vendo que ° mundo
não lui feHo parq ~l alma, vai buscar refugio. .
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no eco, como fez o grande ambicioso que, de
pois de ter perturbado pai' tantos anllOi) n paz
da Elll'Opaj yestio o bllt'ol do Inonge e foi en
COl'nU'-se no mosteiro de Silo Justo. 'eslavj.
da <I' expia ão o SOI'p ('onde a velhice e ri ve
lhice succede fi decrepitude, em que o homem
acaba POI' sandeu e é 11m enle importuno e
illllLil, de que os 01ltl'05 desej.lo desapressal'-sc.

àlas quo phenomcnos admil'ayeis na vida
deste ente ]ll'ivilegiado, que com o SQU g-enio
assombra;} si mesmo! O bl'uto se I'cbclla, c
elle o doma; os elementos se conjlu'ào, c 01
lo os vence; n nallll'eztl esconde os seus sc
I:(Todos, c clle os c1e~col)l'e: o ceo quel' slIh·
tl'nl1il'-se no sou conhecimento, e elle ollsa me
dil'-Ihe as distancias, calcular' os tamanhos, a
companhaI' a marcha dos COl'pOS, alcançaI' a
quelles que lhe eloilào fora da yisü\, e cO)ll1ccel'
a Ii.wmonia de todo o universo, (")

O mundo é vasto; arrefece-lhe gozos de to
da l'I especic: O mando, li gloria, a l'iflUCl,rl, o
[tinO!' e mil oull'os jll'3ZeI'CS, E todavia, na pos
se do lodos elles, o 'homem se enll'isteCc., llS

pil'ando l\ novos bClls que cllo não sahe defi
nir, mm; qlleosell~o inllmo lhe diz não perten
COl'el11 ti este fllundo, A (fll'/l <105 da fel'l'il, elle
a saboreon até ii ullima g-otn: mas no fim Ilavia
bOI'I'a, que llle esll'n.gou todo o sailol' dos pri
micins, e a alma gemeo.lhe, como fl humani-

') Cl'du t~'r 1l.lu ~1l1 I1II;UII1 t11Jl' O:I'lIlId~~ ''';'''I'iIUI'\.o;l 1II,..lern'..., rlllH~l,

,'nr Chak,l\lhrirHld, "'111 [lillllll'll 'Itll: fw,:u du llOdcrdu hOUlcm, "'lItl1) 11(1
lllllu, llll nH'llU;: ~m llarh;. lCllllrlll 'lU rlllr1ltlhrn~lic;llllt'lIl[', SI' .."-;11\ rUI',
.in'll ~l" 'k'·)"nl~.i" ,I.' linllr-lIl1' da lI,'('ll1l ,h, 1'111~;nri",

'"
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M[IJITAÇÃO VI.

Bosques !wmbl'ios, lncilns flol'cslas, COIllO
influis docemente cm llIinll' alma! Tuelo CIll

mim llludal'tio os anllOS, que .Ião em I'esul
tado a fat<ll ~ci('ncia d:ls cousns. i\ l'osa pCl'e
grlllil do amOl' emmul'checco parn sempre; os
10111'08 Yil'entes da gloria seccal'ao; a em/lI'i
aguc;J; das rest,ls COllYCl'teo-se em tedia. Só til
mo ficaste, amol' das solidões nemOl'osns, li"\O
puro c i1\eso, como em outros dias, (lll:lIHlo,

travesso menino, eu in no I'uslico Crisol de me
us pais, situado cm malas, onde tudo ol'a a
greste e selvatico.

Que deli rio então de mim se UPOdCI':Wil, es
perando ancioso a noite da pnl'tida! Não havia
ycnl!.lI'a irnaginavel pela (1'131 eu lro('as~c a
minha, quando o canto freqnente do gallo me
fmllunciava ter chegado fi hora desejada. I~

\'6s, bosques amenos, ereis a origem magica
destes innocentes jubilas.

E1l1\'ão tcm querido a ndversidndc, pm' ('11·

mulo tIe l'jgOl', desmel'ceer na minha ap,'ecia-
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llO essf' prazei' sem Igual, que me inunda
~ alma, quando \"os vejo e conlenq)lo. Uma
divinl1ade amiga llliO lem PI'cSeI'vado da sode
dos oulros, e CII rad:wf'z o sinlo mais inli
mo e profundo.

Não l1a ficção humana que se nflO 111'enda no
enclInto dos hosques.

Era ahi qlle o doce c pilcifico Numa ia aconse
llJm'-se com n nymplla tutelar que lhe inspira\'u
os sallios 111'eteitos que clle depois COll\'OI,tia
em leis, pal'a rimcntsll' fi ruim'a [.!I'nndeza dos
Homllllfls.

Era alli que ~e exercilav~ a ill1aginação des
se povo de poelas que C1'eou o Olympo c 1)1'0

{Iuzio Ilomel'o. Não havia em toda fi GI'ccin
um bosque, lima fonte, qne não tiressc a sua
mylhologia.

Era no reliro das selras, tange das vistas
profanas, que os rJi'uidas celel)l'avão 08 ritos
e mystel'ios de Teutnles. Era nhi (Iue Velleda in
lnspil'al'-Se para comlllunicar aos Gel'manos o
fogo sagr'ado do patriotismo contrn fi dominn
ção romana: Velledn, o typo modelo das ))1'0
pllelisas barbal'as, vil'gens sem COllstl'nngi
mento nem sncI'ilicio, porqne hOll\'el'ão de
Deos o sentimento da sua pl'edestinnção,

EI'a alli que, na idade dll fé, se recolhião os
homens santos, nbl'azados do PUI'O amor de
Ocos e do ceo, para se entl'e~[\l'ell1 ú contem
plação, sem que o:; l'uiJos mundanos os fossom
pel'iLll'hnr nos seus nuslol'os exercicios,

Foi iI soml)l';) dos bosques quc se passou fi



7i

inf:meia tIos povos e (IUI? ('II()~ se rorão eon:;li
LlIirulo, Ilo1I'O ehe;rarem:1 srr o filie hoje são....
ra~a ou..;,oda l1e Titan, (Iue ame3('a devassar
torl05 O~ arcanas da naturf'za, e pam quem o
Ill!mrfo ja parece prisão indigna,

Foi flebai\o do dOCE'1 ele lln'or,'''; ('De"as do
telnllo.... primitivos que os d~'Ícohridores do Xo
\0 'Iundo plantamo a primeira cruz, o estan
thlrlt' ci\lli:-ndor á quem de"e n America o~

~('lIs prodi~iosos trlUmpho~ nn lide il1('ruenl:l
fia inlelligencia"

E os filhos da natureza, nLLl'llltidos pela no·
"idade, ucorliào, estupefacto!'., j'l \'cl'em os ad
\'ClHl~t que lhes \'inhão tl'al.Cl' II escl'uvidão e
11 Illol'lr, avidos de 0111'0 c de l'iquczas,

8 no seio l1lais I'econdilo dos bosques (11Ie
n imnginllçiio se compl'az cm ii' huscal' a ol"i
g-cm mystel'iosa dos gl'andcs I'ios, como n do
Danuhio, na Floresta ~egl'a, e as dos rios ma
res dn AlTIrrica, em solidõcc; illlllCnelra\"eis.

Sem hOSflues Dão haveria fonte:- nem rios;
c1C!'.:lppflreCel'làO os verdorf'8, que tanto delei
Ião fi \"i-"tn e encantão fi alma com a HI3 fres
curaj nJo ha\"eria l10res nem pel'fumes. O
mundo ~c converleria n'um de!'cl"lo, porque fi

\ida mra jmpos~ivel; e a mài cOlllmum dos ho
mens e das cousas \"iria mil'I'arem-~c-lhe as
entranhas.

Sem fontes e yerdore • o que crio o para
i~o tCI'I'cnl, de que fez Ocos o berço dn hu
manidade? Onde achar'in o pl'imciro p:II' en
eIllltOS, que lhe fizessem logo lllllill' fi "ida,
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COlllpl'ehelldcl' n bondade do Cl'eadol' e agl'a·
docer-lhe os seus dons ~ Adrlo dormia somno
profundo, quando o Senhol' fez a mulher e Ih' a
deo pOI' companheira; e d'onde lhe vil'i<\ esse
somllO delicioso senão da sombra e amenida
de dos bosques, do canto das aves, da f'l'agl'an
cia das OOI'r.s e do lllUl'I11U1'ia das ngllas?

Como se me expande a alma á vista das 00
restas! e como me sinto outro, quando, PDS
suido de cel'ta limhlez flue gem a solidão, pc
netj,o nos seus dominios silenciosos! Parece
me estaI' em commulticaçflD com OCOSj que o
tenho presente; que o ycjo; que ouço a sua
VOZ; que recebo clelJe o confol,to pal'u não es
mOI'ecel' lln pcregl'illfu;ãO da vida; c lcmbl'a~
me o seu appal'ecimclllo ii Moysés no lIoreb e
no Sinai.

Sinto-me' purilicado das fezes terrellas~ co
mo o enl'ermo que communga, 011 o peniten
te que se reconcilia com o reo. Não ha no meu
cOI'ação nem odio, nom llzcdume, nem quei
xas. Tudo são doces ullectos, que me cncherTl
de alegria, como aquel\c que lem conscicncia
de agradlu' ii Deas.

)ras de lodos os especlnculos que olTel'ecem
:lS malas, nenhum é comparavel ao das aves,
varias nas coras e no canto, que vaglleâo pOl'
esses mal'es de verdura, semelhando a nave
gantes. Aqui se balança, e{luilibrado nns alas,
colhendo o nedal' delicioso das Oores, um bei
.iaflor esmel'aldino, á quem iI'is inveja os cam
uiantes matizes. Alli modula, pousado, um
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sabiá, Ú dCl'I"lI11iU'loI'I'cnl(,::i de qum'ulo gOl'geio.
AlJui lJl.iSsa uma hl1rp~'a dc::lr'uidora, de ollJal'
feml, c sl1l1guinal'io, NOI'o deste~ ill\"ios en'ol'es,
onde o mais forte exel'ce illlpunemente a sua
t)TíiUnia..\lIi Otl\'C-SC IIrna f1l'aponga, de VOl,
retumlJanlc, que se (,5lende c propnga pelo er
mo.

Em visln de lorlas cstas lllrlrl'IYililas, o poeta
!:jeutc c cxlashH-ej o homem da scicncia e~

tllda c l'olligc; o philo!:j0llhl) medi La, c lo Lias
<'Imão o pensamento no Píln lIlystcrio:.:o ilue
ludo treGlI e ;'1 tudo estende a Slla patel'tlul so
licitude,

~ão sei como haja homens Ião dllros e ill
sCI1!'in:'is á doce influellchl do espc~L.'lculo das
::ichas, flue us bll::qUClll para thealro de seU$
cl'inH's! Diz II ESCI'ilUra ll"e Caim matou Ahel,
achando· se ft sos Cfllll elle, no campo, para
ollde o cilalll<ll'n; Illas certamente ahi não ha
Ü~ hosques nem ;u'rol'c ; do contrario O illl
pIO hOIl\Cl'il I'cIHlI1ciado ao seu damnado ill
lent", c ICl'ia c;,hido sllpplicante aos pés tio il'
Jll[IQ inllOl'Cntc cuja 1110l'Ie meditam.

Pralli à Oeos 'lu a uwdnnca dc fOl'lull:l UlC
pCl'lllillalt'oc.u' .1 "ida das cidade:) pela carnpes
he, pari! "ue cu possa lilzcr do lIleu rei iro uma
!\rcadil' (' 11l1i tOnJilr aos gozos singelos dos
meus pl'imeil'os 1I11nos,
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m:IJI'I',IÇAO 1"1I.

lia 110 \\'1110 )Iullllo IllJW pcUiU':;'UI.I. SE:'fl31':.1

da do cOlltinrllLl' por uma "asta rUl'dillleil'U1

tujas tllll'hradn~t d(':-,;liIadcil'o~, Ilicos c abyslllu~.

mais pnr('cem se.paral' dons flllllldos do 'Iue
dous PO\os: tt i~LO {",sim o It'L ii nntllreza para
IllHlS SClIsi\clll1l'lIl::' distingui., os seus i1abilan
tes do resto da l"lnHlIllnhão ii (I"C' dlcs geo
grallhicnmente pt'rtcneem, pNmittindo-lhes \-i·
"cr como em ra......a, inteil'nlllt'lltl' lines da f}u
blicidall,' intt'I'nucional.

Olhando;\ esquerda a .\Iricil, ;, dil't'ila a Eu
ropa e ('m fl'ente o \tlanLico, lião lia l:!ituação
no globo (Iue se lhe I)O~SU tompal"ar cm Yall'
Lag-em. \lIi ludo A fora da.::. condi('õe-s com
muns: mllglliliros 1)()J'lo:- sohre dOllS mares;
clima de todas as Illtilllde~; frios hYPcJ'boreos
!las serra:;; ardores lybicos nos plainos; de
liciosa Il'escllI';} lias "ei{..(a,,>: um solo que se
pl'e~tn á todas ,li; ClIltUl'llSJ de::;de a vinha e o
lI'igo lltá Ú ('ilt1a do USSlIl't1I' c fi bananeil'i.l; UIB

)Jovo o,,!,;:ulho!'o da Sllll nacionalidade l poden-

"
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do comludo fOI'lllm' dez po,·os diversos, pOl'

sensíveis dilTcrença5 que os scpa6io.
I!:ste paiz chamou-Ae na aJltiguidadc lIespe

ria, em 1';lj~fIO cl<.> estai' situado no extremo oc
cidentc, depois Ili~pntlia e hoje Ilcspanha, (}
foi sempl'e cobil;ado de todos os conqLlista<lo~

res, como lima lel'nl de mal'llyilhas c rique
zas. Possuil'ão-no, CarUmginezes, Homanos,
Vfllldalos, Su('vos, Alano~, Godos e Arabes,
em cujo podei' constiluio os dous gl'andes ca
lifados de Damusco e de C,:Ji'dov<l, e depois
varios pl'incipados independentes, no meio dos
quacs sust.entavil-se e rOI'laleciü-se, naS monta
nlias da Cantalll'ia, o pequeno I'eino chl'istüo,
salvo POI' I'elflgio, dilO, li pl'jneipio, das r\slu
rias, depois d' Oviedo, e finilllllentc de Leflo:
até que, pOI' 111ol'le de F'eJ'lluncln o catholicol a
IIcspanhn fundio-se em um só cstfldo, qual
hoje "O-se, no l'einado de Amadeo II da Ca
sa de Sllboya, qne a naçfto e'scolheo pum seu
chef'cl depois de tel' primdo do 1Ill'0110 a 15a
I>elll c sens descendentes.

Ainda que este poro ja I'cpl'e:wlilasse lia
scena do Inundo um papel irllpol'tanLissimo,
quundo formou o grande impe/'iú de Cal'1os
(luinto, o mais "listo qne.ia se vio no mundo,
CQlIIO que se sC'nlc IlflO ler clle ainda preen
chido o sOU fim c C5tHI' cm via de mclllora
nlOlIlos e pl'ogl'essos, para podeI' lu chegUl'.
Nllo pOllSO pOI'em cu assim. A lIespanlJa jn
deo, politieamenle fallando, o que linha de dnl';
c quando eH!! pel'del' o resto das Sllas ricas co-



lonias, decnhil'á ii ponlo d~ l'cll'Ogradnr á lo·
dm; os I'espeitos.

Hoje aspil'o ella ii democrnl'ia pura, elech'i
sacia Ileln eloqucnria do seu gr'anda ll"ibullo;
mas eu du\'ido ((ue !'eja p05~i\'el aclimatar í1

republica entre os descendpnt~s do duque d" AI.
lJa, de Cortez e Tor'qllem3tla. _\ pai' dos bando!'
l'epubliCllnos, lambem se apr('senli'io os (':11'

lislas, fi sOlllbl'3 de um m3nile~lO cujas idei:l!'
!'c l'epol'l~IO á mais de um seclIlo all':l7.; e com
lulio o lillllllislIlo dos seus defcnsOl'cs 1~1Z hon
)'tI á Ilcspnnha do tempo de Philil)pe II.

Os PO\'os nascem e formão-sf' com tenden·
cios nnltu';lcS, qne nunCil os homens sorào ca
pazes de mudar, pOl'CIllC é ist.o a obr'a da Pr'o
videncia, Niio lia ensino, IIflO lia cxernplo,
não lia illstituição, que possa fazer tros lIe5
panhocs um po\'o, pacifico, lolcl'<lllle, ordeIro C
inCL'ucnto. qual o re(luel' a fOl'ma republicana.
Se elle fosse chpaz de sei' I'epublicanll. á
guisa das generosas iLieias de Emitio CasleHar,
lambem seria calJUZ de renllllcial' a esse es
peclaculo b:ll'b3I'O, chamado IOl/I'eadas, que faz
as delicias de toda a lIespanha: mas a(luell~

flue se alre\"e..;se [\ propol' a aboli~ão de Wo
vergonhoso passatempo, seria pl"omptamente
illlmolado li \'indicla de toila a naçã), POl'llue
esle sanguin:\l'io costume pertence 1.'\1110 á in
doie hcspanhola, quanto pertence ú Ilespa
Ilha o Guadalqlli\'iJ' c o Guadal'l'all1a.

NflO ha povo tão bem cal'actcl'izatio pela na
llu'cza, como esle. Quereis conhece-lo pelo



seu Indo ridiculo? Lêde o Gil Braz de ,santi
lhanfl e o Dom Quichote de la Mancha. Qnereis
conhece-lo pelo seu Iado graudioso? Lêde a his
toria do descobrimcnto e conquista da Amel'i
ca. Em jaclallcia e hYPcl'bole, ninguem lhe ga
nha. A esquadl'u que expede Philippe n pal'a
a COn1lllisla d' Inglalel'ra tem o nome de ln
vcncible AI'muda, c nell" conlão-se nuas cha
lnadas la Sanlissima 'rrindad e Media Mundo.
De Hill ramoso cspadaclllm que o cholel'u ful
minara nas mas de Macl('jcl, diz, lia ve-Io, Hill

tl'anseunte que só li traição fi mode seda ca
pflil de o matar. A celel}l'e basilica do ESClll'i

ai, edificada em 1'01'013 ue grelha, originalida
de e devoção esscncialmente Ibero-philippinfl,
é chamada fi oitava mfll'avilha do mundo, pa.
I'U inveja dos Outl'OS povos,

O seu fanatismo justifica a inquisiçãO, os au
tos de fé e as aLrocidades praticadas nos Pa
izes Baixos pelo sangLlinurio Fernando Alvul'es
de 'foledo. O seu patl'iotismo scria digno de
inveja, se lião degenel'rLSSe em ferocidade, c
não fosse em gl'andc parte inspimdo pelo 01'

gulho nacional. Entl'ctanto, cumpre dizer que,
postos ue paI'te os excessos pl'aticados, os LJes
panlloes, desprevenidos e baldas de exercitas
regulal'os, cohl'irão-se de gloria em I'epellil'
11. invasfio fl'anceza, só com as suas guerrilhas.
Os nomes de Pnlnfox e Saragoça serão eternos
monumentos el'guidos ao paLl'iotismo penin
sular.

Foi a Hespanhu a ))I'imeil'u (IUO abalou o
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colossal poder do gl'ande capilào que avassa
lava a Europa. Debalde mandou elle, pala sub
juga-Ia, tres excl'citos successivos e os seus
melhor'es cabos de gUCl'l'U, indo a final elle
mesmo em pessoa, á ver se com a sua presen
ça "eneia ti10 obstinada l'csisLencia; mas a na
Ção em peso se IU1"ia levnnlado conll'a o domi
nio estl'angeil'o, e a agnia imperial teve de "0
passar os PYl'eneos, de c.ujos pincaros medit'u
com os olhos fi cobiçada lll'esa.

Em geral se pensa que a exageração distin
ctiva do genia hespanhol houverão-na ellMi dos
Arabes e Mouros, com quem convivel'àG du
I'finte lres seculos. Hu porem nisto CITO e falsa
apl'cciaç<lo das cOllsas, pois ja no tempo dos
Carthaginezcs e Romanos o caracLel:r nacional
era o mesmo que hoje) como eloquentemente
o provào os memol'aveis cercos de Sagunto e
Numancia. Se o doruinio sal'l'aceno naS HeSI)a
nhas houresse operado essa innnencia na ín
doie naciollal) o mesmo acontacel'ia com os
Portuguezes; e enh'etanto não ha dous povos
mais Ilatul'almenle dessemelhantes.

.1-\ idade d'ouro da lIespanha nlio foi O tem
po em que ella dispunha das minas do Perll e
do Mexico) mas sim o do dominio musulma~

llO, em que ella chegou á coMar h'inla e tres
milhões d' habitantes, e em que tanto pl'ospe
rrJ.t'fto) fi lavolll'a, a inrnlsh'ia e as bellas :ll'tes,
como o nttestiio as obras hydraulicas de Ron·
da, O alcazfi" de Sevilha) a cathedral de COI"
dorn, a Alhambra, O Genel'ulif e outras obras,
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Sem embargo de tudo quanto se possa di
zer do alrazo e vicias deste povo, ono ha ne·
gal' que é clle o mais bellamente original que
se conhece. Se gostais do ideia!. lêde os-seus
pOCf..1S, amide às suas xacaras, os contos po
pulares, as serenatas ao som da guital'ra, e
achareis em tudo isto um sentimento local,
que nos agl'ada mais do que em oull'n qual
quer pal'te. Se gostais. de amores, I'elanceni
um rosto andaluz 011 granadino, que se oc
culta sob fi mantilha, e como AUrerla de l\Ius
sel, Jurareis por todos ""S ..sanl(ls de Castel!a
sel'des capaz de quelH'il]' PO]' elle os ossos de
todos os alcaides de Sevilha e Guadatele. Se
gostais de dança, ide ver dançaI' as stIas m(\
jas o bolet'o ou o randango, e denll'o cm pou
co vos poreis lambem, seIO o quererdes, em
cadente movimento, arompanhando os re(lue
bros dessas mulheres ))I'ovocanles.

Mas lambem, se goslais de musica, aconse
lho-vos que lapeis os ouvidos, pal'à não ouvir
des essa monolona toada ou seguiúilha, cha
mada musica hespanhola, que :;:el'ies capaz de
dormir, como os sete rJOI'menles.

nespanha, paiz do. cavaHada e dos amol'esi
gleba arl'icana, que o arrojo oceanico incol'po
rou Íl mundo alheio, porque ha de a insen õ
satez dos teus filhos querei' roubar-le ao teu
providencial destino, râ:tendo de li um foco
permanenle de revoluções politicas e uma a·
rena de lulas homicidas, qlUlndo radou-le Deos
í~nl'a seres a tel'l'a dos prazeres d'alma, das
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d licia tranqwlla do anho dourado, dor-
mid á ombra d tu' e dro 01 nt , r -
pirand - 'e n nup!tal' cio t u lago Ó
p n aedo- !TI am.)r ? .

o fi li onll r o urro, anep n-
eI r m- :.l r (ltuir m-le ti paz, pal'a re a
noya t rra at' rLunada lue todo inv jem
pro UI' m!
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MEDITAÇÃO "III.

o governo lH'rlsileiro .\cnbn de pl'fltir:u' 11m

acto de solemne justiça} cujll tardança ja (l

ia compl'omellcndo ·flOS olhos elas nnçôes civi
lisndas. Por eRSO tido deel'olou clie que"da sua
clata cm diante ningnem mais nascerin esel'a
ro no Lknsil; dando 1)01' esttl rOI'ma um gol
pc decisivo na escl'fividão, que denll'o em
vinte e cinco anllQS ficm'iI de todo extinclo
no vast.o imperio americano.

A quem compete a melhor pnrte ne6la gl'311
de I'CYOluÇãO por que acaba de passar o ptliz?
Ao Snr. D. Pedro II, digamo-lo em conscien
cia. J~ certo que a ideia da necessidade c con
yeniencin da cmnncipnçao sel'vil jn era pro
)ll'iedade de gl'flnde numero de BI'asile-iros;
mUl; lambem não o é lHenos qlle, sem ii podero
sa iniciat.iva do monnr'clm e a firme resolução
em que elle est.av:l 1 de reolisul' nquellc gran
dioso l)enSamento no seu reinado, neQl O go
vel'no teria tido a necessaria força rflOro:l para
propor .ia a medIda, nem o corpo legislativo o

I~

•
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nece~snl'io estimulo e independencia para a a
doptai', sem fazer cabedal da opposiç:1o dos ri
cos prolll'iel3l'los de eSCI'a\,()S, ou, para sermos
mais h'ancos, dns dilas grandes forças, com~

Ilinadas, o commerci~ e a la\'oul'<1, que "iãO a
SlIU propl'iednde e inlCl'esses ílmeaçildo~, e 50
hl'etuclo recenyilo um nela violenlo e de
ChOrl'e.

Como -quer que seja, a emancipaçflO foi ma
dm'a e sabiarnenfe decretada; o mais perten
ce á inicialiva particlllar e ao tempo; e honra
se faça (. lodos: a philanLropia indivjelual e de
associaç;]o se Icm uesinvolvido de um modo
espantoso, desde que a opinião publica se eon·
venceô da necessidnde dHlluella meuidu. Se
o beneficio se estendesse logo á todos, nas
cidos e pOl' nascer, seria um moi, lanlo pal'n
fl paiz, como plll'fl os propl'ios libertados,:l
~llIem n<io haveria tempo ele preparar, p3l'll:
moralisa-los e faze-los laboriosos.

Se.l'<\ .uma gloria para este seculo o 3cah8l'
com u escl'a"idflo em todos os paizes civilisu
dos, assim como o é pal'a a COllvenção o leI'
sido ella fi primeira que inaugul'ou cslà mag
nWca obra, dececlando a libel'dade dos escra
vos- em todas as colonias fl'uncezas,

Se se considernrcm os cslorços heroicos (llH',
!lesles l!1timos quat.J'o seculas, almas piedosas
Lcm empl'egarlo em fHOI' tla Jibel'dadc dos
capLi\'os, C que, npez3J' delles, ainda hoje exis
le o flftgeHo da escl'flv;dão, não se pode deixai'
de lamentar a marcha lenta do espirilo-hllma-



no na "efol'ma, dos mais odiosos abusos. T;illlo
t.empo para 'consegnil'-sC a l'estitllif,~ãu do di
,'eib mais sagl'ado e illviol,ntel que iJeos deo
ii creatUl'a, e dó que esLa pl'ivOIl a lima WaT1
de pal'le dos sens semelhantes! Isto é cOlIll'is
t('adol', c faz eleserol' de 11m fllllli'tI em que
os direitos do homem sejão plenamenle ga~'an8

tidos conll'a os abmos de faelo do mesmo 110-"
mem.

NàO SOll UI I] utopista. 19uuldado absolul,l st'i
que Ilunca a 1m de havCl'. Para isto rôm pru-

• ciso que a condição de todos fosse a meSllla,
isto é, que desilpp<ll'ecesse a desigualdade de
fortuna que hoje se nota, corno o querem, mio
sei se de boa fé, os COlllmlllJista~ e socialis
tas: delil'io il:l'iSOt'io, Se elle.ia nilO houvesse
feito chorar a t;lntn gcnll\ e nào allleaçasse
df:stl'uil' ii sociedade o ii ordem, ,'Ias ao mc
nos~ desuppal'eça d' ClIll'C os povus que se di
zem civilisados e livros eSSll desiguaJcLtde
monstruosa que resulta da escl'êlvidào, e qut'
inrelizmente tem sido consentida e autOl'izada
pelos govel"nOS mais li\'l'eS e cultos.

.\Ledilando sobre a ol'igem da escl'avidüG, po
de-se concluil' corn cerlcza leI' sido ella II cons("~

qllencia da guel'l'a edo abuso do vencedol'. li;1I]
condições nOI"maeS, nào 81'a passivei que o IlU·
mem cogitasse em escl'avisul' o seu semelhan
te. Só o orglllho da "iclol'ia e da conquista
podia sllggel'il'-Ihe esse pensall.lenlo inlcl'llal.
A escl'lI"id~IO foi poi:; H cOllseqllellcia da gLlel'·
1'<\, corno \l gnel'l'u era a nmnifestaç'fio da f()l'-

•
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ça, e li força o unico direito conhecido no es~

tado natural.
O liSO gel'al, no e~taLlo b"I'I)[II'O, de fazerem

us"" v8ncedol'es escravos os veJ1(;idos, e até de
os tl'UllSpol'tal'Clll para IOl'a de seus paizes, pl'O
\'lI esta vel'dade de um modo que não é pas
siveI I'o{msa-Ia; e é mais esta urna cOllsocluen
(lia do detesta.vel abu 80 da guerra.

);:utr'e os benemel'itos da hUlllilnidade occu,
pà) o Ill'irneil'o lugal' aquelles que, como o vir
tuoso bispo de C!liupa, GuillJel'lne PClltl c \\ il
hel'force, combalel'flO li e~cl';1Vidào e forao os
intll.:pidos defensores da libcl'dlltlc illdividual;
e se jl.l hoje os seus Homc!:! SilO yenerados,
rnllito mais o serão no futuro, epUltldo ii hislo
tol'ia da escl'avidtio pertencer <10 passado, l;Q

mo hoje a ~Io feudalismo.
Corno uppal'ecem collossaes os vultos desles

tl'es Cdmpeõ~s da Ilulnanidnde ~ São destas glu
I'ias para as ((unes não lia Illonumenl/)s condi
g:HOS senilo O nome e a historia, O lllannOl'e c
u hronze SCl'i;io lTIe~((lIillhos pam pel'petua-Ias,

Custa á cl'el'.que, ainda ha qual'entã c IIIll an
1l0S atl'i.lZ, um pel/uC1JO eslado barbal'csco,silu
.\do ás pOI't.as da 1~III'opa,exorcesse livl'e e impu
nelllente a piralaria e o Iralico du esel'avollH'a
branca, até que a F'l'an~a, Hpl'Oveilando-se de
lima l/uestflo de honra IlHciollUl, fosse liher
tal' O commel'cio e a humanidade, destl'uincio
e.s:5e covil de pirata~ c conquistando o piJiz
pal'a a civilisnc;[lo, de Cll,~ gl'elllio elle vi\'ia
separado!
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MEDITAÇÃO IX.
•

o homem não pode deixar de ter lido uma
OI'ig-em igual á dos outl'OS animnes, isto é, uma
origem local, sohre a f[ual inOuissem a~ con
dições nullll'aes do clima, dO" ~oto, da al1l10!\
pllel'a e onll'as C3US[tS secundal'ias, que e~

capão ao nosso conhecimento e ap,'cciação,
..::omo se pode colligil' de todas as cOllsid~

rações q l1e passo fi fazei'.
Se o genel'O humano })I'ocedesse de um só

ll'OncoJ as diversas raças nno npresenlarião
differenças lila notaveis, 011 pai' outra, não r1e
genel'al'i,io tanto do typo c ca.ndiçães jJl'imili
\'as, á ponto de só ficai' o absolutamente nc
cessario para conserva,' n unidade do gene·
"o. Não ha duvida que uma raça deslocada dlls
condições nutul'aes degenel'3 ao cauo de al
gumas ~el'ações; mas esta degeneraçiio apenas
consiste em ligeiras modilicações, de cor, de
physionomTh, de estatul'a, de conrormação, de
indole ele. . ...

Colloque..se, por ex.emplo, a um germano ou



ii um escassez, de I'uça plll'<l, de COI' larfea,
de louros cabcllos, ~e olhos UZlICS, nos tOI'< a
das sel'tões dil Africa; e vice-\'ersa, a wn na-
tural do Congo sob a atlllosphel'a ~elida e bl'll- ~

m08a uQ Labradol' ou da IshH1difl, que o filho
do negl'o sahil'á clCl'J1amentc negl'o, cle cabel-
lo enC3l'aplllhado e de nal'iz chato; e o filho
do germano ou do escassez etel'llamente bran-
co, de olhos azues e de cabeJlos louros, sem
embal'go de---som'el'em 11m e outl'O cedas 1110
{Iificações,

Outl':} C'ollsequülltia du unidade de ol'igem
set'ia que, de"endo o homem consel'\'i'lI'-se em
esta cio cle l'amilla, de triou"()lI de nação, quan
do se dispel'solt, e devendo el1e dnlão fal
lar uma só lingntl, tel' o Illesmo gl'ao de civi
lisação, os mesmos liSOS e costumes, dcvêl'fl
tambem hRvol' llma só lingua uni"el'sal, ape
nns modificada c enl'iqllecida com MO"OS lel'
mos, mas sempre a mesma, \la que rosse sub
stancial; em todos se dcvêl'a notai' o mesmo
desinvolvimentoi e todos devêl'ão tel' os mes
mos usos e costumes.

Oconlrar'io porem disto roi o que se via e
o qne se Yê. Emquanto os Egypcios, os Gre
gos c os ROJ.nanos ostentnvtio as m'lI'Hvilhas c1n
sua civilisação, tOQos os ouh'os povos 011 CI'i'lO

barbaras ou selvagens; e ainda hoje tal é O es
tádo comparativo que nos offel'ece a anthl'opo
logia e fi l\thnogl'aphin.

As lioguas que r<lllavão os pOYOS quand,) co
me a!'tio Ú ser conhecidos, nenhuma affinidn-
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de orrel'ecião J ii excepção daquellas que falln
vão os povos da mesma I'nça e p,'ocedencia,
como se nolOIl em vnl'ias nações americanas
e ainda hoje nos poros de raça latina.

Ainda no estado selvagem, em que os 1)0
vos estão mais proximos da primeira idade,
acharão-se no mesmo continente inllllmel'ns
linguas, sem ameno,' affinidade, que fizesso
crer n'uma ol'igem comllll1m.

AdmiLlindo-se que fi 1l000nenclatura da sup
posta lingua mài podess(' com o volver do~

ovos variar ú ponto de olTerecel' lima com
pleta omrlança, sCI'ia mais dirticil que esl.a se
apel'asse no mechanismo da stla construcção
gl'amrnaücal, que devcl'a permanecei' fi mes
ma, entreta'1Lo que só nas lingn8s cultas se d{,
a uniformidade das regras gel'aes da syntaxe.

O mesmo se obsel'\'a à respeito dos liSOS e
costumes, e mais que tudo, nas crenças e pra
ticas religiosas. Emquanto uns ncnhuma idein
tinhão do Ser Supremo, como o Boschiman,
ontros o adol'avão e personilicavão em seres
extravagantes, em hOITidos idolos, em animo
cs, na matel'ia brllla, no fogo, no sol etc.; e
no modo de lhe tributtl.l'em as SUtlS adorações,
llSIlVão de praticas tão nll'ias, qnanto detes
laveis e bl'utaes, desde as ol'gias e a prosti
tuição até os sacrificios humanos.

Toda esta variedade revela com evidencia
fi plurnli(lade de origem da raça humana e
que esla não é coeva em todo o mundo, an
tecipando-se umas ás outras, segundo a pl'i-

"
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oridade de formação C existencia das diYCI'

sas p31'tes do globo.
De Dull'o modo, 11:10 81'a passiveI explicfll'-se

ii emigl'8çilo dos contíllenLes pam ilhas remo
tos, em tempJs cm filie fi naulic3 ainda 81'/1
desconhecida, pois só nos 1I0550S dias pôde o
homem, auxiliado pOI' ello) commetter os
mares.

Pm'a quem obsel'Yo a natul'eza e medita no
que võ não escapfJ. o perfeito ac.~Ôl'do, n in
lima relação- que ha entrE; todos os oull'os
SCI'OS allimaes e as condições locues dos plli
7.CS e regiões d' onde elles são oriundos. Assim,
o sobl'io camello e o paciente dltome(lal'io, quo
podem passaI' muitos din$: sem comei' nom
bebei', estão em perfeila l'elaç<1o com a 31'idez
e seccura dos desedos d' Afl'ica e da Al'a
hin. A mesma I'elaçào se nota, ellll'c o l'un
gireI' e a Luponia; entre o condoI' e os Andes;
entre o rel'o lerio e a Arrica al'dente.

Esta mesma coni'ol'midade existe entre as
diversas I'aças humanfls e os paizes qlle ellns
hahilão. I~ na Africa al)l'llZudol'o e l)I'ooca que
se acha o negl'O queimado dos ardores do sol e
dos 1ll'tlUeS movediços, onde impel'a o simun;
c é l,êlmbem alli que se enconll'ão as lt'il>lIs
mais burbul'as e POiJl'CS de inl.elligencia.

Na Asia e na America.ia u COI' das raças in
digenas appl'oxima-se mais do I>I'al1oo; .ia o
homem é mais bonito, mais intellig~l1te e me
nos rudei pOI'que, embol'a amhos os continel1~

les tambem soll'rão o sol do eC/lladol', alJi mes-
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MEDITAÇÃO X.

BecU$as aCl'edihH' (Iue o homem tivesse <l

slIa origem, como o I'el'el'e o Genesis, e sem·
lll'e possuido da ideia de que elle é um ani
lIlal como qualquer Dutl'OJ imaginas que ca
da UIll lem a sua origem locnl, de conformidade
com as condições naluraes que influirão no
sua fonnação. Mas eu não posso capacilal'-nle
de semellHlnt.e impiedade, qne lende á ma
lel'ializar' o J1IUIH.lO, e nau vejo 1105 l.ell5 rl:wi
ucinios senào CITOS rleplol'aveis.

.\l'guU1enlus com a \'oriedade das l'I1<:a5 e a
gl'l.lllde difl'el'uIlÇil qlle nellas se nota, IUII'H ne
gar'es ljue ellas tivessem lIl1la só pl'ocedcnciil,
apezul' das modificações pOI' que podesse pas·
SUl' o homem sob a iullllencia de novas eDil·
<.lições locaes, que nUllca chegarião ú ponto
cle fazei' com que do I)I'HnCO naSCeSse o ne·
gl'O e do lJegl'o u hl'IHICO.

Ma~, se udmill.es que ti inl1ucnciu local po
desse Ill'odllzir em sua ol'igelll cada tllna da!'
I'Uça5; f'lll qHe se divide o ~eJlel'O hlllllallo,
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tolllO negaI' que es~a mesma influencia Jlodes
se tllodilici11' pl'ofundamente o llolllcm 1 :1 pon
to de motivaI' essa lllesma variedade de "1.1
ças? Se dizes que a COI' da l'<1ça el.hiopica é
uma ("onsequencía Ilaüu'ul dos ul'dores d'}\
frica, porqne lJÜÜ adll1ll1es que l.l mesma can
sa podesse l11odilicllJ' pO\' lal fOI'1l1il a rn~:a

caucasill Oll al'YHll1l<l. que, 110 lirll de Illuilus
gerações, n COI' bl'anca fosse alli suustiwida
pda negr'u?

Para julgar-sl' til) que pode a inl1uclll'ia
local súbr'c a consliwilião humana e -O acci
dente das COl'OS, aLtcnde :IS considel'3ções que
passf) á fazeI'.

Sabe-se que, depois da III ol'le d' Auilll, oç
corrida em meados do secula V, o I'esto {les
ses lillllOSOS harbar'os de quem t\ll1l1líunD ])1<.11'
('t~Jlino e JOl'uandC!:; nos deixnl'ãO Ião llol'l'iua
l)illl,UI'a, esta beleceo-se e licou permanecendo
lia l-Iungl'irJ, que f1jZ<:'J1l ter' recehido delles O

nome.
Ainda nu idade media, uS descendentes ,

dos LJunnos alJi cxistião, ('01'11 o lIome de üi
gOUI'~, Laes I[uaes os llaviào descl'ito nqllel
los historiadores, cIJllSel'\'8tH.lo perfeitamente
o typo da I'amilia ouralica OH I1tlneza.

E:ste PO\·o, que \'iel'a ti' Asin fundir-se CQIII
os III111nos, fez v111'ias CXcLlI'sões no occidelllc
tia Elll'opa, (~ eXf'cc1ca f"m hurharia Os seus
['cruzes ulltepassados, PI'oclll'em-se porem !to·
je nn Il11llgl'iH os desl'endelltes dos f1ull
nos c dos OigOUI'S; proclll'e-se nelles esse
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typo IãO distinctô da I'fI('rl tartal'fI, /lue :1111
da hoje conSCI'\rão OS l(al11111c08 em toda
n slIa plll'ezn. Apenas se acIJUn \'estigios
doHn nos habitantes da grande e pequena
ClImanlU e da luzygia.

Eis aqui pois como esses homens \1ol'l'endos
c mellouhos, qlle causarão espanlo aos pro~

pl'ios Barbal'os, transplantados da Asia I1m'a
fi ~lll'l)pa, ao cabo d' nlglllls seculos mudill'ão
á ponto de Sm'Cll1 hoje difficilmente conl1e
dos. Até fi COI' 'luas! negl'tl pCl'llel'<io (sjJccíes
llavetula nigredine).

Entro as innumel'us tl'ibus d' Indios ljue 1'0
mitO o vnlle do Amnzonas, nlgumas se acMo
l)I'ancas 011 qutlsi Iwancns, ;'\ paI' de Dllll'as

COI' de col)l'o; e os Alhinos Ou pI'etos-bran.
CDS é mais uma p,'o\'a da llodel'osa influencia
dns CUlIS[lS extel'nas SObl'C o ol'ganismo e a
COI' dos homens,

E est.a influencia nrlO se iimiUl sô no phys.i
co do individuo; tambem se estende ao mo
l'al c intel\~ctl1a1. Os liSOS e costumes de um
povo estrtO sHmp"c em I'e\açi'io com as cau
!;as extCl'nas; e estas são ás vezes tão imp"el'
ceptiyeis que se não conhecem; apeza,' de 0
pel'fll'em tão lIctivnmentc, que pl'oduzcm es
pnntosas diO'et'enças. Sil'\'U de exemplo o que
~e obsel'vil na peninsula ihel'ic3.

Que lwofllnda dirferença entre os dous po
\'os f(lIe n occupão! '1\10 gl'ande é ella, que
não conheço 01ltl'fl Illaior' entt'e nações, ainda
de rll a difl'cl'ente. PilI'ece que a nnlUl'el,il,
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para mais llsseglll'a-Io, separou os datls po"o~

por uma invencivcl antipalllill e até pela lill
gua, de cuja dinel'en a nin~uem é capllz nem
no lllenos de concebei' a cnllsn. E com tudo
amhos elles pl'Ocedelll da mesma rAça; pas·
sal'11o pelas mesmas vicissitndes, e estão 511·
~eitos appal'entemenle ás mesmas condições
loenes.

Quasi igual di(l'ercllça se nota entre as di
vel'sas ))l'ovinci<Js da mesma I-Iespa!lha, em
hora fOI'mem ellas \Una s6 nação. E com el'
feito impossi\'el achai' relAções de conl'OI'
midade, tlllaes se devem SUppOl' no mesmo
povo, entre o Vasco e o Andaluz, o Cnlnllio
c o Aragonez, o Asturiano e o Gallego, o GI'U

!ladino e o Castelhano. Os rascongados até
'I'allão liugua uivel's8 e regem-se por fOI'OS,
que fazem uma especie de legislaçãO {I pa!'te.

Esta inOuencia dá tambem 11 l'aZtlO porque,
d.ispersando-se o genel'D hU1llano, não el'a
possivel que elle conservasse o mesmo gr'oo
de desinvolvimento e de civilisaçflO, por isso
que esta depende (Ia maio!' ou menor apli
dão de cnda povo, c nós ja vimos COIllO as
condiç.ões locaes innnem e modilicão o ho
mem, lanto no Vhysico, COmo no moml c
inlelleclllol. É esta a razão porque não é O
mesmo o intellccto das diversas I'aços, e por
que a curopéa é de todas fi mais intel1igente
e perfectivel, e a afr'icana a mais bronca e
retnrdalaria, E é esta lambem fi razão porqne
se vêem no mesmo povo nns mais aptos pa-
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ra bto J oulro;:, pur<.l alJllillo~ llllli Ilnis ntl'a7,8

dos, Q.ult'OS lIHtis adianlllllos.
Flllhls do uma lingua Ulli\CI'bul, l:UIIlO a

cOllsequencia lIPcc~fll'ia ele seI' O hOlllem es
tirpe do mesmo lrou('o. \tisim d:, ti falsu sci
enciu o '"olor' 'file 111(' parece aos eLlS 50
Jlhi!>llIn~ e dCS"iWios

Poi~ 1'0"5<15 tlue u 1I1J111l'IlI, ..,el' lâO epheme
1'0 nn 1t'1'I'U, P05Sil (lei'HI' Ilelln ("ousa alguma
t!~LlI\c1 011 eLema! Só lt:'\ poetas dizl'/ll, POI'
estalida vnitlade, que ns suas ohrlls nunca
JlltlITer:to. ;linda qne f'lles rnC!o\llIOs O nàfl ('J'ê
t'm. l~àO hn ohra uell) illslilni<:ão 1I11111l1l1il tll/('

escape ii lei da C1Hill('ilintlr f' d1l rnOl'le mul'
falia (ac/(t jJeribuI/I).

UIIIIl Iingull lIui\'el'5til c PCt'<!ul'llVel pl'e5up
pOI'ill nllHl IUH:ão lombem universal e p('I'(ln
I'llvel: o qne é de raclo Gon.li'llI'io 1105 llcsi
gllios fln PI'o\'idencia, que, di\'ulindu o ;;1'_
11('1'0 IJ1ImilnO em ,arills l'il\'ê1!', tnlllbclIl dh i
dio u ('tJliI~ em \"adas Ital'ÕC:-, e leI. das lin
gua.."i tJ pl'iJlcipio llliJis fOI'Ie das lIi1cionali<l!1
d('s. Não \1\') COlll0 o ;::r('gn (' o lutim df'ixH.
rilU Ilt' --j'l' lillglll.lS \ha~. Illr" llllf' os dou
ilul,priu:-. 1:J1l1helll dt'i\ilI'j'll1 dt' c\l.slir? '.!lIl'
Iinglla lilllao hujE.' os Bl)1I1,1l10~ "O~ Gl'ego<.;?
Se \"il'gi1Ju reslhl'ilAlS~e lIilO l.llll(,lI l lel'ia us mu
li('l'n(J~ dU~l'Clldellt(':i til' IlUil'illlJ, porque l ....

lJill'IJlIi'u:- Ilflu d~stl'l1ir"tf' sú tl 1i.IIlIO_'O illlllC'I'io.
I;\ln 1>1.:'11 1 IIlUIUl'flo a lill~lIa 1.'111 que el'lio l;~tl'iLu~

u!õ li"l'l' '108 do Sf'llnLlo, qllt.' do Cllpilolio l'('~ill

" 1t1l11ltlO.

"
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Dizes clIIliul qUi o apêgu au sulo patrio é
!lIuis luna I'I'On1 dI' que os povos ti"Cl'iío uma
origem singlllar e local; lIIas tUlllo lião ü il,to
e:\aeto, 'lHe, deslocada Luna cl'illll~'a du lelTa
uutal, sendo ella cl'iada e edut'atla n'outl'U, c
esta c lu10 aquella qne vCm Ú ])I'C'nliCl' o seu
1111101'. Não é o ~illlples 1l1lscimBnlo que nos
Ii.lz IUnal' a pall'iu; $10 jJl'illuipalmelllc as do
l:es l'ut.:onlaçôes de ludo qllulltn "cspeita aos
nussOs primeiros anilO!', '1lHl(lm.delicioSIl, l'll
j(ls impressões llunca mais esqllecelll e süu
sCll1IJl'e lelllJJI'll(lus COlll itllirlll! saudade!

Pal'iI l'espondf'l'-Ie Ú qu(':-,l;io da irJlpossiLi.
lid<Jue de ellligl'tlf;:10 do~ contillcnles p<.u'a
ilhas rf'lIlotas, em tempos em que o Ilomelll
nàü lilliJa meios ptH'U cornrnettcl' longas viu
geus pai' 1I1ll1',!l mell tUl'110 lo p0l'!:~llnto, c se
u homeltl teve li sua (JI'Igcru locul, COlllO di·
zes, CUlIlO é que diversas ilhas e <ll'cllillelagos
1'01'50 achlldo~ desertos, tues corno, os A\,o
I'ÚS, as ilhas de Cubo-Verde, as, de João Fel'·
IHHldes, da ~I;ltleil'll, da Aseenção e outI'aS'!
Não é porem exacto que o homem, no rstl.l
tio sel"ugelll. nào se atl't.'vesse :'1 tl.mlal' os
IlIures, emborll descoltllecesse ainda us I'C
c'ursos da nUlItieu: c ulli osL·. o leslellllll1hu
dt' todos os 1111\ egudol'ps pilm SU!Jl'I'-Sl' 'I1Il',

talllo OH AlIlCl'it'il COlltO lia (lcealliil,ja O~ st'l
vugt'lIS se corllltlUllic<lv;".o de UIIIUS ilhas pura
uutras, lIH'Jllurantlo-sr; aos mal'es llUS suas
rragei~ Ilíl'oga!::.



MI\D1TAGÃO XI.

Na opiniiil) COllll1l11nJ rios homens, O amOI'

ela prole Pflf;Sll por se,' o mnis slIblimo Henli~

monto, fi mais ergn dedicaç<io do C(ll'uçãO 11lI·
mano. NliO ndmillil'!l pOI'em este juizo alHlIlls
l'el)nros c modificações? Será realmente nquel-
ln especic de omo)' mais lldmil'flvel, mni~ ('3- ;
pnz de extr'clllOs) mais sublime, emfim, do
que o 011101' do sexo'! O pUJ'Ulello que vnmofl.
IiIZf'1' enh'c nmhos, lomando POI' bnse o ('0

I'nc;llo ela mlllhel', doridil'ú esla quesli1o.
O nhlfW do. prole r. cel'lomente 11111 senli·

mento t~() naIIH'nl, mo esponlaneo, Ião inde
fectível, lào divino, ümfim, que bem se pode
1'0 considera-lo 11m sncl'llmento.

Quando Ocos impoz ;'t mfli o doeI" encnl'go
de OI11fil' o fl'uelo de Sllas enll'f1nhns, cOllce
bido no mais \'O\UptIlOSO delil'io dos sentidos,
J'ecolhendo-se em si mesmo, srmlificolI eslr
Illnndamcllto com fi sua benção. i\lns, quando
elle disse no homem que, !J2111 OllllhCl' fi quem·
('\le se lignsflc, drixfll'in pni e ITIrri, lioôu-Ihe
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no l'ot'açào nlll phill!'n ahruZHdol', t~ fel.
sentir ,'l llllilhel' um Inundo dr l)I'odigios, (Ie
delicias t1esconhecidfls, fine lhe inllndfl"üo tl
alma de s(ll1~llfll hefllitude. HOl'hu\lm"fl-lhe o
sangue na:;: "",ia!': plll~nYll-lhe fl'e'Jlirlo o CQ
l'flÇUO; derall('f1ra-llte {J jlellSilmclllfl; seus o
lhos, bllgnjdn~. ('(~I'I'a\'fio-se ii emlll'inguez dl1
\ olupi;" I:' os Inhim:, 1:'1','11 nle~, :l1,ti(,llla"fin sons,
'lHe, em qll:l1rplcl' lingufI (1m que ro~sem tra
duzidos. di"iiio (( Amol'!", E Of'OS, COIllO se 110ll
"el'a obl'ndo Iltill. ql1flí'i flup se nl'l'cceiou do
que fize!'::!.
, Não ha ~enrimenlo rlll qlle o bemqllerel' se·

ja fIlnis sanlo, mais drsinl.cl'cssaclo, 111m3 cons
tante, do lJue .no iltllOt' de mi'ii. Nem ilS más
qualidades, nelll os vicias, l1elll a ingl'atidão,
lIem os desgoslos, qllt lhes cnnsão os filhos,
são capazes de o entilJial'. Antes, ao conll'u
rio, tanlo mais as fazem SOfTt'C1', qll3nto mais
alie se acrisola.

Tão podel'oso é o amor da muternidal.le, que,
em faltR de fillJo PI'OI)J'io, fi mui hei' se affelçõa
an adopli"o, como se fÓl'a seu, e nnUl·ü com
igllnl disyello e solicitude.

Assim não sllccede com .) amo!' sexnal, uni
camente alimenlHdo pelo intel'esse do gozo,
f'mbOI'3 el'te intel'esse, fundado na mais po
derosa lei da naturezn, nadn tenha de \'il nem
de indj~no. NilO lia <llJlante, POI' mais apaixo·
nado que seja) qlle 11110 esfl'iasse, logo qlle son-

•besse que Iwyia um impedimento irrcmedia
"el para snlil'fnzer o SclU ardol'; assim ('()mo



lambem (I lião lia n quem 11 Silcieclurlt: tlRn
mnde.

Inl'elizmelll.e, nos hOllltHiS, são tantos os ea
sos de ahol'l'cceI'em as mulhel'es que mais
lImarão, del>OIS de rolo Oveo da illusão, atm
vez 110 qURI RS ndorl1v:lo, D, em amhos os se
~'\.os, os de ~e esquecerem mutuamente, com
a Rusenrill, Otempo e noras distracções, que
nào pouco abalada so adJll fi fé ri' outr' ora
nesses amol'cs dl'Hmaticos, como o de D. Pe
rira pOI' D, Jgnez de Cas1l'o.

Mas a pl'ova de «ue o llmor do sexo é mais
fOrLe e violento cio que o da 1)1'010, e por isso
mais capuz de sublimes extremos, é que só
clle é suscopUvel de ciume, esse pez illcen
dilll'io, essa hclepole do coração, esse suste
nido do desejo, esse lIelllbl'alldt da imagina
ção, esse delil'io do egoismo: vartico que tI'a
ga, rUl'acão que devasta, ealigem que cega,
I'elampago que olTusea, inremo qlle tort.uro,
e no fim, <;eo que se nos Rhre.

Quereis gabei' o que podem os dous amo
I'es? Vede-o no IJttl'alello qne nos orrel'ece Il
nachel do Pl'ophela e fi Dido rio el)ico lalino.

I1ncllel enche os IJl'es de gl'itos e lamenlos,
que se ouvem até Rhallla, e l'eçusll qualquer
consolaçfio, pOIYIIJe seus filhos el'ão mortos!
.\Ias lIachel pôde solTr'eI' a sua desg,'aça, até
filiO, com o lempo, o sen desespero conver~

leO-8e em deliciosa sauLlade. No auge da sua
L1or, não lhe reio ri mente Il ideia cio suicidio,
d(,~fllino sublime do solll'imento, mais cio-
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fluente (llU' as lagrimas, os g-emidos e os so
Inças, que só oecorre no inlpliz, qllando fie
todo lhe falha n espel'Rnçn e a "ida se lhe
101'118 insllppol'lavel.

A infeliz I'uinhfl, rlepois de esgoladns as 18
g1'imas e SIIPIJlicas, vendo que não p~del'l\

commover o ingl'ato mnanl.e, e nem llissna
di-lo de a deixar, nrlO podendo mnis SUprOl'
Lar a vidll, que se lhe torna odiosn, resol"e
logo pô!' lm'mo :'l eHa, dando-se ê1 morte, co
mo unico remedia :l sens males, com 11111

heroismo só pl'opl'io do lilnatismo umorOSQ.
Deste sublime sacl'ijicio t.odos os dias nos

estão dando no\'os exemplos as lorcucs e (jri
seUes de Paris, apezal' de ja tel'Bm pel-e1ido a
,'irgindade d' '!,lma e llo amor. De ljuantns
dollas, em iguaes cil'cunstallciflS, não tem Ri
(lo o Sena Oleito mOl'hwl'io, quando não 1)('8
ferem malal'-se asphyxiadas pelo fumo do cal'
vão de pedra, muitas vezes de compRnhia
com os sells amantes!

Vel'dade seja que lambem se tem visto milis,
por excesso de amol', matarem-se a si, depois
ele haverem matado os filhos, para os livra
rem de um grande mal que a sua ternura não
pôde ar1'osl,8r .com coragem nem l'esignação.
Mas estes exemplos são I'aros, e mais se po
dem considBl'ar uma aberração das leis da
natureza e um 1101'1'01'080 sac1'ilegio ti santida
de do amor materno, dO' que casos de subli
me loucura, que fi razão condemrnn J mas que
a admirAção ab~olve.
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B nuLUI'l.Il llue, pur C:\.Ccssu de alllOI' ou de
ciulUe, UIIl <lIUl.lllle 1Il1llal'0l'lumtdo se mute fi

si Oll lente conll'u .1 "ida do olJjecto amado,
que o desp,'ezfI ou flll'ai~'OIl. A um selllelha9te
ado du iOUí'lIl'u n;1o se 10IlU\, porque é sell1
pre condelllllu\'el; nms admit'u-se com cerlo
efll!lusiaslllo, que pal'ecc npl)I'O\'a~lo, e não IUI

nillgnem que, eon tituido juiz, o não absolva.
O Ille::illlO I'0l't."nt se nito pode dizer da mui

dt!slIlIhll'illlu flue QUS<,1 lc\'unlul' a mão saçl'i
lega l:onll'll o rl'ucto das suas ellh'anha:;:, para
qne/ll l'llu l)Ú de\'êrll lei' ulrectos e cal'icias. A
IDalcl'lIilhlde é lIm 11'11l1.>lo, cujo deos é o (ilhu
e ('cligi:iO li lCI'IlUl'lI, estl'clne de loun u crueza:
I~TjO clll1dido e PUf'O, que só ()octe recolher
110 seu cal ice mimoso ns Ingrimas da piedade
l' do .lInOI', 01'\"111110 henelico qll€' o alimenta
é ,j,·ilicll.

Eu nlimit'U"j;, 11Iai., a lJel'oica mài do con
defLe Chalnis, ::ie. em nlZ de ii" :tssislir ao sup
plkio do filho, se fosse en,tCITtll" em um COII

"enlo, onde levllsse U I'esto da ,"ida á cho·
ntr e a 01'31'.

Uma I1lf!i lIilU lui Icita, uelll "ara lae.s actu::-,
uem l)tu'lI tao:; ~slJel'wculosf que Imiis accu
sãO jllscll~ilJilidlldc do que umo,'.

lia no amol' do l1Iil; cel'la vaidatle c amo!'
11l'OfJI'iu que l!te p,'olunn uccullumente a sall
lidade. A mfli nina o tilho, Irão só POI' amOI"
dellt.', mas lUllIbolll de si ))I'OI>I'Ul. E fi '":lida·
de, (J \'i(Ji~ ;l1Ipel'io~o do sexo, que Ih' o tal.
PUI'OCt'l' llmis helio e mais lIerreito (pie Os Dll-



•

-112

trOs; c &sSim o imnginãO. I}orque cada uma
delláli se suppõe n lIlais t()I'mosu, a mais per
feit.a e a rtluis digna ele ser lIdl1Jil'adu. D'alli
re~lIlla li. /'usilo <Ie dons umol'cs elll um só, fu
são que os confunde, como se confundom
dois rios que se encontl'âo.

Os dis,'clo:o:. us clll'icias, os extremos, tlue a
mãi llrodigalisa uo /ilho, são os IlJeSlllOS á
que elJi! se julga GOUl dil'eilO, o tlue é ii pri
mei"a á ,'cndel' á sua feitlll'<l, como hOmelll.l
gCIlI devida á si mesma.

O filho é pur'lI li lllulhel' ii r'calizu~'iío do
smi mais bello :'011110: o espelho mHfÓco que
a I'ell'ula qual clla sC' imagina; o ccho que lhe
I'epete em sons melodiosos o eunUco (lo I1U10l'

qlle olla culôa á si mesma.
N'llma palavra, fi mãi é o Pyglllllli;1o da fll.

bula,. clIlouquecido I)ola sua 01>1'3; o NabuetlO
IloTloSOl' da Escrituro, decl'etan<lo) 1)01' vaida
de, que lodos l'cIl{lil0 culto á sua imugem.

E nisto Itouve gmnde salJeclol'ia da pal'le de
OcosJ que fez. do 1101 defeito um instrumento
de perfeição, como da vutcinn rez JCIlI1CI' UIl1

preservativo salutal"
Nada p(1rem disl,o no éH1JUt' quo c.onsagl'u a

mullle!' ao. homelll qno a cilpti"ll. Nolle não en
tra um ~Ó almo de amol' propl'io ou de yai
dane, Tudo é cS(!l.ICcimenlo ahsollllll de si.
Uma IOllcura dírillé.l IlIe tira a 1'<ll,àOJ PUI'lI

faze-h\ completamenle feliz, E nesLe eslado
de sup,'cllIa Vf'nlurél, o homem é pHI'a el
la. o (If'o~ tio !'f'll ('ol'açilo, ii ,'eligi;lo ria Slla \'i(I;~



a fonle ullic<J do seu J)l'llzC'r, o nnico objeclo
dos s.ells dcs('jo~ e cSjlCl'lInf:fH•. o EI-Dorado
de lodas as suas ambil:õe:o:: miragem subij
me! (IUI} Ih(' faz !-lentir lodo~ O$; jubilos e e~

lremetimentos de IIm'alma profundamente
allahonac1a. E neste est;\do dt, suprema ,"cn
(ura, ella ja nào ama mai~: llllol'a com Jana
tismo: obeut'cP, como uma el:'ct'ln3: resigna
se, tOlDO lima \-ictillla: dci\ll de \"iHr para
si, I,ara ~fl \'i,"er para oulro, Se lhe deSSêl11

UIll impct'io, ella ô iI'ia depr I' aos l)és do
~tm amante; 5e :t li7.('~51·1I1 I'aiuha, rlla o Ii
I.erll l'ei; :-c deosl1, ellll o Jll'efcl'il'a aos dco
til'S; ~e lhe dCiOsem a immorlnlidade, elJa a
l'eCU:53I'i1, pUl'a 1If111. sohl'l~\ i\'el' no Reli aman
lej se l'ste a despl'eza, ('lia não trUCI'rl'à mai:o'
\'i\'er', c rccehCl'â esLe golpe pl'ofundo sem
resenlimcnto, st'1lI otlio nem despjo de \ ill
~ança, P0l'ljuc pill'a t~lIí" ~b lia dOl'CS f(uci
~as, indulgencia e pt'l'dilo.

~ silo 1)01' \enIUI';l CO~~lpilI'U\('is o prul.e
I'es da maternidade á::; \o)upluo..as dilicias
du uml)l' do se~o? IIm"eril ~m h~I'I'a 1I11lu po

lencia làu fOI'te, como e::.til. t' cousa (III~ tan
to l:'!e I'cslllla dâ ~ua origem eelc::.tfl'!

Fillllhllente. o amor do se~o é o lcmplo
d' AlIlathonta, onde se inicia II Illtllel'l1idade no~

c1oce~ 1II~ 1'olt:rios tio coraçào; os jardins de
Ilnpho~, pOl' onde pasSn lt I'isolllm juventude,
pill'lI Cll I1'11 I' no caminho da "ida "eflectida e
eSllinhosll.

Sendo poi:; ellc ii /lIma JI(U't//$ tlu nutmeza,

"
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a mal J'ni la I lilha d II . d CI' (em -lh
pallw pi Pal'j' uI ..' ra ou" rio ii m-j I

III 01 li 1lJ( r.



llEflITAÇÃO XII.

Vive entre os homens um ente, filho dos;
homens, mas (1116 de!ll':o' só tem a fOfma e
as fraquezas IIlherent á humanidade. Em
tudo o l.llais é um ser excepcional, róra do
commum dos outros, em Iodas as suas mani
festações, (Iuer momes, flller illlellecluaes.

Chamarão-no outr' ora '"ale, porque elle
é um dos iIluminados la de cima, e Y3
licios, como prophela, o que ainda estâ
por rir. Huje o chamào poeta, l10me de e·
quivoco apreço, de que uns zombão, comb
o d' um mi erarei e d' um louro, e que pou
cos respeihio, como o de 11m eleito e assigna
lado de Deo!/:.

Desde os primeiros allllOS que este ell
le se annllltrin no!' homens pOI" suas e:\.
centricidndes. Quanclo os OIlII'OS brincão e
salt,io em ruidosos exercicio!', elle conser
Ya-se I'elil'tltlo, mel!iluLi,'o e !lossuido de lima
melancolia precoce, que insensivelmente o le
VA á illg::H'es invios, onde elle se exlasin ;', sós,
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entregue ã comtemplnção da naLuI'eza, cujos
encantos elle pl'el'el'e á tudo quanto porle Bn
le\'81' a imagina fiO de 11111 menino.

D' onde Ihê ycm esta indole t~str'anIJa? Do
lelllpBl'amento, liãO; que esse é commum ii
11ll1itos OlllrO~, de inciole divel'sa. Só Ocos,
qlle tem a chave e o scicncin das suas ol)l'as,
o podel'ia dizer'. O cedo é qlle p.sla alma 50
IlI'.ehumana e phenomenal é fi ol'igem de inau
ditos jubilos e penasj e se pai' um lado ella se
eleva fi cathegol'ia dos seres Iwivilegiados, paI'
ontro abaixa-se ao ni"ol de todas as intelli
gencias elevadas que solft'em cortos des81'
ranjos deplol'aveis, pOl' excess!J de imagina
ção e sentimentnlismo.

A missão destes homens é Ioda civilisaclol'a
e de paz. Onde está o iloeta eslá a civilis3
ão desbastando a rudez e a barbaria. Os I.y

I'annos tl'emem de lhe tocal'em na fl'onte au·
gustu, ou de incol'l'erem no seu anathemu,
porque ficão execrados pura todo sempre.
• Quando elle empunba a IY"a, é para cantar
fi \'il'tudc, as"acções magnanimas, .)s feitos e
gregios, ou para deleitar os ))I'ofanos com os
seus deliciosos sonhos Cdevaneios.

Nos tempos em que pl'Qtegel' os (alentos e
a~ letLl'ns el'a um titulo de glO1'in, os wandes e
podel'osos fllZião ostentação de os terem em
seus dominios c cnsle\los, como fazendo par
le da sua cól'le ~enhol'jal. Nesses tempos cha
mavão-se elles, rncnesll'cis, bal'dos, trovado
res, e el'ào cantol'cs el'rantes, qlle cumpl'iiio
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um \'oto nnlul'u\, isto é, O de civilisal'em O$l

Jlovos I'udês, ,·indos das chal'necas do Norte,
em ondas que se succedião umas ás onh'as,
e estallciavflo de passagem nas regiões do Me'
iodia, até que oull'" onda os ,'inha d' ahi
expeJli/'o

foi neste commel'cio que os leudes e se
nhores das conquistas !.)lu'baras apl'endel'ào á
lI'ocat' a cOllcupiscencia pela subJirllldadc do
nlllOl', á admirai' a mulher, {t rCIlILel'-lhe cul
los e á fazer della a sua dama, á qllem jUI'u
vão l)I'eito e homenagem, dando-lhe lugal' na
suo h'ina divisa.

Alimentão-Ihe o genia o espectacu\o e o sen
timento de !Ilda quanto é helio, o mundo ex
terno c o mundo intimo. J'las é pr'incipalmen
te neste que elle haure o fogo sagrado flue
o nnima e as suas mais I'icas concepções. Nin
guem mais pobre nem mais opulento. Se
lhe escasseão os bens que o "ulgo tanto co
biça, abundão-lhe os que ao vulgo fallecem,
laes são, independencia, nobre orgulho, amor
da gloria, uma alma npaixonada e sensivel,
imaginaçãl1 prodigiosa, e mais que tudo, o il1
compfll';wel condão de ser elle o preferido dR
beHe7.3, pOI'que, se fi mnlher foi feita para o
homem, a helJe7.tl roi I)Ul'liClIlal'mcnle feita
pum o pocta.

Tal é a pal'le que I1n 01)1'[1 da civilisação tem
esle ent.e que os homens posilivos julgão inu
til, pOHlue falia uma linguagem supel'iol' fI
comprehensão (lel1e8. Enll'et.nnto, quereis SfI-
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bel' a.sol'te, na terra, destes I}uladins do ga
nera humano; destes defensores - imparidos
do direito e da justiça; destes legionarios do
ill'ogresso, que não ro\tão cal'u nos que se
lhe oppõem ~ A face mais lisongeirn, são os
louvol'es e applausos com que o publico os
acolhe, qnando elles o enthusiasmão, os es
tel'eis monumentos que lhes el'p'u8 a I'cmola
I)oslel'itladc, O Iflureato, (.001 que lisongeiiio
a sua vaidade, fazendo-os uns reis d' espeoln
enio, como fizcl'lio a ,lesus. A outra face, oh 1
meu Deos, como é triste e lamentareI!

Que vida tempestuosa! que lutas comsigo
mesmo! que contl'ariel!ades! que decepções!
(llIe desgostos! que desanimo! que tristeza
desespe,'udora, quan(lo elles conllf~cem a re
alidade das cousas e se convencem de que
08 seus sonhos não tem objecto corl'espon
dente na vida!

Nesta situação de espirito. elles descrêem
de tudo, até de Oeos. NãO hn mais prazeres
(Iue os p,'endão á vida. Sua nima é um bal'8
lhl'o, onde só mora o sceplicismo, á dilllCel'a
los com as suas gal'l'fls de abutre; como no
peito de 'I'icyon morava °monstl'O que lhe
não dava repouso ás entrallhas renascentes.

Vêdes este cego, pensativo, clljos niveos cu
bellos Oueluão ao vento'l Ê o cantor do Para
iso Perdido, que mOrl'eo qaasi na jndigencia,
e nem ao menos gozou em vida da justa ad~

miração que lhe era (Icvida.
Vêdcs este outro cego, lambem velho, (Iue
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r101lS iul'elizci5 e dC\'C'fll i.:êU'I'rt-{lII' com iI I'e~~

ponsulJilidade de suas lnol'tes, que uccu:-:.ão
todo o egnisrno c indill'twollça dos homens tj·

"ilisados.
Este yolho venel'ando, cujns 1'f1ees enruga

das e pendentes süo menos a 01)1'<1 dos <1nl1os'
do que ii dos pezal'es e dcsgoslos tle todo o
gelJel'o, 6 o aulor da Divina Commcdiu, ll'i'
lagia sublime que ell~ f'ompoz no t1estol'l'o.
Foi um gllcl'l'eil'o, IItIl esluL1islu, 11111 uiplúllli.lta
e principalmente IIlll gl'untle paela; e ('0111

tuuo os seus compatriotas O banil'üo e Con·
deQlnal'ão ii seI' queimado \'ivo, Lutando lJOUl
u misel'ia e vagando de cidade em cidadc,
yoio pOl' lilll á monOI' em Ravenna,

I~ste ou!l'o, tambem italiano, 60 gl'l.11HJe 'L'OI'

lJuato Tasso, autol' da Jel'usalcm Li!Jcrladlt,
que foi a victima das tyrannias de um duque
soberano, porquc ousal'a lenllltül' os olhos so,
bre Leonor d' Esle, Sete anllOs estevo cncul'
cemelo, cO.JlO d(lucio, na pr'jsllO solilllr'ia de Hill
convento, c só d'ahi sabia (em vel'dadej('o
estHeio de clemencia), pal'a iI' fIlOITC!' n' ou
tro cOll\'enlo, elll Borna) vespel'a do dia
IIlal'cado para a sua ~ol'oaç;lo hlldescH, eJlr
a quem JJeos sagrara vcniadeil'o I'ei do ge
nio!

Oesislo de quel'el' eshoçal' ao menos O qua
dro tocante das mise.!'ius c desW'aças deste
gl'(I11de homem, que fi inveju sacrilicou nos
seusinfemaes odios e l'unCOl'es,

Elite mnnccbo a qllem conduzem !l' um cal'-



121

1'0, fodeadn di' ('ara .... ~lIli.,ll'a ... I' ameaçadu
ra....... Oh! i.lfa:'lI(,'lIlo~ I)S olhos cio (Iue se nu
1)t:l~:-'(II'! é 1Il1l:t ~l'l'tllt de sallgll(l, quI" fal.
t':,ll'eIllCl'cl" de IIUITI)I'! ..• \ndl'P dt' Cheni
I'I'! ... l'slr 1101/11,.' .Iil. ludo.

Píll'f:'lllU~ HqUI. pa!'..t n;IO irlllos lI\anlf', A mi·
IIIIll s\:.'u lhilidarlc $l'lIll'-se 1'l\I1(,lIda C re('ciM
IUI11i1illl'blll'-SC tOIll u espct:lat.'ulo dus som'i
menlllS 11l1l1l1l1lW'l •

•

"





IIEDI'I'AÇÃO XIII.

lia dúu~ mil, ~::,isccnl()s c vinte e rincQ nll
nos que lUIS mal'gens tIo Alh,dn rOI'mÜIl-Se

11m poro cllja ol'if!em e Itistol'in I)l'irnili\'a anda
illvolta cm t!lntfl fabnla, que 11,10 se pode dis
lingllit' fi verdade ela ficÇão e do mnl'a,·ilhoso.

Não contentes de O fazel'em ol'iunl!o de Illll
príncipe ll'oiano, os immciaveis inventOl'os de
COlltos derão-lhe depois pai' ll'onca mais pl'O
xi mo o pado gemeo de um deas e de uma
restai, o qual, sendo éxposto nas aguas do
Tibre, ellas o levarão á salvo e deposcl';10 cm
sêcCQ, aOllde uma loba reio dar-lhe o IJI'imei
rI) leite, nlé que um past.ol' do rei, achando
os innocentes, levou-os, e deo~os á cl'ial' ii
SilO mulher.

Chegados ;\ idade viril, os f!')IIS gemeas
lançarão os fllnriamentos de lima cidaclc no
nicsmo lngal' em que ellc:-; Ilílvião sido acha
dos expostos, e se é acreditavel {I data pl'e
cisa deste raeto, teve elle lugar aos vinte de
Abril de 753, nnl.es da cl'a cl1l'istnn l no mes-
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mo dia em que, não IOllge da recente cida
de, nascia o seu futuro legislador.

'fal fui a origem de Roma, cujo nomé é pOl'

si só a histoda do Inundo antigo e moderno:
cidade sem igual, quel' BD. magnificencin dos
seus edificios, qller na celebridade dos seus
/ilhos, quel' no immenso podei' de que dis
poz para sugcitar as OUll'US gentes ao seu do
lllinio ci"ilisac!ol'. Quando algum mugisll'ado,
em pai? esh'ungeil'o, ousam levantaI' a mão
sobre um Romano, o civis 1'OllUlJlIIS sum, di
lo de sobre o hombro, pUl'U\j'SfiV8 fi mão· ou
sada do esh'angeiL'o, pol'que para um cida
dãO romano só havia ns leis de Roma.

Sugcito á pl'incipio ao regime monul'chico,
não pôde o pO\'o-rei soffl'c-Io por muito tem
po, e a am'onta feila á hOnl'3 de uma roma
na foi causa da expulsão do primeiro tYI'an
no e da extincção da realeza. Debalde colli
gou-se 'furquinio com os Etruscos, seus nu
xiliares, para reconquistar o 1.I1I'ono perdido.
A batalha d' Àrsiu, ganha por Publicola, de
cidio da sort.e do Ij'l'ullno.
. Aqui começa o pCl'iodo mais glorioso da
historia deste poro dOlllinac!OI'. A. autol'idade
dos I'eis snccedcl'u ti dos consulesj mas a
constant.e luta entm as duas ordens e os "i~

gorosos alaqnes dos inimigos externos pose
I'[io em risco a exist.encia da joven republica.
Viel'ão os Gaulezes, commandados por lll'en
no; Roma foi vencida na fatal jOl'l1ada d' AlIia,
tomada, sllquenda c I'edm~ida ti cinzas, me-



nos o Cupitolio, destinndo á seI' a caueça
e o coração de fioma. Os gansos e ~Ialllio o
salval'ão, e os bandos gaulezes fOl'ão batidos
c elispeniOs.

Sobrercio depoi5 a guerl'a samniticl1, na
qual tomal'ão pal'te ral'ios estados da Ita
lill e 11m j)I'incipe estl'angeil'o, vindo em
SQCCOI"'O de Tu I'cntOJ ele cujo exercito Ill
zião JXlI'te monstros semoventes, até nhi nun
ca vistos dos Bomanos, e as bl1tnlhas d' IJe
rncléa e d'Asculum tel'ião sido falnes:1 estes,
se PYl'I'ho não fosse um amiJICioso, cOI'rellol'
d'arenlul'as. No fim da lucta, tmhão desap
pal'ecido, pela cOllquista, os immigos de Bo
ma na Itnlifl, e fi pujante republica, dc:wane
cida dos &ellS tl'iumpllOs, lançou as \'istas á
mais largos llol'izontes, e quiz sabei' o qne
10l'a do Lacio se passava sem o seu consen
timento.

SOllbe que havin n' Af'I'ica um povo, des
cendente d03 Tyrios e Sidonios, dado á na
vegaÇão e BO cOlilmel'cio, que conseguira a
vassalul' fi Sicília, a Sardenha e fi lIespanha.
~Jas a existcncia de Cal'thagoJ pode-se dizeI'
que ás pOI'las de Homa, el'a incompativel com
a exislcncia desta. l\S duns rimes se medirão,
como se medem a bóa e o ligl'e. D' aqui se
guia-se uma gnerra d'exlel'minio, duas ve
zes recomeçada, cm que Homa teria succum
iJido, se a sua fortuna a não houvesse salvo.
Scipião C Annibal, Zama e Cannns, l'esumem
a !listol'ia desta lucta tl'emenda. Tnnít não pô-
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de defendei' Cnl'lhag') canll'a J131'10, pudr'o
eil'o I)l'o(,er'e de Borna, e Byrsfl recleo ao Ca
pitolio.

D' ,lqui em diante ti ambição I'omnna não
conheceo mais limites. Nem fi pnll,ja d' Alexnll
dr'e, nem fi renel'flllfia (~recia, (ol'ão isenlns
de pagar o sen tl'ibuto ú insasiabilicladc dos
nO\'08 conqllislndol'e~. Os lIomes de (lotls con~

sules, para slIa rer'golllm c a de !lama, se
:l(:hão ligados li esla cspecie de lall'ocinin,
qne n historia ennobl'ece com O !lOln€} de
r.onquista, mas que ella mesma inl'nllla com a
anedocla \'efet';<la ii Lucia "llInlllio.

Agol'a aqui se ergue no extl'emo occidente
11m pequeno estado e IItIl pastol' que Illllni
Ihal'ão por' "ozes u altivez rOl1l<lna. Vil'iato e
Nurnancin dizem tudo. Nomes immOI'laes! que
fi libct'dade blll'ilou com leU tas adamnntinas
na historia de todas as conquistas, como um
pl'otesto solcmne conll'a n ,'iolação da auto
nomia dos povos, O })l'imeil'o deites sel';i uma
glOl'ia immol'l'edol'u Jlm'a a LusHania e um
oPl)l'olll'io ctemo pal'a Roma.

Havia n' Asia uma rnonal'chia Jllllslr'e, fun
{Iuda pai' 11m dos cumpanlleil'os d' fll'l1lns do
immorlni filho de Philippe, e esta 1ll011ill'chia
tambem foi !)I'esa dos 1l01113110S.

J1nviu, alem dos Alpes, tún povo harharo e
guerreil'o, rOI'mando grnnde numero de con
fedel'ações, sob a autol'idnde de chefes chfl
mados ln'cn, e este povo ülmuom foi devas
sado nos myslel'ios da Sllil vida intimo pela
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('Ul'iosidutlll dyilisu<lOI';j dus I{omanos, que ahi
cSlnuelccel':lo. 1.'0111 O tlome <Ie Pl'ovincia J um
posto IlHlll\'lltlO porll OS suas futuras conquis
las.

SUl'ge II' Arl'il.'lI IItIl lll)\'(} COIlJpelit!OI', rel'
t1mleil'O Jeftn do Alias, hel'()c intloma,-el, co
mo só a Ardc/I os sabe jll'Ocllll.il', l10ma fez-III(;:
a glJeITiI, como alliada dos filhos de ,\IicipsiI,
ti ljuem o bill'hal'O afl'il'ano despojara da \'i·
LIli. parlJ 1'l'illiJl' l\ô.•\ linal de cOlllas, acoll
Ic('cO o '1111' sempre sõc Rl.onlec€'1' com a \II·
liillU:1I C jll'uIL'<'\'ÚO dos poderosos; Jugurlhll,
vellt'itlo, l~)i 11101'1'('1' lIe fOll1e mI prisão ma
IIlCl'lino; mlls a l.IlIiutla pa~ou-se lias seus ser·
\'ic;:os, ndjudicando ia si gl'811de parte do rei·
110 de Nllmillia.

Aqui os yi('io~ illtl'oduzi<los na conslitujção
Ilormal tlu I'ep"hlicn começflo á pl'oduzi,' u
seu fUllesto ('fiNto. Os I'ingllrs despojos dos
paiZ(!S conljui:.lntlos ltil\iõlO gerado o umor do
luxo l' tIns riq ueZ3~. Conlm flO-~C em l10ma
for(UlI3s lilhlllo~a~, ad'luit'itlns no go,-cl'no elas
Provinda!', Os PI't'liu'l':, vinhão dcllas reple
tos (Ir 0111'0, ii pOlllo dr dizt.'l'-se de Urll del
ies, II IIf' IHI\ ia ido pobl'e parll a SYI'ia ri(,1l
c snllido I'iro dn 'Yl'iu pobre. E Islo se COIl
sClllin e toll'I':l\U, PUI'II qllt' todos pal'ticipas
selll tia mesmu '!ltltn~WIll /HlIIC mmiam lJeti
I/IlIsql/(' 11((11/11$'/11(.' viâssim J. OS lIlesmos suiJi·
os e pllilosoJlllos i.Il1mY;IO O fallsto c cxCI'·
eiün li 11""1'.1. O luxo tIn meslI c:heg:1l'n ii Lnl
illlgt', /lUt' til' tornam cl1llH'lltecedul' c inrame,
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o li\TC <ll'bill'io ll;tU existe, e é demais ill
l'Olltpalivel COtll ;) pl'esciencia divina: ques
lào sobl'o a qual os lIlelnp!lysicos e theologos
tem fl'uqueado ii ponto de quasi se confes
sn,'em vencidos, I'efllgiando-se, em ullimo
caso, na sua coslum~da ldboa de salvação.
llue ~ fi fhlí[UeZa da nossa intelligencia pa
I'U l'OSO\\'OI' que~tões Ião elenulas.

O homem só lel'ia jW;la liberdade dos seus
actos, se ludo quanto nelle pode inl1uil' pu
l'a o bem ou o mal dependesse da suu livl'c
vontade e escolha, pôr'que só assim lhe se
ria ,'uzoavclmemc imputado aquillo que elle
fizesse isento de coacção; mas esta fnculda·
de nfio lhe lúi dada, e ene vive sugeito á
condil;ões faiaes que niio estft em seu poder
e\'ibll' nem ,'em ove,'; laes SfIO, n indole, o ge
nio, as paixões e as Cil'CUtlstllncia8. nas quaes
se compl'ehende tudo quanto pode accidental
mente influil' no seu animo, assim como, a

"
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eduC<lçàO que le\'e, a epoclw em que vive, as
ideias que o pl'eocuppão e um semnUJ11C1'O de
causas externas.

Cel'lamente, como dijlcl'-se que telO inteira
libel'dade de seus aCLos, qllal sel'ia preciso
pal'a con:::tilnil' o mel'ito e demerito delles, o
ente rl'f1gil que se \'0 dominadu de tantos c tão
poderosos agentes, que () podem transviar'!
Dizem que, pam combate-los, foi qiie Dcos lhe
deo a I'azãoj mas, se isto fosse assim, não só
o discernimento sel'ia cm todos o mesmo, C
a l'ilzflO den!ru sei' um dom impessoal, co
mo {Iiz COllsin, sem o que haveria desigual
dade, na sua llJsll'ilJuição, da pal'te do Cl'e
miOl', senão ~t.illllbcm seria ella irnrn(Hlilica·
\'('1 e o homem a possuiria iIIesa e plena
durante latia vidA.
~. A l}I'o\,l\ porem do ...contrario é munil'eshlJ

pOI'que, ou seja a razão a Illesma illtclli
gencia, 011 uma raculdade iJislincta 1 o certo
é que ella ntlO é em todos igual e é sllscepLi
"el de som'el' grandes l1lodilicaçôes1 em eOIl

sequencia da idade, da educ3yào, uas moles-_
tias e do e!;:tado de civilisação da epoclm em
qlle vivemos.

O' uljui se dt:\'e concluil' (llIC a I'<lzào e o dis
cel'nimento são uma dcpcndencia do tempe~

ramellLo e ol'ganisrno de cnda um: O que des
tl'Oe completarnente o seu :wpposto destino
moral, e tira-lhe o cal'actel' de nOI'f.18 e PI'Ül
cipio, para sõ# deixtlt'-llle o de effeito e de
modo.
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Na \crdode, a expel'jcucin cios IjlClo~ .cOll
velle cio (llIe ella nada pOfia ('onll'8 um na·
tllrAI irresisti\el e o iml)erio da .. Ilai,\ões, em
certos temperamentos; e ninda ndmiLlindo-st"
(Iue pos:-,<lo dar·se exr€' :ile5 em '~nlrario. é
illcOnlc:-ifll"cl a pluraridode dos C~bOS que
lirmão R re~ra. e isto béL..18 parn pro\ar a in
suffideuc.ia dl~ um meio de c1eft':-41 llue no mo
l.imo 1111111("1'0 de vezes nos deha :. Inerci; do
il1imi~o. E sc....l crivei filie, ao passo (llIe Oc
os nos filcsse responsa\el pelo nossos uelos.
nos !"t1t{eilRsse â 11m3 lucln pel'l)eI1l8 em que
qU8si sempre ti"essemos de slIccllmlJil', pela
I'I'n(l'le7.fl e impel'leiç-ào do uniro meio que
elle deo 11Rl'a nos lH'escl'\'ill'nJos do mal '!
• Foi 110 I'cconllecido'pl'cllomillio fins lempe·
romentos qne o cl'itico latino 1'111111011 o !'ell

preceito:
Formal eniln flalura prills liOS illlUI ad 01l11lem
Forlu/larlllll /iabilum.
E O{Iue"diz o ffiaDtuano á I'e~pcito da 1:h1i

Ião do lImor (Quid non morto/ia lJl'clOra cagis'!)
é t..1.mbem npplican>l ii todn~ as 01111<15 1)t1i·
xôes \ iolentn~.

POI'hmto, não sei (jlml roi íI rulpn de Com
modo e ~('r,) em lerem sido Ião dcpra\ados
e prr\'~rs.'s, apezar tlll e'nH~racln cdncaÇào
flue rpccheo o segundo dos philosophos Bur
1'IJo e ~enecíl: () (Iue o não impedia de ce
der nos pcs"illlo instinctos COlll que nas
rcm, ii .ponto de elllpunlllll' o chicote do
aUl'iga {' pôr fi mascal'a do hislt'ifto. Assim coo



mo Lamhem não ~ej ((lIni roi o mel'ecimento
dos netos de philanll'opin c Cfl.rirla(!e, de i\Jon
Ihvon J de John Howard, de Guilhel'rnc Penn,
de \Vllberf'ol'ce, que nascerão tão natlll'a~men
le inclinados au hem~ como aquelles dous ao
mal: d' onele se segue flue tanlo sact'ificio Le
I'ião de f'azel'''Çls pl'imtlil'ps para SCl'cm hon~,

romo os segundos Jlfll'a sel'em mno~. Uns e
olltros obedecertlO á influencias il'l'esistiveis,
OIlJ antes, forão os illsh'umentos passivos da
indole com que nascel'ão.

PaI' outro lado, que segrll'311ça oITel'ece fi

l'a7.ão no seu discel'nimento, emquanto· ella
não tem nmadllreCldo, como nos meninos e
adolescentes; quando ella enf'el'mnJ como nos
doudos, maniacos, f'anaticos e hypocondricos;
e quando se gasta e enfraquece, como nos
velhos e nos doentes de cedas enlermida
eles que oITeclào essenciaimellle o cel'ebro?

Como é digna de lamental'-se fi .sol'le da
{Juelle, que, dominado, de lima paixão ,io
lenta, caminha ao mal e á sua perda, como
o condeml1ado ao supplicio, não volunlHl'ia
mente, mas arrastado pai' uma, força e I.en
tação irt'esisLivel! E o que roz noste caso a
l'a7.ão? Abanclon'à-o, como o companhcil'o co
horde, que fOg3, ao sUI'gil' o perigo; enlre
Iflnto que lhe faz conhecer o mal e som'er
nnlecipaclamente as consequencias delle.

FinalmenLe, um homem.. dotado de todas
as qllnlidades morRes paro' ~C1' um - bom ci
daclfio, depois de tel' esgotado inulilmenle 05
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NtJgas o livI'e.ul'bilr'io, e cOllltudo, 01\ faças
o bem ou o mal, és senhor ahsoluto das luas
llcçnes, pois nada lia em ti que te obl'igue á
filzel' o que não lJUCI'cs; C eu não concebo
t(ue- possa ha"cl' um indicio mais signilicati
ro da liberdade moral do que este.

Dizes 'lue o h81llem só terin a livre escolha
dos.. seus actos, se lIependesse de sua vonta
de ludo quanto nelle pode influir para o bem
ou o maL )las, quando os homens querem
cOI'l'igil' a obra de Ocos, nào dizem senão
ahslIl'llos e inepcias.

Esta ·lua pl'oposiçilo é tal, que lrarluz-se
1188t' outl'a: U homem só tol'ia o livre arbítrio,
50 não potleb'"Sc ter o livre ul'bill'ioj porque
davas·lhe a faeuldade de conslituil'-se bom, e
liravus-Ihe a liberdade de se-lo ou deixar de
se-la: liberdade 'lue só se dada na escolha
ontl'e o bem e o mal, efTectivomentemallil.es
la~los riO intlividuo I)elo razào E. as paixões.

E mania nossa (Iuel'ermos achar defeitos na



01)1';1 do Cl'eUdUI', sentiu li humem o pl'iIlCi
pai ohjecto desta crilica sediç<l c insensala.
POI''1u.:;; é que as oull'as tl'C'alUl'êlS se nüo ttllei.
xrlo? Porque lhes lhll,a esse dom sublime quI:'
só ao homem roi dado, quero dizeI', .. mtel
ligencin, l(IIC, jlltlln Ú l'l.lZiio e ;'1 consciencia.
forma umn trindade Wo lnysh'l'iosa e imlw
nelravel, como li TI'iudnde Iheologicu, ma::;
('.lIjos predicalllenlos e atll'ibutos se rc"elãfl
/mstante, pal'a liaS cOII"ence~l1!0s da sua ori·
gem di,rina: d' onde vem dizOl'-se que Oeo:-;
nos fez á sua imagem. E acha~ que lHO ente
lilo 1)I'ivilegindnmente dotado· sohl'e todos OR

outros Icnha O dil'cito de queixul'-se, desco·
Ill'intio defeitos, onde só existem pl'illlol'es,
que attesUio a infinita sllbedol'in e a Surtlllla
bondade do seu antol'? Como somos jngl'll~'

los! e Ocos, ° nosso "cl'dadai1t'o e llnico bCIll~

feitol', nem pOI' isso noS I'ctira os seus.. be
IIclit'ios, nem por isso deixa de pl'over eler
namente a nossa felicidade!

Achas defeituosa fi constiluiçào hUlllHIH1, no
resultado das suas I'elaçües espiriluoes com o
eorpo, e ell, au cOllll'al'io, acho-a lflo~ pel'l'eila
e tldlllil'Ovel, que não posso imaginaI' IJlle ella
fosse senão assiln. O lJOmem compãe·se de do
us pl'incipios lJetel'ogeneos, um ° unimil I, em
que l'eside o enlendimento e fi vonlade, OH

tro ° cJ}l'pol'al, <Í qlle pel'lencem os :icnjidos.
Da combinação incompl'ellensivel destes dous
elementos, em que a plJilosoplJia pl'imnl'iu
tanlo se tem enl'edado, é que I'esuha fi "ida,

•
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r,ela qual se 1I11lnifesta a alma 110 no:,so pllysico.
Neslu obra marayilhosa fUIl<'cioll.iú pois.

combinados, dOlls principios 011))0'105., â sa
ber, n mateMo, communlcHudo.i alma as im
I're ~s {Iue recebe, e o espirito. exercendo
a sobeMlOia da intelli~encla c (lO lluerer. .lla.o;:,
com.) .i. "Ima é (Iue I>erlenrelll.t Jlaixões, e
estas podem induzi-Ia ii. lllol ohrar, quiz o 'u
Ilremo \rlifice dar-no~ UIll ~uia Illois segu
ro lIo que 11 simples intelligen 'iII, l' d~o-nos

a nl1..àO Oll O sellso 1Il0l-a1. racl1ldutl~ Iolo SII
blilllc qu alguns Jthilo~ophos li cOllsidcl'ão lJ

proprio Oeos, assislilldo....nos ('\)111 II SllU ]Jl'e
sen 'U.

Não lnllerllos do cusO ~tll qu . o humem o·
bl'l.l Bum IlhiCCI'llimento, pUI'qllC Ol1t:"lo não é
elle mllis responsl\vcl do quo lIquelle que Ii
zesse O 1I1ul SCfll quel'er. Tl'llt m s unicamen
te de quando elle olll'u ('0111 scicncia (' COII
lleiencilt do (Iue raz.

Neste CJ\t'lO, nflo o jU::ttilicào, uem u teUllJg·
rarnento, nem as paixões, nem Ul'. rirClIllstau
das (exceptuada unicalllt"nt 8 ro.1c«:ào l, por
'lue. aim!ll debaixo lia influenda de~tes po
t1erosos agt"llles, nlu esl:l U Ml1.àO para deuun,
ciar-Ihe O mal e fazel'-Ilte ('onhecer (Iue de·
IinquE'. 1'01' is!o-o. antes d' elle deliherar-S-e á
faze-lo (deleriora Si'quorl, diz Ilrillleiro comsi
go: l'idro me/iora prl1boquc,

Com O mesmo exemplo til' Xero vou 1)1'0
V8l'-te qlle o homem, l.Iintla nns('cndo mao.
pode COl'rigir-s I se nisso posei' illt('l'esse.

"



I'lli~ ignonls 11th' ~t'I'I> 1111'" prl Iléiru:- !t'1l1
pO"l fll> :-ot'lI gO\l'I'1I1J IlIll'totl-'" IHilllll'U\'I'JIllt'lI

tl' l' fl'Z euurei,,'" a, IIl11i ... h"lhh l'~1t 'rllllra ...
t.I~ Hill fl>liz reinllllo') :--' "III' vÔtle ...er bOIll JlUI'
f11g-UIII It'llIlIf), flelll pudia ... t'-I,} "'I'IIIIH''':. Lugll
't'lIt-'i\Hll t1~ S~-I'l. I", PHI'(l'lt' lIi'l) (11Iil j' prt.·
feriu l'U1l1l'rttZt'I' 1'11111 II "'11.1 IlIdul;' l.' "al\ilt'~

ao hln'" u :,ulTilil'iu tlt·lI11~.

Ijut'rc::J :"Uuel' () 'lU' 1I,;lIt' li \1,Hlloltlt.' t' 1111111

VO::JilO, tlUalldo tl"en'U1II::J ...illl't'ralll··llh· t'Ulf"11

darllus? Coulleci a 1l1)1I~ lIlnl·fJS. qUl-' I(JI'lio III"·
IIS t'UIlCgllS Ilu:" t· ... ltIlJos, 11111111)>; Uo il'l'ilH\ L'i:-. I'

Ht:lIiusus, qUi:' IUl\ia pl'I'j~O ('/II II'al'lI· t~()1I1 clli'''i,
pois pOI' qualqlll"l' t'llll:-ll\ i1io iJUS t:'xll'{'ltIu"';
IlJUI'i, eomu cstH PUS::iiIIlH rpllllidlldc lI11'S Irou
:\e~sl' alglllls dL'~Ht)~IIl~ l' deJJel'i rIJ~isst'llI ,....
ollll'U:O; l'sludalllt'~, í'OIlItC('I'I'flll l'lll:'s <l IIt'La:",
~illudc de se l'ofl'igil'l'ul, t' de fl'ilo, fl0l" III/
fUl'ltta mooilit::lI'ilO O -;llll Il'llural) lJUt' 1t1l'lIlt

I'áo-se depois I;tO 11I'i\lltlll'i t' 1llllllye;S, l..IIII' 1'11
1'C'c""htn 01111"0:'.

'I;l~ c1izt'~; I'onlllt' rt'l Bt'O" 'j~ h'lIllll'rHlll~lI

Il1'" t' illllole:oo Ilht'I""", ti" III',du tlll" HIl~ pII."
to ,t'" htlll:' Sl'llI swrilit'Ih, Iltl I'iI::J.'U '1"1' uu

Iru.... f,ar,t ""-lo. (",lrt'j'I"1I tlu "'lI~tl.'nlul' UIIla

lut'IH l'OIlShllll.' ('0111 li'" "'Ii,""":, llil rllUlI ti

IlIai ... 4."l'l'lo ê fl'iIIJlIf':II'('1I1 t
\iin ~ei 1)f)l°{IItt' 1;llllh"11I 11;10 It' t1tJei:\;I~ tho

qUt' Oens 11;10 "n~ l1é"i"'c aI;l'i.. Seria lào hVlu

que l'~tleSst·Ulo.,; '1):110

, ("umo lls 3\"('S!
I'rillJeim que ludo, erl'lts f'lI) pen:-al' '1ut'

lllguem PO$::iil ser bum ou prulic... ,. sCllqm: (I



------------,

hl'lII "rm S:lITificio. fiara i:-.II) 1"111'11 jll'fl'd:'ll ql1f'
l'Ilr 1l;ltJ li\"· ..... • 1)li\.i)'~ 1H1.... l'a ... ) {"nl filie
...t' .....arin u Ii\ r~ :u!Jill'iu (' I) tllnlf'lll rede-I"ia
ii till"liilnlll': o ql1t" lir:lria II".. :-.I'U"i llrlo:oo. lu
1111 o mprl~cilllt"lItn 1001'.11 III) jllll.O dt:' Ilf'O~.

\(.IS sl'JIIl'1hantf" hyl"dlv· ...l· {. lião falsa. (11It.~

não hn hOlllt'lI1 Ill~nllllln i"~lIlo (Ie culpa, e Sl~

n 11011\(''''''(>, fôrn Il(>~ta pal'lp j~llIll à Oros.
8li os idiot:h P O~ ralinf'os d('hão de fazei'

f) 1113\, pOl'qllt~ IIrlles a.. pni),.ül'~ 'Iunsi flUI"
niio exiSlI!I1l. po/' IS~O n1r'~IllO tnlllhem nrio
rnzPI1l O hrlll. (I:, :,('l1S nrlo~ jlt'l'dplll O ('a

rnrll')" de \'ollllJlill'io~ I' li\l'f's. P nno Sfio
mni!:' do lllll' ill ...lilll'li\fl~.

Enll~lIdf's que f)j'O:' t1,'\P'l'lI dull\!' II Iflllo..
fio 1IIl'!'mo II'lllpt'l'amPlllo fi qlH' ('sie fosse ill
dinntlo ;lO h(,lII, 11:1I'a tl"r 10110:- Jlodes:'t~1II

~1~I' hnns e lião hOIl\'(':;SC "r:,i~lIaldllLlr na dis
lI'ihllif';IO do!' ,,)I'pc!il'nd(\s lla(lIrlH'~; {' romo.
til' lodos os lel11!lel'iHw'nlos, ~pja o jlilllilO!OÕO
ou I~ Illllhnlico o Illpno:, :ll)llixonndo e 11
mais IlIdolt'lIlr, c1rm ('ollclllil' '1"1'" qllrl'ins
(PU' IOtlos IO~:'l~111 flhle~lI11lllcns.

X:in ('on ..icll'ra;,;,IP Ili)r('ln 'IIIl', St' as;;::im ros
"'l\ f"" Ilrogl'l'''>SlI:> qllt' até lllflli trm fl'ilo :-I

hlllnnoiilR<ie C':-lariftO llindn no IH~rl'o P rt'f'lI11
c1th it nl!!lIIl;;; mil allllOs :li rlll ( ;;;4;.' 1000':;;c pos'li
\t'l f(1If' 81~1I1ll dia t'hE'gih.;:t·lllOS aonde tp
ll11b C'!ll..~etdo), l'0rqUl.l nlo, ~t:'lIc1o :15 inf'!ina
('ÕI>S pAra M (Ii\el':'os, llIisterE's tia yirla IIUl3
drprnllt'llrin 110 (f'mprl':lInrnlol loflos leri;io
1I1l1íl !o'ú (' n ll1('smn \'ora~';in, (' por C'onc:('guin·
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llEllITAÇÃO XVI.

Oeosa da solidão: elel'na soc:a deste globo.
cujas noites amenisas com a tua luz suave;
helln l'orflsteit'lI dns campinas ilzues-cclesle.
sClllpl'e bem vincia e festejada; silencio~a a
miga, 6 1111l, quantas vezes me não tens ado
çado acel'hns penns e Il';)ziclo o consolo ii mi·
nha alma Qngustiada!

A IlIa convida {I todos os doces pl'azeres, e
nelles lambem pal'ece loma" pal'l,e. Ao Yê-Ia,
bate palrnns fi turba dos meninos., ensaiando
se pal'a os seus innocenles brincos, que na
idade Illnclul'fl lhes hão de lembrar com in
tima saudade. As moças reeitão·lhe versOs
qne fil)('endel'âo, e gl'acejando, lhe pedem
uma pal'te da sua irnmol't.al belleza. Os ve
lhos, sentados ao (resco, e rodeados dos ne
tinhos, lhes cantão histol'ias de lindas lUOU

ras e pl'incezas encantadas, que elles escu
tão em l'cligioso silencio. E chegada a hora
de dormi I', toelos ~e ,'ecolhem pezaL'oso~, lan-



çllndo um olhal' de' drsprditla ii Ullt01'3. dt~ lo
dos estes jubilo!;.

Que raprirho3ils e Yfll'iant~s hellez1s n;IO
illwescnta fi lua na mohil supC'r1icie das ilgll;l~!

E' 11m PYI'ilufIlPO que dO\lfleja e illllf.lc aquel
le filie u seguei 1I1lla lalllpada ;'1 balan~'al'-sf'

ela celeste abohada; I1l1la ondillll tl'fI\'C'ssn ('
buliçosa, qlle se tlão CHllÇfl cle alimil'l1l' H SIHl

illllJgem no espelho qne fi I'clnlt<l.
E como ellfl bl'i !leil ('001 a l'lllllngclll dos

bosqlles, insi nuan do-se po I' ent1'(> as f'olha$\ agi
{adas ao soJll'o fins hl'i~as e ahraçando-se
coin os galhos e tl'(IIlCOS, como se fórll Ullla
serpe phospbol'ica ~ Deo-te Deas 11111 espil'ito
payjdo e inclilHlllo ao llnlOI' das rOllsas so·
lu'unulul'aes? HIEwa a~ Inalas n' lima noite de
lll'genlino luar', (' na IlI'imeil'i1 clAl'eil'a flllf'
encontríll'es a imaginação adia",'! pasto fecull
do ú seus lel'l'ol'es e e.xll'uyugancias, nn com·
hinação da luz, dos I'llmos f' da~ sOIllIJI'ilS; e!'f'
ti llldo ii:llo se juntal'cm cel'tos SOll~ IngllIJl'ps,
como o de lima pl'Oximlt j<lIIte queixosa, (' o
ci'1Il10' d' alpuna nre nocllll'lIn

j
os cnhellos se

le il'riçlll'àO, o il'ás depois contaI' cousas, ("0
mo se riesses do 01111'0 mundo.

A llla l'c(,ol'úa-rnc sempl'e Hill dos qlladl'OS'
mnis sentimenluf's c pocticos Cf'le a nlIlH\ tel'
na dos mhos das mUSflS tem pI'oduzido, e qllC
cllli no Tliesouro de meninos, Ill'ecimm collec
ção de conlos mOI'nrs, cujo benelico eO'eilo
ainda hoje me dUI':l, I~ o r1clicio:-;o itlylio de
GesneJ'j intitulado M!J1'lilo.



E""'l' ,dllll '("h.:'I'UIlIII), ilIl')1'IIIl'tidr. flU re·
lt'lIl'i, fura tia 1';'ltullla, ""jo I'u... lo In.llllluillu,
altlllliudu p(-'II) luar, I'I'S/,II'I\ II dUl'nra,' a UlllU
I",'ul'iu Ib ,irtudt.': t;.' .. :-;e IUIII'O, l..Ii~no (jlho til'
HUI 11I1 P:II, 'fUt' .10 ,o11.11' 41i1 ..lia Hpraú,e1 e.\:
("III :"10 110 Illt!l1 rl'lJjUnljlln, r\tll~m ;'\(' de aUlur,
"OIlII'lII1'l-IllIlu f) rostll ,,'('\'110 tio ,clhu, e de
111';\1"'''' '·'lU;.HI".... ahi l"l'fiIlU-' t1~ mais doce::.
,III ','lo '11It' II" I~ ~"'lIlil' a 1"1'11111"1 liIinl: IOt'U
Uco... ' l'IHlIlI tlldo i::-lo (, h:'lIu L' IUI'lIUle ~ Salo~

111Iio •• t· .. tll'l', eu le prUdUUh) () t'ei dos poekl~

hU("\llinls:
,\ IlIa h'lIlbl'lll";'( :'iI'I II IJI'L' ao ... 1iI11o:oo dileülu~

d'l':u!l'l'pl' a illllllOl'tal pl'udllc ';"IU do Bellllli J U
qll('UI ,.tlu fl'l. leU) pOl'II1111', lfio (1011hcljidu C

hl0 nltln/lo !'Hlhl'l} lodos OS ('It'iLus dllltal'lllo~

I!iU, 1\ \nl'tllll J lJ1l'll Dcos' ('01110 pôde a nl/lla
til' tini f101lll'lll le,," ~~l' llUlln p,'IO $eutimclI
lu ~ "01110 pú iL' dlu acllal' nolllo( pura expri
IUII' l"lO Ih'lmClIlc O qlle "'Plllia!

EI .. _IUt' dll'~\ n ;'\a("~l'lltllilll, CUIIl OS caltcl~

lu" "'1)1111', UlII (1~::.ordl'.lI, 1'01110 ('4)II\(~1U ao

ill ...pil"atflJs. Trjll. na 11"'1I11LP lH'flph,'lIcll llllHl
l'\lI'in dI' \l:l'hcna, l'll"I Ill,jn lU1l'1 dl'ltl'ilJll foi
rI' III' ouro, cm ronllit III' l'rt'''lI'j'Ull'; f'bt:'j!a~

"'{' III' 11'111I"0 d,' tlllI clIr"alllw t.'ullie O \i:'t!IJ

'<;1i!:I"ado, (' t1iri!.!illtl,) o" ullll'" j". c'a ..l" Ulnl, Ilu~

..lll't!C, clIlti I r"se hY"llIn qu" ,'II ::-ó ou~
Il1Iuillif-nr, t1il.t\111Io IJUl', 'I",udl) O aulo!' O
t·nlllp0J., lilllin o dedo dI' 1)'·0:' pousado so
11,,1' ii l'i1l11 ('lIhl!~'lI,

',ll1L'III <111\'(\ ii .\'1) I' II lU 1 C"iqllu:'e-tiL' du lUI'I'il J
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I)aira llas reglDes supel'nns, e lembra-se con
fusamente de que ollvio uma musica inclTa
vel, não sabe onde.... talvez no eeo, 8m

cOlllpnnhia dos' anjos e .de Deas.
A lua era, em Olltl'OS tempos, o nume das fei

liceiras, iJlVOCtHlll com o nome d' Hecate. El'a
ella que pl'olegia os sOI·tilcgios e evocações de
CanidiH, qnando fi magica ia á deshoras ao
EStlUilinio exel'cel' o seu diabolico aflieio, elll
vista tios COI'pOS dos condel1llludos, expostos
u' esse lugill' infame. E tanto lia nella o quer
tlue seja de sobren:ltul'al, qne é, quando a
vêem, que os c.les e os lohos mais uivJo !las
encruzilhadas. ,

Não ha espectutulo IIU Ilutureza que me dis
ponhu tanto pal'[l os lerl'Ot'es do mundo pIUHl
lastico, eomo o pÔl' da IlIa, Ú 110mB mOI'las,
eUl noite pUl'a e l)el'ena! Cessal'ão os rUlIlo
I'es, ou só algum !'e ouve, indicundo que u
hOllJe111 vai repousai' pOI' aquella noite e dei·
xal' qlle tamhem l'epousem Oi' pohres llnimaes
llue elle escl'avisoll no sell genio. Começão os
ludl'OS dos cães á se fazel'cm frequentes e ge·
I'fles. Ln passa lima ave noctl.ll'll3 á pel'sllguir
a sua presa. As sombl'fis VllO se estendendu,
POI'tlue a lua ,'ai IcnL:llnente se a!)llI'oxirni.lJ1·
do do nccaso e ja lião eslá longe delle. AM
nuvenS vão-se ahi aCClllTIlllando, como pal'u
fazerem ao ustl'O da noite um leito de plumas
em que descance, ou pal'lI fazerem mystel'io
sO o seu ultimo desapparccilllento.

Em vista de Ludo isto, a imaginação l:iC nlC



illl1 Jn111 a I' alT lIula, 1111'1'0 li Illillll-ln, II iii

lia IrillLllpl1 raz-1I1 jooll I' II ... II' .-
palllullJ " Jm, u f ru 111111 ('riUllnl. ' '.

I : pu 'I'i m r s LI I il:!( ) ,pil'il , 'nlllll â
tI\· qllC' e'lã pI' , agl'ada ( ,11/1111<1 I tlHqll \
lil qUI: )h " a lin .

\ n.1 .' 1ll lu p'Ll'a II P"Il,lIll "111 II

1111' '1Ill qlt 1I1U' IIllJlIClll . 'III a 1110 pI! !'a.
• 111-:(' IlIill,' ':, J ;.11'11, (' hl/, iro,: lllil li

III III '111 illll'l"'úgH-O' l' III': Ilae/a JIZt III. .\ 111:1.
, iII, ",11 nn i\\' ,) , Illpalll1 -ira da 1'lTU, 11111

('Hill 'ui r 'ila 1 'lI'a n. li li 'iii' dnllOll1 III, I'il~

ora. '1' '1'lillUS li 'pH 'U, 1 !lO t'!ul'àll da , lia
luz di\ illil, 1'('\'t'1a-lJ l. talda t'l Il.U! 11tH' Ilflll "

po,'. i\'I'1 t1t-l~lll' ele "PI' a \'('I'(l;ld I (' li' ;l°'I'jl

del'ul' [L Deu,' U .~. 'II ildiniLu illlIlJl',

I"





llEnITtI .ÀO XVII.

EI'ão qUllll'" hOl'ns do lima longa c fl'ia noilr
de iIH'PI'no, c f'n ainda \'elll\''', porqne o snlfl'i
lw-nlo me nào consentia r101'lllit,. Pal'erro-fIlr
ouvir ao longe O!:i sons agutioí; do c1nr'illl, 80
IJI'csallindo Ú IIlll slll'dn !'lImo!'. Julguei ~('l' il
IIIf'iiO minho, lfllrcz df'\'ida ao ar'dol' Cllm qllP
('11 deseja\'il (1116 nmnnhecesse, pnl':l 1I11f' o mo
\'illlento dos lI'flllseUIlt.es me viesse sllavisol' fi!'

nrnlll'gul11s da dOI', ~Ias os sons que cu oll\'i
l'a no longe se ião Rp!'()ximnndo e I'azendo ma
is sensiveis, fi ~emelilançll da tempestade qllf'
se lwisinlw. Nôio havia maiR que duvidar': P!';)
11m3 mll!'ica militar', ii cujos bellicos sons se
oll\,ia a mal'c1m regulaI' e cadenlc tio sohlado.

Este eslr'epito, esla novidade, (bSpel'toll a
todos, como Ol'a IH1tIlI'al; e eu vim logo tt ~a
bel' fl1l8 esses misel'os homens pal'liiio pnl'll
a guel'l'a! d' ont!r tllh'ez nflo \·oll11~::lem, POI'
'lHe 11 gllPITIl é lima \"oJ':lgcm dr vi(las r. 1'01'
tunas!

Talvez nf'io hajn !ln yo('nhll!nl'io lilI/nano



IImn pilInHa Irio Ir'erncIHln! pOl'que nenhuma
01ltl'a exprime 11111 cOlllplexo de ideias rilo ll'is
les e teITi\"eis! llPm mesl1lo a pCl$tr!

.\Ial soa o clnngol' ela tuba, nnnullciando aos
PO\'05 qlle a ~lIel"rll p!:irú declfll'acla, senle-se
logo a pel'tII t'lHI [lO elll todos os negocios ela
vida. É O lemol' que se apodera dos animo!{,
Rntevendo ns cOllsas: os esll'emecimenlos do
eoml1lclTio e da la\"olll':l; 11 hnixfl dos fundos:
li clH'estin dos gellel'os lllimenl.icios; II des
('()llflnll(;a gPl'n\j o I'eCl'lltnl11ento fOITado, com
Iodas ll~ suas \'iolencins: o ahnndono de tan
[as mi.is e il'lllaos, que \'j\'ião do lrabalho do
/ilho fi do il'l11ilO, a qllem hnl'hal'Os n~el1tcs

j"'ollsll'nngN;'to iI deixa-I,1s; depois... " o qllll
dl'o C tflO medonho, qllP faz esll'emeCl?1' dr
horl'ol' !

Apl'oximão-se os exel'cilosl e por' onde eJles
!)llSSàO, a rr;ào l)I'utnl do soldado e o seu CDS·
lllmado despotismo dcixão "estigios lamenta
"eis, 11I'incipalmente se fi gU8I'l'1l é alimenta
lin prH' invetel'ados odioso

Tl'ava-se n pelejn; e essa~ rnachinns de car'
nc, qlle comhalcm 1'01' 11m mes1luinllO soldo,
Sl"m lhes SeI' pel'rllillldn mOl'nlisal' fi ('flllsa (Pll~

drfrndetll, illrcslcm-:-C' cegnmcnl.e, para :-c
Innlfll'C'Ill, muHng \'OZf'S Sf'1lI ()dio 110m I'('senli
Jllrlll.n. r\u filn da liH'ta alli l',~t{. IIIll lIlonlão
de C'adavel'es c1estlgllrlldos, tanlo fie homens
('omo rle bl'rllos; milhares de fel'idos, que
nf'm sempl'f' ~il() t'e:-;pf'itndos, 011 tr'alados
1'om a ctlridndr 1l1C'I'Pf'ifla; os pl'isiotlt'it'o!' 1111-



milllados e nbalidos, e mllila~ "ezes cobrll'
dt='menle sacl'ilic{ldos il fUI'ia do vencedM; n
lel'l'a ensI)pa1la dc' ~ntlgllf' (' cO\)("I'111 de t1P~-

1I'('lÇOS! .

O l'esullado de Ioda esta ~cena hal'hfll'f1 é
dizel'cm-se, 1111:- vencidos e Ol1l1'os velH'rcio
,'es, Depois "CI11, flS 01'1.10115 do din, os hole
lins, as jll'odamaçôes, cm €lua semjlJ'e sr. pro
('111'11, pOl' um folso colol'ido, cHillll' os nl1i
mos pnl'n 110\'i1S illl'oridndp!" Fnlln-se do Cilll1
po <-ln hOIlI'H e' da glOI'ia, dos 1ll'f1VOS qllO se
irnmol'talisal'ão, da p<lll'ia ag-rfldecidn, de I'{-'

('ompensfls (' lIislincçôes. Mas os Cl'illlCS inll
leis pr'nticndos COlll os \'ellcirlos e fi POllUlu
('fio inel'me POI' onde pass:ll'fio, esscs lieÚfJ
ifllpllnes, porque nem lia \'nnllldp nf'lll 1'01'('11
mOl'1l1 pal'a os 11lzel' pUllir,

Que o soldado spjn obodienle;'1 voz qllP o
manda esl.al' firme, rnu'I' meia \'olta á dil'eilil,
f'ol'mal' quadrado, tOll1UI' este posto, escalaI'
aqllelln mlll'allHl, tudo mais se lhe dispenslI,
qllHndo eS({1 em camplUlha. Quer'c-lo conteI'
e fazeI' tlt'lIe 11m homem lemente a Doas e as
leis, 11m bom cidtu.J;-IO J l'eSI)eitadol' dos <-lil'ci
lOs alhf'ios, piedoso, 111lrllanO e compassi\'o,
sCI'ia desllntlll'<l-10 e rllzc~10 I1Ill polll';ln diante
do inimig-o, Esla licC'nça?> poi~ nC'f'eSS:lI'ia pa
I'íl mnlllf'J'-I/Je O \'alor' r o h("l'nislllo, no I'XPI'

l'if'io da Sllil l'lulo "idil.
Sem f\ C'slH"I'nnça da I'apinfl c da pilhagrlll.

rio flSlllpl'O, rins lalllas mesas c dos colchões
mll('ios: Sf'm er;.:;r l'f'gahof'r, C'mfim l 'lHe' ('ons-



lillle a vida do' soldado, em C:lllll)llnlln, rÓl'il
do sel'viço c dn fOl'mn, 'Inllndo occupa lIll1H
cidade do inimigo 011 fi IOma {\ V!Vil fOI'Çl1, IÕl'll
impossivel fazel'-lhe SllppOl'lill' Il~ raclif!,ns f'
privações rins ITln",'has, tios ncampumenlO:-.
dos cel'co:.; c dos r..:nmhnles. PaI' ll)f1i~ lli:,
(;iplina que qtleil'i'lo malllt'l' o:;. :';l1pe,'iOI'e~, a
lE'gelldn /lo soldado !la dr se!' sCln]1l't': ,/lIm
I/f'!lcl sibi nata; nU non arro!Jt!l ul'mis.

Dividem-se os exel'cilos, l"ll'opaga-se a f!1lE'1'
l'1l e fOI'1llàO-Se os cercos. Noile e dia só sr
Ollve o Il'oal' dos cnnhões c dos ohltzes, 'IUf'
nmea('ilo aniqllilol' fi IlllSe"/1 ridade, ~Iilhal'rs de
gr'ossas halns a \'Ill'{"jtIO; inflillllllHHlns hombns
pairilO sobl'c as cnlJe(;ns. I\qui arde 11111 mil'
seu; alli lima bibliolcen: nqui é 11'lll1cndô IIIll
mQnumento VCllel'nlHlo, qne os Se(;lt108 1'08
pcibH'ão; nlli dcsnppal'ece IIIll 111'imo/' d' 11I'le',
que a postel'idnde lia de C!lOI':lJ'. pI'ag-ucjnndo
elos vandalos filie o dm:;ll'uil'iIO,

Ja lavra flellll'o il h'emenda rOllle; mas :l

l'esislondu se pl'olongn e o tempo III'ge. É ine
"ilm"elo ü!-ôsalto; calle o hulllal'le em poder do
inimigo.... ngora iml1gine cada mil O qlle se
srgue, n;io nos nelilOdos lempos da hlll'IHll'ía
e do "/1(6 viclis! mm, hoje mesmo que os costu
mes Inuto se tem domeSlicl1do.

Finalmente, depois de ulna 1111<1 ruriosll l:

"prolollóllcl:!, quo ús vezes dlll'a lima p:CI'lll;HO~

rançados os animos e exhallstos" os I'CCUI'SOS,

njust,a-sc a paz, qUílsi sempl'c onel'osissima
Pfll'l1 os vencidos, soh,'e qllf'm prsfio AS des-



l,eb;,tS da ttUerl'H, lnxadus pelo rencedol': no
que 1m de ol'uilliUiú lHO I.lbu~o, li que bem
::õe pude dill' U lIome ue roubo 011 de extursão,

Ltln~'aIHlú .... gOI'H os olllos pal'a o desgl'tlçado
paiz Ijlle 1'01 O tlleull'O da guel'l'll J nào se rc
sCllflo Illisel'itl, psl,l'agos e I'llinas! <l naç'ã!J CIII
pú!Jl'cl.'idil o 01lel'<.H11I rOIll lima divida enorme:
!l PO\'O ii 1l101'l'{'I' de f01l1e e tlcabl'unlHu.!n d' illl
puslo~; !lUI llUllIel'ú espantoso de ol'pbàos c
\iIl\H!'; Itltllilias lIono..;l,,' (' ... hidas na pl'oslitui
n\o; pUI' todu a parte yestigio.5 d' incendio; os
('UlIIPU" laludt).:;; us labl';cas ab:H1dolludas; as
Ill)l1le, d%ll'uidas; as esüflda:: inll'Hllsitavels:
ii:' l~l't-'jas e os llllnulo~ profanados, ~ PUI'H

l'uró:tl' lorl" esta obl'iI de drstr'uiçãol vem á li
lIul ii IJP~ll', quú qllasi nUllca litlha. II'IlZelld,)
IIn Irulilo lltepllilicrl 11111 loxico !;rlhLil, q~ll~ Sl'

1':o-"al1lu t.,f,Olllll a 11.1. I' rt"liIlu (;01110 l) I'HiLl. EIll·
\"tO !'oil' i1rnlU CI)ntl'a I-'lia <.l p<.lluvl'osn sciellci...
dos IInrnel1s; 11 ItlOllstl'O C rllll llqgello de lJeos,
eOllJO se dizia Ll iJal'bill'U da :lllliguidadc: ,t'

!IS Itolnen::- lHirlll ]lOtl(>lll pai'" c!nnllll'-lhe ii

sallh;).
,\s f.!enu;ut:s St' slll;cedellt l'ul'Í(las; e ('intu

t'nta arlllOS depois pOllCOS ~·;io iUlllPlles qlfe
I't'~L'IO para tl.rr!!fll Il'StUllllllrllll tio qUf' \'il'iIO;

IllaS f) olho pellell'allte do ob:ien"adol' e a
l'IlZ;"IU l'sdHl'ceidu do economi.sta alli eslào

para \'Cl'elll a tosLUI'<1 dn cllllga ú a cicalriz
do ~()Ipe OllliL' outros só \'eelfl ú no\'o (-' o
honito.

\ gllerra e lIIuitas \'tlZe:, lima tlUcessidndu
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indeclinavel, Illll'H opel'al'-se lima l'evo\ut;:IO
social, de IlLeis eOtlSeqtJClH;iH::: pal'a li cirili
su\''-tO e ii hlllnllllidade, assim como o CUll!;
lic.:o, II amputaçào e o caul.el'io se razem 011
tril~ IHJllUS IlCcessnl'ios para OpeI'l11'-SC il CH!';!
do doenlo; c Ilesle caso todos os 11m!!:'!) quI'
clla pr'odllz siio amplamente cotl1pcn~adus.

Mas, qW\(]{rO clln sú tem pOI' fumento, o cu
pr'irho, o ol'~ullio e alllb;ções illegitinms, anu
tltrltlil e maldi<.'úo eterna solJl'o ,Iqucllc qUI'

a provoca!
O~ qne 11 cOllsidcl'ÚO IIrna lei p,'oddcllt:ialc

t1111 íllsll'llInento ci\'ilisadol' dC\'cllJ disl:lIglJll'
11 gUCI'J'il justa, cIllJu'ellf'lldidll pal'iI UtJl filll
de ger'u] intel'esse, cm qUf' se Ol>SCI'YCIll, quulI

lo 1'01' passivei, as leis da humanidade, e so
se i1cstr'Ull pal'u \'encel' 11m ohstuculo, da
guel'l'i1 iniqua, sem justo tiOl, atl'07. c,.desll'ui·
dOI'a, qtle tende ;'1 cmbl'lIlel.:el' O homem pela
Ill'alica e o exemplo da Inaltllll.:'ll, do sllflue, cio
t'~lLljJl'O e do inc.;enclio. Os que l:\zcm gUél'l'aS
deslas süo vel'daclrll'os salteadores, qLle CXCI'
('l~tn O iall'ot:illio em "11:,ln escaln J e desalhiu
o I'igOI' das leis divinas e hUlllnnas.

O flomem acostumado ;'l guel'ra é llllJ ridil
d[1O pel'dido pal'a a paz, c D.pniz em quecl
la se toma fl'equente llccessill'iarnellle l'cLI'O
gl'il(hl, uu, quando Illelllni, cOllscn'a-sC esta·
('jollsl'io. Se fossf' possi\'el l'epl'eSelltal' Clll
um quudl'o lodos us episodios e drama,.. iii'

tilllos da gUCl'I';l, qne escapúo á !lisIDI'ia, e só
podem sei' l'lwer..illdos pOl' quem os via 011



pbt qnem m OU\·C t1UI'I'JI'. a I1lllis h!'erb e
hUnHtllH lIclla~ I'itl'i,l t'stl'ellltJcel' de IIÚI'I'OI' !

E COlllllldo esloll pel·slwdido qne PUtlCUS
lugal'es ua 1~I"'H IIil.vel'il qlle nlu 1~llh(lo si(~ll

\) lllcutl'o deste lIagello desll'Uidof. Onde é
Ilojc lima cidndc l1ol'eseellle foi elll I'emolus
tempos 11m campo df' halalha. c onde é ho
je UIII desel'to foi OIlII"'OI'lI UII'11 cidade OJlII

lentu,sobl'l;' ii qual pesou a \"iognllça tle ltlH
vencedol' desllllll1Hllil. Este pudico em "lIillilS,

~stes fl'agmeu!.ns d(' cstafuas " cululIlIlas.
l,el'lencenio elll uulros lempos ii. IlHlg'nifiC<l
\"ilhl de .\dl'ianllj estes destl'ol;OS inl'ol'mcl:',
que Illal ~c COnIH:lCem, fotàO outl"iWa os SUIll
ptuüsos jHI'tli115 de SlllluSlio: lllas de,'ào os
lJul'bal'os, contlm~idos pOl' Gensel'ico, Odoacl'!)
u Yitige!'.; viel'àO deltois as hostes bal'bal'as dl~

j-Ielll'if.lu.e IV I} o!o: banJos 11\ ellltll'eil'os do C(lIl

doslllwl de BOlll'hon, I' as ubras d'ade tj"t'~

l'UO ljue i,ageu' Hill 0116"0::;', 1"lbu(o ii hl'lllalidl.l
tle 00 SO(c1Hdtl, (Iue lJiU' ce llJll'lll.el'-Se de pt'elt,·
I'enrill em de51l'uil' li qno c !)pllu t' alhllil'Udfl.

E llldo "qUlllo qUl' uesappal'euo nu "UI'U
getll tlu g'uel'l'l( nilll!"etll IlIuis ~Hhe que fim
11"·ou. Vem Xene~ l" dl'sJI,tju \tlleIlHi' tll' tu
lias as l'iquezllJ: itl'lisliclts rpwelil' póde túll~

ullzil'. O IlJeSIlIO feil li cOlIsul Lucio MllIJuilio
CUIIl Cul'inllluj Cllosl'oes CUIII .\Iexandl'ia e
SCipifto ~~miliallo cúm C,lI'llmgo, .\las, ulgwn
tempu depois desl~s l:1UCCeS8os 1 ninguem sa·
bia o 'Iue pra feito de totlas essas IJt'Odigio
sai) I'iquezas 0111 mUI"lIures f' hl.'om:e,

,.,



I '".l.
Ó \tI"... (rua.:- clIlItluida... \llIde fa/.cr córu

t,;uluil;tl. l' .'lIurt'lIlu" jlllllo~ U~ sulrrilllelll.,'
.. lJúl"fdrt.'- in:uuliIO" pU!" lllle 1J1I~~";lO e:,~h

VOltllhll"l)e.. IllJ1ida .... dI' dlhlll~.. 1t~,;It.hb lh'
11 .....(111". 41th.' 1:(1111 li "11;1 '·' ....i..lt'lll'la llt:..aliurãu
II l'OIt'I'. dIJ \t:lItt'i1j1I'~ POl' lIIai .. tlue lizó~l'''.

Ó Tito. pura t!,'j\llr 11111 III}llll' 1:;11'0 au" \ "1

dIJUI'o.:-. 'lUaIH.lu. IIU t'\t'I'.'it'1t1 .1.. "l;mlcl.u. III'"
I'~çe~lc ser c1BlIlIIltl,. a:, J)r/id(t$ tlu 1j"III'fO !trf
11/l1,/fI, lllllll'" te ::,Cl','lll 11I!l'tI\lildos U~ 1'i~'J

I'" .. l' ,"i:('''':;lJ:- dll lUlllatla I\t:' Jt'rlhalt'lIl! I:
tu. b,l!'hlllll ;-;tj\\t1nl\\, 1'0..... ;1 II d,UlIOI l'Lt"I'"

,Ia", ilJft'lil.l':- \ itlinlil:- til' 111'i1g'ôl t' 1"'1 II li tll 1\\ •

l"lll'I'-te e:o.ccl'ê1do L11' ItHlll:, ,b ~CI'IIt;Ô '''~

E~isle hoje Ilo c\llio. ,idillHl lln..; 11111 'hi
IllIl'ÕCS l~ di):' tTilllE':' dtt:- l'Ollllllllllisl<:l::- fl'HIl

l'etC::-. 11111 ~I'lIlllll' 11\1I1It'III, {jlW l'lW Illllill'"
,HIllOs dil'i{.du. tom ;..tlol iII " ...ahl·t1ol'ia, Ilâll

-ó u~ llt'$liIlO'" tla 1-'1':1111'11, llUl~ os ll{t EIII'tI~

IJiI, lll' quem loi. Hh~ ('el'tu lClIlI'LI, o \t~I'dlt

11"il'L1 <ll'hiu'll. l'II1tjllllOlll I. d~i\i.lI;iO ;t11\('I'lllIl'

,I esassollll.H',Hlu

E~le 1101111..'111. li ljllCIll lllludll'... tlWIl·clll .. La"

Ill'etclltll'lll llótll...cdilill' IJtlI' lutlo~ u~ meio..
l'U~ ...hl~i ... t; o ilhu j'IIII ..llIlItl' lla:- Illlli.. illliJ
;':1l;J~ Cl.litllllllill"l I: tlleh U"III". IjUl' dlc ..t' lIã..

lIlosh"c.I. illll)af'ienle l'1I1 eOIlII'iltlil.pr IlCIH ClH rt....
fuL11.. l)lIl<ftUl' rOIlLll I'L'1I) li ju:;lit,<! du"" Ilu
IIICU". lugo quc :-.1) c.;c1i.lI"t'f';IO úo: Sllt("t''''''Il'''

tlue IIHlli\()I·...SU ;t sua IllIell....
\ l'll:;hl tlo lall:'lllO c dt' il"l'l'Clhll\l!i..

I'I'I}\,H:- da..; ~lIiJ!'Ô IlIlt'nrõcs l't'l'Wt' l' IIHIIl.'·



rad:l~, I)õde cllí' VPIWl'I' /I flllUllfllhia 'lue
1111" mllnifi"~lfll'ãn a:, olllr,l'" ritrlc.iõ da Eu
1'0113. 1111111"10 11 ,'irüQ suhi!' llfl Ihl'ollo imperi
al: fllllipalliill flrvil1n ao Ot1i(lllll(' 10fll1$ ellM
linllflo Ú 1lll"11ll1rin do illU!ol.II'j" f'lll~rl' ela "11:1 fly·
n~Bli;t.

\ nclvt'l';;idalle. n e!'lIul(l. o.; IHlIlO:'í e fi PI';'
lirn tlj~ g:.Wt'I·UIlI' i11Ifll'lmiri'i na !-lla plly!'i(luo
milllllll 'H' (Ie illlll1nbilulll!lr, 'pie tnf\i:, p'RI'i"
1'(' sei' f'lia Illllli llln$f'fH'l1 dt' ~e~,;o, fln qllf'
11m 1"O~1(j IJllmano: mas rlt"haixo dr5So:1 imj)I}e.,:·
ihilidadl' llPluwpnlr InlHH'a \I IWIl,l1mfwln li'

'~lIllfl0 fil' mil gnllHlp 1'$ltHii:,tll.
,lu :-;f' \t' flllf' \J gt)WI'IH) dr 11m lul ho

tllem IlfIO. porliu agl',\lllll' no~ rlll'l'~lImOno~

4tH' Ot'f'llf:intlfll';ln a 1';1111 qneda) pOl'qUJl Dons
'Iu(' os gm i"l'na!''''' inr'ol'I'(>I'ifl it:!llIrlnwllli' IUi
';(·U i)llifl.

II O COrnll1ll1li:-;lIlO ni'in s,' di~l.:llk, 11l(>II'illhn·
St~:» riizin pile: p n homelll {llll." i!õiW di:~~r 1,;011
ll'lthi,'n 11111 r1pbilO il'I'I'mi:,-sivrl para tom 0<;,
sl\hllllio.. fio facho f' 110 pell'li!t·ll. liS quae....
t1snndo til} lodos o:) t1isfl1l'cl'~ que mrdila a
1i1lit:iio I' o l'anCIII', rOIl"I~gllil'iio fllzrl' 1)I11'Ie rio
('on~elho iUll't'l'ial e ill\,i)ln~I' Illl sua inff'I'lllll
'ingullrfl (\ illimiJ!c) ~ a p:ul'in, qne SlH'I'ifif'a·
I'âo COlll a IIllliol' iulinnia t' dl~~;unol'.

Fos::-em fi tlH.~::' /l1ssem uS ('I'I'OS pOlilicl)s des,
te homem, o ('1'1'11) é que Ile I'cp,'csenloll paI'
vinte [llIno::- um pH~'~1 glol'ioso na politica cio
Jl1llndn, e lei' I'epl'esenl:u' li Ft'llnt:n o llJ'imc.iro
pflprl cnlt'c fi!' ~I'''llrles, polrnf'ins (lul'Opeas, C
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\I~ra, clarada cio i1Mllital milHar, (1m 30 de
\hnl, clizia-mp fl:-;~im: (\Illlldfli-m~ 50lirilar
fllUlIro mr~e5 flp lit'CIU'íl, para eu ir ~o7n-lo..
np'AA 5.'\ucloAA JlI·o\'inria.

Jn es.lou ran('fulo llt' (· ...CI·C\·t"f. IlorClll,' ('...
ton Illllilo n('r\·o~o .

.\(I('n~. hrlln pAi! r.r>mhrallrn' ~ minhn .',"'11
mni...

Ero ellp 1I!lI !1lrUill(1 .Ir iml'l'f'ssões \·j"ll .. ('
rlp lima lllcon,IAllc'in dr ;.!f'lIin, ('orno PU nUll

rA "ii,,: PX3;!f"11Ilhulll'nlt· ,PlHii\"rl {' cl(\lIJtI(t
r!f' 11m rOI'fl('i'io Il(II' III' llwi~ 1'11111('0 (' gf'IWI'fl

,n, A quelll ('1\,' \111 1'('111 Ill'inwir;l \'('7 f' IlIr
::orl'in jlll~Anl Ifl~O 11m ltllli~'l, pHil {1 qlllll nilu
hH\iil m:li~ 1'f'~P,nfl Ih'lll ('1'1'('I)I(In;;I.

E"i\ Jwll.: '1"(, ('U lIa\ in P}~lIl II pl'incipal P..
Jlerant.'11 de OlP ,,('I' I'el)l'odulidu: e ('1''';' 0:-111'_
l'tlnCR, romo Iodas as ria minhA vida. :trnllfl\:l
dr trahil'-mE', deb.ôlnrlo IlI) Ing"lll' della III1l t'fli

\llO mOl'ltlal'IO. ondt' ti imag-illl1('ào lll<' mo~

ll'lwa AS laces Ii\'idas do 1l10U filho inanimarlo.
morto long-e dos sen:,. ~t'lll 11'1' 11m:) lllão nmi
~;l (lll(~ lhe cer'r3~<::(' os ollht!ol!

Meu Ocos! 011 R~ dOI'e: tht yidu nada
\.'llem, e \'Ó:i só sabeis II segr'edo 11Or(lll('
:-ois innexi\"t"1 ;Lo; :-lIPI)lit:ns humanas, 011 {'li

não 1)O5~O romprl'llt'udf'r;1 \O'~- lJondau(', f'

o hOlllPIIl de\l' rUf\·nr-:.c no ~ollrilllento, roo
1111) uma machina. ii ljlli'1ll :'ó C'lIlnpl'(' ('('(ter {'
fun('ciollRr',

Oh! (IWlnlo CUSlll o se.. Ilai I Desde fi illfau,
('ill, ('01 qllP ('l filho o filZ I'ir, ja o inquietA o



UlI l'UIJro" )101' lIIat::o aU:>)1il:lu:':Iu '1u~ ~ejit O

Jlre~clllt'. E utll CaIHII'in ~uj;t J::l'cclU~~itlj JlUnCH

IIcahu t' l'UjO lerlllO é 'i~mJlI't' UIIUt CI'UZ.
1):11'-110" Ilen.. um uhj dlJ d,' tanto :.Imul'. t.'

la.l~r-no"l iOJr()l~nfc 1).1I"U II lll'l"t'mJt:I' I' a~t:

~lIntr a ..ua felieidaJí'. ;. UUI t·U'iU 111It' irt'ell{'
r1iliullh'lIlt' II'J' faz rc\.,ltal' 4.:IJlIlIõt U:':I tl~l'I';'

l'," tia ~ l!Jl'dul'ill EIt'l"Illl. "III ljllCUI dt'\t:rd

IIIU:.- l~r LI:~i.J t'unfialtc~,

E Illll'1I1 ":1I!J", :'1;' a IIIIJI h' IJI'l'Cl1l'C tlll llIeu

lilllll lião h,i 1'11 ..,1 dlc 11111 bCIll. t' :.l' Deus lt"

.. iII I II H;iu Ilekrlllillull. pal'lI PI',,"t't1il'-lhe U4

IIlU'~II:, d"l'clll'ôt':' l' dc ...~o~l') .. l'ulll 4ue pa·

";1 II rl iII II Ií' ti :Iule,u;tI\'U H :-.Ila detllasiada
rl'lIt1qllcw v (·ullfiUllt.:ll 'I

1I1WlltllS "l'tl':; l'lI II mi .. chUlllll'll iI SÓS, PU
l·tJ ll~hIlSt'IlHl-lo l;ulll'c li \ ida p"aticlI l' auvil'
li-ln do ... l'i"'~'IJ:: ii 1I"t' dlc "l' (':\IJUlIllil, (.Iur

""I' IlII) lul'il l'lIl ctllltil.ll l' lll'l't'ditlll' 1I0~ oull'o~ ~

\1 b \'11 pCl'dia Ü lllt'n t~llIIJo. 1)~I·qllé. dlt'
!lõ"H IJlllha t';iptu.:llal'-..t' dt' 'IUt' o.. hUlllCII~ Ilv

11t':-..~·,u ...1'" fa!,u:-. illlt'l·e....f:'il·tI~. iU;.!I·alu:- "
Illo·I'\'·'· ,I': " ('i)lll ",la iltl!t'lIUlI Ilispo",il';iO

I~"ll ,-,. liLI (,.~U1, iUlJ)o i\t'1 ,'I~" tllH' i.I C"
Ilt'rll'lll'Jjt, Hill·la 11tJ'.I~. "il'~'l'" Ill'lMh.zil· lIel
I., ti' eC"" ...;.11111<111.> dldtu:"o

\ "'IJt'l'II"IWiu SÔ 't!l'\~ l"'ri! ;ltludl~.. tlUl'

IlIt!'ol'f'I;j1J IIh"" CUllh~t·...L1(l1·6 til) IIHIllliu c
lrOllWI'flo lIu cUI·:u,.'iw fi pl't.~:')cl"'"ciu tlu lllal. "

Ilftll IJUI'U 1l1l11l'IIHS cl'Caltll'i1s e:\cepci(jlllle~(IUt',
1'111' ':'Ul.l iIlIHicililltll'. Ill\:'CC.I·;IO t011l (I d"tI liU'"

lllhioloo IJlII'lI tnLiv:-. Pal'o ('::.t(,~ 11\1 1!f'll lia PU!'-



5<tJo IIU s(;iencilJ dl:l \'irla: sô lia pr'cl\t'llte, ..:ulIl

tudus os seus engatlos e illllSõcs,
Je Sltil; IWl1wLt', el 10/'1 I,oll/me C8/lUt (lmi !iIJu/'

moi: lul e II hella 1I1nxima que elles ll'llZt::lll
gl'ltvuda 110 cOI'açfw, llHixillW ~elll duvida ue
UtlHI mOI';)1 sublime, ('Oll1() tllllit1l5 OUll'l1S, IIlUS
que na pl'nlica deve snffl'm' aio; 51.10.5 l·clSh'icçõ ....s
e execU(Ill'-StJ (:0111 pl'll(h~llC:iH,

Enlr'etallto, e!ila rne:o:n1a insellsutez, se Ilude
dizol', m' u fllzia 1IInar tel'l1illllOtlte, ltlnto pOI'

que lH'e,,;a qlll:' cite ,iria {\ SOl' victillla Llesln
ljxagel'ada belle\'ul~lIdtl, l:ollln porflue a "i,'
lude mais 1'~collllne.lllla\"e1 Il'le pal'a luim po
de leI' o homclll f. !l1I1 bom COI'ilC'ão. Com C1'i

te pr:edicado, tica \.'llc ubsolrido cOle torlos o:,
sells vidos e defeilú:,:, e pode dizol' l/e si ('OUIO

t) cl'itico latinu, IlOS seus pl'eceitos sobl'c ii

poesia: Nou t!,lJO I,aueis o/flJllllul' maclllis,
Pobl'c cl'inIH;il. qHe filO pouco \'iw·sl.e lles

Le 1IIIlIld,) ele agl'a:, prnyacôe:" \.' loliaYlH làu
111lt'l'l'ialio da'l"ell~'s qlle pOI' sua dila u niTb
I'ollhece.m. ('epousu t'1l1 pu;>;, filho querido!
At.:el'lm roi a doI' qut' CilIISUIl-IlIt' ii luu 11101'
le. e lllU ih.:e,'ba, que cu 11l111l'lIlo \'iH~t' ain
da p,-u'a cllul'il-la! ,'\aJa pudI' ~lIa\'istll'-IlJ('

aS sflllt!ac!es uu tua t.!tUl'Ila sepllr'ill:ãu! Dt::bul
de <:lppello pUl'U a pililosujJllia do::' hOlllells c
t) pusto espil'itllul du tgl'{'ja: minha allllll é
gasta pal'a o pt:nsltlllellto e U CI'ell\'il! HecOl'·

1'0 pu!' fim á lImu tl'iviulidade, e quel'O e:-.
fl"eCel'-me de Li, leJllbl'llndo·me de (Iue ain·
riR me reslão tl'es lilhos ii quero dedica/'-
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me; Illas esses que assim pens;lo não sabem
O que dizem! O 311101' de um pai completa em
cada filho lima unidade indivisiveJ, que não
solTr'c sllbslilui~·fIÚ. TanIa ama eUe ti dez, como
H catln um de dez; e a tlOI' (lue lhe causa a
UlOl'lC de UrJl não pode achaI' compensitção
na sobl'c"ivcncia de lIove.

Descançu em paz, filho querido! qUb se al
guma cOLlsa pode ndoçlll' ii millha magoa é a
ideia de que "CpOllSilS na etel'nidade, livre pa·
I'a sempre das penas do mundo!

"





\IIWIT.\çXn XIX.

Talvez sejn ftilllln cedo para poder-se jul
gar com animo ,'ceio e despl'c\'cnido do go
V8,'no de Napolei'io III, qlle, tendo tido lan
tos nc!mil'nl!ol'('s c flj)ologislns, !lOS lempos da
SlIfI pl'ospal'irlndc e gl'll ndpza, flunndo clle cril

_,'cconhecido c pro('lamado o ill'hili'ü dos des-
tinos da Em'opa. foi depois, nA adversidade,
cobel'to ~e baldões e opprol)l'ios pOI' muitos
daquelles mesmos. que, no auge da sua gloria,
lhe cnntnrão hosannas: triste condição dos
governantes, quando elles C'ontrnl'ifio 08 in
teresses de Llluitos, e sil., pOI' fim lI'nhidos
da fortuna, que os HIllJlfll'flVn contru o adio
cego dos pill'lidos!

Suas cinzas aindn tepidas e o clamor dos
seus inimigos alimol'fio a consciencia dos que
o querem julgai' jll e quasi que os fOI'{'ào· ao
silencio, impedindo-os de dizerem o que sen
tem. Serão Jlor'em os vindouros mais compe
tentes do (llIe os conlempol'Hneos para fazer
justiça'! li:m que se rundão os l)l'imeiros, pal'l)



161,

escrever a hislol'ÜI do passado, senãõ no va
rio juizo dos {(ue farão l)I'esenies aos factos'!
Se é yenlade que os po~tel'os escl'e"em sem
adio l1em affeiçi'io, pOl' sel'em alheios ás I)ni
xões que agil!ll'flO os IWCLCI'itos, lambem 6 "81'
dade que elles se fll'l'iscãO li seI' ItlHl guiados
pOI' juizos menos conformes á vel'dade. Por
islo, c porque o Cfll'acteJ' de Americano, que
nada tem que vel' de pl'Opl'io com li politica
europea, como que me nellil'aliza, para jul
gaI' cios negocios da França, não hesilo em fa·
.,;8-10, á respeito do IWoscl'ipt.o de Camden
f1onsf', com ti COllSCif'IlCia de dizei' o que
sinto.

NapoloflO III é 11m nome que assuslfl o es
critor imparcial qlle delle vai t.l'fitar, para sei'
lido de nlfectos e contl'fll'ios. Quem isto em
J)l'elJende sente o mesmo temor que surge
n' alma á llqllelle qne M o Pr,. me si va neto
lu cillà do/ente, do Flol'enUno. O escl'iLor du
vida da SUll pl'olll'ia consciEmcia c pergunta,
á si me:;mo se o que eUe sente é I'eal, tão
altos sào os clamores dos que o accllsão e tão
implacq"eis os adias! Nnda porem disto me
demovel'à dr dizeI' o qlle SinCeN\mente pen
so. 'I'orla a qncslão esl<'l cm ja não e'Xislil' o
individuo flue vai ser jul~f1t1o,

Ouas epochus distindas comjll'ehende fi vi
da deste homem celel}l'e J ti de pl'elendente e
a de impel'adol'. A primeira é conhecida pelas
nbol'lmlas tentativas de StraslJoul'g e de Bou
ogne, e os fhdÇls que se lhe seguil'ão1 até a sua
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evasão do cnstello d' liam. Os homens, que em
gernljulgão das COllsas pelo seu hom Ou mao
exito, considel'fil'ao-nn um 101lco (li um mani
aco, e a isto deveo elle o nào seI' punido
pela pl'imeimo Mas o louco nào ahandonou fi

sna ideia de algum rlia govel'nal' fi FI'3Jlçn, e
til'ando I)<ll'tido da expel'iencia, espel'úlI qlle
os acontecimentos lhe ll"0pol'cionflssem OCCfI:
siãu segurfl, entretanto que, na escholn da
adversidade, elle se l)l'eplll'ava melhol' pal'fi nF>
altos destinos que lhe el'iio l'esel'\'ados.

A re\'01l1"110 de l'eycl'eÍl'o de 1848 abl'ia ca
minho nos seus degejos: o rei cidadiío fôra ex
Jlulso do 111I'ono e IwochllllêHllI <l repuhlica.
~]eilo p,'p.sicic·nlc, /)0 Ilol'que fosse cOllll'al'io
(\ esta fOl'ma de gO"CI'110,01l porque não con
fiasse na sun estabilidade, elle jll'epal'ou com
alimil'Uvel tino O re:-;Iahelecimento da obl'l.1 do
tllio, esse impel'io passageiro, mas esplenden
te de glol'ias, de cuja Iiislol'ia el'ão insepnra
"eis os maiores feitos mililares do gl'ande
capitão.

O golpe <le eslado de 2 de Dezembro de
185'J mudou em uma noit.e a face politica da
Fl'an 'ft. A republica fõra sOI'J)l'endida á dor

.mil', e (l'ulI1do qui;!, l'esistil'J no aCQI'dar, sen
tio o peso dos fenos que lhe algemavào os
plIlso$, e força lhe roi ceder sem I'esislencia.
Ao divnlgal'-se a gl'ande novn, as outras na
ções do mesmo continente estl'emecerào e
mostl'al'ão-sc inquietas, ainda que fossem con
trarias ii rOl'lUa do governo decnhido. AJi'l'nn-
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Çd, dominada pai' 11m Bonnptll'le, imperado/',
era lima ameaça fOl'l11al no resto (ia Em'opa.
Alli vinha o aventlll'ei,'o rlgitar os unimos dos
FI'nllcezes com fl ideia de novas glol'ius, cip
desfolTu e de villganç'fl. A lnglatcl'l'3 e a Bus
siu desdenhão I'econhece-Io (' zombão do seu
tit.ulo ele Napoleão III, pOl' ser conil'al'io no
ado de abdicação de II de AIll'il de '18'ib e ao
tralado de H do mesmo mez e anno. E os 111
glezes, apezal' de negmaticos, Uel'flO POI' essn
occasião o espectaculo de \'el'dadeil'os Quicho
les, l)l'epUI'Ulldo-se, pOl' diversas \'ezes, {I ioda
a pressa, pill'a ti defesa, e dnndo I'ppetido:;
rebates pelos jOI'naes.

O novo impcl'adol', sem I'uzel' jll'ogTamma
da Slla politicfl, pill'ceia niio prf>occujlnl'-S('
com islO, espel'ando que os fados deSV:llle
ccssem essa injusta pl'e\'enç,1o, que de tllgum
modo llle cOB\'inha, enh'etendo os Francezes
com a espel'ança de uma guel'l'a POPlll:ll', As·
signal:lo os pl'imeil'os anilO!' do seu l'einAdo
o nltentado de Ol'sini e de Piell'i, e a visitll
que llle vem fazeI' á Chel'l)Olll'g a sua boa llmi
gn, n f'll.inha (/:J Gl'am-lketanhn, que, tempos
antes, se mostral'a enfadada, \'endo-o lia ope
ra, n' um CllllHll'ole pl'oximo ao della,

}\s ousadas !lrelençàes da Hussia no Orien
te e .\ insolente embaixada i\lenschik.oiT doo
azo ao I'evelar-se O gr'andc homem. Quando
flenbou a carnpalTlIa da CI'imóa, Napoleão 111
c/'u inconteslavcimente o pl'imeil'o homem
polilico do seu temJlo e o lll'bitl'O supremo
cios destinos dn Elll'opa.
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Aqui deixo a nillTuçilU dos factos, pura en~

(nil' nu apreciação.
Oque foi etite homelll) como politico e che

fe de estudo'! Se I'ossemos á ouvir ullIl'epu"
l>lil:lUIO l'rallcez. nfto liaveria Olltl'O, nCllllllai:;
indigno, Ilelll llmis incapaz, Ilem mais 1'81'
\Ul'SO, l1elll muis fatal. Seria o optimismo do
pessilllo. CuithiO pOI'ern os que assim se ex
pl'irnetll, tão rlpaixonad1ll"1lenle, encohrir a \"81'·
dndeit'l.I causa deste údio il'l'CCOllciliuvel, sendo
plht alills hio conhecida e patente! Se a ru
milia BOllujlul'te IjyeSse em FI'ança e fôm de
Fl'i.llll;U u meslIlQ pt'('sli~Ôf) ljlle lem os oull'o::i
pt'elelltlenles. 0::- republicalJos SCl'iãLl mais
justu; I' generosos com eJ1a. O que pois os
enful'eec é rel'em 110S Bonap31'tes 11m serio
uustal:u/o ao Iriulllpllu do cOlllUlunismo, pelo
pl'e::illgio qlle dilo seu nome no principio mo
lHll'tllico em FI'unçn; é vOrem lIesse nome UIlI
hllisllHlll il'l'csislJvel, que pOl' muito lelllpo lia
de domill<lI' a imaginação dos F'mllcezes c
l;Olllnll'iul' ludo qnanto se oPllonfla ,is gIOl'io
S;)S ll'iu.li/.:'ões do chere da sua dynil~lia,

Os iltimi;.:us du Nupoleflo III jamill::i IIlC llel'
doul'ãu II ler cite apunhalado a republica c
inslitllido u iltlPCl'io, Esta queslcio pOI'eln cu a
ClIl.iHrO d' outl'O IlJotlo,

[l'rI a l'epulJlica lIaqucllo tempo capaz de
nliwtel'-se? el'H 11111 govel'no I'calizavel, L:a(Jllz
de ussegul'(ll' a felicidade da' França? El'U-o
tanto como o é ui Ilda hoje, apezal' das amal'gas
Iit;ões LIli expel'iencia 1 Quem dil'ia (llIe o puvo
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que tanto se queixa de IJuiz Napoleão e tanto
50ffl'80 com as loucuras da communa de Pal'is,
depois de tel' conseguido fundar a republica
consol'\'adol'H, pelos esforços patl'ioticos de um
BTancie homem, hoje se lllDstl'C disposto á tl'an
sigir em favol' de lIenrique V! Recusüo um
cesul', ol'iundo do povo e consagrado pelo
suffl'agio univcl'snl, o acceilão um I'ei do di·
reito divino e das !izes, um Chambol'd emfim!
Não, este grande poro delil'l.l, mostra-se in
consequente, incontentavel, desuel'edita-se aos
olhos dos outl'OS 1)0\'05, e dú pl'ovas de ser
ingovcl'narel!

Ondo está a força e II pl'obidade do I'HI'
lido I'epublicano, que se não levanlu contl'a
este pensamento? Ainda 110 pouco, um ho
mem distincto na!' leltl'as Iwopunlm uma in
famia, que 61'a o assassinato do pr'inf:ipc im
peJ'ial, como meio mais erficaz e expedito de
preservar' a republica das tentativas honupal'
Listas, e esse mesmo homem e os seus COI1

frades emmudecem IlgOl'a, quando se 1.1'l.lla dr
um odeans!

A I'epublica ainda lião roi uté lJOje cm VI'an
ça senilo um estado pl'ovisol'ia e tl'ansitorio.
Nunca ella 1m de inspil'al' confiança aos arn:
gos da pnz e da ordem, pOl'que a 1'{'.publicH
ol'dcil'a nào telll pal'tido entJ'c os FI'unce7,es,
Se fosse pússivcl desengana-los ja dos ~ells

sonhos de cOllllllllnísmo c sociaJismo, a ideia
republicana desappal'ecel'ía logo, por éstar
ella alli encal'tHldn nesta monstruosa utopia,
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Quel'~is ::la bel' o tlue ea I'Cllllblil'il elll F'L'an
1;1.1 ? Di-lo eloquentement.e este insellsal.~ pen
SlImento de lI!'n dos seus campeões: c E pre
ciso que o povo lanlbem coma lIlDl'angOti
em Dezembro.) J~ qut'lII os cull.iulI'iu, pal'a
os vendei' ao povo, se este p<II'a Oti comeI',
Ilesse tempo, c31'eceSsn de paga-los pOI' aHo
IJl'cço '!

NenlllllJIU OUll'H 1111('iio l'tll'Opeil Cl'i:l copa",
de lazer o que fá ô.I França em 178~; Só o
seu pull'iolislllO e enel'gia el'a caJJuz tle IC\'U11
til I' es~m ollda popular (Iue lI'agoll o I'eudalis
mo e IH'{Jclamou fi igllaldude legal do homem.
.\las, operada esta gl'ande rcvoluçftO, ludo
muis é <1lli de sobejo PUI'U aial'gul' e assegurul'
11 liberdade dos povos. la não e mais a I'eali
dad3 que querem, é o dilil'io tlue pretendem
I'ealizlll' sobl'e as I'uinos fumegantes e san
guentas de tudo quanto pertence no presen
le e ao passado.

Pal'is fi "I'onde CHI)ilai da Fl'ança con{em, o ,
em si UUla I)(lpulação ellfet'lllU, llue, para nito
contuminal' a uutru' ~ d~ixa~la vivol' elll paz,
carece de 1.1111" Icll'gn sangl'ia, I/uando lhe che
ga o accesso pel'nicioso. Nu cpocha á que
nos l'elcl'illlUS, foi istu o flue fez UIll graude
I'epuulirand, o hOlll'<Hlo genel'al Cuvuigntll: J

metralhando seUl piedl.lde a t'S!iU POI)ulução
(,tlfel'llla e vel'liglnosil) que ameHI;am devol'uI'
a I'cpublicu.

Nestns Cil'ClIllstnllcills, n~lO é de adminll' (Iue
U1Il hOlllelll, romo l\llpole50, ii quem se lião

"
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pode negar o mais acrisolado patriotismo,
(IUulit.lacle eminentemente djstincliva da fami·
lia BOnUjHIl'te, cuidasse em consolidaI' o go
veJ'nO do seu pHiz, que nCllhuma estabilida
ue On'el'ceiu, c o.'a pOt' isso mal visto do resto
da Europa. Só assim poderia clle realizar as
sllas grandes ideias e fazer I'epl'csenlal' á
FranC;H o papel que lhe competia, no apel'foi.
\:ollll1enlo do espirita Ituman,o.

S~ quando Súou o extl'uol'ciioario aconteci
mento do dia ':2 de OezemlH'o, as gl'ulldes po
tencias se mostrarão inquietas, não foi porque
não opplaudissem a queda da ,'epublica, se
não porque se temiào da I)olitica do 110\'0

imperadol', cujo nome de famitia lhes OI'U
suspeito.

Para apl'ecial'-s~ este ado ousn,do, ('esta
unicamente sabei', se a Fl'ança foi menos feli~

com o iOlperio do que o tel'iu sido com a re
publica, si esta conlinuas:;e á sei' o governo
legitimo c.la nação, J"lns quem pode julgar do
conhecido para o desconhecido, do facto pa
ra fi hypoLhese e do real pal'a o possivel '!
Quem sabe pOI'que calamidades teria elln pas
s1'\do, se a agitflção populal' continuasse á clo
ll)ina-la? Entretanto vamos ver se de outro
modo podemu~ I'esoh'el' esta questão,

ne que accllsllvão o impel'io, antes da ca
lastl'up!le tjne [lIe poz Lel'lllo? De opprimil'
a:-: lihel'dades puhlicas, concentrando todo o
poder na pessoa do imperadOI'. Mas esta é
a lingua~ern vaga de todos os anarchistas,



quando ntacflo fi ol'liem, que lhes não con
vem.

De que libm'clades l)I'ivou Napoleão os rl'an·
ceses ? Da de volal' e ser votado, rlle que
mHllheleceo O sllfi'l'agio llnivel'snl? Ó falso POI'
qlle o illlperio fundon-se 501)1'6 o )wincipio da
representação nacional. Das que l'eSpeiUio no
cidndão e no df,OIicilio? tambem é falso, ~al

vas flS I'cstl'icções constilucionacs. Da de im·
pI'ensa? tivel'iio-na bastante I)al'fi cnda um de
fendeI' os seus dil'citos e os tios outros COIl

tI'a o abuso da nutol'idade. Se alguma res
tl'icçào houve, foi contra fi licença e o deson·
fl'eamento; i:l nada obstnnte, nos ultimos tem
pos, cil'culnrão gazetas as mais incendiarias
que el'a passiveI imagilluI'-se!

Os factos desmentem e~ta arguição sediça
da polemica jOl'llalisticn.

Em umo. mensngem (lo impel'udol' ao C0l'110
legislativo, dizia elle que 11m só compl'omcl
tido polilico não existia nas prisões do estaria;
l'espostn eloquente á gal'l'nlice (los demago
gos, (lue compnra\'ão o seu governo ao de
1'ibel'io e ao de LlIií': XI.

Se os compl'omettidos pólilicos el':10 COII..:.
demnados pelos ll'ibunae's, nunca elle dei·
xou de os indt:lllfll', e se Algum se cons~l'vfl

"fi expatl'iado era por quereI'.
Quando mais o nCcnSfl\'ão de 0ppl'imir fi

liberdade de imprensa, li eu jOl'lllles de Pa
tis que davão testemunho do contl'ario, IJois
eNio (fio liVres que p~ccaviio pOI' demasia.

•
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Mesmo na capital do impel'io. el'üo eleitos
homens que lhe rnzião 0PI)osiçüo. comoThiers}
Pelletan, ülivie!', Julio Fflvl'e e 011t1'OS,

É vel'dade que O seu gOYl'H'1l0 esta"a sem
pre prevenido e lII'mudo de ('el'tns medidas
pAI'a I'ef"eal' os exce!'50::- e combatei' a anll!'
chia; mas filie governo hom constituido nflo
tem 11 direito de vigiai' e jll'eyenil', sendo clle
11 I'esponsn"el ?

Um hornern de hem nflO pode deixar de
npplaulli .. o que hn pouco disse o duque de
Broglie ao illustl'e Victor Hugo) quando~ esle
se intel'essara em favol' de Rochefo!'t. Um
::-r,elel'ado ou um loilCO pertl1rha fi ol'dern pu
hlica, !lOI' meio de dOllll'imHi sll,hveJ'sivlls
e incOIlflifll'ias, e I;u: n c1esgl'n{'fl de milha
res de familias, Lenlllll1-se 5n!Jl'e fi sua cn~

beça o gladio da justiçn; mas gl'illio logo
os ultl'ulillel'ae!-': Oespotismo! perseguiçiio! a
libel'dade periga! e pnl'n tOl'nal'em n justiça
odiosa e dil'ficultDl'em-lhe fi acção, invenfiio
indignas call1mnias nos sncel'dotes da lei, á
quem incumbe o dl1l'o dever de punir,

Estes homens não sào liberaes e nem 1)('0

cedem de boa fé, como ,'evela a sua incolJe
I'encia, Pois amão a iibel'dade, e não querem
il Ol'dem? Amão a ol'dom, e não querem fi re·
pressão dos crimes? A sociedade, escal'men
tadn, .ia não dá peso ii essas oucas declama
çôes (res 'IIOl~ verba).

A histol'ia cila como o mais honroso facto
da vidn politica de Cice/'o fi encl'gia e cor(l-
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gem com que elle punio os cumplices de Ca
tilina; mns se l'õl'a isto hoje, iI que queixas e
furores nào daria margem aquelle aeio pa
/r'iotico do grande cidad:lo!

Depois que os povos se libel'hll'üo da bur
haria e do despotismo, e que leis hrandas e
humanilarids assignalal'ào o cl'ime, assegul'an
do fi defesa a mnis ampla liberdnde, ninguem
tem mnis direito de qneixal'-se de ser pnni
do COIll justiça. Do conll'aJ'io, IHlvel'ia rebel·
lião canil';} o dil'eiLo, a prop"iedade e a 01'

dem, e o homem yoltal'ia ao estado ).ll'imil.ivo.
01'11, o imperador, filho do povo e da re

volução, educado na escoln do ínforlUllio,
cheio de patl'iotismo e de amOl' ii humanida
de, não podia SCI' contl'RJ'io {IS boas idrias do
seu tempo. O que plle comhateo não fOl'fio os
principias conscl'vadOI'es, (MãO os principias
SUbVCI'Rivos da OI'clf'l1l social, foi a anarcllia,
e mais que fi 'l1lfll'chin, o socialismo e o COIl1
1TIllllismo.

Reconheço no po\"o o dil'eito de insurgil'
se, para proclamai' e defendeI' os influfel'i
veis direitos de sua sobel'anja, quando Ih' os
negão ou contl'8 elles attentãn os governan
tes; mas não lhe reconheço o de pel'Ltlrbal' e
destruir o bem estai' cornmum, ú pretexto de
nbsllrdos melhoramentos. Neste caso, o saltls
pOfJ1Lli S1L1Jrcma lc.'& deve ser o gl'iLo de guel'l'fi
contra esses loucos fllriosos l como o fez a re
cente republica Í\ respeito dos çommunislas.

Desenganem-se os PO\"OSI de uma vez por



todas, que os seus maiores inimigos são es~

ses flue invocão a liberdade pal'a pI'otegel'
suas ambições cl'iminosas, pOl'que, se trium·
phão, são os pl'imeiros á trnhirem o povo,
"para gozarem em paz dos despojos ndquil'i
dos, e se são 1I1al sllccedidos, cada I'evez que
sofrl'em é lima restl'icção pOI' que pnssa ri li
berdade.

Pois não está ahi o exemplo da revoltiçãO
mais sinceramente republicana e liberal'!
Quantos desses hll'jbundos patl'iotas, que se
eleval'ão em nOlne do povo, não farão depois
tluqlles e pl'incipes, rompendo de todo com O
seu passado, porque ja el'ãO nobres e I'icos?
Quantos delles não fOI'ão depois servos hu
milissimos da reslaul'3ção~

Nnpoleão foi um despotn, porque prevcnio
se de meios para combater a anal'chia, I'efre
ando fi licençn, E qual era melhor, prevenir,
011 tel' depois de punir, sem ja poder dar re
media aos males jmmensos que delta resul
tassem? Eill.retanto, seria a maiol' calumnin
accnsa-\n de sanguinar'io, E porque foi,Napo
leão um t)'l'a11nO, e não o roi Cavaignac? con~

demnal' o primeiro é condemnar o segundo,
e absolveI' o segundo é absolver O primeiro.
E pai' isso bem <.Ii!:se o impcl'adol', no seu
exilio, que a republica o estava justificando,
qnando via os rigOl'es do govel'no de Thi81'S
contm os commUl1islflS,

Accl1sàO-nO de amhicioso e de tudo ter fei
to por interes!'e seu e de familiaj maS ambi-



CIOSOS sãO todos os gl'andes homens, e nem
sei corno abstrahil'om da sua individualidade,
quando ol.)I'ão no caI'acteI' de homens pulJli.
CDS, O PL'Ol)l'io Washington não levo menos
em vista II glOl'ia e ádmil'ação da posterida
de, quando I'ecusou a cOl'ôa que lhe of1'ol'o
CCI'ão os seus concidadãos, do que Cesal'.
quando afastou da sua fronte a insignia im
porfllol'ia com que a quel'i:io cingir, e do que
Cromwell, quando preferia O litulo de Prole
(;101' ao de rei.

Oodio sempre raciocina mal, e quando ac
eusll, mostra-se vulnel'avol pOI' todos os lados.

..O cel'lo é que nunca a Fl'ança foi tão gran
de, nunca ostentou tanto poder e Pl'ospcl'i.
dade, como no l)I'imeil'o periodo do impe
1'10, emquanlo o deixal'ào oImJ I' Ii\'l'emente,
imprimindo ao govel'no u vigorosa iniciativa
do seu geniu profundamente politico, refle
cliçlo e perseverante.

Forão as suas gl'andes qualidades, a fl'anque
ZU, rectidüo e generosidade da sua politica,
que tão cedo o populal'isal'ão em França e o
<lcl'editarão f(ll'u della.

Se a prevenção não encal'usse sempl'e as
cousas pelo lado mno, esses que o accusào
"el'ião mais nelle UIll homem proyidencial do
que um filho da forlunil. O impel'io de Napo
leilo, sanccionado pelo voto dil'ecto do povo,
110 meio do seculo dezenoye, foi a ulLima pe
dra lançada no grandioso odi/ieio da sob€l'u
nia nacional. Depois delle e dos l~lctos que



s~.;; lhe seguirão. conlo cOl'Ulal'ios, lIf10 é mais
passivei tornai' alraz. Ou os reis hão de COll

1<)l'nUII'-se com serem delegados do povo, e
pai' isso. obrigados li bem eUlll!HirCl1l o seu
mandato, ou a I'euleza deixarll de exislil' en
h'e os povos livres.

Foi para mais IOl'lilicfll' este dogma politico,
liIho da Illesma I'evo!tu.:ào qHe eleval'a ao lllJ'o"
no o fundadol' da sua dYlllIstia, l/ue elle ad
vogou e p"otegeo o pl'incipio das nacionali
dades, quel'endo chamar os povos ao seu
centro natural de união e de f:l'nilia: polili~

ca tão justa, quanto generosa, ã que deve a
llalia Hsua unificaçãO e liberdade, pl'oclama
da em Solfel'ino e ~Iagenta.

i\'apo\eão não foi talvez hem COIllIll'ehendi
do dos seus contemporaneos. Vendo-o cin
gi,' o diadema dos cesal'es, julgtll'ão-no i{len
tilicado com ri causa dos reis, qnando clJe
se não te;!, cesal' pelo plcbhwilo, senão para
fazer Opovo rei.

A autoridade l!lu nãú veio C0ll10 aos illlpe

l'adol'es depostos c acdl.llllados pelos suldados
amotinados nos acampamenlos; reio-lhe das
cUl'ias e comicios do valo Ii\'l'e dos Frunce-,
Zt'S, 110 eX81'cicio pleno dll sua sobel'Hnia.
Desde então, ninguelll roi illveslido de pode
I'es mais legitimamente delegadl\S, e lJu!' isso
bem podia clle considcl'lll'-SU imperadol' dos
Fl'allCczes.

NegaI' os grandes serviços que. no desem
penho deste augusto IlHIlH.lato) clle lez ú ciri-
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lisaçiiú c a humanidade, é lima JIlJustlça que
elll poucos llnllOS lhe 11\1 de sei' plenamente
I'eptll'alla. A!}ClH1S lla\"ia elle dei~tH.lo de exis
ti!', ja 11 linguagem da iIIlJlI'CIlSa l'epulJlicflna
CI'U outra, (' Ulll do~ .iorllae~ de Pnl'is niin
dei~wll pal'a mnis tal'de l'econlJeccl' o quanto
Ilre devia fi classe operal'iil ~' de~"alida, pe
lu muito que cl1e jll'Olegeo ii inciustl'ia e /IS
ill.slilui~·ões de c'.lI'idtHlf'.

Del),.o de OIIUnJl'l',l!' os i:\I'illlliL'::õ actos du
seu g-Uyt'I'IlÚ, pUl'que pI'DJJUz-nli": ii seI' juiz f'

I1flO paneg) l'isl<l.. \ cnnseietll:ia publica que
os julgue {'omo lIICI'Cl:-Otl.l. Ju lHe Itli'da rhe
gm' <la segul1do pel'iofla do ilJlpel'io.

Aqui pal'cce que o gl'allde esltHlJstu J ii 1:)I'UII
de cabeça qlle o mundo arimil'lI\"u, uhusuu da
fUl'lOllfl} qLHl1ldo efllpl'Ollellllcu ii guel'l'u do
?lh)xico, COlll O desigllio fOI'mudo de eÚlJve!'
leI' a I'cpuhlicu eu! il1lpel'io, dispolldo LIa ~o

bel'aniH nacional, COl110 se fêll'lI lima hl'Opl'ie
daciLo do \'CllcetlOI',

Qlluesquel' que fossem as I'uzõe:-: que ti\lessc
u seu gO\' l'lIO pu!'n lirt,el' H gllelTtl it aquellc
püiz, quo se lOl'WJl'a ingo\'el'lltlvcl, pela I1nal'
dila, C cru lIlll exelllplo per'igoso aos outros
IJO\"OS, Ilunca elle Odevel'u fazPt' no cal'acter
llr ('Olltluistadol', resolveI Ido COIIl I'CIH'ellell
)':i"pl l!wiilUdude IInla t~nlpl'e~1l 1;10 gl'are o te·
Illl'I'ill'iu, que' f) cxpl.wha ii mais jllstn censUJ'u
t' ,'I 11m I'ompirnento com Il podel'osa I'epllhli·
C;\ 1l000Ip-nlllel'il:HIHl, que l,'(-,I'l11lllC'lIle nua <'011
~rn!l'l'ill \1t's:-:e nllenllldlJ,
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Acredita-se neste adI) ill1l'olitico o rnanche~

f!:O 1101' se lor passado Clll 11L):;:-OS dias e não
!õier po~sjn'l "etllsn~I(}.

O I'estll!)elec:illlcnto dn illllJel'iu de ~lontc~

ZllttUl, qut' eU:-lnll ii vidu ao IIU\'O illlperador.
corrcsponde ao at:lu inscll:'u[O do t!lio, qUitU

do, á litulo de lllliado da lIesJlalllla, converteu
ti alliul1l;a cm urClllltlcilo e conquistil, para dis
p!JI' da eol'o:.l L'III [iJ\'UI' do il'llIão: lunbiçüo e

r1eRlellldade 11iglliJ do castigo que ICW!
O de:-ul'l'djlu qUto <l"aqui lhe resultou os se

IIS inimigos o ltpl'úH~jlar;io para lhe lllinul'erll
a tluetla" .-\ úppú:::.il;üo, ale cnlitu eslcl'il e pc:,
suai, assumiu (I I'Hl'i\c1i'l~ de \'t'I'dmh.'il'O parli~

do l1íu;iollul. Hepuhlicllnos ú 1IlUlltll'dlisja~ se
l:Onl'lllldlrào c li l'Orollll'iio O ltllJcat:ant. Nesta
llleltndl'osa SitllUÇ.lo, p;Il'eceo.llle "qlle O mc
lhor pal'tiJo cra il'unsigil', chamaudo aos seus
conselhos II0111ClIS dUIIIHI1I~ntl~ suspeito:" que
jamais t'oncolTtwiiiu jll.ll'H sustenla-Iu; c este
,'sI8do tle COIISIJS ut:olnp~lIlhUll os fllllel'UeS do
illlpCl'io.

i'iapo!eúu l'I'aqueoll e h'IHluelJll pOl' 1I1n sen
timellto de egoismo de familia. C""OUI' lhe (i
nhn conhecIdo esta fraqueza. Elle ludo faria
para i.Isseglll'!l!' o 1111'0110 á Sell /ilho, e isto
fez-lhe cOllllnetlel' e/TOS. cada qual 1l1ai~ de·
plul'n \·el.

COlllU pódo (lHl Itlllllern tãu pCI'spil'az c lào
lH'ol'undalllellte t'lJl1llecedor das CUllSUS illll
dil'-se COI)) a eSpel'ilIJt;a de nen!l'ulizHI' 0:5 alli~

1)'05, ll'(lllsil:!illd<.' dt'IlII"1 (' f01'1I do llllperio
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I'om O~ Sf'lIS inillligos e Ql' da Fl'ilnçl1, deixan
do de oppol'-se ii politicn alllbiciosa de nis·
llJal'k c no movimenlo ,'evolucional'ia da Allf'
manha, que inedtarelmcnte c Ulo de pl'oximo
o amcuc:uvu? Como póde ellp esplo'l'al' qUi'

esta politica dllhia e falsa lhe gal'unliss(' a paz
C mel'eces~c as hnHs ~I'al'as dll slIa il1'I'O~tln'

te visilllln '!
Ma:; o impcl'a<IOI', cm YeZ rle IIp,'orcitill'-se

habilm( nle de lüo azada 0pjlol'lllllitl~lde pal'a
I'estabelecer o seu podeI', irJlel'essnltdo II Fl"ln

ç'i\ c a ElIl'Opll n' li 11111 ljueSlflo dl~ tflO gl'itll'

rle c commllll1 interesse. eruza os hnl('Os c
coJloca-sc no situação da ,'[m qllP assiste no
comhalu dos lOUI'os.

Logo qnc fi politir:l bC't1icosa e invDsol'a
da Pl'llssia se l'e7. conhpcida} de\'cr'R 0110 ler
prevel1ido lt.gnel'l'n com a AlIslrin, rdliando-se
1t',lIlcomente com eslu e lll'e\'cnindo a allian
ça da Italia rom i1 primeira, mediante UIlI

nccÓI'do fll\'ora\'cl com [1 ~cgllnda cm ra\'f)I'
tia torceira,

Islo po:;lo, o que ICI'in feíi() Rismlll'k, as
sim pl'cvenitlo e isolado? Provoyclmente ~p

leria contido, C se commellc:;se a illllll'll(len·
cia de 'l\'enttll'fll'-:;e. I'Ompendo (' HI1 a F'I'an·
ço, touas as l}I'ollllIJilidades sCt'iful Gonll'a clle.
eslando fi França C fl sua alliadn devidamente
apcl'ceIJidus. ~Ias ns COUS[lS :-;0 pa~s<ll'fIO ao
conll'ol'io. e a cegueirll do impel'ndol' oCl'Hsi
onou OE Sllccessos que se sabem.

,\illrl~ depois do de:-tlstl'e fie Sadow,l, CI'U
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lalvez tempo de l'elJarill' os el'l'OS commetti·
dos, se ii França se Iwepnrasse, como de
vêm, J}nl'J qnflcsepl81' erenlllalidndes, da prl1'
le da AlIeIlH.IlIlla. Não é 1111lito ('I'i"cl qlle, nes
las ('il'Cl.lOstancills, a Pl'lIf'sia se abalançasse
:'I jnstal' com elln, pondo em risco as suas
recentes c{)nqllista~, 11lniOl'lllonlC' não ha"cll
do um fim politico pal'H a gnCI'l'il. E ell me
('OIl\'CllÇ'O de qllC lal gUE'I'l'a se ntlO leria dado,
se fi Fl'nnca a não declarasse ú final. com lan
ln illlJlludenCill, qllanto sem motivo plausi\'cl.

Qual seja o gl'ao de I'csponsabilidnde do
impl':.'I'udOl' no clesfecho desta guerra desus
ll'OSfl, (llIO custou á Fl'ança, alem de enOI'mes
~acl'ilicjos de "iria$; e fOl'llllla~, a perda de duas
pl'oyincins fronteiras, (I tomada da sua capi
lal, o dezal' da~ Sllas 31'llHI5, Col'hpl'DmeLlidas
em .\Ietz e Sedan, a OCCllJHI\ão de parte de
seu Lel'i'ilorio c uma cOlltl'illuiçào de guorl'a
de CJue nào lia exemplo, é cousa difllcil de
Sflbel'-se.

Touavia pode-se dizei' com segurança que,
nesta esll'ondosa catasll'ophe. cabe-lhe a prin
cipal parte, á clle flue declal'ou fi guerl'R
sem justa causa e que a declal'ou á uma ~I'an

rio polrncia militaI', dcsvfinecida com as suas
t'ecentes \'ictol'ias, estando fi França tolnlmen
te desprevenida. Nem lhe pode sen'il' de nUe·
lluante considera·lo imp~lIido pelo J)I'onunciit
menlo nacional, se o houve. Os govel'llRllles
não podem nem devem condescendei' com as
manifestações irl'eflectidas das Lurbas; e quaJl~
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do o Ozel'CnJ, pOI' illl1uiçüQ ou i"Nquezfl, a
opinião pllhlicu lem direito á túmal'-Ihes se
"Cras contas.

Mas ([unbem não {. ju:;;to que só elle l'es
panda pelns conseqllencias de uma ordem
de ructo~ em qne OULI'08 tiyer:l0 igual parir
OH ainda IlHliol' qlle i1 Sllíl. POl'que fOl'àO ab
soh-idos de plano os milllsll'oS que enlão o
Ccrcn\"üo, e mais que lodos, o chefe do ga
binete, seu inimigo, (' o ministro da gnCl'l'fl,
ni'io ~f'i fie amigo 011 iJlimigo, que mo I'epre
hf'llsi\'ellllenle illndio a na~ão c o seu SQ
bCl'allo, quando. intel'pellndo no corpo legis
lalivo, I'espondeo qlle fi F'l'an\,u estava COIl1

plelamente pl'm'enida U pl'epul'ada, sendo isto
ali:ts, 011 nma jHf'l.ancin de inepto, 011 tuna
indigna tl'tlição? Entl'f'lflllto roi unicamen
te sol)l'e a augllsta cabeça que pesarão todas
as pl'agas e maldi ÕCS, pol'qne nellas havia
mais odio do que justa l'azUo de rlueixa!

Ainda esUI pOI' expli,~al'-se um faelo signi
ficativo e (Ille muito dá qlle entendei'. O que
é feito d'Oliviel'? Aonde lai elle escondel'-se?
POl'que abandonou a vida publica, quando
li pull'ill mais que nllnca cal'ccia do~ SOUl"

Inlenlos? Foi por' desgosto ou 1'6010I'S0.5? A
elle cumpl'e explicêlI'-se e jusl ilicar-se, pOl'quc
11 rol. nni\'el'sal o inte/'l'ogo e o silenr.io o
condomna.

Ag()l'a aenba elle do ftl7.ol' ao illlpel'ac!OI' os
elogios mais 110nl'0508 que se podem lalcl'
á um soberano; d' onde lhe I'esulloll nã:o seI'
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adllliUido nü Acatlcmia FI'.mcezn. Havel'ia n;s
to expl'E's:::fio de \'cl'dadeiI'D ap"eço e amilD.c!e,
ou expiação de clIlpas que Ih' cxpl'Obe fi cons
ciencm? enfIa qual que o jlllg11e. Pelo (file ine
toca, só desejo vo-lo juslilicado ou cOlltr'iclo,
l'ezando publicamente o PrelLilet me pt1ceali.

lIoje esU\ O marechal Bnzaine I'esponden..
rio rI UnJ oppm'atoso t:ollí'elho de gUCI'1'3, em
t'onseq\lencin da clll!'ega de )Ielz; c se é CeI'
ta a acusação contl'tl elle Ul'liculflda, jn gl'atl
de baixa de\"clll som'cl' as culpns ilnpl'oyisa·
das ao impol'mlol" )[as cu I'eeeia que li ma
!'ccllal nflO esteja saOl'onda injustamente 11eia
mesma caUSfl. ]\',10 seja o bonnpal'tismo, de
que elle é suspeito, o seu \'cl'dadeir'o crime.
Cumpl'c attendo!' it explicllção qlle dão á sua
snpposta criminalidade, altl'ihuindo-se·lhe o
estaI' de inteUigencia com o inimigo, \I11J'fl
pÔl'em no l\tl'ono o principe imperial, sendo
alie o regente, {luI'unie u minol'idade.

.\Las os que Il.io silO Francezes tem O <lil'ei·
to rle pCl'gUlltUI' ti estes, pOl'que processão ao
Illnl'echal Bazuine, C não !'1.l7.:J1ll o mesmo ao
mOl'eúhal LehccllfJ «ue, todo agaloadoJ assiste
ao julgamento do seu col\ega? :'Iliseria das
paixões humanas!

Ilal'a nào deixai' de sei' o povo mais yel'SU
til e inconsequente que se conhece, os Fral1~

CC1.es odeião hoje de morte os BOIHlpal'les,
porqlleja os amnl'fio muito, e vilo se mostl'on·
do aITeiçoados aos Ot'iens) porque estes sào
contl'ul'ios nos Bonapal'tes.
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Em hl'c,'c pl't.~fel'il';)o o sehal! da PCl'sia á
Thicl's, pOl'que o /HtlOl:n.l.l<:l asirllico é hoje il

ullilllu lllod<l de Piu'is.
Dous i'iapoleões ele\"arüu II FI'I.l1H;a á inlpe

rio C IiZCl'àO-IHI l'epl'esenhll' I1lll grande papel
(10)5 olllos <Ius lla~·ões. \lllhos os illlJlCl'ios ca·
lJil';iu COIII Ulll fl'uc:Jsso esll'olldo:;o, c mIlbos
OS fUllllatlol't's 1'01';10 olJjedo de gl'i.l.Iulcs odi
O~ e am~ições.

Sapoleão III fui 11 ,ictíllH.l das ideitls do sou
Iclllpn. Us !:itl(':cssos l'!'ltl\'flo IH'epHI'ados de
IlJudo que diflícillucnte se JJoderii.'iQ Hvital'. Uo·
chdurt e OiSI1IlHk, AlIemunlla c cOIllIllUni81l1O.

siío qUl.lll'o Ilomes que liglll'[IO t'ulalmclIle na
l1i:stol'iu do seu l'cinado.

1'01' IImiúr' pOI'CIII que fusse a :illll CUlpll, Se
ria mais digno de uni gmnde po\"o tamul'
cada 11m a sua pUI'le na l'esJlonsabilidade ge
,'uI, e nua lança-lu toda, couarde e <lleivosa
mente, ii conta de IIlll só, porque a sua ele
"adu posi\,ào o faz mais "isto e exposto.

Tunt.as injlll'ills I tautus caiulllllins! tantus
imp,'el açôes! tantos rancol'es! conl!'ll 11m ho
mem a Ljuelll antes haviào cOl'te,iadn e admiril
do é uma sel\'<.lgerifl RÓ propria df' Abyssinios I

Uns tlizcOl q,ue elle possue nllihões e mI
lhões lIestes e naquel\€'s bancus, p0" haver
convel'lido elll favur do seu bolsinho SOlll
nllJs ellOl'lI1eS, voll/das IHu'u o minislerio da
guel'l'l.l; sendo estll a ClIllsa pOI'ljue ti Fnulç:l
estuvll despl'tWenida de exercitos e UI'mamell
to, Mas O seu l'ecl'elul'io desnwnte p,:-ht IW-
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\'a-la, se ella fosse rCI'dadeil'll, o::; culumnia
dores nada l'espulldclIl, e au contrario, I'e
III'esoIlIHo-no d ...pois I'eduzitlo Ú 1I2cessidntll'
de rCllllol' a ronpa hl'alH.'n da SitU casa, só
eonl o lilH de u 1l11lllillllll'elll e abatel'om.

Ouli'üs dizelll que a illll'cl'all'iz. untes eit)
sei' sua esposa, rôra Il1lillle,' puhliclI l"lIl BI'U
,ella"

OutlOS I'c\'ú1ilu que ~II/' c~li\'l"nl de HCCÔl'
do COIU o ci0\'{'I'1I0 pl'lls~ialj!) pal11 ilbsol'\ct'
It BelgicfI, sentlo este O pl't:1tIiu da :-;lli\ lll'U
Il'ulidatle nus Ile~ol,jios 11;1 Alletnallha.

Outl'OS lil-'lll'ilt1-tIO <Jl'edl'ejadu tHl Sllis:ia
pela ittdigmu;iio popular e diflkiltnellLc I..'s('n·
1'0 de acalHlt' (I') llliws du povu.

li; COlIJO eslll~, Ollll';t~ calulIlttia:o: HÚl' IlIe
nos ilJdip:nas, que, em ~cz de fCI'in.'111 II ,icli~

ma ii '1ue se t!cSlinllo, a ele\'lio e clItloLl'eCCll1.
UIIl homem, dotado das quulitlaJps de \11·

Iloleão III. jamais descel'u aseI' 11tH miSCl'llycl
ladl'ãn, Os qllc atlul'iio ii l'iqlI('Z!1 e o 'JIIl'O
tl'ilzem os olhos litos lia len'iI, e olle os linha
filos 110 t'U[UI'O du Illlllt(llticiacie.

Finallllenle, souhe-iw qlle d fud,ll11il du lJO
\u CI'ÜSU nüu pll~sa\"a dt~ ('cnlo e tl'illtn mil
libt'HS esterlinas! '

O pamllelo qll~ rOIl l'uzer dú tl111U jusla ideia
das le\"iandades C illcullseqtlencills dI) gellio
fI'AIlCeZ, po\'o ali;'ls fulmil'lweJ. JHll' outl'il"
gl'l.ltldcs qualidades lj11e o di..:tingUE'l11, ape
zal' de SUl' ill)je tllodu \'ilul'l'I'a.ln I' dept'illli-
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lo lia ad,'el'sidade: justo casfigo dos exces·
tiOS referidos!

Um despota, sem dotes alguns ('eCommen
daveis, apezal' do seu titulo de Pai lias .Leltras,
(Iue a lisonja lhe dem e 11 histol'ia lhe canser·
va, mais POI' orgulho e l'jvalidade do que por
outra cousa, declaro a guerra á outro despo·
ta, lIão menos orgulhoso, e n' uma campa
Ilha de D. Quichote, em que não solTt'eo se
não derrotas, Ó feito pl'isioneil'o, e como tal,
levado para Mndl'id, d' onde só pocle sahil' á
clIsta de um leatado onel'OSO. Mas, como
n' uma cal'ln escl'ila tt sua mãi, el1e dissera
que Tout élait lJerllu, fors l' honneut'! palacoa
UH pl'Opl'ia do gosto fl'tlncez, ficou o despota
sendo chamado o Rei corU; e c/walleil'o; e ii
h'oco destas frioleil'as, não lhe tomurão COll

la do h!es campanhas desastrosas e não o
~hamarão o !tomem de Ptf.Via.

Agora, porque um homem, justamente cele
Iwe pOl' suas eminentes qualidades e pelos
muitos beneficios que legou á humanidade,
em pal'te, por erros seus e de Ollti'OS, e em
parte por força das circunstancias e do tempo,
pl'csidio a uma grande catastrophe nacional,
de que foi elle 11 primeira "ictima, é all'oz
mente insulbtdo, calumniado e chaRliio·no, pai'
dcsllrczo, o Itomem de §cdau.

Pal'a som·cl' Ião gl'ande inrol'Lunio, só ullla
ühlla temperada no heroismo dn fé, c Na
11ole,10 a linha, tanto em religião, como em
politica. De ninguem se queixa, á ningucm

"..
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aCCU::ilt, lião se moslta impaciente nem ollen
dido J e só espel'u a sua defesa do tempo. que
Ludo explica e esc1al'ece.

Sol.> O peso deslas hUlUilh,açôes e dissabo
res, em que os males da patria o aflligião
mais do que-os IH'Opl'i05, Ucos que lhe lê lia
conscieuaia e é muis jW5Lo do que os homens,
perdoa-lhe os CITOS e o fortifica contra o jui
i',Q iniquo (los seus compah'iolas.

Um gnlnde po\'o, aonde elle fóra buscaI'
asylo e amplll'o, I'ecobe-o com H'luellas de
monstrações de syml'athia e respeito á que
tem jus ti desgl'açuj e a opinião publica pc&
te povo, ulilis insuspeito de ulTeição aos 130
napm'tes, "uie mais do flue a de todos os ou
tl'OS POW.lS, pelo seu I'econhecido bom sem;.),
jusliça e in<lependencia.

Com esta hr.spilalidade. os lnglezes lhe pa
garão um elevado sel'viço que lal11uem lhe de
,"ião, e foi, o tér elle I'econciliado as duas
gl'andes Ilações eUl'opeas, nté aiJi di"ididas
pOI' fl'i\'oh\s rivalidades, pOl'qu.e os gl'i.lIldes
estadistas ni]o tem adios nem prevenções e
ludo sacl'ilicão 30 devei' que lhes incumbe,
de pl'omoverem o bem commum.

No dia nove de Janeil'o, deixou fie cxislil
esle homem celebl'O, que OCClllJOll pof' vinte
annü:; 11 aUellf)iio dos ~eus cUlllempol'antlOS J l'

á. cuju l'eillUc!O se ligão os acontecimentos
mais extl'tlol'dinul'ios deste seculo. A epoclla
em que lhe coube Jil'igil' os destinos do [tran
ça e da EUI'Olla ja fui lalvez algum tanlo se,'o-
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dia, l)ol'cjl1e hoje os successos (Iunsi que se
llntecipão. Vinte annQS antes, a~ cousas se
tel'ião passado de Dlltl'D modo.

Como quer que seja, niio se lhe podem ne
gai', gl'rmdes talentos, ideias generosas, amol'
á causa dos povos e ao bem geral da huma
nidade, como altamente o attesta essa carta,
cheia de nobres sentimentos, por elle dirigida
ao OlaI', sobre o que se passava na Polonia,
e que poz termo ás aLl'oeidades da ultima pa
ci ficaçflo.

Ainda nenhum soberano, morto no exilio,
,'ccebeo dos seus hospedes Ião. honrosas ~Ie

monstrações de apl'eço e sentimento. Sessen
ta mil pessoas de Iodas as classes farão prd
sentes. aos seus f'unel'aes, e a COIOSSlll melro
pole da riqueza e do commercio enCCI'I'DII-SC

por Ires dias.
Entre as c ommissões presentes, duas sobl'e·

tudo muito o honrarão, e forão, a que l'el)l'8
sentava o exel'cito italiano, em testemunho do
reconhecimento na~ional, pelo muito que lhe
flevia ri ltalin, e a dos operados fl'3llcezes,
que lhe depositoll Rolll'e o atande uma c.úl'ôa
de perpetuas.

trai foi o homem contra (Iuem lI'lllto se tem
l1ito e escl'ilo nesles ultimas t.empos, e á fa
val' de quem ouso levanl:H' este limido pl'O
testo, havendo a cOI'agem pal'a isso necessa
ria na vOz 11ft conscieLlciu.

Possa este uesautol'i'l.ndo exemplo de um
escritor obscuro Sel'\'il' de signal de I'edem-
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do!). Assim, aquelle ii cujo inimIgo succede
um mal diz que foi Ocos que o castigou. As
sim, aquell' outro, á quem um mIJinha foi mOI'

to pOI' uma desgl'aça, diz, resignado, que lhe
cumpre respeitai' a vontade de Oeos: de mo
do que tudo quanto o.ccorre no mundo,
bom, mau e monstruoso, é tudo obra de
Ocos!

Outra loucul'u dos homens é CI'erem, na
fortuna, nu sorte, no destino, aos qURes altri
huem lodas as suas ,'coluras e infortunios,
fazendo deUes agentes sobl'enatllllaes, de cu
ja vontade dependem os bons e maus sne
cessoS' da ·vida: cl'caçôes phantasticos, s6 pro
prias de povos' rudes e idolatras; espccie de
I'etichisrno Oll de manicheismo, que a l'ozãOres
clarecida não pode admil.tir.

Se houvesse boa e ma fortuna, não poden
do eUaslser a obra de Deos, necessariamente
serião a obra de outro ou outros agentes so~

hrenatlll'aes, dotados da vontade e do podei'.
.Entretanto, ou esteS' genios obrassem inde
pendentes dn vonl~de de Deos, ou pai' sua
influenoia e consentimento, serião sempre en-
tidades absurdas e- incompati\leis com fi jus
ta ideia que fazemos do Ser Supl'emo: no
pl'imeil'o caso, pO'rque destTuirião O dogma
do mt)llotheismo, admittindo-se que hO"U\'8S:

se cousa alguma independente de Deos, o
qLle sel'ia' o mesmo que ella deixar de ser
omnipotente, e na segundo caso, }Jorque des·
truil'ião 01 attl'ibuto du sua eSB'enoiar e ne·
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cesl!uriu bondade. admiltincio-sc '1U3 clle
concorre se para que uns fosseuf felizes e ou
tros infelizes, por mera "onladt~ de capricho
sas inOuencias.

Oppãa-se de mais.á esta absurda lheologia
a pro\'idencin, <Iue tão benefica e solicitamen
te ,-ela sobre todas as cousas; O que exclue
8 inlervelu;<lo de oulro~ poderes na·obra do
Cfeador.

Enlrewnlo, dà?-5e fre<luenlcmellte na yida
exemplos (ses que lentão ou induzem natu
ralmente á crer na fatalidade, e npresenlão
uma ordem de factos fa\'oru\'eis e cOlltl'arias,
Uio uem encadeados, que eu renuncio ii que·
re-Ios aXllhcnl', pai'que, cm oonsciencia o não
podada IlIZCI',

ComLlIllo, 'cglU'o das ideias que l)I'ol'esso em
theologia, não dm'iclo cl"er que todos estes
ructos um; silo mero efTeilo do accnso, outros
;l COnSf(IUeucia lDorill do genio e indole de
roda um_
~ão lia ninguem que em sua ,-ido não sejo

lestcOlunha de mais de um e;\emplo admira·
rei do aceaso, produzido á sua "ista, e por
lul forma, (Iue fôra impossh-el consegui-lo
l)Ür effeilo da ,'onlade_ E f:e isto assim acon
l.ecc ã 1"Q~I}eilo de um só fado, IDAis lacil c
rre(IUcllteluenle acontece"', 1K'lu casual com
binu,o;lo 011 coincidencia de oTuitos, proce-.
dentes de cnusns di\el'Sos_

Todos os factos (Iue se dão no mundo eu
os considero elernamente encadeados, aindu
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que uão pl'edispostos, c é pOl' isto que ado·
pto o accaSQ põll'U explica-los, e I'cgeito o fa
talismo.

O mais pel'tence ao genio e cal'actel' do in
dividuo, com os {(uaes qunsi sClllpi'e estão de
accordo os factos da \!idl.l, embol'u eltes pa
reção estl'anhos e só devidos 00 capl'icho du
SupJlostrr fOl'tuna.

Por via de regra os homens mais capaz.cs
de vh!el'em cont.entes e satisfeilos SOlO os do
tados de um gellio alegre e expansivo ou de
um ctu'acLer CllCI'gico e I'csistente. Se á qual
qUeI' destes sobl'cvem uma conh'/H'ieliadc ou
infortunio, elles 11 ..10 se abalão com isso, espe
rando sempre melhor forTuna; c como os
bellE e os males andHo rnisl.ur'ados ao acaso,
nesta lotei ia, ganhão hoje o que IIm'derão
hontem, e encontrão úS vezes lances tão afor
tunados, que fazem a inveja dos outl'OS.

O contl'al'io succede á aquelles fi quem a
natureza dotou de exagel'ada sensibilidade
e imflginação, O menOl' maios abate e .elles
fl'aqueão sem resistir, Tomão-se hypocondri
cos e ul'l'edios e I'actlrnente se pel'suadem
que o destino os persegue. Uma das vi
ctima~ destas prevenções, filie snccumbio aos
'Iinte e um unHOS de idllde, lastimava-se com·
sigo, dizendo: Qlt' its SOIU mulllem'c/lx cell,V

qui sultl nés nlalltcltrcux/ '
A vida é Ullla acção continua de passivida

de e l'esistencia. Sem esta, ella se desequili
bra e o homem fica I'eduzido ii mel'o pacien-
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le, á quem tudo rai mal. É por isto que la
'diz o adagio: Faze pOl' li, que o eco te ajudará.

O melhol' ul'gumenlo conh'u o rutalismo é
que clle seria a conüemnaçào de DeÇls, e um
al'~U01ento desta ol'dem faz desuppl.ll'cccl' to
das 118 hypotheses que podessem conduzir ...
semetlmnle conclll~ão.

Os (Ille cl'êem no fatalismo fazem dusiu crell
ça um ponto de fé, tanto peja necessidade de
o UCCOlllllloc!tu'cm logicumente á l'eligilio, úo~

mo principalmente PUI'U achurem nclle o COII
solo espiritual á seus males, l'cllloypndo"(lc
si a l'esponsabilidadc' d~ que o::; I'l'0vocas
sem ou para alies COIlUOI'I'csselll, ê lan illldo
os fI conta do H.cguladol' SUpt'emo. cujos de
!','gnios ninguem j)odc pcnctl'aJ'.

E O caso é que, não sendo o fatalismo um
131'1'0 damnoso, pOI' nilo arrendei' essencial
mente as gl'(Indes vCI'dades tlJeologic.as, po
de-se considera-lo um 01:1'0 salulHI' c benetl
(;o,?!'uzendo-nos acceitar, como inc\'ituveJs, to
dos os infol'Lunios que nos :ombl'erell1 na "ida,
e alliviando-Ilos dos cuidfldos que nos traz o
penSill' 110 futuro. ~.

lia lima especie de fatalistas que só 11L1l'ibll
em á fOl'tul1u o que lhes "em de mao e ar
I'ogão a si o que. lhes rem de bom: pl'esum
JlÇ'.ão sacl'ilega e I'idiclllu, que raz de Dcos o
pl'incipio do llIal e delles os ugentes do bem,

Lilfontaine, foliando desla seila de fatóllis
la~) <''I'itica-os, com ól sua cosllllllada philosu..
phiil, neste:; dOIl:) Ve1'50S;
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Le Ut 'n /WIlS le {(liSOIl .. l mal c' ('si la, fortune
01 q, lO :jrmr rai 011: l,: de lill tOUjOltl'S tOI'f7

h0Il1"1I1 ITa:> I ~\,ja- eu") qu lhe dj ta
a razà a CfJllSeien ;iu, em qu I' r ad13l' 110:-
b 'I) • male LI' vida CI ' mpl m nto tinal do

li d sti 11 ,f) ~().. ",Ia L hl' o II m d to 1
pUI' l·j- Ião :aoia' e ju lam Ilt COlllbillildli!s,

qu I'C\'elàl a ulm· I' 'aliclade j II amol';
111 a , b 111 I' ai o h lU d filliti,'o o bem 
t rIJo. qu> II ullol: II fÓI" l' eOIlLin a n
eia, da \ ida, J~:k' não o ti V')111 'bu' ai' aqui,
p I'qu II . o nil d ,tinI U pHl'rJ ti t ITil.
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Feui\leL El'guco·sc o pano, c como nppa
recesse, fazendo o papel de ... uma nova
acll'iz, em \'ez da legitima pl'op"ietaria (h~lleJ

.bem prendada joven, que tantas vezes o I'epre
sental'a com l'am el1ge.llho, perante o mesm..o
auditoria, que, Mthós'iasmadoJ 11 applnuclia,
moveo-mc isto {\ snbcl' n cansa da suu allsencia.

l'fcn Deos! ella estava fi e;xpinH'! fOI fi raiaI
noticia que me del'ão. Accommeftida, na vcs
pCI'a, de lima rode congestão cl;ll'el)l'al, Illlll
ca mais l'eCObl'ClI'U os scntidoSi e el'a alli su
hstitUlrla, qunsi (iue de impl'oviso, pOl' uma
actriz secundal'Ís, por não ter sido I)O"Ss;vcl
ndinl'-se o espcctaculo. to

NãO tinha pOl' essn moça mais do eple aquel
la afTeiçào e sympalhia que inspil'a tudo quan
to é bello e excellcnle, pal'ticulfll'mente nluma
mnlllcr; e com lucia foi tão intimo o pezar que
cansou-me a triste nova, que nào pude con_
tinuar a assistir á opera. O estar presente á
um aeto de disLl'acçUo e pl'azer seria n' es
se caso um desacato ao sblemne sentimen_
to que me dominava. Só os egoístas e as al
mas baixas tem o direito de se thostl'flrem
indilferentes ás desgl'aças alheias; mas esses
rniseraveis lambem não <lcllão quem se dõa
dos seus inforl.llnios, e todos olhão-nóS: com o
desprezo que mCI'CCen1., .

A minha imaginnçiloJ propensa ás orgias do
horror e liabitundll ú quehl'lll' o sello invihUi·
vél das campns, .pnrl1 sbrprcndel' o segl'edo
cios mOitas, arrojou lógd alli em scena o cs·



davel' inanimado da insigne artista,' no meio
dossells companheil'os de hontem, pf\l'A (er
o horl'ivel gosto de compal'ar esse COl'pO
I'igido, inerte e desfigul'udo pel~ morte, de
que agora todós fugirião, dom essa Cl'eatllra
toda vida, toda gl'U as c sentimento, cujo
corpo airoso e nexirel se pl'estava áS mais
cn..:onllldol'HS posturas, cuja physiollomia era
t:1o animadl) e eXlwessivu! cuja YOi: era t,io
pura como II da harpa! e cujos olhos er:1o
tudo (llUlnto se pocha desejar dellesl

E t.odnvia ell el'a talvez o unico que ahi
estava com o pensamenlo occlIpado della, ou
ao menos tão penalis[l(to do seu IIl'em'atul'o
passamento! Assim é O mundo, e felizmente
assim Oeos o fez! Não pude mais conSel'\'81'
me ahi,.onde tudo o que se passava só ser
via para aggrllv81' a ntlnha indisposição d' es
pil'ito.

Nunca a mOI'te produz tão lamentavel cm~ito

nos animas, como quando alçaI a mão ni"eln~

dOl'u sobl'e as cabeças elevadas pela l'Ol'tuna
Ou pelo genio, pOl'que fi morte é o nada, fi fOI'
IU118 é tudo 80s olhos tio vulgo, c o genio é
D. glol'ia, a lrnmol'tnlidude aos olhôs dos pou
cus que se-distinguclll: do vulgo. 0 loureil'o
c o cypl'esle não podem prosperaI' no mesmo
terreno, e por mai:r YiI'ente que seja o pl'i
meiro, C1'csta-o o ar peslilento das necropoles.

Que novOS mundós, que novas galas e opu
lencias se mani~s'l1l1'ão á alma rto s.eu1lr'ansi
to (feste in~ra:to globo p'a1ra' o mUli'do irtéogni-
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lo á que ellu aqui a~pil'a) pOI' 1I1aior \'cnturu
fie que goze o ~olTlem! Quo\ lião sel'à a sua
SOl'pre~a c inconcclJivei .iul~ilo ao ver de per
to todo ess~ infinito de maravilhas que slIl'gi
J'ãO do nada, áo ~i.mples quel'é,' do Ouwipolen
te" cujo e~piriLo era levado so!we as agulls!

E se ella isto pI'esenLe, pQrqllc illn'emQs <le
temer a morte ç lamentai' tão amal'ga~nente

0$ que nos precedem nes:-;a feliz jrallsmigra~
ção? Nesta pal'te acho mais 1'00soa \'rcis algulls
)10\'05 barbaras, q\lC, em vez de cal'pirem, res·
tejão a morte dos qUg lhes são C8I'OS. i\las '~s

te harpor á mOlte se explica como urím lei pro·
vide,ncial: lio canll'urjo, seria urna esp~ç:ie de
re"Qlta e um:l olTen$iva ingl'atidão IEIl'Il COm
Dcos, que, se nos deo esla "ido á qlle tanto
n9S apegflmo~, e depois nos pr'i"u della, é

•certamente pUl'a no~ fav.cl' gOZill' bens ~lIpe-. ,
flOl'es.

Logo ao amanhecei', os dobres rios ~ino!;

me annuocia"ão ÇJue se l'ealisfll'a o infausto
passamento. E qt1elll sabe pnl'a quantos esse
dia nflO ('aiOll festivo! Ulln~ r'oIRijO e·ouh'os
gemem; lIns nasc~m e outros desapp3rccem:
tal é o constnnte pspeclaculo desta vasta CA
mera aplica cujo fim c ma<:hinismo só Df'oS
cÇ)mpl'ehende.

Fui ncompanh~1' o~ I'estos. 1ll()I'laes ela finl.\
da ~() ce,miterill, e CJuaJ;ldo se abl'io o cflixào,
para aspel'gir ° CQI'PO e cobri-lo de flol'es,
5egun,do o CO$t1,]1116 dQ lugar, relançeei UI11(IS

faces "i9Il;1Qeafj, uns, ~(ll.>io') entl" al~el'los, uns
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Jlnrecimento da autonomia polaca foi um
caso mais natural do que se pensa, Desde
sempre esteve ella ameaçada pelas invasões
successiv8s que som'co da parte das nações
barbaras que da Asiu pllssavão á Europa, a
cujas portas a elll:Ontl'a\'iio. Enfl'8quecerào-na
depois os seus pl'opl'ios vicios, e á t<1nto ha
via chegndo ti degenel'a 'io tlesle inclyto po
vo, que roi enh'e os tiCUS lIoI)l'e8 e palatinos
que Gatllel'in8 achou sempre os melhores a
gentes d" sua politica oppl'eSSOI'tl conll'a a
famosa I'!val do seu impel'io.

Perlllaneçu pois a Poloniu IIll SUll "ida ex~

piatol'ia, até que pl'M;n à 1)I'ovidellcia remi-lu
do cUlJliveil'o. depois que el1<.I se hou"el' I'e~

generl.ldo.
Mas. emquulllo isto mio acolll~cel' (e lal'·

gos ltlltlOS tie pa~Sal'flO aindu), cumpl'(~ indu
gHl' se lia justu causa jJa/'a Csse l'~ceio que
in5pit'u o pl'odi~:doso imperio do NO!,te, cujos
limites v:il) do Bllltico ao 111:11' xegl'o c d' f1hi
se éstcndelll ao gl'unde Oeeano BOI'cu\.

/ Sel'a. caso Yil'gcm a r.xiSlencia de UIll gl'au
de illlpel'io, à pai' de IHu:ões rnellOS podm'o
sas, que se possào considel'U1' pOI' elle amea
das? Os qUfll1'O gl'ande~ impel'ios da anLiglli
dade e os outt'os que, cm cpochl.ls poslerio
re!l;, fundurão conquisiadOl'cs harhul'os, I'e~

solvem esta tluestão pela negativa: e se IUI1I
bem parece resoh'e,'oltl pela alil'llwtiva a qUC!l;
tão do justo receiu, lia Ilcsle pOlltu tillsa :1
aprecif,lão das Cil'cullslancias I'clativu~,



Os quatl'O gmndes imperios da 81ltiguidade
fOI'muJ'ão-se peld supel'iot'idode da SUlI civili
sação, com respeito flOS demais povos flue· el
les subjugarãO. Os out.ros que se formarão
na epocha do movimento da harbaria deve
rão os seus tl'iumphos (i supel'iol'itlade rios se
us habitas gllBneiros e rudes, com relação
á povos decadentes, minados pelos Yicios ela
sua pl'opl'ia gl'undeza e civi]jsação.

l'iào são pOl'em as mesmas as l'elações cm
que hoje e!'lú fi Russia com o reslo da soci
edade europea. Se o occi<lente perdeo fi hl'!'
roica Sal'lnaci:1, pal'a OI}JlOl'-lhe, ganhou O
grande impel'io ~e1'manico, que é o podei'
mais colossal que hoje !'e conhece, e ali'8
vez rio ((lIaI lel'ião de passar a!' ho~te$ rio
Nol'le, para irem alem.

.t\ A.IIemanha, impellida pelo genio de Bis
mal'k, não é mais hojro o que el'8 cerca de \'in
te aonos atl'flz, um pDm celel}l"e nas arles
e sciencias, a flue talvez nenhum Olltl'O igua
lasse; mas um povo de ideologos e sonhado
res, como que indiflel'ente no movimento po
litico social e incapl]7, de empl'ehendel' COIl

58 alguma em mateda ele "efofmas da mes
mo ordem.

Presentemente, n vida I) nct.ividade desse
povo está na IWOpOI'ção iJwers;\ do sen longo
e JlI'orundo lelhargo no passado. Emqunnto ou·
11'05 \'iviãO e delil'avão, elle sonhava c mcdi- ..
ta\'8, até (Iue chegou o tempo de acordar e
pôr em pratica o frllcto das suas m('dilações.
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Ou ou me ongallo ou este povo está desti·
nado á Opel'al' g"l'andes e funtlltmenllles I'eror·
mas na "ida e ~onsliluição dos estados, Ka'"
.\lax é talvez UI1'l utopisla e um l'el'ol'l1ludol'
pel'igoso; mas fi sua doutrina é eminenlemen
II' g~llerosa e humanital'iu.

[i'nze!' do genero humano Utll s6 povo ue
irm50s e rederu-\o pela communhào de idei
a!' e interesses é oreal' UIll eVAngelho inter
nacional , rnodado nas maximas do evange
lho clll'istão,

Até ondo podel'à chegaI' a actividade intet
Iectual deste grande povo na sua nova vida
politica é cousa que ning:uem pode calCular.
Deixem-lIo CUIll11l'il' a sua missão providencio
ai e esperemos do tempo o I'esull'ado deUa.

,\ Allemanha é pois um halual'te invenci
vei para o dominio moscovita do Jado da Eu
ropa occidental, e do lado oriental, tambem
o ó a Austria. 'foda a combinação da politica
dos despotas, fIue nté pouco tempo fl'atel'lli
zou, fi Russia, a Pl'Ussia e fi casa d' Hapsbourg,
cessa diante da collisão de raças e interes~es;

e os tres amigos no passado se olhão hoje
como inimigos no pl'esente, I'eceiosos de fe
rit' fi luta que cada um delles parece meditaI'.
., Nunca' mais ha do ·,'el' fi EUl'opa in\'ocarenl

QS despotas a l}I'utalidade dos Casacos COI1
tm os pl'onunciamentos populal'es, fundados.
n{l', razão e na justiça, como em 484U aco.ll
teceo com a Hungria; p(Jl'qll~ os mesmos des.
P!>JI;l:S não tem podido resisti!' ú influencia.



das ideias democl'aticas; de modo que, se
desJlotismo ainda existe, elle nlí cedendo to
dos os dias terreno á lihel'c1nde, e por tal
fOl'ma qne silo os lactos que fazem depois o
direito, em tuclo qU31llo é assumplo de lihel'
dades publicas.
. I!;xum-inando-se n queslãn pOl' outro aspe

cto, tamhem não se pode l'alllll' hoje lia Ru~

~ia, como tiella se faltara ha \'inle e tantos
IlIlIlOS ;-lll'az. H:lla lambem lem acompanhado
o cal'ro do pl'ogl'esso, e taes anltlços lem
<.lado, que filé jR se apresenta l'evolucionaria.
A sCI'"idão lIassoal ja não t"xiste; os moujiks
ja tem direitos; o soldado ja vai perdendo o
cm'aetel' de machinaj a hllrharia usiatica ja
vRi tomando a feição da civilisa~,iio 6lH'O
pea; ja niio se falia do knout; as fll'tes e sci
encias tem adquirido um deSell\'oh'imento es·
panloso; os caminiJos fie feno e melhora·
mentos de toda a ordem se tem multiplica·
do; e finalmente, ja o-gão duque, hel'deiro
do tI"II'ono, na suo viagem instl'uctiva, visita de
pl'efel'encin os Estados Uuidos.

Uma nação destas ja nào se pode chamar
bnrblll'tl, e nem as SilOS aspil'nções poli em
mais ser as mesmas que as dos tempos da sua
I'udez proyerbial. Se Catherina e Nicolao não
podel'üo cumpl'il' o celehre tesLamenlo de Pe
dl'O o Grande, nenhum cios seus successores
mais o' cumpl'Í1'ú.
. PI'esentementc a I}OliticR I'ussiana só se COIl·
sena in"l]SOrll do lado da Asia, pal'8 cuja ci·
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vilisação pal'ecc estar a Russia destinada, eo~

mo conseqllenría natlll'al do muito que sol'
rl'co em outros tempos com flS repetidas in
ra!'ões dos Tartaros. S6 ella} Jl9l' SCI' a ullica
grande potencia meio eUl'opea e meio a!'iaticR,
poderá penetl'aL' nos centros illvios tlesse gl'un·
de continente; emquanto a palote mal'ilima,
rOl'çada pela diplomacia eUl'opea e nOl'te ame
l'icana, I','unquea os seus podos ít inh'oducÇãO
de noros eleiU\mtos que opel'em fi sua 11'3ns
fOl'mação polilica e moral.

Depois. hu de ~lCont.ecel· á l1ussifl o mesm(l
que acoll(c('80 ao imperia ('omano, c ta todos
os grandes impel'ios ftueja não existem. Cum·
l)l'ida fi sua missão cirilisadOl'3, ella cedel'ã
no peso da sna pl'Ol)l'ia grandC7.3, e cada na~

cionalidade seguirá o seu curso, porcluo IlH
I'nças não se conrundem, e tendem sempre {,
constituil'-se ii Il:ll'te, abrindo corninho l.ltl'a~

vez da communhàa univCI'sal, como l)S veeil'os
metnlicoli e as rontes 8ublel'!'aneas.

Existem heje Ires grandes imperias, cada·
qunl delles mais falte e "igol'aso, á que todos
os outl'OS po\"os eslào natul'aimente subordi
nados: o pl'imeil'o, fi gl'ande I'Cpublíca nOI'le
amel'icanu, destinada ii dominar n Amel'ica; o
segundo, fi Hussin, df'!stinada á dominar n Asiu,
e o tel'ceiro fi AUemnnhn, d.eslin~(ht fi domi·
nal' n EUl'opa.

Talvez pareça duvidoso o dominio do g1'3n
de impel'io gel'manico, em visla do estado de
revolução permanente em que 101.>01'0 a EUfl)-
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pa, ameaçada de um ,'erdadeiro catac1isma
social, pOI' essa hydl'8 populnr, chamada d·an·
tes uemo,~raci8. e hoje commUII8 e inter
nacional; que lMiZ em sohresnlto a proprieda.
de e A OrdPIll. o altal' e os lhronos. corno
,tensào OS <Iue deLla ":l1 :wreceião.

Xào !'tCi se ha nisto justira 011 e~ageraç-.1o:

mns. r...omo quer que seja. ahi eSlá fi art..':ão da
Pro\ idellcia, que yela ~ohre li conscn"st:âo
tios eMa(los, e tlue do~ PI'Olll'io:.- elementos dl'
llesol'dclIJ til'J"t uma Il(\Wt ul'dem tio consas.
como do ehaos ella lel. i:illq:~i1'lI CI' nção. Sejão
/juBes fOl'cm os abalos por qlle tenha de pas
SUl' o ))I'escnte. em conseqtwnein dns ,'clc)I'
lllUS tentn<ins c POI' lenlal', II .\llcll1unho, qual
allu hoje se ul)I'Oscnhl no Ut'COJlll~O Llest~

gl'lllllle movimonto social, é fi llnica das grull'
l!es potencia!' elll'OpellS ((ue 10m os nccessa
I'ios elementos pal'a enculIlinlllll' (' suhar "
boa cousa: meditaçàO III'ofunda, experiencia
adquirida com li mh-el'$idude alheia. uma só
ra~'a, credito iutacto, plena confiança na sua
fon:a e I'eCUrsoS e inteira ré no seu de5tino,

Pal'a llrnanisar esta grande m3ehina pol:~

tica. dOI'·lhe impulso e po-Ia cm mmimento,
só falta\lt lima gr"dnue caheço. maior (IU2 a
de Gari s Mugno. Se o primeil'o imperio eDil
slilUiO-~t~ pela e3pada de UJIl fampso guerreiro.
eti(e constitl1e-~e pelo pensame-nto de um fa
moso esludi1:.>la, até l'el'lo telllpo lllal COI1lIJI'C
hentlitlo c julgado, ma::; (Iu"a quelll hoje se
\ollàO lodo,;; [IS eSpenll1l'ilS (It'l'ahidns. r\ 1'81;1.1
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MEDITAÇÃO XXIII.

r\ morte violenta dos dons Lr'ihunos do po
vo, devida ao adio dos patl'icios, ê JlI'ova do
desiquilibl'io dos dous poderes e indicio cei'·
Lo de que a l'epllblica mm'chuva para um pro
xi mo termo desastroso, em consequenciu da
Ineta de mOl'te que ia lI'avul'-se entl'e os <Ious
poderes oppostos.

Importantes successos, sobrevindos, fazem
uma diversão na tendencia politica rios animoso
Os Romanos, senhal'es crneis e rigorosos, lIa
"ião irritado a paciencia dos escravos, que
por duas vezes se levantarão e obliverão as
signalados tt'iumphos. Uma Iluvem de barba
1'05, vindos, II maiol' pal'te, do Cllersoneso Cilll
bl'ico, amealJll til'Ul' vingançl.l da odiosa COII
quistadora d'Js povos. Salvou-a então IIlll

gl'nnde ambicioso, pal'tI depois apunhala-Ia
~em· piedade, em competencia com outl'O
grant.le ambicioso. Vencido este pel'igo, outro)
maiol' ainda, se levanta, na pessoa de Jlithl'i·
date~, o mais I'orlllirlavel inimigo de Roma.

".• <
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da Asia. Que l'igOI'! que extel'llli nio! q lIe mons
tl'llosicincles jll'fllicadfls canll'lI as sngTlldas lei$
da nahll'ezn e os, inviol;lYeis laços do sangue!
Os filhos punidos de morte, por' não denun
cial'cm dos pais e \'ice·vcl'sa! Os mesmos
mOI'los pl'oSCl'ilos, e os que (linda eslnvãO pOI'
nascel'! Pl'imeil'O f'xcmplo de liío ('~pal1tosas

immol'1l1idndes'
.\inda hoje (I nal'iOllfll 011 (I esll'illlgeit,o qlU'

viSIta Roma e chegn ao Cil'c(I estremece de
1101'1'01' e parece-lhe ouvir os gr'itos e lamen
los dos seis mil pl'isioneit,o:'i ahi ill1111olarlos
pelos sicarias do vencedor, cujo semhlanle
enh'elanto não ll'nhio o mais le,-o rons.tl'nngi
mento no acto de pl'aLicfI1'·se ti'ío hfll'bal'a cat'
niOcina! Qlla homem! 11111"' alma! que ('n
ll'unhns 1

Não fnltal'á quem pense que este homem foi
um flngello qne a justiça dirina suscitou d' CIl

tre os propl'ios Homanos, para castigo dl1
oppressüo de tantos povos; POJ'lflle é mania
cios homells fazerem de Oeos o que elles são:
com o que entendem honl'tl-Io e glorifica-lo;
mas eu não posso crel' que, sendo Oeos Ião
justo, clemente e Oxol'[lvel, seja capaz de
exercer a sua justi('fl de um nH do Ião indis
tincto e atl'or.!

Saciado de crimes e de sangue, esle 110·
mem singulal'issimo, que parecia não pnc!f'I'.
viver senão para mnnduJ' e opprimil', tlbdiru
a dictadUl':l, como que afl't'onlando o odio dos
seus inimigos; I'ccolhe-se ú vicio jlrivacla, sem



temer que o jnqllietem, e morl'e depois des
fazendo-se em I}odridão,

Exemplo unico! Um LYl'anno detestado, que
del'l'amal'a o sangue elll jorros e desucatat'a
toda!' as leis divinas c humanas. abdicai' YO

lunllll'iamcnte o poder discl'ecionario (Iue lhe
assegurava a impunidade! .\Jas S.rlla, fi. fOl'ça de
tel'I'OI' e all'ocidades, havia desnaturado os
homens e ell\'ilecido os animas á ponto de ex
tinguir nelles tocio o principio de resistencia
á sua tymnnia. N;1o havia no fundo desse ca·
I'acter excepcional dissimulação nem refolho;
havia o odio patente, o desprezo insultuoso
que os gl'andes Lyrannos tem aos Oeoses e
ii. humanidade: desprezo que, para sei' mais
pungente, elle o exel'cia pela il'Onia fina.

Assim, dellois de Ler feito de Athenas um
nçongue de carne humana, eIle retira-se c
permitte-Ihe que ella se reja pelas suas leis.
.J\ssim, depois de ter roubado os thesouros
dos templos d' Epidauro, de Delphos e d'Olym
pia, elle consogl'a as rendas da ametade da
Beocia á Apl)ollo Pythio e á Jupiter Olympio.
:\ssim, finalmente, depois de ter exercido,
por allL(IJ'iuade pl'opl'ia, 11 mais cruenta di
dadura, alie regeita a dictadura legal que lhe
offerece o senado,

EsLe ultimo facto revela em si um grande
mystel'io dessa alma incompl'ehensivel. Nem
os Deoses, nem os homens. el'ào mais dignos
do seu adio e dtl~prezo.

Se elle não houvesse tido a Mario pOI' COffi4
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petido!', lel'ia sitio um patl'icia I'ebellado,
cOlwel,tido em tl'ibuno, e tel'ia feito em no
me do povo nquillo (rUe fez pelo senndo.

Os grandes ambiciosos nlio tem com'icções
nem ideias lixas. ESposào sempre a causa
contl'fll'ia á daquelles que lhes fazem sombra.
A aclirid3d~ e o rigor que empl'egão em de
fendei' o seu partido. é tudo obra do DI'gll

lho e elo adio pessoal; e pai' isso, em essen
cia, sào todos clleR a mesma cousa, isto é, os
homeos mA:is cQllli'arios ao bem da humani
dade.

Paremos aqui, c corl'amos um vco sobre
fi vida deste homem unico. Quanto mais o
estuclo, mellOS o compl'ehendo. POI' rezes te~

nho querido admil'Il-lo, e OUII'M tantas tenho
recuado espa,'ol'ido.

Estes excessos e desonlens farão o come
ço da longa agonia da republica, e a im
punidade dos seus flutores, prova da fraqneza
em que cahira fi autoridade legal, claramen
te indica,'u que tão odiosa tYI'annia era o pre
nuncio da instituição impel'atoria,

A dictadura usurpada POI' Sylla abl'il'a frAIl
co accesso {I todas as ambições criminosas.
e Catilina. malogrado em suas pretençôes
consularesJ jUl'u vingar-se. destruindo Roma
pelo ('erro e o rogo. Um gl'8nde cidadão a
salvou pela sua cloquencia e enel'gia em pel'
seguil' os conjUl'ados. Agora surge um novo
systema de çonciliar as ambições e forma
se o pl'imoil'o trillmvil'alo ontl'o, Cesal', Pom-
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MEDI'I'AÇAo XXIV.

SalJiJ' o homem du eLcl'Ilidade pela porta da
vida) p3l'a lO"lHll' á ella pela porta da mOlte!
1lue hOI'l'iycl pensamento! que ideia <ltCI'('II
dOI'a! Mas, neste caso, o que sel'ia a vida? Ou
lima tl'iste llltalidade, occasionada por leis
desconhecidas, ou um beneficio incompleto,
que mais yalera nunca lCI' pnssado pela men
te do Crendo!'.

Ueneficio, nào, um \'cl'dadeil'o tOI'mento,
aggl'l.l\'uclo I}clo desejo de bens que nunca se
realiZaI'iãO e (Iue slIl'gem dt' coíllino no COI'8
(:50 do hornem, pura fazel'-Ihe o mal mais
HceI'lJQ.

POI'lanto, ou l)llI'O matel'ialismo em tudo, Oll
lIma creação cuwiuhosa e tyrannica, t'ma
Iluda de um poder som lilllilcs, que só CI'COU
por vUllglol'ia, e tudo fez imperfeito e pere
civel, pOI' um sentimento de egoismo e d' in
veja, que só Iluer' o hem par'iI si P, doe·s~ de
o fazer á OIÜI'OS.

~ é este o Oeos, ii ljuelll se I'ellde tanla 110-
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menagem e ii quem se chama infinitamente
bom? Bom, porque é um tyranno, cheio de
pode!', e nós moas e peccadores, pal'que so
mos as miscl'as victiOlilS 1

Fóm desta hypotlJese, pal'a explicul' a \'idA
c o aniquilamento do homem. pela mOl'te, só
lica o lluüll'alismOJ ja gasto e UbSUI'do, em
que ninguem crê.

Mas, se ludo isto, que é pl'cciso imaginal'- .
se;'1 I'el:ipeito de Ocos, como consequencia
dos males tia "ida e do aniquilamento tio ho
mem pela morte, é uma sel'ie, nào de ausul'
dos, mas de cogitações insensatas, ele diabo
licos delil'ias e de blusphemias sem nome,
deve concluil'-se c ter-se como cel'to que o
homem não salllo do nada, para tOl'nal' ao
nada, mas sim parH l;hegal' á immol'talidadc.

Em Doas, todos 05 attl'ilJlltos são essenci
aes e necessal'ios, apezal' da sua omnipoten
da. J\SS!Ill, é elle essensialmente, elerno e
perfeito, infinitamente sabio e podel'oso, es
sencialmente t:I'eadol' e providente, mfinita
mente bom e justo etc., Ê esta necessidade e
coexistencia de todos os seus altl'ibutos que
constituem aSila ve!'dacleil'u gl'andElza; é pai'
isto que elle é o Sei' Supremo, O Sei' E:tel'llo
e imtnutl.lyel, o SeI' que tudo pode. menOl) dei·
xal' de scr o que elle c.

Conll'a a fOI'ça e evidencia desta "cl'{lauc
só se pode rebella!' o illlpio inconfesso, pa,
l'a o qual não ha I'aztlo, nào /Ja t'uciocinio, lIem
senso mOI'al, sen<io Pl'oposilO male"olo CIIl nc-
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gar e condemnol' ludo quanto é verdadeiro
e bom.

Querer I>ois e~plicar ti vida e o de5Lino do
homem por um Callricho e tyrannia da Oi\in
d~J jll não é ser 1I1lpio. é ser um insensato.
de quem I)eos é o primeiro á compadecer-se.
E tal é 8 sua infinita bondade e Illlsericordia.
(Iue ainda á respeito de:tSes Il~O diminue o eu
amor de pai. nem escasseiío o::, heneficio da
sua inexhaurhoel providencia.

Para fazermos tllna rl-aca ideia do amor de
Oeo~ para comnosco, nâo ti preci"io mais do
que considerarmos n<tS infinitas mugnl(icellcill
da cl'ea\,lio. todas ellas destinados á Jazerem
a~ delicias du existencia, porque o homem é
ludo no mundo e foi o pl'incipal Ilcnsflmelllu
de Oeos, {Iunndo conccbeo a obm e... lupenda
em que le\ulllos toda ti "ida á lJensar. sem
lhe achóll'lllos razão sati faloria :;enão nclle.

Somos e:\.agerados e ingratos em uos quei
urmas tanto dos male:; que 8n~el1J a "ida,
quando certamente lambem gozamos de uma
infinidade de pl'8Zere (lue bem coropensão o
lado doloroso d~lIa. Os male3 slio tão iDhereD
lese necessarios as condições physicas e mo
rae eto homem, (Iue sem elle:o; 8. "ida e o
prazer serin impos-j"el. E 11 dor (Iue no- faz
o bem mais senslyel e Il,'ecioso. Sem ella o
prazer sr elnbúlari8 pda cuntinuidade e a
IIllogiOlU:ão nào tcria estimulos Ilal'a creal' as
snas deliciosas fir ões, filie falem a realida
de dos nossos maiol'es jubiloso..



,\eCI'e::lt:c que, llU Qf'ddllJ dos II)<dtJ~ da rida,
a maior pillte delles ou ó obra do acaso 011
da pel'\'el'sidndc (los húmen:" e illlJllllU-los Íl
Oeos I'ô.'a IInltl lludaeiosl{ lllf'i\'osia, Ou-se em
um caminho fie 1'l.'1'I'f) lima tuUlsll'újJhe IJOI'~

"ivel; fi irnperil.:iH tle Hill {;úlllrrwndanle IJcca
siona Hill naul'.'agio, de tI"e s~o ridimns cen
tenas til' pesslJus: a explosiio de UI'l dÚlJosilO
de 1'01\'01'11 ou tias {'"ldeil'lI:, ti.' unI \{lPOI'
tiil; \OHI' pelos ares 11 IUll gl'i.llJtk nlllneru t1'in·
rülif:es: nll illt'endio (I' uma igreja pel'ecem
de tl'es il quatro mil as~itil.elll(>s. \Iada dislu
aconteceu pOl' UIllI:l COllSf'quf.l.H'ia inevila,('l
da nnturezrl/tUtltllna: ludo lili dc,'ido <.lO acutio,

Um conquistado.' lJal'llHt'O pel'lnitle que se
jão eSmU;!lltlas pela :"lia l'llntllal'ia qualr'ú fUi!
\'irgcns que 11 pUIJIIl'H;üu l'OIlSICI'lliIda tle uma
cidade nlHIHhu'il ii implorai' ii sua elümencitlj
este mestllo hUl'lJHI'l) rnallda assas:sinfll' a cem
llli! pl'isiolleit,os que o emhal'i.l~'av;io; eslo ci
dade tomílda (Ie as:salto som'e lodos os !lor'
rOl'es dn cOllqui!oila; a gllel'l'tl ti\'il traz á um
1'0' u to(lu il especie dt' C'nhnllid:l(/cs; II cmel
dnde, n ambif:flo, o adio e II invP,iu, são
lIma fonle per'enlle de tnillHIt'es d' infol'lulliosj
e Lodos estes males são uniclllnenLe devi
dos á nossa culpa,

Agorn vejamos o que fez Oeos atJui pal'll o
nosso bE.'m. É tão grtlllde nesta parte a sua
pro\'idencift , qne II compt'eheÜSiio humann
mal pode rasteja-Ia. Quantos enculttos só no
aprazivel e Y81'iadissilllO espectaculo da na-
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II1re7.11! no sol. na Infl, Illh ~:-i1'clla:;'t n,} ere·
puscul0 dA Itll'c1e, !ln llr'l'eho! da mllnlH"lIl, nas
campinAs, nCH rnllp.s, na~ llOI'e:5laS, nns mon
tes, no mal', llt)S la~u5. !lUS rins. nas lon
tes, IIIlS flore:;, nos seus perfutlles, nas m'cs,
nos l)llSSill'inllos. lIO :-ell cAnto melodioso!

Quantas uf"hcins 1m \'id .. rampesll'el na ca
ça, na peserl, lUIS viagens, nos rontos popu
lal'es, nos lelOOI'('.S phanlasHros ria noile, !lil

sociedade de pCSSO'lS i1l11ilVpis. !las reslas de
tudo O genel'o, H'lIm snml1l1 ngr;Hhwel e lrall
quillo, na intimidade dn 1"llllliliu, no :-clltilllCII
lo do bello, na ndmil':1çào das 01>1'<1:-:; pl'illlas,
na poesm. na lllll..;ica. na espel'ançil, l1l1 gloria,
no desl'joJ no ,unOl' dll PI'olp. I' f'lllfirn no
:l1ll01' fio sexo!

O llmOI' I Oh! hMllIrn pslc' sr!llill)(,lllo di
rillo, pal'fI C()lllpNI~llr IOdm- os males da "i
da, ::.a elle ro~se rnni!' ilUI'IHlol'l Que ~nlcio!

que jllhilos! '1w'" gl'ahl demencial flue mngi
cos nt'dOl'es! ql1c !'onhQs ~ncanltHlol'e:,!

O IInico dcsejn que o hnlllp.111 nfio PQde I'e~

nlizo.' l1a vida é o (la sua completa feliridadl~,

pOl'qnc elln é in~()tnp.alj\'el com as r.ondi('õe~

humanas. l'ol'lanlo,- a exi!o'lellria !fP. lima no
"a vida é ab!o'o1Jdalllt"tlIC n('('e!'~ill'Hl (' indi!'
pCllslln~l, IHU'!1 qllf' nclla !o'e possa v('rificRl'
esta pl'omessa fpila ú alma, qlle hem sr {1'fI
dnz I1fI univel'snJidaflf' rio sentimenlo e no
nrdol' d(} desrjo.

Como isto se farã. p,b o scgl'('do rle IMOS,
eis a 110ssn cj(,l'llfl ignQI'aneifl.
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A immol'talidode rla filma, e por conseguin
te a necessidade de I1ma lIova vida, é demais
lima conseqllencia mOl'ul dn etel'nidade de
Oeos. Deos ctemo, não pode deixar fie ter
crendo alguma cousa eter'nu, dotada de "ida,
intelligencia e vontade, e essas (IUulidades só
as tem fi alma humana. FÓI'a absurdo Que,
fazendo elle clema a materia l)I'uLa e impen
sante, creasse apenas para "j\'er meia duzia
ele dias 011 de anilas fi cl'eaLura sublime para
quem elle creou tudo o mais, isto é. essa
mesma materia eterna. manifestada o'uma in
finidade de seres c cousas, 4ual deltas mais
maravilhosa!

'.



~IEDITAÇÃO xxv.

Tinha eu ja escrito as duas pl'imr.i1'as medi
tações, e não sabia ainda qual sel'i] o as
sumpto da terceira, quando lima noite, se
guinte á Lio nascimento do Salvadol' do mUlI

do, passando pOI' uma igreja, ouvi cantar-se
a ladainha aos sons de um Ol'gão-harmonico.
Entrei; I1z lima l)I'eve oração mental; levan
tei-me, e para logo HUl'alijo :.l minha atlen
çiio urna imagem de Nossa Senhol'a, em gran
de yullo, diante da qllal se aféiciava.

Deixei acabai' o ameio, e aplwoximando-me
do altar onrle t'sbwu enlhl'onada a imagem
ele Mal'ia, fiquei extasiauo ilf' vel' Ioda ti sua
belle7.;l e perreiç..to I O ,'oslo el'a de uma rOI'

mosma ideal; o corpo de um talhe encanta
tloc; fi postlll'a, a mnis natural (Iue cril possi
vel imaginar-se; as I'DtlpUS1 t;to hem f1panha .
•das e dispostas, que h:wia n' isso o mais apl'i
,mOl'ado gosto.

,Quem foi o nulol' desla obru pl'iml.1, digna
-.de 9CCllll81' lugar n;lS galerias do Vaticano e



do LOUVI't', se ella não l'epl't'sentnsse fi \'C

nel'fInda imagelll dn 'iil'genl ~I:ii de De( S'! Xin·
gnem a sl1he. UllicalllPnle ~e púde dizeI' qlle
roi IIlll polwc imaginario, ~em nomenda, qUE'
fazia imagcns IHII'fi ganhai' a \'idn, e cujo no
me se pPl'lleo pnt'a setnpl'e no \'êlslo rntnlog-o
dos mOI'los.

Esle ai' ele santidade de Mal'ia, alliado á SlIa
pel'egl'ina fOrtTlo:;'lll'n: e!'te sello rlc \'il'gindacte
que o .u'tisla soube rmprimit'.U1P J sào (~ou

S.lS que CSCflll:lo nos prel'eitas e regl'fls du .11'

te, 11 só úbedecem :'t inspiraçiio do genio qlle

as concebe e {'xeruln.
Se a vil'gem de NI1Zal'elh li\'esse l.ido ou

il'o nome, qu{' lião o de Meu'ia, elle fÔl'n in
digno da mfii de Deos. SB I"lIa n:10 fôra tão
helln. nftO serin di~nrl de ter f:.ido fi CSI"JOSfl do
Espil'ito Surdo, n mãi pUl'issinm do /ilho dc
Beos. r~ se n:"Io livcssp sido sf'mpl'c "il'
gemo . _. ! só o pensfI-Io ról'rt linln hlasphemio,
uma impUl'eza sem nome!

A conceiçào de )Ial'j;l é o myslerio dos I1lYs
tel'io';J e por isso mesmo aquel/e de que me·
IlOS se pode tlu\·iclal'. Se llquella que f/li des·
linacla á con('ehel' pai' (1)1';1 do espirilo CI'C,
ado I' não fosse de lima ptlreza illllllfl('ltlada,
seria IIn1:'1 mulher COlllO flS Ollll'us, e lallar'ia
il sua \'oci\çiio: o (fllP em impassivo!. OlHlJ'J
rio DposJ enll'c m; filhas cl'Era, elege fi lima
pal'a um gl'nnde fim J inspil'a-Ihe logo o amai'
da yirginda!le, pal'a dislruhi·la do peccnclo e
faze-Ia digna fia !'UfI missiio. r; .essas pl'edes-



timlllus l'e:3istem ao n(;IO crll'nol e as tenta
ções mllndalHlS, como o amianto I'esisle ao
logo, Tlles 1'01';"'0, pOI' éXf'mplo, ,Ioanna d' t\I'C,
CarloiA COl'dR~', DeboJ'fl, \"clleda, a pytlJOllisa
fi' Ji~ndOl', Silnta CntlICl'inn de Sionllc LJ Oull'i1:;,

E pois, 'Indu, dcstinncia desde sempl'c, na
f1Jentc dl' Deos Pudre, ti Sei' fi lllfli de Dcos
Fllhu) ,indo ao 11Iundo PiU':L 1'f'IIJlI' o pcct:aclo,
nã·\ pudia curwcbo-lo do 111081110 peccado,
Ol,'ll! seI' I~nl ult!ulll lenlJJO de su,! ,·ida e.cpers
fil'i, ~ tal é (I pl'ivilegio de~le augllstissimo
IJly~lcl io, que eUe lllesnlO Bt' l'e\ ela ús consei
olldas, como fi lu% ao" olllu:"

E 'I"fo infinidade de gl'/I(:a:5 1ll.'Slu (;l'callll'i.l
excepcional. g-Cl'lltli.l, \'i\'ida t: mOl'lü elll gra
ça! I( Ucos te sul\"l~, c!leitl de graçll! OSeuhol' é
COlllligo: Bcmtlita ês III enll'f' as Jllulheres, I'

lhe disse o Anjll, aO 1lI11HIlICilll'-lhe que elliJ
s!3l'ifl lnlli do Filho do Altissimo. E pO!' isso
todas as gel'nções n tem chlllllado Bema\'cn
lUl'nda, pOl'quo lhe fez gl'andes cousas. o {llIO
é Podel'oso e santo o seu nome,

Á um L'Ol'a~'fio de lllulllCI' juntou ~lflJ'ia o
de lTIiii e de sonla; e eSSll gl'aça llue ella l'e·
cebeo cm lnnta copia daquellc que é ii fonte
pel'enne de lodas as gl'açi1S, ella a distribue,
medianie fi sua intel'cessão, pOI'lodos os pec
cadol'es, de qllem é a advogada e mãi mise·
r;cOI'dIO~l.I,

Maria é o Ol'lltllllenlu e a alegria da côrte do
ceo, Depois de tel' cumprido li sua missão di
"ina na tCI'I'a, foi gm:nl' junto do seu amildo



Filho da bemu"cnLlII'Hnça devida 80S justos e
aos santos, e plll'ticu\al'lllente li Aqllella que
mereceUI a ineffave1 grnça de seI' a lmii <10
Ungido por excetlencia, cuja encarnaçào I'ÓI'a
annuneiada pelos pl'ophetas.

E qual não !;el'iu o I'egosijo elos incolas cc·
lestes COm a as::;urnpçào de Mal'ia. qUilndo a 'ii·
r';lO chegai' ellLl'e clles !'adiante de glOl'ia e de
belleza! Os anjos, os ptlLl'ial'cllas, os pl'ophetas,
os npostolos, os mal't)TeS, os COllreSSOl'es, as
vil'gens, os Si.lIJIOs, saudal'iío Lollos él sna Rai
nha. Não se ouviàO senão acções de gl'aças
e canticos I'esti\·os. E emquanLo estes 1I'!UI]]
phas se passi\vão no eeo, os hornens, se o
!'oubesscm! deyel'uo CHI'pil' a pel'da da mais
~ingulal', dn mais viduosa, da mais sanla CI'e·
atura que d'entre elles se parlira, pura Ilunca
mais a YCI'em e posslIirem.

lia UIlI hymno subUme, em Arande parte
allegorico, que a Igl'eja compoz, pOI'a ceie·
br'al' os 10uvoI'es da Virgem )Jãi de Oeos. Este
hYlllno, de uma poesia ol'iginalissima, resu
me lurlo quanto mais helio e condigno. em
lin~nfJgem l1umana, se podia dizOL' da E:welsa
Heroina lia peceado.

Beunindo os l.lll'ibul.os de filha, eSlJosa e
mãi ele Ocos, elll.l é ii Bosa mystiea, pOl'que
á belleza corpol'ül I'eunio a espir'itual, de
Sanla Vil'gem das Vil'gens, islo é, fie vil'gera,
apezéll' de mftij é a TOl'I'e de Oavirj, pol'que
foi a liom'a e esplendol' da casa do rei pl'O
pheta, da qual lIesçendeo Jesus Chl'isto; é a
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casa de Ouro, porque naHa não entrou O vicio
nem o peceado, e só morou a virtudE' e a
santidade; é a Arca d' alliança. por ser a pie~

dosa rnedianeim entre Ocos Filho e os 110- •
mail!', rle quem é cl1a, portanto, a Saude, o
Amparo e o Consolo; é a Porta do eeo, porque
pela sua intel'cessiio 6 flue la cnll'ào todos os
peccadol'csj 0 é a Estl'el1a matutina, por ser
"ii' aos homens de guia e nuncia da salvação,
Gomo aquella Bsb'ella é a mensageil'B do dia.

:\ matcl'nidade de Maria resume todas· as
suas excellencias. Dizer que el1a foi a mUi de
Ocos é diZei' que ella foi moral e espil'itual
mente o typo da pel'reiçãO humana. I.!: quem
ollsaI'ia duvidai' da divindade do seu filho?!
«lUulhel', disse Jesus rt Mal'ia, quando.ia estava
pregado na cruz, eis nhi teu filho;» e ao dis·
cipulo qucrido: .:E18 alli tua mãi,ll E poderia
essa consciencia pura assim exprimir-se, se
elle não fosse o verdndeil'o Oeos?

'I'aes (')I'ão as meditações que me suggerio a
contemplação da veneranda imagem, Quando
dei por mim, estava só no templo, O ol'gão
hn\'ia eml1ludecido e a turba dos fieis se havia
dispersado. Heinava um silencio pl'opicio á 01'8
ção, Humedccel'ão·sc-me os olhos, ao pensai'
nos infol'lunios da minha vida; e cheio de vel'·
findei,';] fé e humildade, pedi á Muda Santissi·
ma Cfue se dignasse lançar os seus olhos mise
ricol'uiosos, não sobre mim, que o não mere
cia, mas sobl'e os meus pobres filhos, seus ser·
vos, cujo futul'o tanlo me inquietava,

"





~IEOlTAÇÀO XXVI.

A PI'O\'O mais convincente de que não exis·
le Deos é o que ohscl'\'o na ordem mOl'al do
1ll1111llo, ollde ludo se pnssn no conh'fil'io do que
dC\CI'll Jlllsslll'·se, se O homem russo n leitul'a
de 11m Ocos que sobre clle \'c1nsse.

Se fOI'mos á imaginl1l' o que SCI'JIl o homem
no estlltlo Itfitlll'ol, "!lles flue elle se congre
gasse, ndml BUlOS nelle o ignal tle um hruto,
vj\enl!o errante pelas bl'cnhlb e l'rtlgllras, cm
huscu do Ilasla diario; Ilutrindo·se de fructas
syh'eslres, de raizes, ele carnes cruas e no
jentas ahnmrins; I:mç:mdo·se sohre a sua pre·
50, CI)1ll0 outro qur.lquer animal carni,-oro;
recolhclH.lo-se ás grutas e c.1\'Crn,lS, p3ra abri.
~ar·se das intemperies do tempo; exprimill
t.Io-se Ilor sons agudos e innrtieulados; sem
a menor Ideia do direito nem do dc'"er, awmas
conhecendo a lei nahll'31 da rOlOilin.

Aflui temo-lo nós yjyendo e morrendo neste
miscru\'el estado, por tanto tempo quanto se
não pode calculaI". l\1a~t porque o seu entcn-
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dimento fosse um pouco mais perfeito do {Iue
o dos outros animaes, pôde olle, no cabo de
innumel'os secuIos, dm' um passo adiante e
associar-se em tribus, ou pequenas nações,
qual o conhecemo~ no estado selvagem; 8XOI'

cendo ainda o direito do mais fode, CIll con·
tinuas guerras de sorpreza e d'cxtel'Olinioj co
mendo-se uns aos oulros, com uma voracida
de verdadeiramente brutal; desfigurando-se
com hOI'ri(!os enfeites; mudando constante
mente de gleba; praticando a mais gl'osseirn
idolAtria, e L'egendo-se por US1)S e costumes tão
barbal'os, que muitas ,,"pzos chegão á seI' infa
mes e atl'ozes.

Assim pel'maneceo elle Oll/i'OS tantos secu
los, até chegaI' ao estado blll'lIal'o, fOl'mando
ja f[I'andes nações e govel'nnndo·sc pOI> leis es~

cl'itas e estaveis. Aqui começa o w'ande mo~

vimento do seu cspil'itoj ja os povos se com
mllnicnm e formão II ;Sfflllde rtlmilia universal,
chamada o genero humano; estabelecem-se as
relações commel'cines; ja o homem tenta os
mares, observa os astl'os, invesliga a natlll'eZ:l,
vai pouco á pouco descobl'indo os seus arcn
nos, e deste modo lança ns bases pal'a o seu
futuro engrandecimento.

Todavia, ainda neste estado é deploravelll
sua má condição. Se a felicidade cresceo, foi
para os despatas que govel"llão os povos; para
estes não ha diJ'eitos,só ha deveres e encargos.
Os despotas, os seus ministros e )wefeitos dis
põem discrecionnriamente da vidll, honra e



fortuna dos go\"el'nados; justiça só a tem os
ricos e poderosos; o ouro é o regulado!' de
tuclo; as leis são cruentas o inifJuDs, e os cos
tumes iguaes á ellas.

Ahi vêem-se as guerl'35 al'bill'arias edevasta
dol'us, em que tudo se 1C\'3\"tl á 1'01'1'0 e á rogo;
A oscl'uvidão legiUmnda; as mulheres reduzi
das :l condição de cousa; os sacril1cios huma
nos; as praticas religiosas mnis tOl'pes e absur'
das; eml1m, O homem ninda !lOUCO diITel'en
te do bruto.

Chegamos ngol'a ao eslildo actllal, isto é, fI

idade de Olll'O lia seculo dczcnore, em que o
homem I'ealmente astenia espanlo!\os pl'ogl'es
sos, tanto nas scicncias e fll'tes, como nos usos
e costumes; e comtuclo, ninda nelle BP cxel'ce
Odespotismo politico, tJo fel'oz e ~anguinal'io,

como em I'omolos tempos: ainda eXistem leis
barburas; ninda o rico C poder'oso esmaga o
pobre; ainda o ouro ,"ence ludo; ninda impo
rào os Olaos; aindn a ,'irlude é perseguida c
desp"ozadll, e dt'to,se todos os dias ftletes tilo
monstruosos e il'l'itfllll.es, que convencem de
que o homem de hoje ainda é O mesmo bru·
to do eslado Ilnlul'f1l, quando as paixões o agi-"
tão e domilllio.

Até aqui temos vislo o homem nn SlIn nalu
l'fll misel'ia e fCI'cza, e os Illnles á qlle elle,
ainda no estado civilisado, eslá sujeito, em
consequenria desta sua ill1pel'i'eiçiio. l\gOI'1l
,ralIlOS n.'1' os males (11Ie l'esuftão das condi
çôes da vida social.
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A consequencia ine\'ilavel ela necessidade
do trabalho P;lI'8 o homem viver e gozar, pnr~l

aperfeiçoar-se e au~mentaJ' a somma do seu
b"'lTI estai', é o direito de propl'icdade; mas do
dil'cito de PI'opl'iedade nasce a de~igllaldade de
fortuna, e desta, a opulencia e o lux.o, a misc
ria. e o pauperismo. O'aqui resulta que, em
qnanto uns abundão do supel'fltw, outros mor
rem á mingou do absolutamente necessal'io,
I'aludos de doI' e justa in\'eja, e indi~nados COll

tl'a a sociedade que assim o permitte. foi isto
que molivoll as deplóraveis seenas de canniba·
lismo de que lia (lOUCO foi thoatl'O o centl'o do
mundo culto, a llJlll'ilVilllOSa capital d,l rrança,
(llle em si l'e!'lImin a copia de todos os pro
grc"sos l'e;i1islldos.

E' certo qlle tanto os govern os corno os pal'~

ticulJres se tem mostl'adl> dis\'claclos em soe
COl'l'el' as \'ictiul1s tia Illisel'ia com toda a SOl"
te tio II1stituiçõJS pias e pllilantl'oplca~, gl'aças
á inOucncia do clll'istianismo, á quem jll'inci
palmente se deve a pl'alica d1 êUI'itlade. ~las

tfllllhelll é certo (Iue, l1em por isto, ° Illal tem
deixado de existll' em gl'anlie escala, e que
cada vez hn (Ie ii' á mais.

Esle estado de cousas provocou o pen
samento de I'erol'mas na ol'ganisaç;lo socialj
rna~ todos sabem que, pal'a I'emedial·o, l'e~

COI'l'el'ào os homens á unia utopia iJTcalis<lvel,
á um vel'lladeil'o delil'io, que ameaça destl'uir
a ordem social.

Nesta pal'te, estiio os il'l'uciollaes mais bem



aquinhoados do que o homem, pois que ne·
nhum dclles mOl're de nudcl. nem de lome, no
estado livre: todos tem igual pOI'ç'ilo 110S dons
da natureza; e quando elles sentem a necessi
dade de satisfazei' o venlre, nrlO vem um ler
ceiro dizer-lhes: Aqui o não f~lI'ás, (Iue é
meu,

Neste ligeiro esboço da condição humana,
omitti o falia!' aos males physicos á que o ho
mem esta sujeito por natul'cza,em muito maior
escala do (Iue os brutos, e b3111 assim dos
males momes, que nagellão o espirito, e levão
t"l1t03 infelizes ao desespero e ao sllicidio!

EIll vel'a,llie, que medonho espactilcu\O é a
,-ida! N.l0 ha instante em que, nn fnce da tel'
I'a, se não dê uma desgl'aca, um ca::.o laslimo
50, uma injusliça, uma iniquidade 1 Não ha ius·
tunte em filie a hllmanidade nán ô1gonise e mal
diga a mil sorle! Se fosse possivel consonaI' to
dos os gemidos e clamores que á cada mo
mento se levantào, onvil'-se-Ia IIHI brado me
donbo, um concel'lo hOI'I'isono, que gelal'ia os
animoso E enll'elanto, Deos, á quem elles se
dil'igem, COIl~el'va·se inditTel'ente, elel'llnmen
te inditTel'enlc e lIlexol'Hvel, pOI'que elle não
existe,

Do conll'ol'io, não el'a possivol que elle dei
xasse do inlel'\,il', por motlo~ occnltos, mas
efficazes, ell) cel'los h'unses da rida humana,
como quando o justo é perseguido, o innocen·
te conuemnado, nus gl'andes ealamidades e
des3stres, quando os maos se arl'ogão o di-
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reito de governar, quando um po o inteiro
é am açudo de runde male c,.

E c1emai , e Deo xi te I ol'qne eUe se não
manire ta BO h lU m? el'ia i to mui o melhor
do que cuHar-, fazendo d i u nigma
e uma I le tão impo. i\' 1 le r olver. É a
c1uvida lue a roç a mao n de anil a o
bon . e eu não ei qu inconv ni nt l1a\7 ria

m lue LJ m m oub ao do que tinha
um juiz infallivel para pUDir' pr miai' em
comtu I re tl'iogir a oa lib I'llade.

Em nclu fi nao p o reI' CJII ,um nt
tã rud fTro iJ·o, em u mi fi, qu, m
o II em lbanl at' r p la- n cada
'er d I1lUrt) á man ir d abutre e da
h rena, ]UL um nl lã f r z malfaz j ,que
urna I' alUI' lã mi' favel obl'e qu mi ã
tant mal po a r a bra pr dil ta I ro-
l gida de Deo· d' qui e r z av Imen-
te (n Jui qu tal D não i t I pOI'qu

o"i ti , ,a ua bra fóra lltra.

(

",



MEDITAÇ'\O XXVII.

,tio sei porque se ha de busca" a pl'imeil"fl
lchlde do homel11, pata se julgol' do amo,' de
I)eos p:Jra com elle, e lJiio H idade em que o
mesmo homem, cmunicipando-se da bad.lul'il'l,
aproximou-se de Dcas, pela sua digllidnde C O

opel'rci OIouncnlo da sua illlelligenciu. U mesmo
PI"'O 011 injllstil;n cornmettel'iu iltluelle que dc
SlJpl'eClllSSe IIlIlU engenhosa I1mchinu, ~Ó POI'
que, li pai' de peças subtis e dehcadas, notasr:.e
OUll'ilS rudes e grosSeiril5.

Que o homem tjycsse tido uma idade me
IlOs digna delle, é cOllsa que bem se c:\pli
cu. Não cnh'oll nu mcnle Lia Creado!" faze-lu
um "er completo. mas sim UlIl enle J'acional
e perlecth'e), capaz de I'egel'- e 1.~la razão c
O sentimento: rlifferença profunda. com ((ue
elle o dislin~uio dos anll'OS unimues. 01'<1, seno
do f'sla a condição Illttul'<Il do homem, da
tlual não podemos nem deHHllos tOlllUl' contas
à Ocos, em quem nos cumpre ler illimitadu
confiança, não era uos heI e\'l!.ar que e hu-

"
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Illullidade liyesse fi sua inJilnda, a sua ado
lescencia e a sua vir'ilidade, isto é, que se
I'ealizasse na histOl'ia da vida social o mesmo
que se observa na vida anilllal.

Deos gl'aduou sabiamente o enlendimenlo
humano, nào peJo que clle o fel. no estacio
pl'imilivo, mas pelo que pe,'rnittio qlle elle fos
se no ullimo I1m'iodo do seu desClwolvimen
to. Ainda boje o bometn IIUSCC liio Ul'ul.o co
mo nascia !lO estal10 natural; ll11.ts a inapl'ecia
vol Itel'ança que elle l'ecche da Scicllcia de
tieus pais permille-Ihe saiJer' em poucos annas
uquillo que as gel'a<;ões passadas só podenlo
l'Olligil' em muitos seculos; c lào pl'Odigioso é
este dom da intelligcncia, quP ninguem pode
calculaI' qual sel'{' o estado das tOusas d'flqui
ú quinhentos ou mil annos, PUI'U não iI' mais
adiunte.

Se l) homem fosse em sua ol'igem dotado de
11m entendimento tres vezes super'iol' ao que
Oeos lhe deo, a consequencia seria anlecipar
elle o seu aperfeiçoamento e chegar em pouco
tempo á um estado de sciencia que tl'[lIlstOI'
nasse os planos do Cl'eadol'.

O entendimento humano foi orgunizado de
modo {Iue só podesse desenvolver-se pela ex
pel'iencia e obsel'vaç;1o. Foi uma ccntelha que
Ocos deixou escapar de si, para fecundaI' o
nosSO cerebro; centelha que, Jlropagando-so
pelo estudo, gel'a a 1t11- que illumina o genio
e faz ·nos conhecei' verdades espantosas, que a
pl'incipio nos fOl'ão interdictas. Mas, segundo



o pensamento do C,'cndol', este jll'incipio do
flltllro engl'andecimento humano, cfII'eeia de
muito 10011)0 píll'!l fll7.ar-Se lu" e chegar ao e,
latlo em qllo o ycmos.

Pol'lanto, na tia mais l:Onseqllonto do que que
o homem vivesse ú principio elll condições me
nos Y1Jl1tajosns e menos dignas do rultll'o rei
do mundo. )135 q1lel'el'-se pai' islo equipa
I'a-lo aos bl'lltos é Hm paI'alogisruo que n;io
merece seria refutação. O Iwulo nada apl'en~

de de si e Ilem dos outl'OS seus semelhnntes;
nada colligc, nada II'ansmiUe aos seus descen
dentes. Vive e mOITe como nasce, sem pas
sado, sem Jlresente, nem futuro, It ernfim um
accessorio da cl'enção; só o homem é pl'inci
pal nella, porque dOlllina fi ludo mais.

N,io 1m dU\'ida qno as pnixões compl'omet
tem a dignidade '10 homem, e CJue. fluando
ellas impenio J dl'snppUl'er(! a razão, o dil'eito
e a jllsti\'a; mas lambem é cel'to qlle isto haja
~Ó se vê em cilrulIstancins anOl'maes, quando
11 ordem social é PPI'LuI'badn. FÓI'<I de~le caso,
os paixões só podem fazeI' o mal pOI' cxcep
ção de regra, e poJe-se dlZCI' que o homem
esí{l snl'ficienlelllcnt.e gal'antido pela pl'o"idcn·
ria das leis (' n rigilancia fins autOI'idades.

Nem se diga qne, ninda em condições es
Il'Ireis e de ol'dem, n;io pouras \'ezes padece
n moral c fi jnsltça, e vc-se o vicio preferido ii
virt.ude, Parfl que isto se não désse, fora pre
ciso desnatlll'al' o homem Oll lil',H'-lhe fi liher
dnde de sem; aclos. Na l1l'illleil'a hypothese,
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sel'ia fazeI-o tão pBlofeito como Deos, pal'a que
elle não peceasse; e na segul1fhl perdel'ia o
homem o livro al'l)i!l'jo, que é o sen mais bello
predicamento.

Em todos os tempos, e nos paizes mais cul
tos, o poderio e fi riqueza hüo de sempl'e in
fiuit, llOS animos; em iodos os tempos a virtu·
de l1a de ler COI1L,'al'ios e inimigos. Cumpl'e
porem confessar que, nas cil'cunstancias da
soc.iedade presente, é isto de ponco ou nen
hnm alcance.

Por mais flue os pessimislas afeiem fi actua
lidade, não é passivei deixar de ,'econhecer os
progressos espantosos que á moral dos povos
lem lrazido esta nova ordem de ideias c de
faclas, frlIcto das ,'evoluções pai' que tudo tem
passado. Hoje, POI' exemplo, tem-se em mais
eonta a vida do infirno homem, do que d'antes
se tinhn fi de muitos mil. Se o podCl'oso o quel'
opprimil', alli está a sociedade em massa pam
se 0ppOI'. A desigualtJade de condição é com
pensada pela igualdade legal, e para igualar
todas as classes, ahi está a soberania da intel
ligencia e do genio, que é hoje a IInica legitima
e real, Ningu8m mnis sofft'e por' intolcl'uncia.
Os go,·el'llos mostl'ão~se solici/os pelo bem
estnr dos povos, e estes se V:lO nproxil1lando.
para fazerem de tod ... i.I humanidade llI11a só
lbmilia de iI'mãos,

Falia-se muito da pcrvCI'sidndc dos homens
e lamenta-se que sejão elles os propl'ios auelo
res dos maiores males da vida. Não desconhe-
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ço, e antes deploro,cslc antagonismo, que tem
a sua mais Col1lmum ol'igellllla contl'al'iedadc
de intel'e~scs. Mas COIl\'em nfh) VeL' só o lado
,'uim, o prinripio ririoso da lIatureza humannj
lambem 6 juslo "e-Ia pelo que elJa tem de bom
e admi"l]rc1. Lma di.1s suas mais bellas quali
dades é o amor que lodos tem á justiça, ainda
mesmo os maOSj e Qulnlllào somenos o amo,'
do p,'oxirno, que sobretudo se 1'8vela ii vista
dr uma (Iesgl'u<;<l 011 de um grande mal impre
visto.

Bslão agora aqlli val'ias pessoas, olllflJldo-sc
C.Dm J'jralidadc e desconfiança, e até mesmo
com cOI'la manifesta ;lo de mil vontade. Sol)l'c
vcnhn pOI'cm á qualqlwl' delias uma desgraçA,
c toda esta pl'c\'en'.'ào, toda esta malevolencia
desappal'ecerá para logo, como diante dos 1'03

gentes ch:micos dcsapparecem todns as com
binações contra as qlliles elles se empl'egi'io.
Verás como todos se mosll'fio condoidos c sin
ceramenl.e empenhados em soccorl'el' fi ricti
ma. Vcrás como cada 111ll se esquece de si1

para l~ujdat' della 1 li ponto de pÓ I' em risco a
~ua vida, se tanto fàl' preciso.

Ainda ha I)OUCO rio-se UIIl exemplo Ião su
hlime desta nobre abnegação, no caso de Luiz
ViaJe, um dos nalll'l'lIgos do rapoI' \mol'ic/l,
que se pOI'deo incendirldo ni1S nguas do l'io da
Pralrl1 lIa noile de 23 de Oezemlll'o de 1H71 1
indo de Buenos Ayl'os pal'fI l\lonLe\'ideo 1 qhe
encheo o mundo dejusta admiração! Genero
so \'elho! qlle ~e sacl'ifica á uma morte certa



e ftffiicti\'8, parti SUI\'lll' a vida ii uma familia
que na sua Iwesrnça deiJatia-se com as vu-
gas! _

Falias dos males que resllltrio tias condições
da vida social, isto é, tio paulJe"islUo e da
misel'in, que COI'I'oe a !!x.istencia de tantos in
felizes. victimas do cgoismo e do abuso da
pI'opriedade,

Acrcditn porem que nisto tem a pl'incipal
pal'te os vicios da propl'ia consLituiçõo social,
entre os qllaes se noLa, como mais pel'nicioso.
o amai' t1.0 luxo, que se tem intl'oduzicio em to
das ,\s classes. Se os homens 1ll0dCl'aSscIll mais
as exigencias da vida e as limitassem á I'azoa
\"eis e bem entendidas cOlllmodidades, nem ha
vel'ia por um lado tanta cupide:< de ganho e
de dinheil'o, e nem paI' outl'O tão gl'fUlde de·
sigualdade de fOI'tulla. Desta é que pl'ocede im
mediatamente O pllupel'ismo, e fi l)l'Ova disto
está na Inglaterra, de todos os paizes do mun
do aqllelle em que a Jodulla ou a propriedade
se acha mais mal I·epal'titla.

Entretanto, pal'a combater e remediar em
grande pal'Le este mal, que tal\'ez para o futu
J'O se possa evitaI' COJl] instituições mais sabias,
ahi eslá a caridade, ahi eslá a philnnt!'opia, ahi
est{l a lXlI'ter'nal solicitude dos go"cI'nos: tudo
isto I'esultado dos melhoramenlos do l)I'eSenLe
sol)l'e o passado.

'Achas impossi"el que, se existisse Oeos, elle
deixasse de intervi!' paI' modos OCCllltO!i, mas
effjear.es, em cedos transes da Vida humana;



mas que l'cmHtada IOUClll'U vai nesl~ pensamen
to 1 Pois não vê:; que Cam isto ficaria coal'etada
a liberdade humana e seria pl'eciso que Ocos
acuda momento t"stives~e intel'vindo nos actos
da vida, razendo assim interminaveis excep·
ções ii 8uas sabias leis, cujo pI'incipnl yalor c
merecimento é sel'em cllas, alem de jusi.as,
clemas e immutaveis'? Pois se Isto fól'a um
grande defeito nas leis humanas, como deixa
l'iH de o ser nas diYinas, que excluom toda li

idein de erl'o e modificação?
E' vaidade nossa o pensar qlle Ocos julga,

como nós, as COUSllS da vicia, e que encal'a do
mesmo modo os males que nós tanto lamenta
mos. Nolavel contl'ndicção 1E:::;larnos constante
mente á maldizeI' a nossn sOI'le, achamos fi vida
tão má, e entt'et.aolo il'J'ittlrllO-nOs tanto con
tl'a todos os actos que tendem ii pl'ivar-nos
della ! Esta contl'adicção não a commctlc Deos,
que, tendo consciencia do que fez, não tem
na mesma conta que nós, nem os hens nem os
males que aqui nos amigelll, certo de que el
les são transitorios e de nenhum valol' sobre
o futuro destino do homem.

Dizes paI' fim que, se IJeos existisse, elle
não deixaria de manifestal'-se, e que com isto
tudo il'ia muito melhol' no tnlllldo, sabendo os
homens com cel'teza que tmIJão um juiz illl~ll

livel pal'<l pI'emifll' e punil'.
Não era pos:::;ivcl que Oeos se rnostl'Usse

mais sensivelmente do que elle o faz, mani
festando-se tão exubertmlemenle em toda a
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~IEOlTAÇÀO XXVIII.

A l'cplIblica é hoje O sonho dOlll"ano OOS
povos. FaUa-se della como uma novidade, um
progresso do seculo, e n unica forma de go
verno cRpa'./; de fazei' a felicidade social. E co·
mo esta gTovC (IUes1;'iO inlcresse geralmente á
todos, vou Occu)sr-me delln, como particular
mente interessado pela sorte do meu paiz.

O governo republicano nada tem de novo.
porque em todos os tempos foi poslo em pra·
tica, debaixo de varias forma J como o atles
la a judicatura dos Hebreos, as innumeras
republicas gregas, Roma, Carthago, Veneza,
Geno\'o, Pisa, Florellça, as cidades auseati
cas, NO\"ogorod, Cracoyia. as Pro\;ncias Cni
das, a Inglalerra, a Suissa, os TlascaJtas, no
Mexico, 3 maior parte das tribus americanas,
e finalmente, a celebre republica franceza e
lodas as oulras que se lhe seguirão, compre
hendidas .s do Norte e Sul da Americo.

Tres são tlS formas debaixo das quaes se
tcm executado o govorno l'epublic<1no, a aris
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tocratic3, em (lue o supremo poder é exer
cido pelos nobl'es; a oligarcilicn, em q uo
elle é exercido por um pequeno nurncrD ou
por uma familia dominante, e a democl'a
tica, em que elle é exercido pela maioria da
nação.

Esta diversidade de formas ja é prova de
que a republica nada tem de ]lrivativo nem
de absoluto, que assegure o bem estai' dos
governados, e de que esse optimismo que se
lhE: attribue é lão incerlo qnanto são vai'ias as
condiçôes de que elle depende.

llara melhor consegui!' o meuliOl, vou mos
lrar, com exemplos tirados da historia; o re
sultado pratico de todas estas I'ol'mas, á rel'
se elIas satisfazem O pensamento daquel1es
que se persuadem que no govel'llo republica
no esrú de necessidade fi ventura dos povo::;,
e que só nelle pode haver llberdade, mOl'ali·
clade e bons costumes.

Para exemplo da primeira fOl'ma, tomarei
fi republica de Veneza, cujo governo cm exe!'
cido por um chefe vitalicio, eleito enlre os
nohl'eE, e pai' um conselho de tl'esentos 110

tavei.s, a quem o doge tinha de ouvir pa
ra delibel'ar; mas acima de tudo estava o ty
rannico c inquisitorial conselho dos J)();Z, cuja
autol'idade nullil1cllvfi fi acção de to'dos os
oulL'os podCl'es e resumia em si a mais cliscl'c
cionaria dictadUt'a.

O povo só servia para instl'Umcnto da ty
nlllnia dos nobl'cs, pois cl'a excluido de todos
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os cargos ele\'llLlos., especialmente os politi
cas, e se fazin parle da magistratura de pri
meira instancia, nlli esla'"a a QUlfrenlia, paro
PÕI' O \'eto ás suas deci5Õe'=.

Para exemplo da segunda forma, tomarei a
famotiU repulJlica de C:lrlhng"O. cujo gO\-erno
tl'O exerci lado por dons mngi trados supre
mos, chamados sulfetes, de accordo com o
senado, só composto de ricos C optimales.
O \'oto popular só apparecin cm circunstan
cias cxtrnordinlll'ins e no caso de dh'ergcncin
colre os suffetes e o senado. \5 duas familia!',
B:lI'ca e lJannon, absoniüo lacta a autoridade
(' ('\ I'cião um poder senhorial.

NãO süo certamente estas duas republicas
(filO os modernos democl'olns quol'crilo por
nOI'mo, mas sim fi da terceira fOI'ma, ou an
tes, um governo ptll'nmente lIemocl'3.tico, em
que toda a :'lUtoridade emane do povo e só se
ell:cl'ça por elle, com exclusão absoluta de
qlJllcsqucr classe privilegiadas, que a consti
tuição normal do Estado nem legitimJ nem
consinta, como elementos de desigualdade le
gai, de lyrannia e corrupção.

Para exemplo desta tcrceil'u forma, poderia
ell tomar {lUalquer das actuaes republicas
ibcro-nmeril~nas; mas, para provar a boa fé
com que escrevo, tomarei antes a chamada
~l'3nde republica norte·americana, em que
tllOlos fallão, sem terem conhecimento do que
ella renlmenle é.

Sendo desnecessnrio tratar da constituição



de cada Estado, só me occuparei do governo
da União.

É certo que ahi só domina o elemento de
mocl'atico e que o senado só repl'csenta ma
dureza de juizo e experiencia, tendo por uni
co fim moderar e corrigi I' os actos menos re
flectidos da camara dos representantes. Pon
do porem de parte todos os vicias e defeitos
que se poderião notar nesta forma de gover
no, e acceitando-o antes corno modelo para
a constituição de todos os paizes, cumpre ago
ra saber se elle pode ser adaptado á lodos os
povos, questão principal e importantissimn,
quando se tl'3ta de generaliz3L' inslitnições po
liticas.

NãO pode haver elTO mais crasso do que o
daquelles que julgão que todos os povos se
podem reger do mesmo modo, sem attenção
[l iodole, á raça, ás tradições do passado, 30

seu estado moral e intel1ectual, aos habitas
conlrahidos, li influencia local e outras cil'
cunstanciasj porque desengnnem-se os ho
mens que nunca hão de fazer desapparecer
essas dilTerenças com que a sabedol'ia divina
quiz distinguir as nacionalidades. Fôra tão
impossivel sugeitar todos os povos á uma s6
forma de governo, como (6ra impossivel obri
ga-los á falIar uma só linglla e á seguirem a
mesma religiãO.

A raça yankee é uma raça sui genel'is. EUa
herdou da raça anglo-saxonia todas as suas
Sl'andes qualidades, sem lhe herdaI' os yicios,



que Gladstone está agol'u1 á muilo custoJ com·
batendo, á ver se os extirpa, porque não ha
povo mais tenaz em CQnsel'var as suas tradi
ções.

Os Norte-Americanos, dotados de uma acti
vidade febril pal'a tudo quanto é melhoramen
to pratico e positivoJ cH!'eciào essencialmente
de uma forlua de governo que nivelasse to
das as classes, pOI' meio da igualdade legal,
para (Iue todos pddesscm concorl'er livre
mente á obrn do progresso, como elIes o enca·
rão.

Composta fi União de povos de diversos
raças e religiõesJ era isto mais uma razuo de
necessidade pal'a a jib.erdade meio natural de
que ahi se gozaJ Üloto em n13teria civil como
reUgiosa; liberdade que faz desse po\'o, tão
superficialmente admi!'ado! um "Cl'dadeiro
pandeOlonio social.

Pela mesma razão ja consignada é quo o go
vemo deste paiz o{fel'ece a estabilidade e or
dem que se lhe admira J vantagem menos de
vida li. sabedoria de suas instituições do que
Ú inclole nacional Oll á necessidade que ha de
paz, pal'a que o povo se possa applical' ao
trabalho e desenvolver neBe esse espirita em
prehendedor que faz dos Estados·Unidos o
paiz de mais IwofP'cSSO material que se co
nhece.

Sem o beneficio da pazJ os Norte-Ame
ricanos não tel'ião feito tanta cousa grande em
tão pouco tempo, nem a actividade nacional,
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tl'asbol'dando por cima dos limites patejos,
como se ja ahi lhe faltasse em que emp!'egar
se, buscaria sahida nos mais longuiquos recan
tos do mundo.

Entre enos não se dificute politica esteril,
nem os animos se gastão em mesquinhas lulas
de pm'tido. Tudo lellde á augmental' a prospe
ridade nacional, por meio do tl'abalho e da
riqueza, ú som!)I'u das suas instituições cos
mopolitas.

É por isto que a grande corrente da emi
gl'ação eUl'I)pea prefere os Estados Unidos (\
olltl'O qualquer puiz do mundo, porque nhi
acha o emigrante de pl'ompto ullla patl'ia ado
ptiva, abundante de recursos, que lhe pl'OpOI'
ciolla todas as vantagens mnl.el'iaes e politicas,
pal'a elle fazer fortuna.

Mas mililfio ii respeito dos outros POYOS as
mesmas causas, para que elles possão indis
Lindamente I'eger-se pelas mesmas leis? Por
(Iue é que a FI'ança. tendo-se ja pela terceira
yeZ constituido republicana, ainda "pela ter
ceira vez, e não se sabe quantas mais, 11a de
Lornar á monarchia? Porque é que a Hespa
nha, fazendo-se republicana em Feyereiro,
com Lahia confiança dos seus ll'ibunos, alwe
senla ao ·cabo de seis meles um estado de
anarchia aterl'adora ?

Pelo que nos pertence, resla \'er a possibi.
Iidade de sel'mos republicanos,

Perdoem-me os meus concidadãos, se, para
tratar desta questão, como convêm, tenho de
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dl4el' algumas verdades que lhes lião de desa
gradaI', porque, sem esta franqueza, a dis..::us
sãO nrio aproveitaria. Usando I)ois della, come
çal'ei por dizer, em tCl'mos mui claros, que não
oonl1e.;;o um povo mais incapaz de ser repu
blicano do que nós e em geral todos os POYOS

de raça latina.
O governo pmamente c1emoCl'aUco I'equel'

essencialmente igualdade de condição, e esta
depende Illenos da lei escl'jpta do que da lei
natural, ou pai' oull'a da inclole do povo.

OYankee é republicano, porque carcce de
se-lo e não potlia deixa" de se-lo, em razão
do seu genia e dotes natul'aes. Se, para abril'
o canal do El'ié, lhe nào losse licito .incorpo
ral' LIma companhia, independentemente da
acção e ínlel'renção do gorel'no, elle se revol
tal'ia Ou aballllonul'ia o paiz; e pnl'a (ILle elle se
possa confundir e ncotovelnl' livremenfe, na
expansão da sua actividade mel'cantil e indus
triai, el'a-lhe iudispensflvel I'enuncio!' a todas
as fl'ioleil'as aristocroticas e não perder o tem
po, pal'ando poro abril' cu·minho e deixar pas
saI' o rei ou um duque. Em uma palavra, o
Yonkee llasce burgllez, úve bllrgllez e mOl'l'c
burgllez, pOl'que tem necessidade de se-lo.

Nós porem somos o contral'io de tudo isto,
pOI'que, em verdade, não lia povo mais fl'i\'olo,
mais cheio de vaidade, mais desejoso de man
do e mais amigo de disUncçães! E é por isto
que, em geral, todos se deixão COl'l'omper Ião
facilmente pela ãC(;ão go\"el'nallva, mediante a
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esperança de uma patente da gual'da nacional,
de uma teteia para o peito, de um emprego
honol'urio no paço, de uma nomeação de pre
sidente de provincia, de uma eleição de depu
tado, fie um titulo de barão, de visconde elc.,

Á tanto chega a nossa puerilidade á este
respeito, que comal'cas e municípios lia, em
que o 1111lTICI'O le officiaes da guut'da nacio
nal, comprehendidos os reformad.os, é real
mente maior do que o de soldados! E ja pou
cos se satisfazem com postos subalternos; to
dos qUBI'em patentes superiores.

Causa riso e vel'ganha ver todas as futilida
des de que abunda a nossa legislação em ma
teria de titulos, tratamentos, honras e dis
tincçães! Temos até um acto destes, indican
do os postos militares correspondentes á cer
los cargos civis e ecclesiasticos. como. por
exemplo, o de conego. á que cOl'l'espondc a
patente de tenente-cOI'onel !

Se {IUalquer fidalgo improvisado (porqne.
com. as instituições que lemos, s6 os pode ha
veI' de comedia ou de contl'abando) insufla a
um homem do povo 3 este lhe responde co
mo deve, é logo recrutado, ainda que pela
lei esteja isento; e neste odioso attentado tan·
to tem parte a autol'idade que o commette, o
chefe de policia que o consente e o presi
dente de provincia que o appl'ov8, como o
ministro que o sancciona em ultimo CllSO, para
não desmol'alisal" como se diz, o seu delega
do na provincia !
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f; I>or este Yicio da ral:a, Ul!g'l'<l\31.1o por uma
iocljnnc;iio propria e locul pam tudo 'lu30to f'
\à" e o!)[ento.so, que, apeznr dt~ termo ex
cellentes instituições, O direito ('~tá sempre ii
mercê do abuso e do cUllrirho. pela dt.'pt.'lI~

a~llciu \'OIUOlana em <Iue lodos se põem do
ll'o\'crno, por ser elle o grtlndl> dispensador'
das graças por (Iue l,)do~ su~p;rito.

Oe~t' arte tem o execuli\'o clm~eguidoCull..;·
lilUlt·se o unico poder I'eô.,( no HI"f1bil, e de lal
moel.o, (lue nillguem m"i~ IlIr ('ont~sla a pri·
1Il0z111.

lIu muitos annos que li"; rlcir'ocs sâo lima
indigno fuI' U, IlOl'(IIIO o go\'el'no sClllpn: ... "
vcm'c, paln sua escandalosa inl(']'\'('tl ilo, apc·
1.111' das solofJ1nes pl'OlllCSSnS d~ lilJel'dade dfl
volo ljuo lodos os ministcJ'ios frnwlll nos sell~

pl'ogl'oml11i.1s.
r\enhum partido, cm oppOSiC:lio, t1ispllli.l IlHl.i~

O lriulllpho eleitOl'al 80 gO'"CI'no, contentan
do-se com esperar peln sua H'l, 1><1111 1'31;."31'
se na me~ma moeda: e lJo g'1':lIIdc é a ue~·

I'r~nrll, (Iue ninguem mais comp:lrere á votar
TIas mntrlze:;, certo de {IUt.', Otl recusão-Ihe o
,alo, ou, se o recebem, Otroeria por outro.

"ara estes feilos, são mandadus ás IJrolin
cias certos protegidos (llIe' car('cem de fazer
fortuna, os qllaes de ol'dinario s.ão bachareis
novalos, (Ille jll sahil'ão esll'agaJos dns acadc
mius.

D'alltes, quando os plu'tidos (Iindn J'esistJão.
estes cOOlmissarios de elei 'õe~ Clll'l'cião de cei"

>l
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la audaci y lha aria, pal'a dai' m uta O
l' cado' ma d poi qu o pal'Lido onvie
-'ào em I'e onheceI a omllip t ocia d fa to
do ovel'l1O qualquer io pto d mp nha
maravilho am ote o 110nl'o-'0 mandato ba
tando-Ih para i to h ar á lonia c m a
~ ua arta d CTovernadol', pOl"qu encontl'
II lia misera" i e in t.mLTI nLo qll na pe-
1ão 81' pr mudo ma ant lhe 'i'à 01'-

t'erec r para lo tio qu lqu r ni . alem
d t r pI' ident á .'ua di 'p "il?à a oli 'ia
a fOl'ça puolica.

Pou o m z, I pi, 1 vai o filll te, B-

-110 do u trjumpho, d po itar a pé do
amo o loul' conqui ta lo', apl'e otan 10
lhe os nome de lU I'Lo numel'O ti man -
luin, om qu (10 'el no aliá. . p de ntar
na pro p " for tu 11 c •

D'aqui re ulta qu a mara do d pulutl, 8

é empl' um in trum nto do ii do CTovel'DO,
porque quand d pu ado h,:: a á ôl'le
,aL tão r do d [r ten õe 1 l -j 1a,
"a o seu eOO1llJHt ut . qu torna- um I -
dinle imp rtun n1:o u he da aIlL - amal'a
do mini h'o, e o nado mo tl'a mai in-
depend u ia pod - UI P ,;{; o ra~ã da
sua, 'taliciedade.

Ó Bra iJ na hi OL'ia d O" V 1'11 P)'-
lamentar olli rec o epigramma d uma a-
mara uoanirne, como ainda ha ouco ann
acontec o, oh a influen ia do i01m I' I e
tt'an'ad r aabin ! d 1 I Julho uja poJi(i
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corruptol'tl e cOI'rompitla ainda hoje dma e
dural'iI, porqno, no estado em que nos acha~

mos, o peDI' e o !lC!;simo é que prometle mais
dUl'açào.

A camal'a dos deputados é de todos os po
deres politicas o que mais se tem proslitl1iclo
e aviltado á ncçào invasora e usul'padora do
governo, em cOllsequencia da sua viciosa
eleição c rolunfal'ia dependencia, apezal' de
('epl'('sentfll' elln, no podeI' legislativo, o ele· .
mento demoCl'atico, c de compelil'-Ihe. com
O senado, velar na guarda da constilllição e
promovO!' o hem geral Lia nação.

na muitos anoas nenhum deputado é capaz
de pl'0pOI' um projecto ou medida de impol'
lanci:l, sem ter ))I'imeil'o o consenso e bene~

plncilo do governo, sob pena de "CI' a sua ot)l':1
rageitada in limillc. Se alguma opposiçao ain
da apJlUl'ecc no seio desta AUgusta e lIignis·
sima :lssembléa, é unicamente pal'Lidada e
pessoal, e tão pequena, que se torna incapaz
de pl'oduzil' eO'eito; se não é antes a de algum
fogoso e suspeit.o demagogo, de cujo pHt!'Íotis
mo se lem dado exemplos bem vergonhosos,
fIue omitto, para evitaI' odiosidades.

Causa tedio '8 pejo ver as fl'ioleil'8s com
que de orriinRl'io se occupüo os mandatal'ios
do povo. São estereis questões eleitoraes e
pessoaes, de mesquinha politica local e de
opposiÇiio systematica, com que gaslãd o tem~

po e enchem as sessões. Só a discussão do
voto de gmça Orrefece matel'ia pal'a Iros me-



7,.CS ou mais, pOI'que é nelle que se encarni('ão
os pah-adores da opposição, e os jovens sa
hios, que!;e tem lomaflo Ião COOlllluns e lI'i·
"ines!

\s coosefluencins desta dcsol'uem e desi
quilibrio na hal'monin fios I)odel'e- s<io as. se
guintes.

Ha obl'8 de dezoito annas, 11m ministl'o que
tinha mniol'ia segura no senado, querendo fa
zei' pnssal' uma medida na onll'a camara, 011·
úe ncharu 01)Jl0:5i(;ãO, ahi se apresen(n de
cenho carregado, como se fôl'u nm leão. c <Iii':
cm tom de ameaç'1l que o gO\Tel'no fazia dn
quellc negocio quesWo de grtIJinete; c porque
1'0 c1izill qne ella o!)I'(lva oulol'izacio POI' ;:.1
f{ocm, mnis poderoso, filJlninal'ào-se logo to
(Ins as difficllldades, e pnsSOIl n medida como
o (IUCI'ia o gorel'no. E os 1Jrnsileiros, que
não podem resistir ao gosto ele admil'aI' tudo
quanto é ostentação c mando) d'ahi em diante
Iical'ão admirando ao (Iue chamarão t'oftlade
tlt' {el'ro do ministro; e pal'a qll este gosto fos
e completo, inventarào que, dizendo °1110

narcha, em certa occnsião, ;1 este megma mi
nish'o ser elle teimo 0, o minisll'o lhe respon 4

c1er'n: E r. )1. só é que quer leI' esle I)riyilegio?
Esta anedota não ngl'adn tania ao genio

republicano e inúependente dos Brasileil'os,
paI' ser uma resposta bem dada, mas pOl'que
um ministro li\-esse fi ousfld.ia de assim fnl181'
no sen soberano! Cosa nOI~ delta ii" lJ]'osa mai
116 in rima!
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Nesta sepfll'flção, (Ico-so um CITO digno do
registl'ol'-sc.

Muitos fOI'1\O, pai' engano, t1ssenlcu' tenda no
camilO adverso, e quando disto se apel'cebe
I'ào e quizel'ào tOl'nm' atl'al, I1Chal'1\o que o
melhol' era la fical'em, pOl' isso que ti fortuna
la os havia conduzido! de modo que Iibel'aes
estUlTados fif'f\rão sendo consCl'vaclOI'es e vice
versa.

D'ahi pal'a cu ningllam mais se entende em
politica, Pal'cce que a sociedade l)l'asilell'a
convol'teo-se n'ulll bando de camaleões; e o
que se yê todos os dins justifica o qne disse
Fielding, á saber, que um patl'jola não é mais
qOflue um candidato:'\ um lugal'; a politica a UI'
te de o obtel'; avil,tudo co vicio objectos de eon
vel'sação; o I1Hwito-o podei', ti posição, a I'i
queza, c Hsabedoria a habilidade de obter to
das estas cousas.

OUlt'D ministl'o baixou um aviso á um tl'ibu
nal de justiça, indagando a razão pOl'que jlll
gál'a um caso de cel'to modo,

Ainda ouh'o, paI' cerca do mesmo tempo,
estranhou ao supl'emo l.l'ihnnal de justiça 11m

caso julgado em matel'ia cl'iminal, dizendo-lhe
que tinha entendido mal fi lei e indicando-lhe
como o devera tel' julgado.

Oe todos os paizes constitucionalmente I'e~

gidos, o I3rasil é o ullico {file on'erece °exem
plo d' o governo inlel'jll'etal' leis emanadas do
podel'legislativo ede amplia-Ias, nos seus "egu
lamentos, á ponto de ofTel1th~l', não só n clJas,



como a JU'opl'ia constitui 'ão, ainda mesmo em
1ll:l1t"I'na constitucional.

:\ IJI'incipio os UYisos comrHlllhão, no fim
do unllO, um magro Yolulnt~; mas estes ful'lio
gradualmenLe engOl'dando, de modo (Iue che
gUJ'ão ii gl'Ossos e pesados calhamaços, que
fazem as delicias dos legisLas. É luxo subel' e
citar estas decisões, que eu comparo ás glosas
de \ccul'Sio (' Barlolo.

Os advogados, juizes e Il'ibunaes mostl'iio-sC
lão gulosos dellas, que só pOI' ellas se I'e;!em:
quando melllol' fora IJIlllldN-las queimar, como
uma pl'aga eo COl'pO de delicto eserilo da nossa
corl'up 'ão.

Um rufo tle um pl'esidentc. estando uma vez
tl j90ella do seu palllcio, e pussundo um po·
bl'e homenl lIO lal'go, sem lhe til'al' o chapeo,
pl'aticou ti cobal'dia demalldi.ll.-lhe deitai' o
chapeo ao eh rIO por um soldado!

Outro pl'esidenLe mnnda reCI'lÜ8I' um bacha~

I'e! formado, advogado e procurador fiscal, só
pOt'que era opposto ii sua adminisLração, di
lendo que os bachal'eis t(wnmdos não esLaviio
isenLos do l'eCI'lILamento.

rm chefe de Ilolicia manda açoitar a nu'ios
pl't: os, Iines, excusando-se com serem elles
rixosos e tul'lm!entos: e sendo este facto, an
nos depois, I'eferido na cnmara dos deputa
dos, ouvlO-se um-Oh! unisollo, de adlllim·
<;ão; mas (raqui nüo passou u consul'á de tão
gl'8 "O CrullC,

..; esLu$ COlJS3$ se fl.tZelll, sem fi menol' I'es·
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ponsabilidade puta aquelles que as prllticilo.
Qualquer inspectol' de qual'leil'ão, juiz de paz.
011 subdelegado de policia, pode prutical' os
atlentíldos que lhe vierem à cabeça, porque
ahi está o ,"alimento dos seus superiores pa
ra apadl'inhu-Ios. I)elo celebre Ilrinc:ipio de
não desmol'ulisal' os seus agentes e subordi
nados.

Se Isto pOl'em aeontece com os desvalidos,
victimas de taes l)I'cpotencias, o mesmo não
acontece com os tellentes-col'onois, os 00111
mendadol'cs, os I'icos e poclm'os,)s, ainda que
nolol'jamento criminosos, pois quem ousal'ia
pl'ocessa-Ios e puni-los r, POJ' isto, ja eu ouvi
dizer li um esll'angeil'o que, no Bl'llsil, quem
voste casaca não tom crime. O cedo é que
nâo !la dil'ciio, por mais sugl'udo, que se pos
sa julgar entre nós garantido, pois em val'da
de nào /la paiz onde a lei lenha menos auLOI'i·
dade do que neste.

J-1a anllOS) deo-se na capital do impel'io um
lucia sLlmmamenle desholll'osa para a nosso
moralidade c civilisação.

Um illedico, dizendo-se offenrlitlo ern sua
honra conjugal, fundado no testemunho, sus
peito, de lima escrava, desfaz-se da infeli7.
esposa PO(' meio tio llssassinaLo mais bal'·
bo('o e cobal'de, I'esolvido com longa pl'cme
dilação!

Um dia, acnbantlo de janto)', cllama ti vicLi·
mil para o andai' superior, e fechando-se com
ella, rouba-lhe a vida, sCI'rindo-se de 11m bis-
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MEDITA çÃO XXIX.

Temos de no\'o em campo. para decidir·se
pellls fil'mas, n velha questão dos dous ele·
mentos oppostos, tribunato e senado, á que
dera tregons o triurnvirato que se seguira á
morte de Sylla e ã conjuração de CaLilina. O
fim desastrado de Crasso nos desertos da Me·
soptamia não perrnittio que os dons collegas
vivessem pol'1uais tempo harmonisados. Pom
peo, desvltnecido êlos seus trillmphos milita
res, Junça o repto ao f0l'l11iduvel conquis
tador das Gallias, deixa soqwender-se sem
tl'opas na Italía e roge para a GI'ecia, le·
,'ando comsigo o senado e os nobres. A ba
talha de Pharsalia decidia em breve da con
tenda. e Cesar, ao vollar da sua rapida cam
panha) é Reclamado com o titulo de únl1(!l'a
fOI'.

Por agora ficou vencedor o campeão da de
mocracia, sem que com tudo lucrasse n causa
popular, porque o assassinato do dictador deu
lugar á formação do segnodo tl'iumviJ't1to, que
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suffocou a filha agonisonle de Collatino nas
plunicies de Philippos. onde Bl'llto c Cassio
se del'ão fi mOl'Le pelo fel'l'o. desesperando de
puderem restabelecei' a liberdade.

Nem semp"e os homens, ainda os mais
eminentes. pensão razoac1ameJite nos nego
cias puhlicas do seu pai? e fio seu tempo;
cega-os a pnixão e o fanatismo politico, e elles
obrâo fora de todas as condições de ,'calida
de, possuidos de ideias que não podem mni!õ>
vingar, ou com relação ii cpochn -ou ús cil'
cUllslancias de um povo. Depois d'este tel'
degenerado, não é mais a abril do homem
qlle é capnz de o regenerar. Só Deas, com a
sua consummada sàbedoria, pode-opel'ar es
te milagre, pai' meio de lenl,os e mystc,'iosos
processos.

Bruto, Cassio e Catão el'i'ío certamente Sill"

cel'os e fOI'vol'osos I'epulllicanos, que não
pOul}al'flo sacl'ificios pela causa que defendião;
mas, praticamente fallando, elles qllel'lão 11m
imposslvel, que 61'a fazer dos Romanos do
seu tempo os Romanos de quatro seculos
ntl'az, estando elles ja tão cOI'l'ompidos e ha
bituados ti som'er a tYl'unnia pessoal.

Nestas circunstancias, a dictndura de Cesl1r,
homem verdadeiramente grande e genel'oso,
era alé um dom celeste para os Romanos.
Assassina-lo era 11m desagl'adecimento á Pro
vidcIlCiU 1 flue bem merecia SCI' punido com o
nefhndo il'iumvirato, 110 mais astuto ele cujos
Illcmhros n IYI'nnnin Innçou o ferro, pnra não
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levanta-lo mais, até o tot~l aniquilamento do
imperia.

APhilippos seguia-se Accio e ii Accio a con
sagl'ação do imperia na pessoa d' Augusto.
Quando Bl'llto e Cassio se feriào com O ferro
vingíldor da desfol'tullo,:l estatua da Liherda
de cahia do seu pedestal no Cupitolio. Os ul~

timos al'ranC03 da Republica farão sellados
com esse P:lCto infame e sacrilego que fizerão
os LI'iulllviros ! Um soldado brutal, um LYl'an·
110 asJnto e um fatuo, nào duvidarão sacrifi
car os seus prop"ios cOllsallguineos e amigos
ao furor das \'inganças canil'urias! Quando a
cabeça de Cicero foi pregada no rostro, O gri
to de indignação, sulfocado na cOI)sciencia
dos que o virão, echõou na postel'idade, omuo
um protesto contra essas abominações.

Assim acabou a I'cpublica l'0l110na; mas esse
povo, ja corrompido 'nas suas virtudes civicas
c privadas, ainda estava destinado i.Í novas
conquistas e ;í grandes cousas. Forão ainda
precisos muitos seculos pum elle perdei' o cn
racter de povo sobel'ano; e ainda assim, quan
do elle deixou de dominai' pelas ormas, foi
para dominar pela pala\TH, pOl'que á nguia
dos Cesares succedeo o baClllo de São Pedl'o
e ao Capitolio o Vaticano.

Aqui temos a modesta insignia consulal' tro
cada pela purpura imperatol'ia. De todas as
instituições republicanas ~Ó subsiste de faelo
o senado; mas este avilta-se por lal forma,
que é mais um noro instl'llJnenlo dn t.~Tannia
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dos impel'adores, do que uma garanlia contra
ella. Á ninguem esquecerão as memol'3veis
palavl'us de Tibcl'io, nauseado de tania baixe~

za! O povo, pela sua parte, contentava-se
com que lhe matassem a fome e lhe dessem
espectaculos. Na vontade do Cesul' resumia-se
lodo a autoridade e acção governativa.

Abre a lista dos imperadores Augusto com
o sen longo reinado, e, justiça se lhe faça,
eUe que n' um povo livre e moralisado fÕl'a
um tyranno odioso, foi P1U'U os (legenel'ados
descendentes de Romulo um senhor henigno
e bemrazejo, e é por isto que o seu nome in·
dica uma era de prospel'idades pal'u os Roma
nos.

O reinado de Augusto (lislinglle-se princi
palmente pelo facto mais celebre e extraor
dinario que interessa á humanidade, que foi
o nascimento do seu Redemptol' n1 uma po·
bl'c aldeia da Judé,l. Todos os cspil'it.os se
sentiflo vap;amente pl'eocclIpados de um gran
de successo l)I'oximo futul'o. Os poetas e as
sybillas l'alla\':1o de uma nOV8 idade de ouro,
supel'ior iÍ primeil'a. e de uma virgem, que
daria a luz um menino destinado á regene
1'31' o mundo. E emquanto este 01\"01'0[0 se
pass3va no intimo dos animas, o gTancle <lCOI1
tecimento se pl'ep3l'ava na mente do Alli!õ:si
mo.

O mundo pagão começava ti '·acilhu' c ain
da Jesus não era nascido. Rl'a ahi mesmo,
na gl'onde Roma, dila a capilal do Univel'So,
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fJue se e~tahelecel'ia u sócle da nova doutri·
na, ensinnda por clle aos seus discipulos.
Num o mal'lyrio dos dons gl'undes aposto los,
nem a cl'llCllla perseguição, POI' vezes deae
tada, CQnLl'a 0$ neophytos, uma das ((unes
chegou á fazer era nU historia, neITI a carni
ficina dos Cil'COS e [ImphitheaLl'OS, onde os
martyres expil'uvào ás gun'us das fel'as, nem
o despi'ezo publico e a l)I'jyação do rÓl'O, se~

'rITo capuzes de enervai' a fé dos fieis em
Jesus CIH'islo, de impedil' as COll\'13l'SÕes que
todos os dias se opel'avão, á força de tanta
virtude, nem de obslat' o Lriumpho das novas
ideias. Dcos tinha resolvido I'egenerar os ho
mens e (azer da meLi'opale do paganismo a
cabeça do mundo christão.

Como foi possi\'cl que a successão do
apostolado de São Pedl'o podesse formar·se
em Roma, no meio de tantos impossiveis, é
cousa que só pode explicar-se como a obra
de Deos e não da vontade e esforço humano.
O certo é que por mais de dOtis seculos o
ser bispo de Roma era o encargo mais peno
so e arriscado daquelles tempos. Só no reina
do de Constantino foi que eUe começou á
exercer publica e livremente a sua autorida
de, desassombrado de obstaculos e perigos,
porque o christianismo róra adoptado como
religião do imperio.

Aquelles ljlle pensão maduramente nas cou
sas não acceitão factos destes como casuaes,
senã.o como providenciaes. A casualidade nun·



ca produzia efl'~itos maravilhosos na ordem
moral. Só Oeos pode encaminhar as cousas,
em tão longo decurso de 1el11l)0, de modo
(Iue de tantas causns Vil rias e disp<ll'es resul
te um fucto unico, pl'incipal, inteil'umente con
t!'urio ao que se devcl'a esperar.

Conc".!be-se que o pl'incipe dos apostolos,
a quem Jesus Clll'isto escolheo pal'a sei' l.l

pedra fundamental da sua rgl'eja, escolhesse
a capital do mundo gcntilico, PUI'U ahi mis-.
siollat' e estal>elecer a séde da communhão
aposlolica; mas flue o mesmo pensamento ti
vessem os seus succeSSOl'es, que I}el'sistlssem
nell@, que o dal'entles~em como UIU deposito
sagl'ado, não caIU os recursos do poder tem
poral e de uutol'idade rec,mlJecidu, mas uni·
camente com as anIlas fia puciencia e da ré,
é cousa que se não conceiJe como ohra da
inlenção humana.

Neste facto incompl'ehensivel, que excede
os limites da casualida,de, e que ningllem 10m
capaz de explicaI', como a cOllsequencia de
causas natul'aes, está uma das pl'Ovas mais
irl'ecusaveis da divindade do Chl'istianismo. se
della se podesse em boa ré duvidar, depois
de madlll'o exame. A incredulidade e a dllvi~

da devem ceSSUI' onde IhHece a raí'.ão pUl'a
l:iuslentn-Ias, e surge o mal'avilhoso, para di
zel'·lhe: Não irús avante pelo raciocinio.

Como poderá o homem comprehender pela
razão 8(IUillo que é essencialmente incompl'e·
hensivel, como o mystel'io e todas as verda-



des theologicas, que só se e:'l.plicão pela l'e\'6
lação e a ré? A religião não 6 lima sciencl8
que se adquira pela observação; é um ilxioma
que se annuncia a Hlma, c de qlle eSÜI se
convence, sem pode-lo sugeillll' au exume d'l
intelligencia,

31





m;DlTAçÃO XXX.'

Se me perguntarem como é que, apezar
dos vicios que nos minão e do falseamento
das instituições, a imprensa é livre no Brasil,
respondo.

A imprensa é, sim, livre, e até livre de
mais, O que quer dizer que ella não tem p.
moralidade que convinha. E é Iivl'e, p,)rque
seria perigoso aUental' contra ella, e porque
o governo tem o gl'ande recursO da COITUI)ÇÜO
para a desOlol'alisal' e inutilissJ', sem ser pre
ciso compr(lmeUel'~se e 8ft'isent'-se á perder 8
pOI·tida.

A imprensa é um colosso que tem um pé
na EUl'opa e outro o' Amel·jru, com fi face
voltada para o Ol'iente, ÍI qllem parece dizer:
Surge e põe-te <Í caminho! Não ha. em verda
de, influencia, nem mais benefica, quando
della se (az bom uso, nem mais irresistivel
paI' isso mesmo que é universal. Quando, em
11m j1aiz, se lhe toca com mão violenta, ellp
sente-se CQIllO Usensitiva, e communica a sua
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indignaçrw de ,"il'gem que se ,"ê esbofeteada
pelo cal'rnsco á imprensa de todos os pnizes.
Então ouve-se um brndo reprovador, como
a VOz augusla do SlIll1mo pontifice dos lIe
bcos, quando Nabuc.hodonosol' profanava o
gl'ande templo. O cl'iminoso aterl'a-sc, l'etil'a
fi mão, como o ladl'ão que quer esconder o
furto, e roge acobardado dillnte de tão formi
davel resislencia.

Por isso ninguem mais hoje atre\'e~se á at
tal' contra a imprensaj o que se busca é aça
ma-Ia, lançando~lhe fi offa de Cerbero.

Nüo ha no Ilrasil uma só folha que lrale
de politica geral e externa, e applique a sua
justa e ilIustrada cp.llsurn aos aclos abusivos
de todos os goremos, como lhe cumpria, por
que a causa dos po\'os é só uma, e esta é fi

da humanidade.
As que existem s6 se occupão de politica

interna, e ainda assim, Só da politie8 mesqui
nha e partidal'ja, que consiste em apologiar
tudo quanto é dos amigos e malsinul' tudo
quanto é conh'ario, POI' um sysl.ema de op
posição urlificial, impropria do escritor pu·
hlico, pal'a quem a justiça e a verdade deve
ser superior á tudo. É ullla I'eciprocidade con
tinua de verdadeiras miseria .. , em qne princi
palmente campea a opposiÇão.

A imprensa pel'iodica é uma das industl'ias
mais lucralivas que se exercem no Brasil. Sal
vo ral'as excepções, quem funda uma impre
za destas não é com o fim de cumprir a au-
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gusla e 8rt/na mil'são do escritol' publico. mas
sim de erem' uma copiosa yel'lJR de receita pa~

I'a si, uSíltldo dos seguintes meios.
Se, por exemplo, se trata de appHear uma

larga sangria nos corres puhlicos. á pI'etexto
de tal 011 lal melhoramento, ao apostolo do
progresso e das luzes cabe a magica tal'cfa de
chlorophormissl' os (mimos. para que se não
sinta o feno agudo da lanceln. Que prospe
ridades e vantagens vão (}l ahi resultar! O
lkasil rni sei' o verdadeiro plliz de Cocanhe!
E ernqnanto os incautos engolem a pilula, o
espertalhão vai enthesourando a gorda som
ma pela qual prestou esse relevante seniço á
pal.l'ia!

Se se trata de acredita" um chal'latão, que,
depois de ler corrido o mundo, nos apparece
por casa, trazido pelo engodo das riquezas
do paiz e fiado na nossa proverbial simpleza
(se o chal'latão não é mesrllO de C3sa, ))Of{llle

ja os temos em llhunllancia), o discipulo de
Guttemberg, associado com elle nos proven~

los, escl'ove cousas do al'co da velha. Oe
um, diz ser Hlho de pl'elal'os procel'es, que
aulla viajando incognilo, para poder g07.sr de
mais liberdade; de outro, que anda disll'a·
hindo domesticas desgostos; deste, que nos
veio aqui, pal'a "e I' o I'io-milr e as incompa·
l'aveis malas virgens; daquelte, por ter uma
P3l'ticulal' alleição aos lll'asileiros. E Lodos
enes só aqui nos vem, para nos levarem o di
nheiro, "indo·se da nossa incuravel fofice 1
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Um destes Cogliosll'oS cura cephalalgias,
deslocando as cabeças do pl'Dximo. pondo
lhes novas molas e tornando ;1 eoUocu-las no
seu lugar.

Outro veio, por empenhos do imperado!' da
China, fazer uma opel'ação n' uma parenta do
podel'oso monarcha, ganhando pOl' isso não
sei quantas centenas 03 contos de rei~. E os
da tel'ra que se aproveitem, ernquunto pos
suem o milagroso doutor, que dá vista á c~-.

gas, tortos e aleijados.
Este veio como agente dos celebres segu

radores de vidas, garantir' o futuro daquelJas
lamilias que quizerem subscreveI' com uma
modica quantia.

Aquelle é possuidol' de milhões cm tal Ban
co, e s6 veio aqui trabalhar em flIvor da 1'0
dempção dos captivos.

AquelP outro veio trataI' da extracção lLe
uma loteria, que ha de correr em BOllkharest.
arriscando-se os cOl1lJll'adores de bilheles,
pela bagatela de cincoenta mil reis, ii til'fIrem
palacios encantados, I'icas mínas d' OUl'O llOS

Cal'jlathes, deliciosas casas de cl1mpo, magni
flcos brilhantes, etc. ; accl'escentando o jornn
lista trazei' para isso ° mandntal'io cada de
credito do PI'opl'io vay"ode, confirmada pelo
SllZel'ano turco.

A nm destes propagadol'es das luzes conlw
ço eu,.oh ! que homem de talento c de jui7.0 !
que savoir vivre! que geito para altl'uhil' °me
tal sonante e sugeita-Io ao podm' do sen ('n-
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canto! Nem Amphião. fazendo moveI' IlS pe
{ii-as! Nem DI'phea, attl'a!Iindo as fcrus aos
melodiosos sons da sua IVI'a l

Tambem não sei pUl'a' que os homens ha
"ião de ['azar Ião tentadores a esses diabinhos
1011ros qlle gYl'ão pOl' todo o mundo (tolum
cil'cnmit o"lJem) ~ Como é possivcll'csistir-Ihes.
\ endo·os a gente passar Ião provocantes e
ésquivosos, no seu eterno gYI'o!

A imprensa degradada á este ponto não é
um palladio cid. liberdade, é um foco ue cor
rupção, porque converte lima miSSãO nobl'e
11'UI11 ameio mercenaria, e porque cQI'fompe
a opinião publica, onde eleve residir a morali
dade dos povos.

Aquclles jornalistas que quizesscm conS81'
VUI' O seu posto de honra deverão levantal'·se
conll'a estes especuladores descarados, e la
zer com alies o mesmo que fel. Jesus com os
lmercadol'es do templo.

Nem os homens tem mais crença, nem mais
inspirão conJian.ça. Nestes ultimos tempos iem
se visto ns deserções mais escandalosas que
é possivel imaginar-se. nào de homens sem
\'alor nem importancio, mas de homens co
nhecidos e distinctos, que occupão fi pl'imei
ra plana entre os nossOS homens publicos. E
estas cousas se fazem sem descl'edito do indi
\i<.1uo, porque, em geral, todos carecem da
mesma venia. N' uma palnHa, a politica é .pre
sentemente fi profissão ou induslr':a mais lu
crativa que entre nós existe, porque, sem aJ'·
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riscar cousa algulll:). moral e economiC8men·
te [aliando. pode·~e chegar á nrna posição. on·
de depois tndo se consegue l'acilmente.

O podido conservadorJ quero dizer, os es
peculadol'es que se arl'ogm'üo o mando deste
partido na côrte e o tem sacrificado J suas
ambições pessoaes, Lem sido o gl'ande COI'l'U

pLor da politica nacional, pOl'que foi elle o
primeiro que empl'egoll este poderoso agente
para vencei' os animos, e tem-no sustentado
com lInJa publicidade impudente! ~Jas, nesta
feira d'Armenios e PheniciosJ llÚO sei á (Iuem
cabe maior responsnbilidade, se aos que cor
rompem,se aos que se deixão COI'l'Ompel'.

Hoje uppal'ece um orgão das ideias libe·
raes, á clamar contl'a os abusos e á indicar as
reformas necessuriasi amunhan um republi
cano Ú pl'egnr contra a monal'chia e pl'omo
vendo a creu{'.ão de um centl'o {Iue se occupe
de propagaI' a ideia e de planta·la no animo
do povo (pobre povo! que é sempre o testa
de ferro dos ambici050s e especuladol'es !).
As esperanças renascem; a fé amol't3cida I'e

vive; os espirilo!' se alegl'flo, e 08 novos tribu
nos SE' fazem o Christo desta lUJ'ba de crente.:)
resuscitados.

Mas, eis senão quando, o quer que st'ja pas
sou-se no mysLel'io e nas trevas, que vem
petrificar os animos e matar as esperanças I
Contão que os illustl es paI riolas forão \'icti
mas de muleficios e feitiços de um formidavel
encalltl1dor qtle lhes ,!pparecel'a, sob forma
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tão tl'eda e lUz3nto, que Ilão era possivel I'e
sistir-lhe e ... Mas os homens positivos, que
não aCl'ediLào cm feitiços, canUlo a cousa pUI'

modo clivel'so, e em termos tão l'epugmlllll.':-:.
li ue eu não ouso I'cferi-Io.

E ja está isto tão sedi(;o, que, quando ap
pal'cce hoje algulll novo Gl'accho, ningllcm
mais lhe dá cl'edito, pois ja se sabe que o que
elle quer é que o governo lhe de uma limo
nada d'ugua do Paclolo, pura moderul'-llle o
logo,'
o E isto não cusia só a morte moral do paiz;
custa lambem a morle linunceil'a, porque osta
politica de vencer e dominrtl' pelo OUI'O tem
tomado l)I'oporções escandalosas, principal
mente nas nossas relações com os estados
platinas, cujo governo ja de muilo especula
com esta nossa misel'ia c fraqueza.

Pata pl'Ovnr o indilrel'enlismo dos partidos
á l'espeito dos maiol'es intel'esses da patl'ia.
lembral'ei unicamente est!? faclo.

Contl'ahimos aqui 1m annos um g1'ande CUI

pl'estimo com a InglatCl'l'3, o qual servio de
asslllllpto para o jOl'nalismo estl'angeil'o I~lzel'

ao nosso govel'no as mais gl'aves aCClIsa ôes"
de esbanjameuto ou de roubo; enlt'etanto que
a imprensa nacional pouca 011 nenhuma inl
pOt'tancia doo {l isto!

Tornando aI) poccado ol'iginal da nossa fo
fice e vaidade, vou dar della uma nova amos
tra, pal'a vel'-se até onde chegão as consequen
cias de uma opiniãO publica estl'ugada,,.
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Lê·se hoje cm mn jornal: IJ. Os abaixo as
signados, passllgeil'os de tal bal'co, de que é
1Itui digito commandante o SI'. F., f'altul'iãO <lO
mais sagl'ado dos deveres (plJr3se illval'iavel),
se niio manil'eslassem a SUfl publica gl'atidiio
á este cavallteiro de fino trato, que tanto se dis
velou em obsequia-los, na sua viagem de tal
á tal POI'to, ja dispensando-lhes as mais altcn
ciosas maneh'ag que a iodos captivul'ão, ja
proclIl'l.uulo adivinhar-lhes os menores dese·
jos, pell'a satisfaze-los de prolllpto. »

Quem não estivesse ncostumado :\ estas pa·
lhaçadas, lendo esle agl'adecimentú, havia de
SUpp01' que alie era a expl'csSÜO da vCI'dade
e que pal'líl'u da espontaneidade dos assigna
tarias; entretanto que foi o jll'opfio eomm,II)'
<Jante que o andou solicilando e promovenduJ

Oll alguem rog;J(lo pOl' alie.
E hoje ja não se dispensa mais esta encom~

menda. Qualquel' viagem que se ruça, rluvialJ

costeil'a ou ultramarina, é contar com clla.
De sorte que, neste paii';J ele scvp.l'idade I'e·
puhUcana, ja se agl'Uuece publicamente, Clll

desempenho de um deveI' sl'tfJl'ado, aquillo que
é de rigoroso dever!

O noticiarista de outl'o jOl'l1a\ (e os Iloticia
ristas dos jOl'naes são hoje entre nós balol'us
potencias que a si mesmas so constituem, c
pretendem avassalar tudo aoS seus caprichos
c exigellcias I)J o noliciat'ista de outro jornal,
ia eu dizendo, escreve o seguinte, á pedido
do intCl'essado na nOlicia: II Acção fJenerow ()



275

meri/afia! O Sr. commendador ou barão lal
cedeu em favor de tal estabelecimento esles
e nquelles beneficias, esta ou nquella quan
tia, para commemOI'Al' por um aclo humani
tal'jo o fausto nnnívcl'sal'io do seu casamento
com a Exm.:I 81'.3 D. F.. Perdoe-nos o Sr. F. ,
se, cheios de admil'ação pelas suas ael'iscla
das virtudes, damos ao publico conhecimento
<leste helio acto, quando a vontade de S. Exe.
era que elle ficasse ignorado. Factos, como
este (Outl'U phrasc textual e de cunho) não
!'iO commentão, l'cgistriio-se. para hOIll'a e glo
ria daquelles qlle os jlrnlicão. l)

Outro dadO!' de noticias ou despejado bnju.
ladol' CSCl'cye o que se segue: (( S. Exc., o 5,',
F., que, POI' felicidade nossa, se acha hoje r,
testa dos negocios desta prm'incia, dignou-se
hontem comparecei' á tal nelo (oinda que fos·
f;e obl'igat.ol'io). Sua amo\'el pl'esença alegrou
n lodos e com ella duplicon o prazer do restn.
Dios DlILes, S. Exc. havia visitado o estabele
cimento, onde demorou-se tl'es hOI'3S, inqui
rindo rninuciosamente de tudo, com aquel
le interesse e tino raro que lI~e.é privativo.
Bem haja o palel'l1al govel'no de S, )1. o Im
peradol' que se lembrou de dotar-nos com mo
precioso mimo I »

D' nlJi fi meia duzia d' annos esta jaculoto
!'ia Ibul'irel'ill'ia tem-se repelido com mais seis
jll'esillent.es, dos qunes o ultimo é sempre .o
melhor.

c: Hospede interessante, diz outro jornalista
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( qmmdo de (odo não pode dizer iIIuslre, por
que fôl'3 isso comico de mais). Acha-se enll'e
nós o nosso estimaycl amigo e comprovincia
no, O Sr. F., vindo de ..• , onde é empregado
c goza ela maio!' estima e apreço, em 1'8zão da
soa reconhecida intelligencia e I'ccommenda·
veis dotes. S. S. veio matai' saudades do tOI'

rão nalal e de seus numerosos amigos. Nós o
felicitamos, desejosos de que a sua estada não
seja passngeil'8. »

Ora, esle individuo é um refinado e reconhe
cido tratante.

Um sertanejo, victima de algum mandão, dos
qlle entre nós abundão, para desahafar-se I'jos
males e injustiças so'fh·jdns, manda publicar
longe d' ahi uma cOlTespondenciu, pai' elle
assignada, h'fIzcndo ao conhechncnto rio pu
hhço lodos os cl'imes e proezas do tal figul'ào.

A isto acode um úfficioso, POI'(P.Ie os pode·
rosos sempre os tem, e responde, pouco mais
011 menos, nestes termos.

< Passamos pelo dissabor de ler a nojenta
tliatribe, escrita pOl' um tal SI'. f. contra o
homudo SI'. F. (não é menos do que, tenente·
cOI'onel, coronel ou commendadol' ), cuja I'e
putação está {\ salyo dos botc~ de um misera
"cl, que llinguem conhece. O SI'. F., por seu
'nascimento, fortuna e posiçno, é incapaz de
pl'aUcal' actos como os (Iue se lhe aLl,I'ibuem;
e fique cer'to de que todos fazem fi devida justi
ça ao seu nobre cal'8ctel'. l)

Quem isto escl'e\"e não lrala de indagar se



277

são justas as queixas do offendido; só olha a
posiçlio social dos dous contendores, c não
hesita em esposai' fi Cllusa do mais forte.

Um pnd,'c geitoso vai CUI'a!' d' uma fl'egue
zia, e ú custa de estudadas maneiras e afrecta
das virtudes consegue fa7.el' uma pal'cialida
de entl'e os influentes da tel'l'a, com quem se
{Icsla7. em disfal'çadas lisonjas. Um delles co
meça então il escI'ever cartas, pam serem pn
hlicadas n' outros lugares, só com o fim de
exnltar e fazer conhecido ° seu industrioso
amigo, pagando-lhe com isto as lisonjas CJue
recebe, Nessas cartas chama-o elle amalJf:l e
sympatltico, vil'luoso pastor, a nata dos disci
pulos de Chl'isto; diz que os seus fl'eguezes
trajal'ião luto, e choral'ião, como as nympllas
do Mondego a mode de D. fgnez de Castl'o,
se elle lhes fosse relil'ado, e oull'as I)ieguices
desla ol'dem. E o humildo imilador do Divi
no Mestl'e, fingindo.lumental' que assim lhe
devassem as virtudes, resigna-se á soffr'el' esla
doce violcncia dos seus amigos!

c: Ag'l'{ulavel sorp"csal lê-se n' outl'o noti
ciario, sendo noticiador o pl'oprio SOl'pl'eso
(e estas agl'adaveis sOl'pl'esas estão tanto em
moda, (Iue se tem tOl'nado uma vel'{ladei
ra gulodice I). O il1ush'e SI'. F., professol'
ele..... em lal ou tal estabeleciment.o, foi
hontem sOl'prendido, quando entrava pam a
aula, com uma agl'adavel festa que lhe prepaa
"arão os seus dignos alumnos. Eslavão elles
no cOf'tume de em todos os nalalicios do seu
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r.al'inl1oso meslre e amigo o hrinclal'em com
alguma inespcl'ada manif'estaçllo de npl'eço e
estima. lIontem consistia elJa em lhe alTere
cerem um IH'imol'oso ceh'ato ;'1 oleo, collocn
do por cima da cadçil'u magisLl'nl, e cil'cnm
dado de louros e lIe flores.

O digno professor, ao ver alli fi sua erfiHie,
quantlo menos o esperam, compl'chcndco
ludo n' um ,'clance c scnlia-se trLQ pr'ol'undn·
mente abalado, que lhe doo UIll nlul(llc de
nervos, to,'nOll-se cOll\'ulsi\"o r fig Ingrimas
lhe brotul'ão eSJlontaneas.

Oentl'o em pouco, esta deliciosa coml1lo('ão
se havia communicado aos olTel'lantes, e mes
tre e disl~ipulos, confundindo-se cm abraços,
chorava qlln! delles fi melhor! Sllhlime qun
eira! qllO só carecia de estaI' presente 11m no
grll'lh ou 11m Greuze pal'u o l'epl'odnzil'I

Passada esla primeil'u ernoçiío, o jo\'en c
talentoso alumllo, F., pronunciou o l)J'ilhanle
disclIrso que abaixo vai LI'<lnscl'ito, digno fl'Ll
elo das licções ouvidas dos lahios facllndos
cio ilIustrado meslre.

o:; Meus amigos e collegas.
Mais um allHO d' existencia pel'faz hoje o

adorado amigo {I qllem, Pf)l' fortuna nossa,
(:01lI1e inicial'-no~ nos mystel'ios <.la sciencia
humana, dessfl sciencia que se ll'nclllz no si
bilo <.la locomotiva, que devora as distancias,
110 lelegl'flpho electl'ico, cujas mfll'uvilllas são
hoje assumplo da gel'al pasmaceira. E se me
é licito exlcl'Oul' o que penso ....
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o mestre, ar'l"ebalado, não póde contel'-se que
lhe não .confel'i:;5C logo ahi o brevet de genio
o de sablO!

Á oste bello dlSCUl'so seguil'ão-se outros n"o
rnenos bl'ilhantes, poesias etc, .

(i'elicitamos ao nobre pl'ofessol' (lOI' loda a
gloria que d'a'lui lhe resulta. Não 1m mais (!lI O

continuar assim, e o f'anthoon o espera. ~

Oco-se 1m dias Uln incendio que mil dos .iOI'·
nues da localidade assim I'el'el'e.

(A noile passo da, por "Dila de uma bOI'a:
OS sinos das igl'ejas derão o signoI d' incen
dia. EI'A uma casa da "IUl , , . em que elle !se
manifcshu'il. As autol'idade::; á quem cumpria
providencial' sobre o caso l'oruo j1I'ompUJs
em compal'CCCl', distinguindo-se entl'e todas,
O EXlll. SI'. Pl'csidente da IJl'oYinciu (que nefU
la roi), o Dr. Cliefe tle Policia e o Sr. Capitão
<lo POI'tO, ;1 cujas acortadas providencias se
dlJ"c a pl'ompla extincção do fogo.

gntt'e os pUI'liculul'cs que tambcm se apl'c
sentarão 110 lugal' llonllUt1l foi tão preslu\'el O
ulil como o SI'. Ii'. (é um I'icn~'o da lena), de
lodos conhecido pelo seu espirita lJemfazejo
c hUnluJlilario, o qual, complll'ecendu de
pl'Úmpto, o luzendo·se acolTlpanlHu' de dcz f1.1
mulas, lanlo ol'donava, como pessorllrnentc
executava, merecendo por isto a admil'açflo
de todos,

Homens (:IHll0 o SI'. F, I'ccommendlil)-sc Ú

estima e l'cspeito dos seus concídadiios. ~
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No mesmo dia em que saltio isto publica
do I'ecebeo O industrioso jOl'llalisln, denll'o
d' um involuCI'o, uma leill'a de um conto de
l'eis, de que clle Ora devedor ao individuo
que assim elogiara, com o recibo nella escl'iLo.

En/.t'etanto cOl'rião á cmm do noticiadol' va
rias sugeilos, à queixarem-so de terem sido
!ll'cteridos nos louvoI'cs publicados.

Dizia um (ILlO elle fõm o Jlrimeil'o que t.:olll
pill'cecl'a no lugal', Cque tal fÓl'a n pl'ossa com
que acodh'a, que dera lHna topada que o C8
II'opial'aJ dispondo-se á mostrai' o pé, para
I'I'QV<lI' o que dizia.

Dizia outl'Q que elle liil'a o pl'imeit,o que fi
zera chegai' ao logl:ll' do incendio duas pipas
d' llgll<l pal'a apaga-lo.

lJizia este que fôl'U elle qnem com gl'ande
risco de vicia abril'a caminho pOI' enlf'e as
cllammas pam ii' saIY~l!' lima c(,jança que dol'
mia n' um dos ulUmos quartos do cOI'l'el' tia
Ca~a.

Dizia nquellc que ludo quunlo lora :)ulyo tlu
illcentlio á elle se devia.

E como estes outros.
E todos os reclamantes acompanhayüo as

suas reclamuções de modos lao supplices, que
plH'ecia li'alal'-se de lhes salvar a "ida!

O resultado disto foi {Iue no ollli'o dia Sil
ilio, á lituio de 1'l!ctifical}ão, nova notícia, em
que dizia o jOl'nalisln que, pOI' não eslar ain
da bem infol'mal1o de tudo, pl'eteril'a na pl'i
meil'a os nomes dos 81'S, F., F., 11, e F., que
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tambem muito se distinguir'ão na extincção
do incendio, indicando este ultimo boletim os
serviços, verdadeiros ou ralsos, que cada um
üllegava ter prestado.

Isto feilo, anduvão os reclamantes mostran
do a nova noticia, radiantes de satisfação. De
pois guardarão-na, como lima lweciosidade,
para apadl'inlJarem com alia a primeira pre
lenção á algum emprego publico, (l concessào
d' algum privilegio, d' algum titulo honorilico,
ou a algum contrato como esses que só o go·
verno brasileiro sabe fazer!

Que sêde de louvores! que sordido interes
se! que miseria !

Finalmente, de um dos nossosjol'llaes copio
textualmente o eSCI'ito que se segue, padri'io
immorredouro da estllltice e vaidade do seu
aniOl', de que duvido que outra nacionalidade
désse copia, que não fosse a brasileira, Ei-lo.
Leão e admirem!

< O Revrn Sr. Padre ... São tão bellas as
<Iualidades deste excellenle e distinclo pa
dre, o seu modo de lmetal' tão arfavel, que
aquelle l1ue o comprehende não pode deixar
de reconhecer n'clle um modelo de Yirfudes.
Honesto o mais que pode ser um saem'dote,
fiêl às leis ecclesiasticas, inl'atigavel 110 sen-iço
de sua attt'ibuição, é elle um amamento da
igreja bl'a~ileira, como os seus ados dignos de
totla nppl'ovação e a sua bem fundada illustra
ção o comprovüo_ ProlJidade, sinceridade,
elevação de carader, modeslia, prudencia e

36
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moderação, são adornos que o distillguem e
muito o recommendão, e que exultão e pe
nharão o coração daquelle que tem a ventura
de com elle traetal', por seu verdadeiro me·
rito.

Como homem êivilisado e delicado (entro
outros que Lambem o são), na villa do .. ) em
occasião que fui áquelle lugar á passeio, foi
elIe o unico que honrou-me e fez-me justiça,
dirigindo-se á casa onde me achava hospeda~

do, para visilar-me.
Apreciador que sou dos dotes de espirita

deste Sr., não podia deixaL' de patenteal'-Ihe
meu apreço e consideração, pagando assim
um tribulo justo, fundado no merHo e na vir
tnde. D

Limito..me por hoje á estes exemplos, pa~

1'a não parecer que traio desias mísel'ias com
agrado, quando só as publico com {edio e des
prazer.

Nem todos conhecem o quanto estes habi
.to.R viciosus influem na moraliçlade de um po
vo e corrompem a opinião publica, fazendo-a
indilferente e participante destes jogos e mi·
seraveis mentiras, que só tem por fim salisfa
zer a vaidade de uns e os calculos interessei·
ros de outros. E nestes entl'emezes, ao yelha
co se chama homem de bem, e ao homem de
bem se clwrna velhaco.



MEDITAÇÃO xxxr.

Um monstro temBl'oso, de origem e proce
t1cncia desconhecida, mas vindo de muito lon
ge, sem que algl1em lhe observasse a mal'c/w,
pOI' qne elle é invisivel e em ludo mysterio
so, paira d' alto sobre o perimetro de llma
gl'llude cidnde, S{'JIl que 08 habilantes se apel'
cebão da sua presença, assim como fi ave de
Ill~O agouro, antes de soltar o grasno sillis·
tl'O, esvoaça em torno do lugar onde vai cum·
))J'il'-se O seu fatal prognostico.

De la de cima, ouve o monslro o rumor
da subjacente Babylonia, Os delirios das fes
tas, os risos da alegl'ia, os gemidos da mise·
ria, as blasphemias do impio afortunado; e vê
as praças e as ruas repletas de gente, como
flue estrangeiros UllS aos outros, pOl'qlIe ahi
domina fi indiferença e o egoismo; o pobre, á
morrer de fome e coberto de andrajos, esten
dei' d3baldc a mão desClll'nada ao rico que
passo, recostado em magnifico trem; as mu
IhcL'es, deslumbrantes de galas) desafiando
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com artificias o amor impuro dos homens;
mancebos effeminados disputando á ellas o
o misel'uvei ameio; as tnbel'nas e os especta·
cuIos regol'gitando de frequentadol'es, e os
templos, destinados á oração e l\ penitencia,
ou desertos ou profanados pela impudicicia.
nos dias de festa, consagrados á Oeos.

O monstro vê e ouve ludo isto; um furm'
passageiro el'riça-lhe o pólo e a gl'enha; mas
ella se aplaca, porque o Senhor ainda lhe não
deo o signul do castigo. Contínua á ver e
ourir, c 08 miseras mal sallem que estão sen
do espreitados por 11m agente mil vezes mais
pl'cspicnz do que todos os esbil'ros da policia
humnna.

Mas a continuação deste espectaculo assa
nhou a furia do monstro, e uma noite, á des·
homB, quando ja dormia a iilCuuta cidade, ta·
tigada lIe orgias e angustias, eUe moslra as
Agudas garras, escancUl'8 II medonha boca,
impesfa o ar' com o seu halito peconhento,
e vai-se, ninguclO sabe p:H'a onde.

Nos palacios sumptuosos apparecem as pri
meiras victimas de uma morte desconhecida,
mas que desfigura os cadayeres por tal ror~

ma qne meHe borrar. Ao amanhecer, um ru
mor surdo se levanta sOGre estes cas.)s e vai
lentamente grassando.

Çera-se o temo!' nos animas; mas a peste
apenas fez um ensaio do telhaI poder do seu
virus, e sllspendeo a sua acção de\'asladora.
Re~tabelecem-se os animas, e ja ninguem
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malS cura do caso, quando os transeuntes de
todas as classes e condições começão á cahil'
nas praças e runs) fulminados pela mOl'te, e o
brado alerrador I:cholera! cholera l) echõ~

de boca em boca.
Subito muda-se o aspecto de ludo: cessão

as bacchunaes, as folias e os jogos; fcehão-se
os thenlr'os e os circos; e gl'RIl<.Ies e pequenos,
pobres e ricos, lodos COITem aos templos, fi
iml)lol'fIl' a misel'icordia divina. Os discipu
los d' ESCllID:Jlio (Ião-se á conselho; publicão
memorias e l'eJatol'ios l cm que prima uma te/'
mologia empolada e que todos vão haurir na
mesma fonte; fallão de miasmas do Ganges,
de materias deleterias, de desinfectantes e
outf'8S ll'ivialidades iguaes; e aconselhão cer
tas medidas hygienicas, que são sempre a
mesma cousa, como o aceio, alimentos sãos,
casas ventiladas, abstinencia ue quaesquer
excessos etc. j mas o implacftvel nagello zom~

ba da sciencia, e para mostl'lll' que ella nada
vale contra o seu formidavel poder, pare~e

que se apraz em desmentil' e contrariar os
seus preceitos.

A hydrn asiatica cntona o colo e cada dia o
seu 1'111'01' adquire nova intensidade. Js muitos
mil sllccumbirão no seu halito pestirera, e
esta espantosa mortandade apenas está em
começo. Todos os dias os carl'OS funeral'ios le
vão ás valas centenas de cadavercs, soLrepos
los uns aos OUtl'05.

Fidnlgos e plebeos, homens e mulheres,
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moços e velhos, vãO (odas confundidos, POJ'·
que, em vista dé tilo gl'ande calamid,l(le, ces
são todas as dislincções.

A consternação não porle SCI' maior. O povo.
desorientado, imagina a cxistoncia de crimes
óccultos, como causa de tantos males, e pra
tica deploraveis excessos e vinganças cm 1)08
soas innocentes, sobl'c <ILl;1ll l'ccal1il'ão as
suas infundadas suspeitas. Helaxão-se todos
os laços de obediencia e de ordem, porque
as autoridades que não mar,'erão nbandona
l'ãO os seus postos.

Ja não ha quem conduza e sepulte os 0101'

tos, porque ninguem mais obedece, á fnHa
de quem mande. Os cadavcl'os nhi jazem in..
sepuHos, desanando a fome dos cães e o ln 1'0

dos ahutl'cs. O~ vivos, fl.lmiliul'isados com es
tes espectaculos, perdel'rlo o medo á morte e
nem se doem mais dos que vêem som'e,'.
Aquelles á quem cumpria dai' providencias
fugirào aterrados,

No meio deste desanimo e abandono, um
só homem se mostra superior á tudo, pür
que esquece-so completamente de si, para
cuidai' dos óuh'os, no exel'cicio da mais
bella virtude que Deos ensinou aos homens.
Dia e noite elle não cessa de visita!' os em
peslados e de I'l3pal'Lil' com elles e suas fal1li
lin5 o pão da caridade. 19uol cuidado lhe me~

rocem os sàos, porque á uns mata a fome, á
oull'os leva o consôlo e a esperança, e a to
405 exhorla á penitencia, pois no mal reinan-
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te bem se lhe 1'6\'81<1 o casligo do eco, em que
não acreditão os 11Dlllells do seculo.

oE comtudo esle hel'oe do Evangelho é um
pobre velho, alquebrado pelos aonos, que não
mira á recompensa alguma dos poderes da
t61'1'8, senão cumpl'i(' os pl'cceitos do Divino
Mestre, de cuja religiãO elle é humilde minis
tro. lia nestes homens um lal fanatismo pelo
bem, que os faz verdadeiramente sanlos, por
que perderão o habito lio vicio, para conlra
hil'em o da virtude. Quando o poro e os me·
ninas o "ião nas ruas, ajoelharão para lhe
beijal'em a fimbl'i;\ da lobaj {; quando elle en
h'uva nos hospilaes e nos lazaretos, parecia
um anjo que ia levar aos enfermos a salvação
ou a cura.

Em dons mezes havia a peste despovoado
a gl'ande cidade e feito dalla um amplo ce
plitel'io, aonde immundas alimal'ias vinhãO á
noite banquetear-se nos cadaveres, Os pala
cios e as casas jazião sem occupantes; os pas
seios e os jardins sem haver quem delles cui
dasse, Não se ou "iuo mais I'Ulllores; desap
pal'eeera o commel'eio e o luxo, estes dous
grandes llgentes de eOl'l'upçãO, que só rendem
culto ao be~el'l'o de ouro, gel'ão o egoismo e
embrutecem o homem,

Quando o velho arcebispo acabou a sua
santa missão, estava pobre, porque dispende
I'a com os enfermos e os necessitados lodas
as riquezas que houvera dos seus antecesso·
res; mas, em tI'oca dellas, adquirira uma joia
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llElllTAÇAU XXXII.

Ainda não esgotei ti aSslUlIJllO da nossa I.HLC
"ii vaidade.

Os B,'usileiros, desvanecidos de constitui
rem um grnnde imporia, não I)el'dem \'1.158 pa
ra ostentaI' este vicio nncional. cmhora se ex
'jJonlJão ao I'icliculo dos OIÜI'OS povos, como
ainda ha pouco aconleceo eDil) as celebres
Farpa;,..

Assim, dizemos com lJayonesca ratice: I[ go
verno hUllcl'ial, excl'cilO impel'ial, al'mada im
perial (pal'R dilferençn não sei de que go\cr
no, exercito e ul'I1wda real ou republicana).
impe.rial consuHu, illlpel'ial ('csolução, impe
rial cidade, iml)el'ial cOllllllendn (a de Chris
to!), impCI'ial procissão (i.l de COI'PO de Ocos!"
senadol' do imperia, c não sei lambem, se
deputado do impel'io. bispo do impel'io, eOIl
selheil'o do impel'io, conde tio impel'io, mar
quez do impcrio, etc..

Não ha porem assumpto em que este vicio
brasileiro se tenha mostl'ado mais ri(Ucu1o e

"
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risível d,} que nas nossas missões diplomai i
tas ao I'io da Prahl, pela facilidade COlll que
os nossClS foros ellviados se deixão pel'SILadil'
que elles são objecto de dislincções pal'ticu
hu'cs, nunca [I OIlU'OS dispensadas, mas tão
somente á elles"ou em I'uzão dos seus extl'a
onlinarios dotes pessoaes, ou da cordialidade
dos POl'tenhos pUl'a com o imperia, de clIjo
invejado poder e riql1e~a sãO eBes enviados
os felizes representantes! E para que a vai
dade nacional lambem se nflO desminta) \'llO

elles canegad,)s de OIl!'O, IHu'a que vcjão
aquelles pohl'ctões que a naç;lo brasileira não
faz caso de dinheiro!

Cada uma destas embaixadas !lOS custa tan~

lo quanto sel'ia sufficiente pa!'a que um go
vemo pnh'iotico e economico etnpl'chendesse
e levasse á cabo grandes melhoramentos, de
(Iue o paiz tanto ctH'ece.

E a custa destes sacriJicios, o ({ue só se ob
tem ó uma nova vergonha, pill'll se junhu' ás
passadas, como ainda /la pouco o mostrou um
illusll'e senador.

Temlinal'ei esta mateda, pondo em scena
uma lal'\:a interessante que hoje se passa en
tl'e nós; falia da escholomania dominanle, que
está servindo de pL'etexlo para rOl'gonhosas es
peculações,

Longe de mim o deSap(lI'O\'IH' quacsquet'
esforços louvoreis eltl Q1'dem á molhom!' ti

instl'lwção do paiz. Sobre este ililportallle I'a:
mo do serviço publico, por mais que tação
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os govel'llos, nUllca o fa,'tio do mais. Islo não
se discute, enuncia-se, e todos o acceiWo.

Cnmpre porem dizei' que O modo pai' qlle
vejo PI'0010\,01'·80 esta rolol'ma liãO JH'omeUc
l'esultado algum satisfacto rio, porque, deven
elo-se, pl'imeil'umenle, ll'aral' de reformar o
syslemn e mOlhado úe ensino, para depois
cuidar do pessoal, c, om uHimo 1ugaI" dos
edil1cios pal'a as escholas, entre nós COmeçO!l

o negocio por onde <.Ierêl'a ncnbnl': o que 1)1'0
Vfi, ou que o gOVeI'I1D não (em uma ideia exa
cla de como deve proceder, assentando n' um
plano de rerDl'ma, ou que a sua intenção não
é sincera, e só lem por fim cnl!'eter o espi
.Jito publico e fazei' uma diversão nos animo!;,
para desvia-los da COI'I'ente revolucionaria.

Como quer que 'seja, estão se passando en
tre nós cousas á este respeito de uma immo
l'alidnde inaudita. As mercês honol'uficns l filie
cm ouh'os L2mpos só erão confel'idas, gl'fllni
lamente, para premiar eminentes feitos e SOI'
"iças, são hojc o objecto de vil coml1lcrcio,
e estão ao alcnnce de qualquer homem in·
digno que as pode comprai', segundo lima la
bella de preços almotaçados '1ue pai' ahi cor
re, sendo o pl'oduclo da venda applicado cm
beneficio da instrucçfio popular!

Esle commel'cio ja d' anles se exel'cia, cm
proveito de qualqner inslituiçuo ulil, mas não
com o cSClllldalo que hoje se pralica, ii pl'C4

texto de O1elllol'81" o ensino pl.lbli~o. Agentes,
interessados, do goverllo, nas provincias, [111 ..



dãO soliCitando doacões e liberalidades, com
promessas de fHas,co"mmendas e litulos de 00

h.'ezn, cujo preço é taxado, até O de marquez !
Este meio de adquiri!' dinheil'o, para satis"

13:-.er os encargos publicas, é um no\"o sysle~

ma de economia êuja gloria cabe eXChLSI\'U

mente aos nossos estadistas; e tal é a sua im
moral publicidade, (Iue um delles.ia o clulmou
em pleno parlamento imlJosto sobre a vaidade!

Os Homanos, ja no tempo da sua decaden
ciu, tributarão as mCI'etl'izes; mas este impos
to, longe de sei' immoral, era como que um
embaraço ou correctivo á meio de vida tão
infame, visto que de OlItI'O modo não era
jlossiyel impedi-lo.

A veoda dos cal'gcls publicos, que se exel'
ceo livrQmente em França; tcye urna origem,
senão justificativa, ao menos aitenuante. Foi
11m peecado yenial daquelles tempos, pode-se
dizer que ainda barbaras e de urgencias pe~

cllnial'ias, (Iue a revolução depois condemnou
e proscreveo. Não havia pal'em nisto propria
mente torpeza. Os cargos publicos, remune
rados, tomavào' o caractel" de beneficias ren
dosos, cujos compradores, nem por isso, fi
cavão desobrigados de bem servir e de rcs~

ponder por qualquel' malversação.
O que entre nós se vende é a hool'a e mo

ralidade do estado, que os m:nistros malbat'3
Ião á toda a sorte de \'elhaco e h'alicante,
cuja abastança e opulencia é muilfls vezes, em
sua origem, criminosa! .



o que dirião, se hoje l'esuscitassem e disto
soulJessem, r.el'llflncles Vicil'fI, Vidal de Ne
Al'eil'os, I)hilippe Canull'Jo e Ilelll'ique Dias?
Figul'n·se-me \'e-103, com os olhos lJaixos, Un
g,'ondo de vergonha e cheios de 110bl'e indi
gnação, arrancarem dos hOllrados peitos llS

modestas veneras que mou/'(~i31'llo nos campos
de batalha, em porfiatia lUla com o eslmll
geil'o, e atirlll'em-Il' ás faces destes 'j'igelillos
do ))l'Ogl'esso! que assim rcbaixão e a\'illão
ludo quanto é nobre.

Tamhem se me figura ver fi estes, com as
suas nu'das bOI'dndm:, no concluil'em um ues·
les actos de vennlidade, )weguI'em na veste lIo
compL'ador fi tentadora insigllia, 0\1 cnlrega
I'eoi-Ihe o titulo vendido, e pÔI'em-se li rir,
como cynicos, da tolice do infatuado, que,
por cousa tão vil e depl'eciada, dá vultada
somma do gentil melal snjJl'p./Ilo, unica realida
de hoje conhecida, neste seculo das luzes e
do posilivismo.

E é de sabei' que eslo illlllosto sobre a vai
elade é duplo, porque primeiro paga-o a com
pra e depois o titulo: o que muito hOI1l'a os
economistas brasileiros.

Este admil'avol systema ll'ibulario, permit
te encohrir o esbanjamento e desvio dos di·
nheiros publicos á cal'go dos diversos minis
terios; de modo que os conLt'ibuin(es, (Iue ja
pagüo pesados impostos pela realidade) pa
gão-nos aini:la mAis pesados pela vaidade.

Oque, nesla immol'ulidade) mais indigna e
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il'l'ita é yel' cel'tos. especuladores apadl'inha
rem, com serviços l'e.ilOS á clI!;la tI'outros, SQl'·
didas JJI'ctenções peculliul'ias, (11Ie alies entíío
occllltão.

Saqueão a bol~a de pUl'ontes e amigos, com
promessas de postos e commendus; conse·
gllem rcuni,' uma sommil Illnis considcl'i1\'el,
e depois a arfel'liio no gorCl'no, sem contl'i
hllil'cm oUas senão com fi sua illdllSll'ill) mni~

para si do que pum o publico.
Não ha )13iz do mundo ondc\ COm n mes

ma seglll'ança de impunidade, tflnto se dela
pidolll flS rendas publicas, esto pl'ccioso SIlOI'
do povo! Silo ús centcnns do contos e ao~

mil contos!
E quando /lisla se rapam, costuma-se di7.CI',

gracejando, que estas bagatelas não fazem fal
Ia, pal'que o Dl'asil é muito rico.

E' Ilulito rico, não l1a duvida, e tão !'iro
COIDO nenhum outro; mas fi I'flpncidnde dos
\ferl'es e dos \'nl'os o tem reduzido, salvo R
slla nat.ural I'iqueza, que é inesgotu\'el, á ni
ckel, quasi sem vaiaI' inll'illseco, e á papel
moeda ralsificado.

De um anno para ouh'o, fOl'ão as !'enuas do
eslndo, que pouco excetlião de sessenta mil
contos, elevadas á mais de cem mil, pOl' um
f1ugmento forçado de impostos sem exemplo;
e os parvos, que olhão sllpel'ficialmente PUl'U

as cousas, sem as compl'ehendel', di7.iãO, exta
siados: (Que prosperidade cl'esccntc ! O 01'3
sil é muito gl'ande IJ



POI' este meio. tambem flodião·se elevar as
renda:'i da Gr'ecia ri muitos milhões de dl'aclimas.

O Ctll'to é que o paií~ está pobrissimo, one
l'ado com uma divida interna e c:-..Lerna cuja
CIIOr'IJlitlllde se cncol.H·O; desl}ojado de todo
o !WU IllUnel'al'io, e l'oc!u1.i{jo á viver de cl'e
dito, estu pc.:;lc llloder'rHl, nascida dos anlros
lia agiotagem, ti j'cspeilo do qual vog,io ideias
tão falsas!

O Brasil olrcl'ece, na ol'cletJ1 l'ocial, um phe
nomeno espantoso, difficil d' explicar-se, que
é a sua pl'cmatul'a e profunda COI'l'upt:ão! Ain
da na inlancia, chegou alem do que chegal'uo
os ouh'os povos, na decl'epitude. Nem llaby
lonia, nem Roma, nem Tyl'o. levi:\l'ão a palma
á nossa côl'te, upezaL' de não sei' ainda lima
gl'ande cidade! FI.I1.el' fortuna, adquil'ir di
nheiro, pouco impol'la como, pela agiotagem
e o roubo, dislul'çado em industl'ia licita, em
associações de C1'edito, em empl'ezas mercan
tis, mediante cel'tos conlratos com o governo,
eis no que ulli só se pensa.

E esta sêde de Olll'O não t.em por Hill o usO
moderado (;;: conveniente delle: os que u sen·
lem süo llllS syb[lritas, podl'es de ricios, SCIIl
uma só vü'tud~; sâo uns egoistas, sem reli
gi,io, sem temor de Oeos, sem mllral, sem t,;a·
l'idadc, que virem á laia dos bI'LLtos, atanca
dos no Ioda 'aI do materialismo! homens pa
ra quern a vida só é o dia de hoje, por'que o
d' amanhan é incerto o o de hontem uma cousa
em que mais se nüo Ihlla.
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MEDITAÇÃO XXXIII.

Pobre mancebo J Que pandcOlonio se pas
sava naqlJeUn alma tempestuosa, na noite elll
que cu o vi, n' uma esplendida fUIlCÇtlO p3la
cianll, ondfl todos mostrl1"~O 11m ar festivo,
menos ~lIe. que paI'ceia ahi aniNlI'u, fórll de
si, como em povoado uma fera ruontezinha J

perseguida 11°1' caçadol'cs! Julio cll!lrnavü -se
elle: sonhadol' Lel'l'enD de cousas que só pos
sue o paraiso do Pl'opheta e o eco dos Clll'js~

lftos.
Os convivas qlle gYl'ovlio pelos. salões, ou

não f111vão fé (Jelle, ou se o nOlllvão, era IHIl'Q
o supporem algum tolo intruso, corrido d'"1lhi
se ver, no meio de tantas galas e encantos, á
qlle nua estava alfeito. E assim é a finio'.' par
te dos juizos do vulgo.

Eu pal'em notei nnquella ph;ysionomia o
quer que fosse de dIvina loucura, que indica
va um estado de exaltação fel)l'il, só jll'opl'ia
de cel'los temperamentos excepcionaes Fui
me pouco e pouco uPi'l'oximando delle, ale

"



2U8

(Iue, aproveitando-me d' lima occasião oppor
tuna, dil'igi-1I1e a pnla\'l'a. ElIe olhou~me com
CCl'to indicio de dcsagt',Hlo, mas depuis disse
me: Senllol', quem quer que sejais, compa
decei-vos de mim! Nlio tenho um só amig-o a
quem laçn depositaria dos mous enormes
desgoslos e infol,tunios, e comtudo o que le
nho â confiu,'-vos excede RS limites do soffri
mento llllmano. POI' vezes tenllo pedido ti Ocos
que me liVl'c desta fi.llal obsessão d' espil'ito,
pois receio perder a l'azão. se é que cHi.! ja me
não de!im. Vindo comigo; fujamos deste buli·
cio, onde tudo me parece uma Jlt'oral1a~:ão c
um insulto tl minha dor.

Dizendo isto, paz-se á andar apressada
mente; CII seguio-o c ao cnho <I'ulgtlITI Jcmpo,
onde a cidade jil dava lHes de campo, vi-o
pural' lIiante IJe uma pequena casa torrea, á
cuja vista desatou á eliol'ar, cm convulsões
nel'vosas. Depois, dil'igindo-se á mim: Aqui
moravu alia; aqui a \'i eu pela l)I'imcil'a voz.
Otl.yha ! OtLylia ! Oh! meu Ocos! Novos mOI'<t
dUl'es; novos visinhos; o sitio jll. alterado pela
mão dos homens; uma ignol'Oncia completa
lia nossa historia; um silencio de mOlte; Lima
indifferença gemI! Só eu me conse",'o o mes·
mo! Até ella mudou! cUa Ill'incipalmcnte, ella,
a quem Doos Cl'eI;lI'a, e eu dOlHI'U com todus
as.opulcncius imaginavcis; ella a quem eu fi
zOI'a a crmll,:ão unica no meio desta cl'eaçãu
universal, a l'ealisufjãO sonhada dus mells de
sejos, o anjo mais canuido dos que fazem fi
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cÔl'le do eco; ella a quem ell amn\'ll, como 0$
bemavelltlll'ados amão a Deas I

Aqni elle calou·se e parecendo meditar um
pOllCO pl'osegllio: QUi-J,f;I'U achar pnlavl'as pa
1'3 fazer-vos conhecet' tudo quanto sinto; mas
1)80S deo aos cnrnçàes sensivcis sentimento!'
mo delicados, Ião seus, tão fugazes, que es
capão á expressão. \ edes, pOl' exemplo, esla
lilhr'ictl. onde as 1101'as se 31111llncifio pelo si
hilo do vapor e onde ludo é regulado com a
exactidão mCl'cnnlil, que hoje se observa em
todos os estabeleciment.os indusll'ines? Ouvis
os SOI1S estl'identes das prlS, ú despejal'em cal'·
vão nas fOI'nalhas? Oll! Senhol' J nào sabeis
o que llldo isto pr'oduz no meu espirita, re
cordando-me de OUylia! Elia tamlJem ouvia
estes sons, quando aqui morava; muitas ve
zes, alta noite, elles vinhão dcspel'tal'Mllos do
nosso silencioso enleioj ainda ahi mesmo ella
Iltltou aos seus juramentos e mentio á confian
ça qlie pOl' seus indignos fingimentos me ha
via inspirado; .ia ahi ella cra uma mulher' vil
e perdirla, que rnel'caclejava com o seu corpo
e excl'cia a simonia do amo!'; e esses sons
ainda hoje se I'cpelem, como se forão os mes
mos; OlLylia foi-se, arrastando comsigo a miM
nha felicidade; é provavel que, como uma al
ma vlIlgnl' c conll11I101, de nada disto se re
cOI'de, e viva engolJ'oda na sua tOl'pe ventura,
POIlCO ou nada se lhe dando de que me hou
vesse infelicitado pfll'a sempre! ['al'a sempre,
sim) senhol', porque infelizmente eu oinda a
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amo, e ainda lTIois npnixonadamcnte do que
quando a slIppnnllfl a joia sem IHU' CJ1tI'C to
das as mulheres, e a eleila de Ocos P<lI'U fazei'
fi minha dilaj e vós compl'elJendeis a terriycl
e lristissima situação ern que me põe este fat~1

nmor!
Quere·la ainda, seria umA vCI'ganha e lima

haix.eza, que n minha dignidode repelle; ell~

tl'ctanto que esquece-la e renunciai' a ella me
é impassive!. Debalde tenho invocado fi razão
e"a philo50phiuj debalde tenllo ('ccorrido á
todas as dish'uc ões do 3spil'ilo, e em ultimo
caso aos licores espirituosos. Tud,) lem sido
inutil. A lembrança de Ollylia !I'ansubs(an
cióu-se no meu pensamento e até no somno
me acompanha; o ardol' de possui·la é tal, que
só fi ideia de perde-Ia me suggere o suicidio.

Ardor e impossibilidade, eis pois o meu es
L1do á respeito de O[(ylia. Oh! pOl'que rez
Deos a mulher tão podel'osa e o homem tão
fl'aco, para resistir-lhe! EnLt'e a imaginação e
fi I'ealidade, entre a razüo e fi cegueil'U, não
ha no amor O elluilibl'io que convinha, para
moderar-nos a paixão e salvar-nos do prece
pieio; e all.uelles que nascerão demasiadamen
te sensiveis ao amor da mulher pagão de 01'

-dinario o seu tributo mais cal'o aos desenganos
da vida,

Tem·me vindo á ideia uma solução de san
gue, pRl'U resolver este conOicto do amol' e
<Ia dignidade, malar Oltylia e depois fi mim;
lUas fal1ece-Ole o animo pal'a seI' Othelo, No
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momento dn. execw.t;ão, eu ul'l'ojfll'ia pata 1011
ge n :lI'Il1:l assassina c cabril'ia com o meu o
001'110 flft infiel. Matul'-me a mim !'ô, seria isso
fneil; mllS como dcixaL' Ollylia 110 Illundo? FÔI'a
o meslIlo que renullciar a ella !

Eís, !'euhol', o que se "'passa nesta alm3, cujo
fundo sOI1(lastes pelos nevoeiros que lhe en
soml)l':lvão a supcl'ficie. "gol'a dizei-me, podeis
d:u'·me algum conselhó '1ue me possa ser pro
veiloso? - ~jm, dissc·lhe eu, comtanto que
vos ul)l'oveiteis delle.

Rslais ·possuido da lll.onomania de todos os
amantes apaixonados, isto é, ((ue, lól'u da
queIJa a <tuem a mão, não ha outra mulheL'
que posso. agl'adul'-lhes, quando mil outras são
capnzes de slIscilar-lhes u"mesma paixão, com
inteiro esquecimento da (Jl'imeil'u. Só as mu
lhel'cs são suscepli\'eis desse amOl' exclusivo
e pel'durílvel; nos homens, não passa isso de
ficção poetica. Quereis esquecer·vos de Otly
Iiu c snlvur-vos? Pal'ti, quanto antes, pura
tel'l'lI estrangeira; buscai' um desses cenll'OS
da c:i\'ilii;ilçào moderlla, e entregai-vos ao de
lirio lias festas, (lue dentro em puuco esta·
1'81S clu'ndo, e s6 vos lembrareis de Otlylia, pa
ra \'os I'irdes da vossa louca paixão; mas (en
de cuidado em não contl'ahil'oes ahi outra
igual, O(Iue aliás s)l'ia l'ueil, com tanta inex
pCI'iencia e tão gl'ande' predisposição pal'a o
amol' do sexo. Isso seria trocai' um mal pOI'
OI1tI'O e convel'lel' o remedio em novo damno.

Convem pl'e\'enir-vos contl'u as paixões
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"iolentas, e, mais que tO(!ltS, II 31U:}I', ].Wf SCI'

clla em vCl'dade II mais cega c rlesatinncla.
Quereis convencc,'·\,OS de qlle OLLylia nunca
\'alco o flue vos parecia! Attendei fi possilli·
lidade de fi esqucc&l'!les pOl' outra. Se fi 11111

Ihel' tivcs!;c realmente O V31-o1' que lhe dá a
nOSSA imaginação, ll1lllca ellas dcsmc"cceI'i:l0
no apl'eço dos sens aplantes, e nell1-0 gozo
Il'al'ia fi l'amiliul'icflade c o t.edio.

No homem, o amol' ideial s6 dll'ra lanlo
quanto é pl'Briso para elle COllll1let.tel' inll'e
pitlo essa balel'ia da morte, chamada casa
mento, que estil em toma" lima molhei' e lima
I'amilia fi seu cal'go. Tenho conhecido lllan~

cebos, perdidos de amor, que, no snhirClh
d' Ulll baile Ou d' lIín espectacul0, ja trazem o
coração habitado por 110\'0 illquilinn, A ideolo·
gia el'OliCll figura mui bellarnente no ,'omnn
ce e no <h'ama; mas, na pratica da vida; ella
degenera em comedia.

A historia de um é a de todos os 3mOJ'e~.

naus mancebos, ern identicas condições, ar
dem, cada qual pela sua incompal'uvel belle
zn, e em doce colloquio, ceYâo-se nas t1elicios
de llS endeosllI'clll J contnntlo um no Olltl'O
singnlal'es do~es desconllecidos; casos mnrn\'i
lhoso~ do seu amOl' e mil Olltl'llS pieguices de
que llbul1<.1ão os Dmantes, pCl'suadido cada
um delles que é o mohal mais ventul'oso que
no mundo existe, peIn graça e~pecial de só
elle I,el' mel'ecido o amaI' de lão pel'egl'ina
cl'eotura. Mas a prova de que nenhuma des~as
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mulheres tem nm \'~IOI' ('eal e absoh,Ito é que,
se lH'oposessem a LI'oca deRas aos seus aman
tes, amuos elles a ,'ccusariiio, COlllo.qucm cn
geitasse fi pedra !:-l\sa peja verdadeil'n.

-Tendes disco1'1'ido admil'uvelmente, iie
111101', mas \'ó.) est.ais despl'eocuppado. Quancl o
a I'ilzào é fi unica que talla, lião /la dil'ficulda
de em segui-ln. Não assilll, (~alldo a olTl.Isca
fi paixi'io, e é nisto que está a nossa del)lol'a
vel (I'aqueza. Julgais tel' dito alguma cousa
que eu ignorasse '? Enganais-vos. A dilTel'ença
esl{, em que" vós vedes as cousas "th1l'us, e eu
\'ejo-~s atravez de relhlclores que as desfigu
1':10. 'fendes a razão san e eu.. Lenho-a en
feI'l11:l. Reconheço quanto é judicioso o vosso
conselho, mas o certo ó que eu nào posso se
gui-lo. Pal'lil'IUH'U range ue OLtyIia, COlll O Hm
tI~ esquece-la, seda o mesmo que renunciar a
ella ja, e islo me é impossive!.

Em vista de tão pC.H'emptol'io desengano,
procltI'ei então a/asta-Io daqueUe lug;;u', alicie
a 1)I'esença de {antas cousas fazião silngt'al' a
rel'ida que naqueUa alma meJjndl'osa abl'il'~

ti seta hel'vada do amor dos immortaes; e pe
ganclo-lIle da mitO: Vamos, meu amigo, lhe
disse; logo tornal'emos aqui.

Caminhuvamos silenciosos; mas, ao peI'der..
mos de vista a modesta casinha, Julio "OUOll

ii COI'rer, co7no se se tl'utasse de uma sepa
ração suprema, e coUundo os labios á porta,
ardentemente a heijava, POl' enLt'e abundun
tes lngt'imas que os soluços lhe af'oguvão.
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Tive medo das conseqllencias deste Lel'l'i
velllcccsSO de deiil'lo amoroso. Qui;!; arranca
lo d' alli, mas no momento de empregai' li Yio
leneia, senti-Q rraquCilI' e cahil', balbuciando
quasi exan;me o nome de üttylia !

O desvenhu'udo moço enlouquecera e foi
d'lIhi conduzido paru uma casa de nlienadns,
onde eu fl'cquent-es vezes o ia \'81'. A sua loucu
ra ora mnnsfI, tnciturna e hYI)OCondl'icB. QURsi
scmpl'o o achava só, assentado ou passeando,
nl1 (leliciosa quinta que fazia puCte da casa.
Gostava eUtmuilo de i1I'\'ores e nOI'OS, cujos
pel'l'umes I'l3spil'ava com intimo IH'f1zel'. Qnan
do elJe me. v-id, pal'eeia reconhecer-me, miis
Jlunca consegui faze-lo convOI'snt' comigr), t\'i
vezes eH lhe l'Hllnva L1e 0Uy!lú, e este nOIllO
magico tinh.! sempl'c o poder de COllIlHO\'o-lo,

i1 ponlo d' nlgurnus vezcs c1JoI'Q''.
1)' ahi foi elle removido PHl'U n cOlllpanhia

fie pal'(tnics, flue o rcclall1nl'ii.o. Mol'uvuo elles
no campo, c pOl' isso nnnca. mui8 o vi: a(é
que, ulgum tClllPO depois, vim it sl.Ibel' q11e
elfe mOITera de hy(>ocoudl'iu.

JulIO Cl'U um munceho dlslinctCi. ti que(JI li

natul'czu do(nl'll do lriplico genio de ]liguel
I\ngclo; mas, corno bem diz o pl'incipc Pllcklel'
)fllskall: liqw'llcs á q'l('tn f/~ 110lencias i1wisivtJis

• ()OllCedCll~ a COI'Ult d' OUI'O do fjcJlio. ellas "ccllsfio

1& grinalda lJcl'{lImada da alc(Jl'itt .'
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iUtl'ihuil' íÍ influencia da monarchiu a nossa
l)l'emaLllI'u e )ll'ofunda COl'I'lIpção é julgul' ful
samente das cousas. A forma mDnal'chicn nào
é incompntivel com u. moralidade dos povos,
como o p,'ovão tI'es pequenos estados da 1~1l

ropa, apezUl' dos vicias das suus anligas in:s
tituiçães; e são alies, Portugal, a Belgica e a
lIollandu, setn falh.ll' na Inglatcl'I'fl, clljo be~

nanco govel'nD faz na. pratica a ndmil'ação ue
todos.

Nolão-se certamente alJi vicias que são ain
da consequencias do feudalismo; mas não ha
paiz no mundo onde haja mais mOl'alidade
na acÇti.o governativa, da prll'te de todos os
(}Oderes do estado; onde a lei lenha mms
aulol'idade, e onde tO(los gozem de mais
igualdade pel'ante elln. A lnglalel'l'u, di7. lIm
grande publicista l!'tlllCez l é o unico paiz
do mundo onde o infJmo homem pode com
mais segurança desafi<lr o odio do mais po
del'oso.

"
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Estas palavras exprimem o maior elogio qne
se pode fazer á moralidade de um ))0\'0 !

estes quatro l)ui1.cs. yerilica·se justamente
a mn.tima, (Iue, nas lllolHu'cl1ias conslitucio
naes, o souerano reillu, nào governa, e não é
mais do que lima garuntia de estabilidade e de
ordem.

Como Illedrão aquelles II"OS pequenos esla
dos ii sombra da l'culezn, hoje odiada dos po
vos! Que inslituiçÕclS lines! que talel'anoia !
(Iue respeito recipl'oco aos dil'eitos de cada
um! que ordem! que nClividade no lt'uba
lho! que governo solicito nos intel'esses da
nnção !

Como é bello ver u Lusilania do Vil'julo, que
tão nobremente del'cndeo a ::iLla indepcndcn
cia contl'u a invasão I'Dm81Hl, e que, nos tem
pos modernos, lão denodatinlllcnte conqui:5
lou a liberdade do que gOZilj como é beIJo
"e-lu, sob o labl.u'o t.lu' Quinas, lim' ÚS 1'01)11
IJlicas o glorioso exeJUI)lo du abolição da pe
na de morte, esse cl'ime socinl, herdado dos
tempos lJarbaros, (Iue ainda ensanguenta a
I'l'onte deste seculo !

Não é a siml)les forma de governo que 1hz
a felicidade dos pO\,')S, quando ella não é
adoptada ú sua indole, u os c costumes, isto C,
ii sua moralidade. Se qui7.essem 31)lJlicar aos
1'0\'05 asiaticos,ja não digo n fOl'ma republica
nu democratica, mas a monill'chica "CIll'CSCIl
tntiva, resultaria d' nhi u mesnm scena bul'les
ca que I'epresentaria um ruslico que, senuo
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lil"lUlo das brenhos, fosse logo introduzido nos
..... lõl·s tle uma corte.

A inClIJl3ridade ser.ia tão ~rande, que esse~
Ille ..mQS pO\os recusarião o henefici,), porqu~
o.:; a...ialicos nAscer-dO para serem go\"ernados
t'ltlllO o tem sido até hoje.

É um efro soppor-se que 3S inslituiçõ2:S !i
nes são a consequencI8 da ch'ilisação arao..
rniln de um 1)0\0. Bem barbAra, e mais que
isso, erão os \mericaoos, (1lInndo foi desco
herla a AmcriCt1, e comludo não se achou
entre elles o despotismo ti iatico, c á exccp
('fiO do Perll e do Mexico. RS lribtls erào go ..
YCl'nndas por chefes eleitos, e algumas dellns
se~lIndo 3. fOl'ma democraticn plIl'a.

Com todas as fonun de go\'cl'J1o se tem
"isto os poros florescerem, scg:undo a ~ma in
llole, fi CI)ocha, a capaCidade Ilos governantes
(' ontrns circunstancias.

['\';10 é esle ou 3<luelle govel'no que faz fi

mOl'nlidndc dos povos; é antes fi moralidade
dos ))O\'OS (Iue faz boa esla ou oqnella forma
de governo.

\indo ha pouco fi lIespanha, não satisfeita
com as hhel'(lades de que gozn\·o, lendo por
chefe um plincipe generoso e \"ertladeira
mente liberal, obriga-o ã abdicar e faz-se re
p1l1.1icann...\penas seis fllezes se lem IklSS<'l
do, e 3. mais desenfreada anarchin campeã im
lilIne!

.\S prorincias \'oscongfldns corridas por
hOllllos ('fil'listas, \li('tol'io~os, Ú mnt31" e ti. tou-
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bnrj fi tropa assassinando os seus chefes, por
'luererem manter fi disciplina e obediencia, e
o govel'no sem lorça para n punir; Alcoy in
cendiada, sessenta fabricas destl'lIidas, os ve
readores assassinados; homens fritos em pe
troleo; 05 al'senaes saqueados; as cidades m8
ritimns I'c\'oHadas; os agentes diplomalicos
sem garantia e tudo o mais quanto se deve
esperai' deste estado de cousas!

Aquelles que, sem o pensal'em. contribui
rilo para tão grande calamidade, ja pedem
perdão ti Deos e tremem do juizo da pm:tel'i
.dade.

E emfluanlo estes horl'ores se possão na
agitada lIespanha, o tranquillo visinho reino
aprende, com o exemplo proximo, á apl'Beiar
as vantagens da sua ordeira e liberl'ima mo
nnl'chill, para onde correm, ú buscar asylo} os
fugitivos do furor hespel'ico.

Entretanto, ha seculos que a ,'irtuosa lIel
vecia desfructa as delicias da Iibel'(lade e da
paz, independentemente da tutela dos reis,
porque a forma republicana é a que melhor
se adapta ii sua indole e virtudes: gente 1)0
hre, labol'iosa} de costumes austeros, incol'
I'llptivel e de uma lealdaue reconhecida!

O mesmo caracter apl'csenta a repuhlica
l'omanD, durante os quatro primeiros seculos,
emquanto se conservarão ilIesas as "il'tmbs
civicas e militnres; e o mesmo caracter apre
sentão as republicas que tirel'ão fi sua origem
no commel'cio. e por elle se engl'andecerâo,
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Vort·sobre o Mono, Genova, Pisa e Veneza.

Os povos tem um instincto admirayel para
escolherem a forma rle govel'no que mais
cOIwem á sua indole e estado. Quando nisso
enlra o espirita revoluciona rio e o descon
tenlamenfo dos flnl,tidos. a escolha é sempre
mil.

Ainda nenhum povo melhorou de sorte. por
meio de revoluções rundamentaes, na sua
politica, quando o vicio e o mal está na mas~

sa da nação. Se os Romanos ganhal'no, abo
lindo a realeza e instituindo a republica, foi
porque não era o povo que estava cOI'l'ompi
do. mas sim fi rcalezn, ·que degeneral'a em tJ~

ranllin. Logo que o "il'lIS moral contaminon
a todos. a republica abysmou-se na voragem
da anarchia.

A tl'emenda revolução de '1789, de cujas la
vas, ja frias, nnsceo a preciosa messe das li
berdades puhlicas, de que hoje gozão os po
vos, não roi a obra de um povo, mns a da
sociedade europea, no eslado fi que ella ha
via chegado, depois de tel' sofl'!'ido o despo
tismo dos nobres e dos reis. Não era nos po
vos que estava o ,-ioio, era nos grandes se·
nhores, que opprimião os pe,vos, usurpando
lhes o f!'lldo do seu suo!', com vexações con
linuas, irl'itando~os com fi sua insolencia e
tl'[ltil.ndo~os como fi brutos.

Não sendo pois a monai'chia essencialmente
ad\'el'sa ao bem e mOI'nlidade dos povos, bem
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pfldimnos 1165, que somos lllllíl nação norA,
dolada de ~xcellentef;. ill~titniçôe!', sem 11m
mno pnsi'ado que combatei', c abundante de
I'CCI11'805 natuI'aes, qlle assegUl'ão it todos lh
cei~ meios de viciaI bem podiamos nós, digo.
vireI' felizmente ii sua sombra. Se assim não
acontece, a culpa não é della, mas sim nossn,
pOl' mais que Rndem ahi fallando em POdl'"
1}(}SSO(I(, ií qllem se ntll'ibuc todo o mal exis
tente, POI' falta de dignidade em nos confes~

sm'mos os unicos culpados. .
Em que consiste esse podei' pessoal? No

nhuso da I'egia untol'idade? Mas que nlltol'i~

dade, a constitucional ou a moml ? Nem lima
nem aull'a são legitima escusa aos deSnlflnd(}~

qlle se notiio na adminisll'açiio dos pnhlÜ'os
negocioso

No exercicio elo Pode" Moderador, niío !ln
ubu~o que não possa sei' facilmente cOl'l'iHil1o
pela acçüo e inrlependencia dn~ l)lIl.1'o~ po
deros.

Se, pOI' exemplo, elle abusa, dissohenrlo ,I
carmu'u tempOl'fu'ia, sem que a snh'açflo (lo
Eslado o exiju, n nova camUl'a elrila pode
cor'l'igir o ahuso, collocnndo·se no nleSlllO pé
que a cnmrn';l clissoh'ida. Se rne vim'cm com
o l'llaviío (Ia intervenção govcL'llativ:l no plei
to eleitol'fll, pergunto, e pOl'quc se l)I'cstão ,í
isso as innuencins \ocl1es, filiO podião sei' in
dependentes? EnL~'etanto jn nqlli. estii o go
"el'no dc mãos dadas 01)111 o poder pessoal,
para esle exel'ccr o abuso,
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Se ello escolhe nHlI os seus ministros, e se
os dimille, quando os devêm conservar, no
pronunciamento das duas camaras está o cor
rectivo.

E demais, nenhum J11nna['cha hoje IJl'Utica
estes actos, no systernu rep,'csenbtivo, PO('
mo,'o Ui'bitl'io, mas sim respeitando o l)I'inci
pio das maiOl'ia':5. Dissolver uma camal'u com
maiol'ia cel'ta e pl'onullciada, em opposição
(\0 gO"CI'IlO, Ó Cil-;!) allormal, de que sô nos
deixarão triste exemplo os tempestuosos rei
nados de Garlos I e J[ d' Inglatel'l'I.L O certo
é que Só o vemos pt'aticado entra nóS pelo
fUOlhl<.iOI' do illlporio, <Í ('espcito da cOllsli
(nini..:', c liio accl'tadamentc, que não lIa hoje
qllPlll () desconheça.

lia pOllCOS anllos roi a camllra dissolvida
IJ' UlIl eslado de I'ctrlililllTIcn!.o e de falsa maio
ria, que se lornarll mais um campo de pl'otO~

I'irlllos do que uma nsscmblea delibel'ilnte.
Como chefe do poder executivo, ti I'esl}on

fiabilidade é dos minititl'os e não delle. SUppOI'
a IlypoliJesc de obl'lll'em os. minisLI'oS o que
não devem, pOI' inllucncia do illll)erante, é
denunciar os millisli'os como unicos e vel'
dadeiros culpados, elles que falseão a COIlS~

tituição, delegando em quem é il'respol\savel
O exel'cicio de UIll podel' qlLe só á elles com
pete.

Oh! eOI'{eúios! oh ! aulieos! vermes l'oelio
res e damninhos, que cllúsais a rui na dos Es
tadosj monstl'os de egoismo e de baixeza,
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sois vós que fhzeis maos os reis, e não os
I'cis que fazem 1I130S os subditos! E tendes
ainda em cima 8 lludacia de acc usardes os
reis, sendo ell~s en!l'etanto as vossas primei
,'as victimas !

Oh! cO!'lezãos! oh! aulicos! sêde amaldi~

çoados de Ocos e dos homens! vos fi uc não
lendes consciencia, nem honra lIem dig-nida
de! vós cuja alma é um montul'o de lixos e
immundicias!

E se °abuso da aut.oridade legal du im·pe·
I'anle não I)ode sel'vil' de eXCllsa ao actual os
tado de consas, monos o pode a autol'idade
momI, cuja influencia a ninguem obl'iga,

M'lS, ainda n':Jste pUl'ticulm', cumpre sei'
justo e dizeI' u verdade sem rebuço.

Se o SI'. O. Pedro lf, como silllples par~i

culal', i'az·se admirlU' pai' Sllas vit'tudes priva
dus, como cllefe d' eslndo, elle é sincel'amente
liberal, possuidor de boas ideias, applicado
ao bem commum, resl)eiladol' dos dil'eitos
alheios, nada inclinado ao al>uso, e, ainda
(Iue não um sabi~, cOmo o ploclama a lisonja.
inqueslionavelmente, um dos monal'chas mais
illuslrados da epocha.

Em contraposição fi estas vil'tudes, conhe·
ço·lhe sem duvida alguns defeitos, sendo o
principal deites, n:io seI' mais fl'anco em dis
tingllil' os iJom~ns de bem daquelles flue o
não são, manil'estando~lhes publicamente, e só
,-i elles, a sua estima.

Depois que O governo l)I'usileil'o tornou·se
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um podei' unicamente de facto, baseAdo na
COITUpÇI10, tem-se visto minisierios, compos
tus de ministrinhos, mentalmente escolhidos
para enchimento e instl'urnento, fi quem só
cabe l'epl'esenlal' o papel que lhes pl'esCl'eve
O dominadol' da situação.

O pai'" olha pUI'J estes governos de enXUl'
rada, não digo com indignação, porque os
animos ja eslào alfeitos 110 mal, lllas com um
esmol'ecimento que bem ll'aduz 11 descrença
pl'oduiida pOl' estes e outros f;IOt05. Quando
a opinião publica, estimulada em vista destes
escandalos, finei' exercei' a sua legitima \'in
dieta, é ao imperante fll.Le lança a culpa desl,ê
gl'l.Inde delicLo; mas, depois, reflectindo, cal
ma, se retracta; e se o nfio absoh'e de todo,
reconhece tociu\'ia ser elle o menos culLHHlo.

Uln monal'cha constitucional nom selll])]'e
pode t'uzel' o que lhe dicta a consciencia e o
seu patl'iotismo. Os ministet'ios se formão por
Ill'incipios reguhldol'es, de que eIJe lião Jlode
afastal'-se, sem trllnsLol'nM fi ol'dem nntural
lias cousas. Quando é chegada a voz d' a oJl
pOSiÇão tambem sei' chamada á govel'nal', não
pode o sabel'ano deixai' de attendel' a opi
nião da nova politicu, com a qual força lhe é
harmonizar-50, pois {!,Ie sem isso não seda
Jlcrssivel obtel'-se um governo pl'uticuvel.

Nestas eil'cunstuncias, como poderia elle
pretel'ir aquelles fi quem a cegueira dos plll'
tidos proclama seus chefes, ;'1 quem tl'i!Juta
homenagens, por sua superioridade de tulen-

"
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Los ou reconhecida pr'uUca na diJ'ccçiio dus
publicas negocios, sem 8l1lbul'gO tio serem
elles llluilllS VCI.CS homens estl'ugndos e COI'~

rompidos, que dcvêrão merecei' o geral des
prezo? A. qnem chamal'ia el1c ? a homens se·
cundados, sem I'cfluta.;.:ão estabelecida,á quem
os outros se não quizessem sllgeitar?

O Illul portanto pr'ovêm do ogoismo e COI'

l'npção dos mesmos partidos, que não tem
a morulidade precisa pum exc1uirem do seu
gl'emio fi esses homens apodrecidos, em quem
não lia mais patriotismo nem amol' ao bem
publico, e que só aspil'àO ii dominaI' por cri
minoso interesse pl'oprio.

Nesta parte, só culpo ao monarclw, por
parecer elle indifl'erente á 1lli.Í fama desses
homens, e por não.despedi-Ios, com gel'al llfl
plauso, quando se rcvclão aclos de llJrpe e
flagrante malvel'sução, como ainda não lia
muitos annos aconlecel) á l'cspeiLo de UIll

delles; porqne esta lolerancia ou fl'aqueza é
de um alcance 1I10rul, que se converteria em
cumplicidadeJ se as notol'ias qualidades do
SI'. D. Pedro II o não pozessem ú salvo de t(=~

mel'<lrios c injustos juizos,
Na verdade, que interesse pode lei' o mo

nal'cha brasileiro em 3"illar o paiz J ingerin
do-lhe n' alma a peçonha lia cOITupçiio ?-O
de SCI' o chefe de um povo cl'clinisado pela
acção malefica do govemo, que viola os seus
dil'eitos, (llIe lhe lira li illdepcndencia e o
umol' da libel'dudcJ que o reduz {I miscl'ia,
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no meio de tanta opnlenciil, que delnpida as
rendas publica~, que o eshulhal por assim di·
zer, da sua sober'lllia t Isto não é nalUl'al nem
explic8"el, pOI'qnel na jernl'clJia social, elle
nada pode pl'etender, alem do (Iue ja é; e
moralmente fallando, sõ póde desejar a gloria
de fazer a felicidude da SIHl naçiio, naquillo
qlle legalmente delle deprllde; e essa gloria
sú alie fi Inel'ecçl'iu, sendo o chefe de lIlll

Jlovo Ii\'l'c e mOl'filisado. Em dOlllinRl' pelo
vicio e a COI'rlIPÇrtO não hJ gloria; lia LYl'annia
e oppl'essão, que o furia execl'ado como o são
lodos os lJl'fwnos.

Portantol esse interesse !:õ o podem ter
u(Juelles que carecem da occasião para se
ele\'arem e enl'iquecel', e ql1e, sendo hoje
minish'osl pollem amanhan sei' despedidos.
Á esses, sim, é que com-em a cOI'rllpção, pOI'·
que, sem eUa, elles se veI'ião obl'igados ii SCI'
homens de bem, e o sei' homem de bem, é,
alem de lima fI'aqueza, um sacrir.cio muito
penoso, no meio de tanta cousa tentadora,
neste seculo de realidade e positivismo. As
sim, não podel'ióia elles enll'ar pobres e sahir
possllic101'es de gralllles forLunas; nll0 pode
rião exel'cel' o mais escandaloso nepotismo;
não podel'ião fazer das camaras a chancello
I'ill das suas immol'alidades e aUentados; não
poderiijQ fazer dos juizes sells sen'os e de
pendentes; não podel'ião ter vel'lms secretas
e creditos supplcmenlal'es que lhes Ilermillis
sem gastai' sem I'csponsabilidnde milhal'es de
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contos de reis cm plIl'OS desperdicios c oe
cullns negociadas; niio poderiiio emfim osten
Inl' a sua cl'imillos'l omnipotencia!

Apez3I' pOl'em destes defeitos, ii que todo o
homem está sugcito. e mais pfll'liclllar'menle
nquelles ii quem o nascimento condemna
no veneno da lisonja, o cel'to é que, se algu
n~a jllstiça f! mOI'a/idade ainda ha entre nóSi,
Ioda ella pal'le do poder pç.ssonl, ussim como
delle tem pnt'tido todos os actos gl'andes e
gencl'()SOS, pl'aticados pelo governo nestes ul
limos tempos.

/\. clle, por ex.emplo, se deve o não lermos
feito lima paz vcrgonhosa com o Pal'aguay; a
lei sobre a cmnncipação dos escravos, pOI'
meio da libel'dude do venLI'o, o eshu' de faclo
nbolida a pena de morte ]10 Dl'asil e os dons
ma is estrondosos ex.emplos de justiça criminal.

O mal não nos vcm 00 poder pessoal, que
n;lo exisle senão na nossa misel'ia e corrup
(;t10; vcm de !lÓS mesmos, que estamos podl'cs
de vicias, e que, pal'a os alimentarmos, sa
çrificamos honra, independellc:a e dignidade,

Todos tem os olhos fitos nu cllpula doura
da do edificio politico e nos seis raios di"er*
gentes que de la pal'tem. Ahi estú tudo e s6
ahi eslú a realidade, n' um cor,'e ue gl'nças
cujo "alar e abundancia excede o corno de
AmaltheiJ,É preciso la chegar. pam colhei' o
velocinio, quaesquer que sejão as fl'figuras
do caminho; e aqllelles que o não poderem,
qne é delles o gl'ande numero, l'eçebiio ao
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menos em b<lixo o almo calol' dos I'uios erna~

mlOtes.
Esta metaphOl'a ·011 allegol'in dispensa-me

de I'epresental' de 011(('0 modo o qlladl'o nall·
seabundo das nossas misel'ias, ITIr)slranuo
como ellas se Iwatiçào, desde o homem do
J)o\,o at8 o ministro.

O 11IlperndOl', que tem mOl'nlidade, dilo aos
ministt'Os: «Covel'nem comI) melhor o enten
dereul aos intel'\:!sses do paiz; n,io lhes po
nho o monOl' obstaculo.»

Mas os ministros, que só olhi'io as vantagens
du lugar e aos lucl'os qne delle podem liral'
para si e para os sens só cuidào de pl'olon~

gal' o seu dominio, pum encherem-se {I farta.
O' aCJui se seguem as tl'3nsncções vergonho
sas com a opposição. o malbarato das rendas
pnblicas, que se escõlo pal'H as suas algibei
ras, em contl'ntos onel'osissirnos, as maiorias
compradas, as cl'ises intcl'mina\'eis etc.. E de
pois 'Se excusão vagamente com o llOdlW pessoa.l,
((ue dizem tel' c5tl'ngado os parlidos e os 110
mens!

Nào ha 11m paiz onde fi lisonja seja Hio lor
pe e. t1oscnt'ada como nesta Splll'tn amel'i
cnllll!

Indo 1l1lpcrsdol' examinai' uma. das nossas
t'OJ'tnlf'zas. pai' occasião do conniclo unglo
hl"asilcil'o, e notando a cOIl\'cniencia de cel'
1<11'0 rl~rOt'Olas. no systema de defesa. diziu, on
ll'e parenthesis. o jOl'l1nlista que islo noticia
va: «Porqne S. M. de tudo si.lhe 1:»
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Indo lambem o ImpCl'udol' ao Rio C"flnde
do Sul, quando os Pm'agunyos iovudil'ão esta
pl'ovincia, J1ublicavão os jOl'llnes cal'laR da
campanha, noticiando que dias se pnssftvào
em que S. ;\L apenas comia um pedaço de
pãO, pOl' falta de melhOl'es alimentos!'

A cnll'ega de Ul'Uguayulll1., da pnl'le dos
PUl'ngunyos, foi demorada pai' cerca de h'inta
dias, só para L1al'~se ao SI', lJ. Pelll'O II a
falsa gloria de assistir (I ella; en!l'etnnto que
Estigal~ribia instava por entregal'-se, POI'fllle

os soldados ja não tinhfio que comeI'.
Isto pOI'cm foi o menos.
O rnuis comico de ludo foi dizerem os j61'

nues que., no acto da enil'ego, ocellpou S. M.
o lugHl' mais aI'l'iscado no cerco; e que, pon
derando-lhe os seus ajudallles de campo o
perigo que elle alli cDITin, o rmpel'adol'lhes
respondera « que esse era o posto que, como
chefe da NaçãoJ lhe cumpria occllpal'! »

E por isso, na volta, lhe l)repul'urào os cor·
tezâos uma espau3 de bOIlI'a, que o IlIlp.ern~

dor soube com dignidade l'eCIISal', pedindo
que o pl'oducto da subscl'ipção pal'a esse fim
til'udu tivesse uma upplicaçiio mais utiJ.

PIlI'a que o SI'. O. Pedl'o II se fizesse he
nemerito da puil'ia, em consequencia da par
le que leve no sacl'ificio nacional J pal'a o
bom exilo da guel'l'a, não 31'ão necessul'ias
estas indignas adulações: bastara-lhe o que
elle realmente fez.

Estas lisonjas não se limital'l10 só ao mona/'-
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I.:.lla" Wlllbelll se cstent1el'ào ao seu "0111'0 t), . r, ,

JJl'incipc G:lsl:io {/' I1l'leans, li. quem se aUI'i
!luio a principal glol'ia da campanha; Jlcl'tell
cOlido ali,ís clJa ao inclyto duque de Caxias,
cuja glol'ia sõ poclc seI' contestada pai' quem
não tive!' um cOI'ação brasilcil'o.

Ao principe coube sem duvida uma bella
parte na gucl'l'a. qne foi conclui-Ia, dedican
do-se fi isso de um modo (llle muito o hon
1':1 e o I'ccommenda Ú estima nacional; mas
isto em nada desmel'cce a glol'ia, supCI'ior,
du ,,01110 marechal, que, tomando, com gl'an
de sacl'ificio, a direcção da Caml)anha, e
achando um exercito mal composto. estacio~

nal'io e desmol'alisado. imprime-lhe a ordem
de que cal'cce, mobilisa-o, e de victoria em
victoria, qual dellas mais esplendida e deci
SiWI, o leva até Assumpção, pondo Lopez em
completa fuga e debandada, sem mais ele
mentos para poder disputal1-nos o tl'iumpho.
D' ahi em diante é que a gloria começa á per
tenceI' ao SI'. conde (r Eu.

E é 11m paiz onde a impl'ensa se pl'esta á
ser o ol'gão de taes misel'ias, e onde ellas se
exercem sem o menol' prolesto uem cOllll'a~

dicçrio, que se julga habililado para inulIgll
rlH' u I'epublica !

I~m vista destas flIctas, receio (Iue algum
dia surja do tumul0 o senado de Tibel'io e
diga: Porque nos invejais a gloria, republica~

nos bmsileil'os !
I~ pois falso C falsissimo que seja a monOL'-
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chia a causa lias nO:5SOS vicias; a C<tusa, é es
se ganio fdvol0 e "ão, que lodos 1108 conhe·
celll, e que nos til'a a indepentlencia e digni
umle, nus nOSS/lS reluções com o goyel'no
e seus delegados; é a leviandade com qlLe
a!Jl'uçamos as mús ideias que nos vem de
1'0/\1; é o espil'ito de imitaçilo ou de Ilo,·iua
tle, que nos torno incnpnzes de nos l'cgCl'
mos segunrlo o nosso eslado e cil'cumlan·
cias; é o pl'edominio tia paixão politica so·
bl'e todos os outros sentimentos; são l'1I1lim
IIS ideias mat:H'ialistas, (Iue fazem ctt) homem
um bl'utO, a do ouro O melhor alimento !,Ui'a
o ceyal'.

Se lia sinceridade em nos querel'mos COI'
rigil', nenhuru obstaculo olTercce a monal'
chia.

Compcllell'e-se cada UIIl dos seus de\'eres;
restabeleça-se fi educaçào 1I100'ul, Ião despre
zada! dando-se lhe pOI' base O amai' de Deos
e o do proximo; esl)'grnatize-se o \'iGio e pre
meie-se a virtude, (Iue facilmente virá a COI'

I'ecção, sem seqJl'cciso passarmos pOI' abalos
perigosos, que necessal'iamenle tl'al'ia uma
reforma lão fundamentul, a flual só é boa,
flUlHldo a liuel'dade se acha ameaçada ou lem
son'ri<Jo odiosas resiricções, e esta hypothe
se não Sf. dá entre nós, POI'{I ue, apezlH' fi!:'
tudo, a !ium'dllde consUtut'ional existe inliJ
ela, e o fil'asi! é tão bVI'e, corno mais ° não é
Illlção alguma.

Nem !la povo que, por inJole. tenha mais



'521

garantida a sua liberdade. NinguBm no Bl'asil
conspira contra ella, e ninguem é mais li
bel'al 1,1111 po que outro. Dão-se excessos c

.abusos contra os direitos do citJadão; mas
são faclos destacados, qllB nào constituelU
uma politica systemalica, capaz de inspil'ur ,'e
ceio.

Ha muito que o governo cel'cêa as Iibel'lla·
des j)fOvinciaes, tão necesslll'ias em tão vasto
impel'io. Esla eenlralisação odiosa tem ulti
,mamente chegado á ponto, depois doS' decl'c·
tos do minish'o Ferraz, de matar completa
mepte a iniciativa individuaI e o espirita de

,associação e de empresa, á que pal'ticular
mente devem os' Estados Unidos o seu prodi
,gioso desenvolvimento.

Se, por exemplo, se forma, nas provincias,
uma associação lilleral'ia. com o lim de au
xiliai' a instrucção publica, uma associação be
neficente, uma COOlI)anhia de melhoramentos
alimentarios, todas ellas á ex.pensas particula
res, sem o menor ouus dos cofres publicas.

Rhão de solicitar do governo na côl'le o decre
to de sua confirmação e a approv8ção dos
seus estatutos, alem de outras dependencias
secundarias.

Este poder exerce-o o governo }Ior f1utori
saçã,o do corpo legislalivo, que assim o deli
herou por proposta do Ill~SIllO ~ovcl'no, por
que o co~po legislativo não tem mais acçào
nem liberdade, para, nem sequei', corrigir ou
alterai' as propostas ministeriaes.

II



Ora, onde se \"c aqui ° acto do impê
rante, salvo a Sua sancção, (Iue elle constitll
cionalmenle não podia negar', sem retil'ar a
sua confiança ao ministel'io e contl'ahir o dc
\"er de dimitli-Io logo? E todavia é o poder
pessoal o I'esponsl\vel por este c outros ma
les!

Diz fi constituição que nenhum genero de
tl'abalho, de cultura, inilustl'ia ou cOffimel'cio,
pode ser prohibido, uma· VOl. que não se op
ponha' aos costumes publicas, á segurança e
saude dos cidadãos.

Diz mais que os inventores terão a proprie
dade de suas descobertas ou producções, o
assegura-lhes ))I'ivHegio, exclusivo, tempora
rio, ou um premio pela perda que sotfrerem
com a vulgarisação.

Entretanto, estes privilegias se concedem
aos cento em cada anno, COI11 violaÇão mani
festa da lei, á quanla eml)l'esa mm'cantll ou
industrial Üppal'ecc, como, de navegação á va
por, de calçamento, de encanamento d'aguas,
de defecação, de esgoto, etc.; monopolisan
do-se assim, em favor dos concessionarios
e de oulros interessados em commandila, o
exercicio do mais trivial commercio e indus~

tria: o que muito e mnito concorre para o
atrazo do paiz, sem que nisto haja a menol'
culpa do soberano.

Os ministros, e outros, delinquem, por abuso
de autoridade, por malvel'iação e vergonhosa
agiolagem, e o imperador, que nenhuma par-



te tem nestes abusos, e que nem mesmo po
de legalmente oppor-se <Í elles. é que htl de ser
11 I'esponsavel !

E quem ja erguco a \'07. para accusar, pe
rante o poder competente, a esses ministros
corruptos e COI'J'uptores? ;\ voz de um homem
de ta tento ja se levantou na camara dos de-
"pulados; mas d' ahi seguio-se uma historia bio
\'ergonhosa, que melhor fora que tal facto
nunca se tivesse dauo.

Inutil é dizer que, no meio de toda esta cor
I'upção, ministros tem havido que, com geral
admiração, legarão a mais honrosa pobreza á
suas familias.

De muitos onll'os abusos podera eu tratar,
se quizesse compendin-Ios todos; mas nâo é
esse o meu fim. Pal'a provar o que tiVE;: em mi
ra, bastão os que ficão aponl3dos.

Os deliclos de responsabilidade deverão ser
riscados do nosso codigo, porque de facto
não existem. O unico exemplo em contrario
foi dado ha pouco tempo pela assembléa le·
gislativa de uma das provincias do Norte, que
com toda a justiça condemnou um juiz de di
reito á perda do lugar; mas o govemo foi tão
immoral, (ll1e, não podendo l'eiotegl'8~lo, no
meou-o de novo para oul.ra comarca, des
pl'e~tigiando assim o act.o louvavel daquelles
legisladOl'es juizes, .

J~sta irl'it.ante impunidade dos funccionatios
publicos de maiol' cAthegoria. e pode-se dizeI'
qne de lodos os cl'iminosos em gel'ol, lanlo



é effeito dos vicias que minão n sociedtJde brn
sileirn, como lIlUa dos causas efticientes dos
mesmos vicias. .

Não ha cousa que no lJ,'aEiI se não julgue
poder conseguir por empenhos, lmtra conse
fluencia da nossa privativa vaidade e fofice.
Cada 11m se teria por deshonra,do e sem vali·
mento, se não se pl'estassc Ú servil' de em
penho, á pedido de um amigo ou de {IUal
quer pessoa de alguma' imporlnncia.

Pede se {I um magistrado que falte ao seu
dever, que negue a justiça- ti quem a tem,
para julgm' á faval' de quem não a temj que
crimine o innocente e absolva o culpadoj e'
lUuitos magistrados 8;e prestão á isso sem o
menor escrupulo 1 e á aquelles que se negão
p'edem ao menos que se dêem de suspeitos ou
dêem part.e de doenles, para p~ssarem os 8U~

los á OUtl'O, com quem ja cantão.
Ainda ha pouco sendo jnlgado um grande

criminoso pelo jury de uma das nossas prin
cipaes cidades, os que se interess8vão pela sua'
absolvição nem· ao menos, em l'espe'ito á opi
nião publica, se importarão de proceder oc
cultamente; farão ao pl'oprio h'ibunaI, e'anda
rão pedindo aos jurados, como negocio de ca~

maradagem, ou como se cabala para eleições,
Com O mesmo despejo se peüe á um pre...

sidente de dro"inciu, ú um deputado. á uni
commandante militar, á um chsfe de reparti
ção e aos seus subordinados,
. fiasta di"er que' ainda ha pouco tempo tiv.e



eu dou· pedido, de amigo para qúe tra
hi. R os meu dm res le advogado e de cu
rador de r s infeUze cuja d fe a me fôra
particul:rrm ote onfiada! I retendendo elle.
qu eu nuo recorres e da entença proferida
ontl'3 o dito meus curado .
E quando alguem se nega á e ta torpes e

iu olito e, ig ncia , incorre logo na malque
rença do não ervido, ouv -os mett rem
á ridi n10 a ua pl' 1idade, ((n 11 s cha
mão de cotonismo lolo I





MEDITAÇIiO xxxv.

Ra na Eurol.)D. uma pequena peninsula, á.
igual distancia da Asia e da Afriea, a qual pa
rece ter sido produzida por uma violenta eou·
vulsão da natureza. nos tempos primitivos do.
formação geologica. Limitão·na, o Archipe·
lago, o l\lediten'aneo, o mar lanio e n Tur
quia.

Aqui nascea e nOI'esceo um povo outr'ora
celebre, o mais celebre dos PO\'OS da anti
guidade, pal'que ao genia e ás virtudes jun
tava o fino gosto, o espirita e as maneiras
mais convenientes á um povo culto, que tem
de servir de nl)rmn á educação de outros )la·
vos. M~s hoje esse povo, resuscitado pelo
esforço e venel'ação de outros. que o ajuda·
rão fi libertar-se do jugo vergonhoso dos 05
manlis, debaixo do qual esteve por mais de
tres seculas, só recobl'oU a sua nacionalida
de, para fazer admirar o deploravel contraste
do·que elle foi e do que é.

Resuscitar a mortos é um milagre que só
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Deos pode fazer; e na. mente do Todo Pode
roso nunca entrou restItuir ao seu antigo
eshldo aquellas cousas que elle mesmo ja dis
pensou. Esta miseria só pertence aos ho
mens; não á AqueUe que nãr) corrige os seus
juizos e que CO)ll tanta fucili(tade faz I'eprodu
zir um insecto, como cria um mundo de infin
das maravilhas.

Este povo forma hoje um pequeno estado
de cerca de um milhão d' almas, regido se·
gundo os pl'incipios do direito publico model'
Jl0. Trajar porem a Gl'ecia COI11 a lib.;-é·das
.instituições poliLi.cas hodiernas é o m8$OlO que
faze-Ia um !irlequim-no cOllgl'esso dos outros

.povos e expo-la li zombal'ia destes. A Grecia
_do pasli.ado só pertence ao passado, a de boje
.não é mais ellaJ,é o seu espectro que ficou na
t81'l'n.

Corramos porem um "80 sobr8 as. misE;lrias
~(Iue amigem a Hellade presente) ~m I'espeito
~ás venerandas tradições do pa.ssado. É á Gre
cia anliga, á eSSil'lerr'. de ficQÕes, á es e pov"
(de poetas e guerl'eiros. que vamos consa~

grar e.sl.a tosca meditação. qual o permitte a
(rudez dest!l epopha ~e descrenças.

.6.. nenhum espirito é dado acoowanllar com
.methQdo e hlCidez a .vida deste cpovo, des\lc
~a sua origem peljisgjc8) até o t~n1Po BIll tlJl8

I ~os SEHIS famosos legisladores o çonstituil',ão e
·Ine d.erão leis; de erijo es~,do dala propria
mente a sua historja. O mp.is são rabulas e
incertezas. q"e deleitão a iuWginJiçüO, jlnaS



qlle a critica I'egeita: ii cuj" epocha perlen.
cem as ülçanha5 d' Ilel'cules e TlJesco, a ex
pedição dos Al'gonuutas. a gIJeI'I'U ue Tl'o)·a. c
gl'Ulldc pUl'te da sua !listol'ia colonial.

Tl'cs nomos famosos syrnbolislo fi (;l'eciu o
l'esnmcm todas as SUHS glOl'ias, LJomCl'o, l'lalüo
e Albenns,

O primeiro cantou os feitos egl'egios dos
seus compatriotas, a quem elle igualou aos
cleoscs, Depois quehrou a I~"l'<l. que elle 1'8
~ebel'a do IWOpl'io Apollo. p,1I'<I que ninguem
a pl'olhnas5e; e a IJialla começou á divulgai'·
se, cOI'I'endo de boca em bocn, COlllO \lUla

tl'adição divina, revelada nos homens peln ho
ca de um yeiho cego. Nenhum oull'o Jloeta
ousou ii' ale'11 do que foi este, e o il1lIllOl'ta\
poemoa ficou sendo o modelo de todas as epa·
penso

O. segundo fundou a acudclllin t: elevoll U

phil( sopilin ao ideialisnl0i blloll de Deos e da
alma, como nenhum antro até nhi o Jizcl'n; foi
o precursor da philosophia modema e pene
lI'Oll tão longe !lOS domillios do mllndo mo
l'ul e espil'itual, que foi chamado o t!iIJ;'1O Plu
tão, o lJomcl'o da pllilosophin.

Este gl'ande pensadol' foi tah·el. sublime tio
mais pal'lI o seu tempo; no ((110 CnSil1DlI, foi
1THiís um proplJehl do 'Iue um lionlem de ge
nia. pUl'que excedeo Illuito o que Clth!o se
subia, deo um salto immenso sobre o futuro,
deixando umu lacuna que só foi pl'eenchida
pelos philosopllos modernos, e dispensando

11



".lI1te seculos de se occupal'em de philuso
pllia.

A terceira resunlio em si- só tudo quunlo
foi a Grecja, Attica e Athenas, Pel'jcIes e o
seu seculo l eis toda u civilisa 'ão, eis toda a
gl'andeza hellenica.

Foi canh'a Alhonas que se dil'igirào as duas
formida,'eis expedições do grunde rei, puru
us quaos conh'ihuio a Asia cm peso; mas 11

inclyta cidade, embol'u incendiada C saquea
da, tl'iumphou das hostes medicas, e PO!' ex
plendidas victorias obrigou O barbal'o á paz.

E ainda que a guerra l'1'lltl'ecidu, originadu
da rivalidade dos dous poderes dominantes c
41le por vinte e sete annos aUl'Ungeo toda a
Grecia continental e insulaI', I'oubou á capital
da AUica a sua ~lIpl'emacia politica, a 1l1DI'aJ
ficou-lhe sempre, apezar dos I'igol'es de Spal'lu
e dos Trinla TYl'annos.

Nào ha paiz no mundo que tenha passado
pai' tantas vicissitudes e tido tantos domina
dores.

Nenhuma occupaçüo porem deixou vesti
gios lão deploraveis como a ottomana. Uir
se-ia que a Asia, nllnca esquecida da destrui
ção de 1'royu, das denotas, de Arluphel'nesl

Datis e l\lal'donio, e mais que tudo da expe
dição de Alexandre, mundou, em lempos
muito posteriOl'es, a estes barburos, IJura se
vingal'em no cadavel' da i1lustre vencedora.

Ver; a Turcos de posse da Gl'ecia, elIes
que nem ao menos a passada gloria lhe su-



bião, que exemplo espantoso da instahilida
de das cOllsas do mundo! Que guardas, que
zeladores pam os L'estos mutilados do Pl.H'the
non, dos templos de Jupiter Olympio e de
Theseo, do Pecilc, dos Pl'opyleos, do Areo
pago e d' outros monumentos eelehl'es que
em melhores tempos havi.lo cobel'to fi esse
solo privilegIado das Musas!

E para completa vinganç3, nem os nomes
euphonicos dl1 lingua de Pindaro escapal'ão
á 1)I'ol'anação da bal'baria! Ao lIymetlo cha
marão elles Dely-Dngh, ao Parnnso Liakollr3,
no EUI'otas [ri, 3 COl'inthn K01'{105, a Chyp,'e
Kibris e assim o mais!

Os Venezianos e lord Elgin completarão
esla ol)l'a de destl'UiçãO, os pl'imeiros, bom
bardeando fi ACI'Opolis, c o segundo, causan
do ol'lttaes estragos no que restava intacto
do famoso templo de ;\liIlCl'\'U, quando, pum
tirar-lhe os admiraveis baixo-l'ele\'os do rron·
tespicio, empregou nisso a ohreiros fUl'COS,

cuja ignol'ancia e indill'el'ellçll nos monumell~

tos e beIlas ad,os é assas nolol'ia.
Gr~cia! Gl'ecia! p~iz d03 meus sonhos.

eu era ainda menino, e ja le admil'a\'a, exta
siado com as tuas ficções, Sou hoje, como
lu, um eaclavel', vidima da cxpel'iencia o da
falai realidade dfls cousas; e todavia, ainda
folgo de esqucccl'-me do que infelizment"e
ap1'cndi na Tude eschola do lllundo pl'utico,
pal'a CQl'l'el' ah'az àas luas lli\'inus phanlasiAs
e cl'enç õcs, como COI'I'O fi cl'iança atraz da



horlloletn e da hollul (Ie snbilu) cllja!=; COI'es o
("Illcviio.

E ninguem yenhn quehl'l.ll'·me o encanto
dessa deliciosa 10UClIl'f1, que en o maldigo, CD·
mo um ente mnlfa7lPjo. Sim, mal hajão esses
homens fl'l.iago3,qllC não sonhão, estando acor·
dados, c nfio quel'cm qlle os Olltl'05 sonhem,
porque lhes invejiío tl innocencia e n ventUl'ü I
São IIn~ f1ssassinos, peores do que aquelles
que fel'em com o punhal, pOl'que estes matão
I) COI'pO e deix;]o fi alma Iivl'ej e nquelles, oh!
meu lJeos. vós o saheis, l'OuhãO ti aln13 o
maio\' bem qlle lhe destes na vida, que foi
o sonhaI'!

05 Godos, Slavos e, por nm, o~ '1'UI'COS,
pai' lrll forma devastarào esta tel'I'a qucrida
dO1=; deoses, que as suas fontes e rios sec·
cal'ão 011 crnpobl'ecel'ão, pal'que as nuiudes
('" nymphas fugil'ão espuvoridas; os bosques
desappal'ccel'ão, pol'que as dl'yades e Itama·
dl'yades lambem I'ugil'ão dianle do fogo e do
machado; os montes e 03 valles pCI'derào a
sna frescura. porque as napéas e orcades os
deixarão; e a Grecia das ncções cedeo o lugar
a GI':Jcia bal'lJUra dos '['al'lal'os!

A Arcndia, essa de todo peJ'deo-se pnm IlS

~llas tradições pnslol'js e Itlusícnes, porque
nhi só se enconll'3 misel'itl e rudeza. Os habi
tanjes 'nem ao menos sabem o seu nome
passado, nem que houyc ouh"ora um tlaiz
celebre, chamado Grecia, de que elles fizedo
p"l'te I
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)mDITAçXO XXXVI.

A viLla J'utUI'U é um ~)OlIho que nos sugge
1'8 O temol' de nos vermos aniquilados pela
morte, com O qual especularão os padres e
os dospotas em seu proveito; mas eu duvido
que haja uma sõ pessoa capaz de exercer o
espirita cl'exnmc que nella ael'edite.

Foi para iml}O-la aos animos credulos e ti·
miclas que Lambem se inventou a outl'a ra
bulaI ainda mais a!>sul'da, do peceado origi
nai) pal'u prende·la á historia da redelllpção,
onde á cada passo se falia da tal vida futunt,
de premias e castigos. de eco e de inferno.

Segundo esta l'idiculu fic~·ãO. Oeos linha fei
to o homem iOlmOl'lal e impecc8vel (sal"o a
desobediencia), I)al il viVei' em perenne de8~

cunço, no gozo de innocl?'lltes prazeres, seIU
necessidade de trabalho) etc.. Mas, para ex
pel'imentol' a sua obediencia, p,'ohib.io-lhe que
comesse do fl'lIcto de certa arVOL'e, chama
da da sciencia do bem e do muI, que alie
collocou no paraisoj e como o hon.lem co-



me~se do fl'uclo prohihido, tentado pelo de
monio, disliu'ç'l(.Io em sel'pente, Deos, cheio
de colcra e l'aI1COI', retirou·lhe todos os be
neficias olltol'gados, e condemnoll-o á Yivel'
e 0101'1'01' no pc(;eado, ató yil' o Messias res
gata-Ia.

NilO é possiyel zumuat'-so mais da inte!li·
gencia e da razão do que com esla serie de
absurdas cl'cndices; e apear é que o inven
tor', pouco geitoso pal'a ideal' contos c his
torias, a quem ll'atou com menos respeito
foi i.l Deas, attribuindo ú elle a sua boç<ll com
posição, e razendo-Ihe repl'esentar' o papel
de um malfeitol' asluto, que arma laços ti fra
queza do homem, para Ihze-lo delinquit' e
lCl' depois o prazer de o casligfil' com 11 se
vel'idade só pl'Opl'ill de Ulll tYI'anno,

No que toca ii lheologia. só ~e pode ad
mittil' u natural, fundada nu cl'itiea da I'azào;
u rovelada é, na parte dogmatiea, um com
plexo de ahsul'cios e paradoxos qlre ~Ú aecei·
tarão aquellcs que l'cnunciumlll a faculdade
de pensai'; e é 1'01' isso "tv: clla exclue u exa
llIe e exige a fé,

Não é pOl'em mell intento negai' a vida 1'11
tura, combatendo o que ,í respeito della ell
sina a Jgl'eja, pOl' meiu dos seus livros e dOII
tOl'es; C pai' outl'O ctll1linho que me pl'OJlonho
Ú I'efuta-Ia.

O que IJl'imeiramellte i'epugna adJllittil' ti

t'uzão é que Ocos., cujo podeI' e bondade não
tem limites, podendo fazer logo o homem cu'
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paz de conseguir nesta vida toda a sua felici
dade, carecesse de sugeita-Io primeiro ao
cadinho de uma provação tão cheia de mise·
rias, de mnles e horrores, paI'a depois dal'
Ih'"j outl'3 vida, onde os bons e os justos go
zassem da bemavcnturança e 08 IllflOS fos
sem punidos; de modo que Deos, o verda·
deir'o responsfivel pelos nossos erros e cul
pas, como consequencia da imperfeição com
que nos fez, dimittirin a responsabilidade de
si, para Jança-Ia 80bre a fraca l3 indefensa
creatura !

Não quero porem deter-me neste assumpto,
como ja disse, e pOl' isso passo 11 novas consi
derações.

A vida futura presuppõe certa relação com
a passada, que só pode dar-se pela lembran
ça desta; mas, ainda sendo possivel que a al
ma, depois da morte, conservasse fi. memoria
do que aqui se passara, faculdade que parece
nüo lhe ser essencial, por isso qlle em tempo
algum lemos conhecimento do seu estado :tn
lerior, essa recordação faria da outra vida
uma continuação da passarIa, sem o que tam·
bem não conceuo cómo se podesse fazer ef
fectiva a theoria das penas e recompensas.
Mas eu declal'o que de bom grado renuncia·
ria a qualquer sobrevivencia em que não hou·
vesse completo esquecimento do passfldo.
Portanto, se alguma cousa cm nós sobrevive
rlepois d'aqui. é pum formar uma existencia

.inteil'amente nova, sem dependencia nem re~

"



lação algumu com a vida terrena: o que, pal'U
fi nossa individualidade, importa o mesmo que
dizer: Posl mDrlem nil.

E se não fosse este benefico esquecimento,
(lue aqui Olesmo nos alivia do deSpl'aZ81 de
tantas recordações, que lllUl'tyriO não seria
para a alma o ter sempre presentes as suas
passadl1s miserias e tudo quanto aqui fi hou
vesse desgostado!

F. se tal relação nüo pode dar-se entre a
vida futura e a passada, menos admissivel é
ainda que a alma tenha de soll'l'er naq uelJa pe
los males que aqui fizesse,

A primeira duvida que á este respeito me
suggel'e a razão é se deve ser a alma a ver
dadeira responsarel pelos nossos maos nctos.
Dizem os philosophos que sim, attl'ibuindo
lhe a erigem da vontade; mas os philosophos
ainda não poJel'ào enlender-se (e certamente
nunca ° conseguil'ãO) sobre a especialidade
e independencia de cadu uma das nossas fa
culdades, porque ellas farão tão mysteriosa
mente complicadas, que, em tal labYl'into, é
impossivel achar-se o lio d' Al'iadne. O que
de mim posso (llcançar é que, sendo o tem
peramento fi cansa mais natural e efficiente
das nossas boas e más acções, nfio (l alma,
porque, do contrario, concluir-se-ia que ha
almas boas e más, qualidade que ja tel'ião,
quando viessem animar os COI'pOS; °que de
mim posso alcançar, repito, é fJue. attentas
estas considerações, não parece justo que SO·.



11I'e fi alma é que recaia a responsabilidade do
mal que fazemos na "ida.

Os theologos assim o drzem, para il'em de
nccôrdo com n sua tiouti'ina do aniquilnmento
do corpo e da sobrevi vencia do espil'ito; mas
ii isto tenho eu tle oppor serias e graves oh
jecções.

Pal'a evitar fi questão, se a alma é apenas
um sopro divino, ou se uma emanaç:1o da
Oividade (,'ogitE mel11is pfJ1'ticula), acceital'l~i a
llrimeil'a hypolhese, fundado na historia da
cl'eação, onde se lê que, tendo Oeos feito o
homem de barro, assoprou-lhe depois no I'OS"

to, para anima-lo. Em ..::onsciencia, nilo posso
crel' que a alma seja uma emanação divina,
porque entuo seri::l elIa tão perfeita como fi

fonte d'onde emanou, e tão necessariamente,
que nem Deos meslúo poderia disJlor o con
tral'io.

Mas. ainda assim, não sei como o sopro di·
vino. convertido em espirita e dotado das mais
bellas e nobres faculdades. possa pl'<lticllr ora
Q ·bem ora o mal, e que degenerasse á ponto
de lhe serem imputaveis todos os nossos maos
acto!', desde o simples erro até ás monstl'Ull·
sidades de qlle é susceptivel a natul'eza hu
mana.

Esta objecção só tem uma sahida, e vem á
ser, que, se isto assim acontece é pelas mo·
dificll\:ões que sofire a moralidade da alma,
em consequencia do temperamento e das' jlsi·
xõesj mas, neste caso, não é passivei susten-
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ta r-se o eclificio melaphysico-psyoologico:por
que tel'iamos a mateda dominando o espirita.

Vamos adiante.
O sentimento do bem, e por conseguinte

o da jusliça, é, como dizeis. uma lei moral
consel'vadora. que o homem houve de Deos,
e tanto que só por ella se pode explicar a ma·
ravilhosa autoridade das leis humanas. Nesta
parte, pol'tanLo, como em tudo o que respeita
á moral, deve crer-se que o homem obra por
inspiração divina; mas a justiça humana dis·
cOI·da da de Deos em pontos essencialissimos.

Os homens punem o cOI'pa, apezar de cre
rem que elle não. é mais do que o instrumen
to passivo das volições do espirita, ao passo
que Oeos só pune a este.

As leis penaes humanas tendem á corrigir
_pela punição e {I pl'evenil' pela exempI8l'ida
de. Tem presente e tem futuro; mas a de Oeos
só tem passado, e como tal, não pode cOl'rigir
nem pre,'enir, por isso que ella não se exerce
na vida.

Sei que se pensn o contrnrio, isto é, que
f1qui mesmo Deos dá o premio e o castigo;
mas eu não creio nisto, primeil'o, porque a
,justiça divina se complicaria com a humana;
segundo, porque, sendo ella duvidosa, deixa
·ria de ser exem)}lar e por conseguinte seria
inefficaz; terceiro. p.orque não seria justo que
Deos infligisse duas penições pela mesma cul
pa; quarto, porque os faCtos provão eviden
temente o contrariai sem o q.ue não se \'erião
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os bons e os justos perseguidos e humilha·
dos, e os 1ll80S prosperando e tl'iumphantes.

Demais, comparando a grandeza illimitada
de Deos com a misera pequenez do homem,
e mais ainda o seu cal'actel' de pai, infinita
mente compassivo e exl!·emoso. não posso
crel' que el\('. prefira punil' ao )}erdoa... 131'utO.
dominado do fanatismo polilico. condemnou
seus filhos á mode e fe·los executar; mas este
facto é citado mais como uma excepção mons
truosa do que ~omo um acü, digno de louvar
se; e Bruto era homem, e aquelles que o jul
gão lambem são homens. E será Deos menos
sensivel para com seus I1lhos do que a impel'
feita creatura ?

Finalmente, é tão grande fi somma de males
que ja aqui solTremos, que a ideia de termos
ainda de sofl'rer depois da 11100'te horrorisa e
gela fi quem nisso pensa. 'Mais valera em tal
caso nllnca ter nascido. e o homem, maldi
zendo a existencia, só teria razão para queix.ar~

se do Creador.
Não se julgue porem que eu censure os go~

vernos por manterem estas cl'cnças. alimen~

tando os homens com a consoladora esperan·
Çíl da vida futura. É uma impostura innocen
te, que não produz nenhum mal e pl'oduz
muitos bens. Sem esta espel'ança e este freio,
os homens se cOl1vel'terião em brutos ferozes,
peores do que os tigrés e as hyenas. e mais
damninhos do que a cascavel e I) vihora.





MJ;IJITA.ÇXO XXXVII.

Falias do myslCl'io e do dogma com a cos
tumada leviandade dos espiritoi fortes, que
só crêem naquíllo que está na esphera da sua
comprehensão, sem altendel'em os insensatos
que, neste caso, deverão duvidar de tudo, até
mesmo de que elles existão e pensem. por·
que nào sei que IH~U na natUl'cza cousa al
gUlIJa 'lue não seja um mysterio. Sabes tu por
rClltlll'lI ulguma cousa dus causas efficientcs,
pam ll~O I'emontar á causa primaria de ludo
f!Uflllto existe? Logo não de\'êras acreditar
que exista cousa alguma, principiando p01'
ti mesmo. Sabes tu por (Iue meios aceultos
procede a natul'cza pum produzi!' em ti fi seno
sação e o pen~amento '! Logo não deves acrc
diltlr que tu sintas nem penses.

Nada mais interessante do que ver discor
rer esses homens desabusados, que fazem o
eminente serviço de combaterem a tl1eolo
gia re\'ela~a, proOigando todos os seus erros
e absurdos! Apropl'ião-se de uma duzia de



prinCll)IOS, verdadeiros ou 1~lIsos, que fazem
loda a sua sciencia; formulào com elles as
suas proposições, em tom de pedantice aca
dernica, e radiantes de tl'iumpho, olhando
com 'riso de dó para os pobres ignol'antes a
quem se di~narão de esclarecer, arremntão:
logo, , , por conseguiute , " ergo, , , e til'ão
conclusões que fazem recuar as ll'evas da
ignol'sncia e da cJ'edulidade!

E o peDI' é que estes jovens sabios empes
1:10 fi sociedade com as suas ideias, e I'OU
hão ás almas o pão do espirito, Só pela ,;8n
glol'ia de se mostrarem superiores uos ou
h'os!

Eu tambem ja pensei assim, pOI'que o
scepticismo é o tributo pago a inexperiencia
da razão, mas passarão-se os anuas e en~

tão ,-i o quanto a mocidade é leviana e pro
sumpçosa! Repugna acreditar no que não
compreheude, e cahe na incredulidade. Mas
ou aprendi comigo mesmo á observai', e
pouco á pouco fui adquil'indo o conhe:cimen M

to d} cousas e.m que eu até ahi nào pensa
ra. Convenci-me finalmente de que um gl~an

de mysterio em-oh'ja a ludo neste mundo e
que a raz50 humana era incapaz de l)enctra
lo Humilhei-me; pedi perdão á Ocos e deixei
de ser incredulo, Oxalá que todos tivessem li

mesma franqueza e boa ró!
A vida futura, em que nüo acreditas, é uma

cansequencia necessal'ia da immQrtnlidade do
alma. pol'que, logo que esta sobrevjvo ao cor-
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do a incontentabilidade da alma 1\0 1ll3io dos
gozos mundanosj terceiro a cl'ença gel'al de
todos os povos.

Ocos certamente nos não (lm'ia o desejo da
immodalidade, para zombar de nós1 infli
gindo-nos o tormento de Tantalo. Se elle o
deo, é pOl'que esse desejo so lia de realizai';
e duvidai' disto é até uma oll'ensa e uma in
gratidão.

Convenho comtigo que o premio e o castigo
Deos o não dú aqui, pois, se O fizesse, desne
cessal'io seria faze-lo lia oulra vida; e por ou
tro lado nüo se vel'ião tantos crimes e ini
quidades Dcarem aqui impunes e tantas uoas
obras esquecidas.

Tudo elle o guarda para fi vida futul'a. Jlois
só nella ha I'ealidade. Com que bens, por
exemplo, J)I'emiuria elle aqui o homem justo
e Vil'tuosO, se nenhuUl delles é estavel e ca
paz de contentul'-nos?

Dizes pOl'em que u Iluniçãu, exel'cida nu
outra vida, não fôl'u mais do que lima barba
ridade inutil, pois que nem seria COITec
tiva nem exemplar, e como lal nJo pode
ria aproveitai' nem aos vivos nem aos mor
lOS.

05 homens !mnbcrn não ))I'evinenl os de·
lidos pela punição antecipada deJles, mas
sim pela ameaça do castigo cOUllllinado nas
leis penaes. Qnando elles applicüo a penajll O
mal que se qui7.C1'U evilUl' egüi feito, e a PLl

nil;ão tem mais pOl' fim preveni!' a reillcidell-
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cia do que castigai' u culpa commettida, 80
Ilrctudo ::;0 o mill é irrepnr'3vel.

Oeos previne o mal pOl' um meio mnis erfi·
Cl.lZ, que é a consciencia moral, advcrtindo
nos delle; e po10 mesmo meio oflül'ece no
1'011101'SO um correctivo exemplal', tant.o para
o delinquente como pal'a uquelles que o
vêem 50111'01'. Mas, se nada obslante, o ho
lIlem delinquo, não sei porque razão gozaria
na onll'a vida dos mesmos bens que gozassem
os bom; e os justos, sem que primeiramente
se rehal>ilitasse pela expiaçüo.

QUeI'CS sabei' o que é o remorso? Oh!
'Ocos te tine de algum dia o senlil'es por um
C1'ime gl'ij\TC!

O conele de Valais, irmão de Philippe o
ficHo, fez condelllnul' iniquamente i1 morte,
paI' moio de aleivosias e calul11nius J fi Enguel'
!'anel de ~Iarigny, que fóra minisLl'o do rei
del'unclo, pai' adio que lhe suscilm'a o seu
~I'ande e merecido \'alimento para com este,
~la~J satisfeita fi vingança. slIl'gio na alma tio
tl'illlinoso p,'incipe remol'SO Ião implacuvel,
que nunca mais elle gOíWIl de um momento
de Il'f\nquillidade nem de venhu'a, Dia e noi~

te, ni'io havia lregoas p::ll'a a sua consciencia.
PaI' toda a parte o pel'seguia o espectl'o da
vict.imaj c Ú tanto chegou este hOl'rivel tor
mento, que .111 o criminoso excitnvfi fi compai
xão; e se elle nüo paz lermo aos seus dias,
foi pelo temo,' de abreviaI' a seu compareci
mento pel'ante ojuiz supremo.
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MEDITAÇÃO XXXVITl.

Ao feliz Augnsto succede o tenebroso Tibe
rio, modelo incompaI'llvcl do vCl'dadeil'O tr
l'anIlO, de que 1'acilo deixou-nos uma copia
de moslre nos seus admil'uveis Annaes. Ao
reinado de Tibcl'io I'cferem-se 38 maiores
\'cl'gonhas o baixezas do senado l'omano, que
dentro em pouco se verti. dOel'etar :.\cções de
gl'nças em todos os templos, pelo assassinnto
de Agl'ippinn, e ir, incorporado, recebei' o
matl'icicia, vestido de gala. I!: comtudo, 110
fundo daquella nlma ncgl'a e suspeitosa havia
alguma cousa que admi,'ar pelo lado do l1em,
porqnanto aos seus talentos militares ego·
vernativos juntava elle COI'to amol' e vcnera
rio ii virtude; do qne {as vezes doo ))1'0\'0, ma

nifestando o sen desprezo nos vis aduladores
e deixando h'anquillos a aqneJles flue se lhe
oPl)unhãO com dignidade e justiça.

li.. Tihet'io snccede Caligula, monstro insen
sato, que nem no menos tem a responsabili.
dade dos seus cl'imes. por sel'-lhe applicavel o
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NQn selim' qlâ<l faciltnt da Escritlll'u. Fez consul
ao seu cavallo e mandava doul'a1'·lhe u cevadn,
lncesluava com as il'maus; dissipavn as rendas
do estado com 10ucUl'as, e no seu fUI'ol' ho
micida, quizel'u filie o povo romano livcs~e

lima sú cabeça, pãl'a carla-ln de UI11 só golpe.
Á este louco fUI'ioso succede um sandeu,

queJ sendo incapaz de govel'nm' pOI' si, df.'i
xUvfi que por elle govel'llussol11 M Sf'IlS liber
tos e fi devassa Mcssnlina.

Á esta especie de idiota slIcccdc o IIlnnsll'o
feroz, de cujo nome a 0l};nião com'nLlJll dos
homens fez, por excellencia, O appcltalivo de
todos os 1110ns1l'os de cl'ueldade J pertencen
tes ;'t especie humana. Nero! A vidfl Ongicio
5a desta h:yena coroada ninguem mnis histo
ria; escreve-so-Ihe o nome) seguido d' uma la~

cuna, e põ('m·~e adianle uns Jlllllt:U~ de pontos
de admil'açflo,

Do I'einado de Nel'o só I'eferh'rí um fuelo,
por duplo titulo digno de ser conhecido.

Descobel'ta fi conspi1'flção de Pison conll'a
ti vida do impel'3dor, p()l'Iarão~se os homens
com tania fmqueza, que nem mlllhel'es; mas
uma muihei', lambem compromettida, pOJ'tou4
se com lanta coragem e hel'oismoJ qlle nem
o mais esforçado varão. Sendo posta á tOI'hl
rn J pal'a descobl'il' os seus cllmplices, I'Bsistio
com firlllezn, e receando l'n.lfjucar', apl'o\'ei
tau-se de um momento farOl'avel pm'u estl'lln~

guiar-se. Epicharis chnmavn-se ella, e m'o corn
tud'o lImu meretriz!



Este cOlltl'aste que aqui offerece li femini
lidade tem o quer que ~ejll de sobrenatural e
mUl'avilhoso, que sorprende e attl'aile a atten
ç,;ão.

Nel'o é o ultimo imperador da I"lJmilia cesa
I'ianu. Agom sào as legiões amotinadas e a
gUlll'c1a pretol'iulla, (Iue "flo di~pOI" li\TlJmen
te lIo impel'io, salvo alguma nova ordem ,Je
adopção ou sllc<:essào.

Galbn, Othon, Vitellio, exel'cem o imperio
que lhes delegão os soldados como figurantes
de llleatl'o, e pDrD SCI' mais exacta a compn·
ração, hasta recordar as judiarias que a gen
tolho de Roma praticou com o ultimo, depois
de o flnel'em andar pela Via Sacra, quasi nú,
de curda ao pescoço e cabeça levantada.

Seguem-se os tres iOlpeI'udOl'es da rumilia
lIa"illllll, elltl'c os quaes conta-se Tito, dito as
Ddicias do flf!/lerO ltumano, sem embargo dos
Iiol'l'ol'es do cerco e tomada de Jel'usalem, e
dos Judeos que trouxe caplivos e empregou
na fabrica do Colyseo.

Os homens são assim. Se um senhor os
opprimc e mostrn·se i'yrunnico. maS depois
prütica nlgulll bem, a lisonja e 1.1 baixezü che
ga 5 exageJ'flÇl.lo. Feliz.mente a posteridade
nem sempre deixa passar sem l'epul'o seme
Ihanles juizos e nuo poucas vezes os agoren
la Oll rOI'I'ige. Longe pOl'em de mim o neguI'
a.o; \ il'tudt·~ de tilO excellenLe principe. Pena
ê que Unlí.! 100l'Ie suspeitu o roubasse tãq
cedo fiO bem <la humanidade c cnh'cgássc de



novo os nomanos ao fUl'ol' de um novo Cull
gula, de ((uem Oomiciano foi o digno COIll
pelidol'.

A este miseravel cavüdor de lJ}oscas se
guem-se cinco impel'adol'es adoptivos, cujas
vil'Luties s~o nllamente pl'econisadas: exem
plo talvez uuico, ue uma SCl'Je não intel'l'om
piela de tantos monal'chns dignos de govel'na
rem homens, ainda ((ue, ii respeito dest.es
Ja\'ol'ecidos da fOI'tuna ha muito que descotl
6[11' dos euges da histol'iu, pOI'que e um pri
vilegio que elles tem, por gl'uça da baixeza
humana, o serem sempre optimos, (llIundo
lIÜO são de todo pessimos.

Sejamos pOI'em justos: nesta serie de im
peradores figul'a comitldo um que é o moeLe·
lo de Lodos os sou~l'anos pl'esentes e passa
dos; alma verdadeiramente piedosa c eximia,
de fluem se nlio conhece um só acto I'OJ)I'O·

hensivel e 111UO, Entre os modernos 50 se lhe
poue u..:har pUI'Hllelo no grande HeJwique IV,
postos porem de parte os seus vicios e fra
quezas.

Outl'otanlo nao direi do f11moso Marco Au
relio, em que peze tiOS seus acilllil'iuJOl'eS,
pois mareou a sua repulaçuo com dous faeLos
que deslustl"lio Iodas as suas "i1'tudes, o pl'i
meiro dos (Iuaes foi a perseguição dos Chl'is
tãos, e o segundo o ler deixado que lhe suc
cedesse no t111'OIlO, 50 pOl' egoismo de fami
Ua, O monslro cruel á quem elle deo o ser,
e cuja indolc ja não lhe podia seI' desconlJe~



cida; quando, se olle fosse um yerdadeiro phi
losopho, amigo da humanidade, não teria
consentido nis8o, proferindo antes nomear o
seu succeSSD",

A hereditariedade das monurchias, que faz
da SOI'te dos povos uma especic {le apunagio
ou patrimonio tios reis, é uma das maiores
irracionalidades á qu~ os homens se tem
sugeitado. apezar de pl'oval'~se COlll nolaveis
exemplos, pal'liculal'mente corn a histol'ia da
Polonia, que a eleição dos monal'chns não é
incompativel com a estabilidade e munuten
\:ào da ordem publica,

No l1umel'O dos soueranos polacos, os dons
melhores são inquestiona\'elmente Estevão
RaUlOri eJoão Sobieski, ambos eleito!i, e 110 dos
im)}eradores romanos os eleitos e adopti"o~.

lnreslir a um homem da suprema autori
dade, só porque o acuso o fez filho de um
rei, ·sem ter-se em conta as suas qualidades
intellcctuaes e moraes, quando muitas ve",es
oePl pal'8 os Q1u.is bai:\os e Yis encargos s.er·
"iria, é estu uma cegueira e misel'i~ LJos po·
\'OS Que não de\'êl'u muis )ll'UtiC<lr·se no 111'~

sente scculo, ja tào al)dstado d' eXllfl'ienci(ls
~ de lllzes.

Pa.l'a \'Ol'cm-se as consequencins pel'llicio
sas do C§llel.H'o dl'oit (Ie naissenu, que eu)
absurdo corre parelhas com o ainda majs
celehl'8 dil'eito di\'ino, Ql'igem clJdl,lca da ou
tpr.idade dos reis, ci.tarei um facto quc não é
(j~ todos cqnlleçi<1lJ.

H



Quando JOãO Sobieski roi em SOCCOI'I'O da
clJristandade. ameaçada pelos Tul'cos, ja
fichou Vienna sitiada pOl' [(ara MlIslaphá. á
cuja incapacidade se deve a perda do exer
cito ottol11ano c o malogro de tão fOl'lnidavcl
expedição, Ao appl'OXimal'elll-se os TUI'COS, o
impel'údor Leopoldo roi o pl'ime:ro á abando
nar a cidade c pÓI'·se á salvo, levando COIII

sigo loda a côrte, salelite insepsl'avct dos I'Ü.is
e foco I)estilento d' onde dimana toda fi COI'"

rupção das monarchias, O IlCrae polaco,
ainda fIue Ct)1ll fOl'ças muito infel'iOl'es, em
uma só bUlalha, desassoml.)I'oll fi EUl'opa da·
(juella ameaça barbal'esca, pondo os inimigos
cm completa debandada. Depois da victoria,
tiverão os dous soberanos lima entrevista, na
qual o cobal'de Leopoldo I'eccbeo e trutou
friamente <10 inclyto hospede, que acabav;:i de
lhe prestai' Wo assignalado sel'viço, só pOI'lJue
elle recebera o seu mandato do PO\'O c" nitO
de Deos!

Del}ois do ,'cinado de Commouo, appal'ecc
a 3nal'cI1ia milil,l!' e 1)I'ecipitão-se os factos
para o desmembramento do imperio, em
consequencia uns repetidas illvilsões dos Bal'~

baros. Antes pOl'em de il'mos adiante, COIl~

"em apreciar fi influencia Cl'csccnte do poder
romano depois úo estabelecimento do i1TI

perio.
Os Romanos é o llnico povo que nos doí o

ex-emplo de exer'cer 11m poder dominador,
estando ja elle minado de vicios, pela perda



das virtudes civicas. A explicação disto está
em que todo o domillio que elle exercia era
pelas armas, e para que elle o podesse fazer.
bastava que se conservasse inlflCta fi sua suo
perioridade p31a disciplina e a tllctica. Ora, se
é verdade que essa disciplina I'elaxou-se pela
desobediencio ao poder civil do estado, desde
que os generaes começarão á usurpar a sum
mo mando e ii empregar os soldddos como
crealul'as suas, fazcll.lo·os pal'ticipantfls dos
seus bons slIcessos, não o é menos que este
mal só se fazia sentil' na adlllinistl'ação inter
na, e não nas I'elações dQ exercito com os
ollh'os povos.

Assim, Sylla, arrogando-se °commando da
guerra d' .\sio, que lhe disputava Mario, e ca
pitaneando (I'apas que só ii elle obedecião,
ge illlJUol'taliza a si e dií gmnile lustl'e ao no
me romano, pai' essa admiravel campanha
roncluida cm breve tempo contl'a 1\litlll'idatcs,

Do mesmo modo, CeSlll' qne desobedecrra
ao senado e o fizel'o fugil' com Pompeo pom
fi i\lacedonia, depois de vencido o seu compe
tido!', chega ii Asia, e em tl'es dil:\s vence c
desthl'onn Phul'Iluce, que se havia revoltado.

Os Homnnos e1'ão pois como essas Ihmilias
cuja desunião nrlo saile de casa, e que IOl'a se
fazem respeitar de todos qUllntos as pl'eten
<1em offender.

•-?"<.-





M.EDITAÇÃO XXXIX.

Nó:; DI'asilei,'os somos tão inc81luzes de ser
repllulicanos, como os Norte-Americanos de
ser monarchisfas. Nem esta incapacidade pro·
vêm, como geralmente se pensa, de sel'mos
ainda pouco cultos e baldas de inslnlCção,
pois temo-Ia bastante pal'a hiwer moralidade.
'e com mO'l'alidade tanto podiarnos 'ser felizes
com a forma republicf1ll8, como com a m()n~i1··

chiea.
Uem instruidos são os Francezes, e comtu

do cada vez se most,'ão mais incapa7.es de ser
republicanos, como o demonstl'ão os factos
.que se tem passado, depois da queda do se...
gundo imrerio.

O que nos falta, é o amol' da igualdade, que
-torna de facto as dasses desiguaes; é um ge
nio activo e industrioso, qlle assegure: a or
dem pelo trabalho e os necessal'ios meios de
vida ú gl'nnde classe opel'al'ia; o que faz COI))

(ll1e no Brasil só se vi"n de I}olitica e o povo
não tenha indf"l)endencin; quurulo) sem i,nqe-



pendencia, não existe o elemento popular, e
sem este não pode haver goverllo democrn
tico.

De qlle vive em gel'al o povo no Brasil, em
falta de industria, que é o recurso natural da
classe pobl'e? Vive de eleições e do salUl'io
que lhe pagão os ricos, para O ter ás suns 01"
denso É a vida do radio, que lhe tira toda a
independencia; e é pOI' isto 'lue eHe nada in
flue nos negocias do estado.

to.. classe dos empl'egados publicas. que é
nUlUerosissima e constitue a grande machina
de que se serve o go\'erno pnra vencer elei
ções, essa é fi qlte de todas tem menos liber
dade e independencia.

É preciso não nos enganarmos sobre a dit'o
ficuldade real que hoje existe de meios de
"ida nesta tena de pl'odigiosas riquezas. É
muito facil di;-;el' indistinctnmente fi todos
\ia trabalhai" que o Jlfli;-; é g'1'unde e ofterece
muitos l'eCllrsos,

Em que se lia de emJll'egal' um hOIl1p.1ll
flue não nasceo na classe I'lIde, onde apl'en
desse um omeio meehanico, pal'a ganhai' a ri·
da, e que não hel'doll l'OI'tuna pal'll BlIlpregarp
se, na lavoul'a, no eommercio, ou pal'a fun
daI' qunlquel' empresa industrial? O commer
cio, que d' antes ofl'el'eeia tantos l'eCl11'SO~

nos desvalidos da clas~e media, eslú hoje 1'('

duzido ú taes condições. ninda mesmo nns
l)I'jmeil'as praças mercantis do ilnperin. que
úft'el'ece uma cl'ise permanente e nmença uma



batlC31Tota gerol! ~Iandasse o govemo liqui
daI' os huncos que temos, sob Y3rias denollli
lI<1ções, c enliío se sl.lhel'ia o yen.ladeil'O esta·
do financeiro do paiz! Infelizmente, isso llUll

ca lia de acontecei', c o Bmsil conlinu:ll'ú á
,'ivel' Chl sua lhlsa riqueza moneIUl'ia, chamll
du credito, essa fraudulenta chaJ'!atanice, que
cOll\êm manlel', rt somum da sciencia eOOllO
mica, porque é da particular cOllYeniencia de
cel'ta ol'dem de e:-õpeculadol'es e agiotas,

Da malversação dos millisll'Os e seus dele
gados resulla estar' o paiz esmagado d' impos
tos e reduzido ás condições ue um paiz de
crepito e sem l'eClII'SOS, porque, não poden
tIo elle pI'OSpel'RI' assim e crescendo aS ne
cessidades Jluhlicas, ii par da sede tanlalica
tios rerl'es. a cOllsequencia é recahirem os
110' os impostos sobre os mesmos gencros u
matel'ias ja tributadas,

Todos os flllllOS se IilzCIll novas tarifus
para as alfandegas e novos regulamentos fis
caes, cada (IUal «elles mais onol'Oso e vexalo·
rio: seguindo-se (r aqui que portos que ain
da não ha muitos annas el'ào fl'equentados
pai' nm'ias, hespanhoes, italianos, uelgasJ frull
cezes, lunnburgllezes, nade-americanos e de
OlUras Jll'ocedencias. hoje só são demandados
pOl' alguns navios cnnoeil'os, poucos pOl'lu
guezes e uns (Iual,l'o vapores inglezes.

Nesla materia de impostos, fi anal'chia e a
exorbilancia tem chegado ao ultimo auge. Ao
passo que a sabedoria do legisladol' consti-



tucional limitou 11 iniciativa delles ii Gamara
dos deputados, nüo ha hoje (Iuem disponha
de autol'idude que se não julgue competente
pafa os decl'BLaI'. l!; o poder tegislntiro ge·
rol, são as assembleas Jll'ovint·iacs. as cama
ras J1lunicipaes, o!) mJllistJ·o~, os )ll'esidentes
de pl'Ovinciu e os chefes UU J}illic.h.l, nos seus
rp.gu1:lInentoí', ú titulo de lIlullas, os bispos,
os contratadores e os agentes I1scaes com
as suas hOI'rorosas vexações e abusos.

O que mais aggravll este estado de cousas
são as asselllbleas provillciaes, que, sujeitas
aos mesmos vicios, não llugmentalldo a pro
ducçrto. e não vendo etlas mais em que faze~

rem dinheiro, plIra oecorrel'em ás necessida·
des I'BileS, aos patronatos e negociadas de
todo o ganera. cllja I'Bspol1sabiJidade tanto é
duJlas t:omo dos presidenles. sobrecarl'egão
de novos impostos os artigos ja tributados,
ainda mesmo aquelles qlle ja pugão o de im·
pOl'l.açàO, corno acaba de aconteceI' em Pel'
nambuco, omJe estes genel'os farão tribllt8~

dos em grande escala.
1)' aqui se segue que um mesmo oL,jecto

50írro tl'OS, quatro e CiLlCO contribuições diver
sas, como, PI}!' exemplo. a propriedade 1)1'0
dinl urbana, que paga o imposto do truns
missão, de decimfl, o pessoal e de r'egi~tro. e
sobre a qual se quiz lançar mais o de cem reii
por cada palmo de fI'ente lllHluellas ruas por
onde passnsse a canulisRção do gaz..

Ai ! daquella muteda que peJa pI'i"1(·ir.a ve~
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é tributada, ainda que seja em ci!'C.unstanci<Hi
extl'Bol'dinarias, e que se de ao imposto o
caracter de provisorio, porque nunca mais
eUa sertí allivlatla, como uconteceo com td
dos os impostos novos ;j que servia de pre
texto a gU81'1'a doY<.u'uguay.

.N' outl'OS paizes, onde os interesses do po·
vo são juslumenlO lltlendidos, os generos de
primeira necessidade, do PL'O<ÜIC\,ào nucia·
nal, s50 isentos de imtiostos, menos aqui,
onde receio ljlle em bI'8\'8 lambem os. pague
a agua e o ar.

Pnt'a fazer-se ideia deslus 1I1'g-encias de di
nheiro, bastli saber-se que fi asssemblea des
tn pl'ovincia crcou ha anllos o imposto de dez
mil reis pOl' cada subscl'ipçüo que se tinl::iSc.
qualquer que fosse o seu timo Oe modo que,
uma viuva indigente que 8e soccorre ii cori 4

dade publica, uma escl'uva que esmola pum
a sua libel'dade, tem de pagai', pl'imeiro {Iue
tudo, aquella quantia, quando tl8 vezes nem is
so conseguem tiral'!

.!-\Iem disto, as tl'emendas multas, as ilp
prohensões, as ,'cxu\:ões de todil a sorte, as
demoras nos despachos, as enOl'mos despesas
de expediente, vão I'eduzindo este paiz ús con
dições fiscaes daq uelles onde os pachús e os
mandal'ins devastão, assolão, snllueão e ma
tão, para havel'em dinheil'o ti todo o custo.

Entretanto, é cel'to qlle ametade das ren
das publicas, pelo menos, são 1'0ul18das e es
banjadas, do que tive occasião de convenCei'·

"
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me, exulninan<lo um orçamento pl'ovincial. do
qual bem se podião cortaI' cerca de (luzen{os
contos de reis de despesa IOl'çada c toda de
favor.

Nestas circunstancias, aquelles que C81'eCem
de viver de empregos publicas, não podem,
ainda quel'endo, ser independentes, porqufl:,
dimittidos dos seus empregos, nüo terião mais
de que ViVCl', attenta a escassez de meios de
vida, e a lei natural do ventl'e é a mais impe
riosa de todas aquellas á que O homem está
sugeitó na vida.

E não é só esta a razão da \'8ssallagem da
quella classe, que ja na sua admissão passa
por mil dependencias e sugeições, como de
exame em concurso, de approvação e da or~

dem em que o candidato é collocado, ordem
que nunca é· observada senão em favor dos
protegidos.

O governo brasileiro tem feito um estudo
particular sobre o systema de governar pela
dependencia c a corrupção, militarisando a
classe dos empregados publicas, com os "e
guIamentos mais arbitrarias, e sugeitando-a á
penalidades especiaes, como, reprehensão.
suspensão, multas, perda do em!wego, ect.,
sendo-lhe estas penas imposlas. em proces
sos adminish'ativos pOl' juizes delegados, com
recnrso unico para o mesmo govel'no.

D' aqui vem essas manifestações publicas
dos empregados subaltel'llos para com os
seus chefes, de bailes, jantares, retratos e



outros brinues: lisonja disfarçada, com que
procul'ào satisfazer-lhes a va:dnde e os capri.
chos. Ja muito lazem aquelles que cedem á
dura força das cil'cunstancias com certa diglli.
dade.

Se acabassemos com fi realeza, ella fj~arja

por uma vez extincta; mas, em vez de lucrar
mos, muito p8l'del'iamos com esta insensata
mudançaj e os males resultantes seriã,o tão
grandes. que Ilinguem os pode lllll.ecipada
I1nente calcular.

Seguil'-se-ião tantas republicas quantas são
as pl'ovincias. Os primeiros abalos sel'ião oe·
casionados par'a decl'etar-se a oonstituição
politioa de cada uma e ns l'el'ol'mas que OJlO·
''o estado de cousas ral'ia inilispensavel. De
pois sucoedel'ia a luta dos candidatos ás pre
sidencias, que se conlarião pOI' duzias, fofos 'e
om.biciosos como somos! d'oncLe resultar.ia
JUma desol'delll constante. 'E posto que a jn·
d.ole brasileira seja generosa e incl'Uentn, 10

habito do agitnçiio e da anarchia necessaria
mente hltvia de altcl'a-laj e então appnr'ecerião
ilS dict.aduras, o mais violento e perigoso de
todos os gorel'nos.

No meio destas calamidades, os que aiuda
vivessem do tempo do imperio é que ha\'1ão
de ohol'ul' as delicias da paz e da liberdade
nelle desfl'uctodas! como os Romanos, esoar

-menlados pela tYI'nnnia dos dictadores ,oe
ll'iuo1\'il'Os, bemdizião o reinado d' :Au~usto.,

O juslo temor flue causa a pertlll"baçfío (da



ort.lem nos. go"cl'nos elecli\"os, e mais parti...
cularmentc !las democracias puras, é e será
!iClllpre o eterno descredito dos mesmos go
"er.nos. Que impol'ta o ex.emplo da Suissa e
dos Estados-Unidos, se cOI11I'O militão todos
os outros?

Ahi.cstão as republicas americanas, de ori
gem hespanhola, cujo exemplo é o que mais
nos pode aproveitar, pela muior analogia e
conformidade de circunstancias e condições.

Ahi está o ~Iexico, estragado por uma
,mal'chia chronic8, que nem Santa Anna nem
Jmll'ez, com o seu patriotismo e energia, po
derão curai'.

Quando mOI'l'CO o ultimo, n50 sei quantos
genel'aes rebeldes ha\"ia em campo, ií. dispu
tarem-lhe o poder supremo, capitaneando
cada um o seu ex.el'cito de pal'lic1islas, pagos
por meio de contribuições forçadas.

Ahi está o Perü, cujo presidente foi ainda
ha pouco assassinado, por trnição do ministro
da guel'1'8, contra qnem o povo teve de fazer
justiça por suas mãos. Não Ule basta o fiagello
dos frequentes e tremendos terl'umotos. Os
breves intervn!los que lhe restão para repa
rUi' os estragos destes catac\ysmfis são tam
.bem repal'tidos com II necessidade de restabe
lecer a orúem, á clIsta de gl'nndes sacl'ificios.

Ahi estia a Confederação Al'genl.illtl, onde o
rebelde Lopez JOl'dilo lia anllOS campea viclo
rioso1 sem que o goremo fedcl'ul tenha força
pal'u subl1letle-lo,
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AiJi est(1 o UI'uguny, cuja historia é lima
sCI'ie não interrompida de commoções e guer
ras intestinas, que til'ãO ao governo todo O
tempo e recul'sos para desinvolver fi prospe
ridade do raiz. '\inda não ha muito tempo
(lue roi puhlicn e escandalosamente assassi·
nado o genel'nl Flores, que se ad18\'8 inves
tido do governo da republica, e o homem
mais Cnl)llZ de bem governa-Ia. nas actuaes
circunstancias.

Ahi está a no\ivia, que tem ú final passado
por tantas cl'ises e abalos! Melgal'ejo que tão
hem ia excl'cendo o governo, cl'cantio para
este paiz central novas vias de communica
ção e novos elemenlos de riqueza, nos seus
tratados c relações flmigaveis com o DI'asil,
Melgal'cjo é expulso por MOI'nles, c l\Jorales,
assassinado, substiluido por outl'O competidor.

Ahi está o PUI'aguay, á quem o Brasil ainda
ha pouco (IUel)l'ou os ferl'os do despotismo,
e que tanto carecia de longa paz, para I'CS

tabelE:cel'-se do deplorarei estado á que o I'e
dl1zio n guol'I'a de mode que comnosco sus
tentou por cinco ar1l10Sj ahi estú o infeliz Pa
roguay, digo, sendo rictima da ambição e da
1Illorchia.

A pequena republica transalldina é a uni
ca que goza de eslabilidade e de paz, e que
dalla se aproveIta para o seu pl'ogl'esso e en·
grandecimento, i~to, sem duvida, pOI' alguma
causa natul'al, dessas que difticilmente po
dem seI' conhecidas e apreciadas. Ent,retanlo,



lé ainda tão l)l'evc o seu passado, que J.lão
pode servir de segurança ao futuro. Nas de
mocracias puras, a ordem estil sempre ameu·
çada e;l m3rcê de qualquer ambicioso que in
teressar em perturba-Ia.

A rivalidade é mais outl'O elemento de de ..
sordem nas republicas fedcrntias; e quem
quizer sauel' ii que ponto podem subir os
odios suscitados pela emulação polilica 1M
Thucydides, l}[lI'U fazer lima ide~a exaota (Ia
longa c enc31'1liçada gUCI'I'tl do neloponeso.
Khi '~el'á o leitol' .lodos os fUl'ores e todas as
scenas sanguinolentas da revolução de 1789,
-sem uma causa nobre e .gl'3nde que as fo
mentasse.

Alllda não houve ('epublica democratica,.de
mais longa duraç"'io, excepto fi helvetica, e
.aquellas cujo espil'ito dominante é ° com·
mercio, que não acabasse por hOl'riveis des
potismos, As dictaduras frequentes por que
ellas passão, tanto provão a necessidade des
te podei' discrecionurio, como denatão U1n
vicio inherente iÍ instituiç:ia. E que liberdade
é essa qne, para manter-se, cal'ece de ser tu
telada pelo despotismo?

Que tetl'ica e nefanda hislol'ia não ôflelle
--cem as dicladura!5. sejão tempoPul'iflS ou pel'
peLuas, legitimos ou uSUl'padas? Só 'os no
mes de Sylla, Augusto, Lepido. Antonio, FJ'8n
ciu, Lopez, Ul'quiza e do infame Rosas fazem
esll'emecel' os amigos da humanidade I

Nas 1I1onarchins mixtas, quando ns cil'cnlls"



367

tancias o c.xigem, suspendem·se unicamente
as garuntias constiluciollHCS, ludos os outros
dil'citos se cansel'vão e fi jllsLiça é distl'ibuí
du, como cm estudo nor'tnal, pelas mesmas
autoridades permanentes. $e lia abuso, fica
sempre salvo o telTivel jus vilm cl necis, e
fiãO reSI)eitados outl'OS direitos menos impor
tantes.

Se pa8Sal'IUO~ á l)l'utica, dil'ci que Ó pl'ccisa
muila cegueira, para nos queixal'mos de falta
de Ilbcl'dadc, quando em nenhum paiz ella
é mais ampla e rcal, por virtude da nossa ad·
mil'ovel conslitllição e pai' en'eito da nossa in
dole fi habilas. Em qual das I'epublicas ame
ricanas se goza. não direi de mais. de tanta
liberdade, como neste imperia tão mal visto
dellas? Nos Estados-Unidos, que é o vosso
modelo? Ahi vio-se o distincto JeO'el'son Da·
vis ser arl'astado de prisão em prisão, carre
gado de feiTos, e neste estado respondeL' ao
processo que lhe formarõo, caso que ainda
eotre nós se não detl. Ahi vio-se o congl'esso
decretar as medidas mais violentas e injustas
contra os vencidos 1 sob a influencia da paixão
vencedora; e se não fosse a integL'idade c
energia do gl'unde cidadão e esladísla que á
esse tempo dil'jgia os destinos da União, o
tremendo Vw victis.' de BI'eno leria pesado so
bre os Sulistas,

Nenhuma delJas se BI'mou aindu pUI'a de·
fendeL' as nossas liberdades. Fomos nós, 80
controrio, ((ue ja por duas vezes emprehen-
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mais reroz despotismo e defendO!' a outra.
Pode a sua ingl'ntidão, motivada pela descon
fiança e a rivalidade, ncgal'-nos esse Sl'ande
serviço, Ilol'que a opiniflo Ilublica uniyerslIl
nos fará 11 devida justiÇll,·

Agora é Ghegada a VC1, de fazer algumas con
siderações sobl'e a grande I'epublica norte-o
americana, que os nossos I'cpublicanos lomão
por modelo.

Os Estados·Unido.s puSSão ainda por UlllO

transformação cujo resultado se 11ão pode
calculai" e nem a sua recente llistol'ia pode
ser in\'oeada pal'a ex.emplo, por lhe fahar a
sancção da experiencia, qlle só um longo pas
sado pode autorisar.

Certamente, não é possivel deixat'-se de
admil'8l' o espirito activo e summamente em
prehendedor desse povo titanico, onde o pro
gresso material vôa, nàl) marcha, e que, sõ
elle, seria capaz de li'ansformar todo o mun
do pelu sua vigorosa iniciativa. Mas a falta
absolula, que nelle se nota, de oull'O elemen
to que sirva d'equilibrio (l influencia popular,
tão propensn á tYI'l:lIlma) colloca-o em condi
Ção excepcional e I"'cearia, ele que nào lia
ex.emplo na histol'ia dos go\'el'nos republica
nos.

Por outro ludo, tão gl'Ullcle divel'sidade de
l'8Ç8S, de lingllas. de religiões, d' usos e cos
tumes, til'u-lhe esse cameLe!' de unidade de
que cArecem as nacionalidades para se con-
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solidarem. Em quanto fi paz der expansão á
actividade rebl'i] que o distingue. as cousas
irão bem; mas, logo que appal'eção grRvcs
questões illtel'nas e que a paz se perlurhe, a
União correrá grande perigo. C0l110 o perllllt
te julgai' a fOI'midavel com moção por "que ella
ainda ha pOIlCO passou.

E no meio desta diversidaue de interes:5es
não é passivei que nào sejão fl'equenles as
collisões e os choques, que necessariamente
tl'al'lia fi guel'l'a civil; e 5ebem que fi ell3rgia
e os gl'andcs recursos da republicrt assegu
rem) alé certo tempo, a sua integl'idade, o
adio dos vencidos se irá accurnulando e l}l'o
duzil'á á final o retalhamento do colosso.

Mas, se o progresso matel'ial deste povo é
objecto de gel'al admil'a~:ão. outi'otanto se
não pode dizer da moralidade do seu 'caracteL'
e de certas innovações introduzidas nos seus
usos e costumes.

Ainda não ha muitos anIlaS que ahi se vio
ol'ganizaL' 11ublicilmente, primeira e segunda
vez, uma expediçuo de aventuL'eiros, para ir
atacar uma possessão amiga, em plena paz.
sem que o governo á isso se appozesse: faclo
virgem e sem exemplo na historia dos IlO"OS
civilisados !

Por cerca do mesmo tempo, um omeial da
armada nacional concitava pela imprensa o
espirita publico conh'a o Brasil, dizendo que
o imperio bl'asilei,'o 81'8 uma nodoa no mall
pa geographico da America, e que á elles

"
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cumpl'ia Jarar esta nodo<lj que nós eranios
uns barbaro5J que elle appellidava de Japo
nezes, pois tinhamos fechado o Amazonas.
quando) sendo esle um mal' interiol', podia
ser livremente navegado, independentemente
de tratados e do nosso consentimento.

Ainda á ninguem esqueceo o aUentado pra
ticado no pOI'to da nallia pOl' um vapol' da
marinha norte~amel'icana) flue, ,'iolando a
nossa neuil'alidade, e á falsa ré, ahi apPl'ehen
deo de noite o vapol' sulista Flol'lda.

Á esse tempo, Lambem a fragata Niagal'a
tentou violar, no porto rle Lisboa. o tempo de
espel'(l á qlle são obrigados 05 vasos de guer~

ra de cada uma das parles beJligel'untes, de
pois da sahida de um navio da outra pal'te, em
porto neulro.

0,'8. urna gl'unde nação, como é os Estados
Unidos, jamais devera praticar nem consenttr
factos destes, Oagrantemente contl'arios ao
direito das gent.es. Um povo que abusa por
este modo do seu poder deve inspir'lI' aos
outros e ti. si mesmo serios receios, pois, se
elle não trepida em transgl'odil' ti dh'eito pu~

blico internacional, menos ° proprio e o pri
,·ndo.

Pelo que l'espeita nos seus liSOS e costumes,
tem-se nelles inh'oduzido cel'tas Iibel'dades
que repugnão. por serem oll'ensivas ás leis
natUl'aeSj tal é, por exemplo, a emancipação
da mulher, a qnem elles querem igualar fiO

homem, tanto nos çlil'eitos civis, como nos po-
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lilicos~ l'oubando-3 IlOI' este modo ao pudor.
ao amor e {I fhmilia!

Este sncriJegio podem-no achai' bom ho
mens impensado!;, que applaudem llldo quan
lO é no\'itlade. só porque satisfo1. o e~pil'i(o

rcvolucionnrio. que os liberta do passado;
mos. em verdade, não lia cousa mais repug·
nuule nem mais c<lpaz de relaxai' o recaLa p

respeito de que ncressariamp.nte carece o se
xo amo\'clj paNl ~el', a \'irgem desejadn, a es
posa l'espeilada1 a mãi ,·enet'ada e a minha
dos corações.

A mulher ja ohte\'e, paI' innuenciailo chl'is
tianisll101 o mais que podia pretender da ci
vilisação modema, qlIe el'a sei' igualada ao
homem em dignidade: o mais é dalil'ol', é e~

tl'a~lll' n ohl'fI da nallll'CZfl c de Oeos, é profllna
ln. é roubal'·lItc o \'cl'daciclI'o "Rlol'.

Esta desenl'reada liberd.de yankee lende á
fllzer de tudo rncrcadoriu, assignando 11m \'8·
101' de cOllsa até aos sentimentos mais nobres
do cornção.

Assim. lima moça casndeil"a é oJljecto d'an
nuncios, com idando-se os pl'etendentes á irem
ve-Ia, pam se ajustarem!

Assim, um fubricante de pistolas compra á
"iura de 11m suicida o direito de escrever
sohre n campa deste um nriso, recommell
dando de preferencia, para os suicidios. o uso
dn pistola com que se matou o mOl'ido !

Assim, constantemente se exporlào para os
outl'OS ]1nij'.es pllnaceas j)3I':J toelo o senero de
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molestias l que são verdadeiros pCl'igos á con
fiança dos inexpel'Los, lDes como, o vromplQ
aUi/lio, a celebre salsa pGl'rilha de Bristol e fi

ainda mais celebre salsa pm'l'il}uf. do Dr. Jacob
Tltol/sa't/(l, de que eu ia sendo victima.

Esta má fé accusa seriamente a moralidade
daquelle paiz, Ql1de imperão a fl'uude e a im·
Pt}Stlll'U. e aonde acodem os DlIlcamaras de
todo o mundo, á fazerem fOl'tuna, porque isto
ahi lhes é mais fac.il do que em alguma ouLl'o
parle.

Nenhuma prevenÇno lenho contra este po
''o duplamente d' irmãos, cujo genia activo e
emprehendedor sou o primeiro á admirar,
mas, em uma questão tão grave. como esta.
em que o seu exemplo é invocado e elle cita·
do como modelo, eu não podia eximir-me de
apresentar o verso das 'Suas grandes qualida
des.

Ponho termo á questão, dizendo: Quaes são
os vicias da monarchia, que fazem della uma
má instituição? As suas grandes pl'el'Ogíltivas
c immllnidades, que a tOI'uão um podei' pel'i~

goso? O cofre de graças, com que ella tenta
e corrompe?

lHas, como quereis a responsabilidade do
monarcha, se lhe negaes autoridade propria
para govel'llar, e se lhe dizeis, como para fa~

zel'-lhe conheceI' o seu posto neutl'o na gestão
go\'e.rnaliva: O rei reina, não governa?

O cofre de graçfls tambem não é o monar
cha que o tem á sua dis))osição, são os mi-
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nistrosj e se os homens são copazes de se
deixJu'clll con'ompel' pOl' ellas. então fi culpa
é- deliC!', 'lue preferem satisfazer a Sua 11mbi
Ção e vaidade ao sel'em independentes e 11011.
rados, e neste caso tanto são elles os C01'te

zãos de um "{.li como o serião de um presiden~

te de republica, que tamhem tem muito para
dar e tentar.

Effectivamente, aquillo que attribuis á cul
pa voluntaria dos reis deveis attl'ibui ·10 á mi
seria dos homens, que tl'oeão o respeito que
devem li aquelles pela veneração que só de
verão tributar á Divindade; veneração ainda
maior do que a que rendem ao Ser Supremo.
porque é manifestada·Jlor baixezas inauditas,
que fazem com que os reis rea\I1lBnt] se pel'
sundão serem' de origem divina.

Antes de fallal'-se do poder pessoal, accusa
vão o Imperador de ler validos, que dizião se
rem os que governavão e de tudo dispunhão.
Então, uma folha politic~a da epocha, defen
dendo o Imperadol', allegava como prova
em cOlltral'io qu~ S. M. não tinha amigos,
i:.-.to é, pessoas de quem fosse amigo! Assim
siio os aulicos; compromettem os sobel'anos,
nlé quando julgão defende-los I De modo que
ja é um principio de !lom'a e de virtude nos
solJeranos não sel'em amigos de ninguem!
E porque? porque descendem <.los Oeases?
Pois o soberano que não ama os seus sul>di·
tos, e mais pal'licnlarmente aqnelles que se
distinguem pai' 51IaS virtudes e serviços, t.am·
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bem não está no caso de ser amado de ne·
nhum delles.

Finalmente, se o mal está no cofre de gTR

ças, ,'otirai-o e acabai com elle, vós qlle 1)1'8
gais n reforma e a julgais necessaria. Sêde
porem certos (llIe o mal conlillllUl'ia da mes
mu maneim. pOl'que o vicio está na nossa in
dole e habitas, que nos fazem naturalmente
servis e dependentes.

Ninguem me tenha por adverso ás ideias
democralicas. NrlO condemno o governo po
pular. O que impugno é a applicllção delie
indistinetamente, 5el"n ter-se em conta a capa
eidade moral dos governados. Se en fosse
Norte-Americano ou Suisw, não quizera la ver
a manal'chia, pela mesma I'azão I)orqne não
desejo ver aqui instituida a republica.

Isto porem não me impede de sei' o mnis
sincero defensol' das li herdades publicas, co
mo em toda a minha vida o tenho mostrado,
apezar de obsclll'a. Quero a liberdade para
todos, e nào só pnra uma classe de privile
giados; mas a liberdade bem entendida, que
tenha por base ideias suns, nào a pel'igosa de
magogia, que tanto desacredita fi causa dos
povos!

Não ha cousa que mais careça de ideias
praticas e positivas do que a arte de governar.
Não é com theorias condemnndas pela expe
rienria que jamais se ha de razer a felicidade
delles. F. pois contentemo-no!; com a paz e
liberdade de que gozamos, que certamente
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não é n de \'arsoria, pura que não nos acon
teça o mesmo (Iue ás rans LIa Fabula.





11EDITAÇÃO XL.

Uma noite, PlI hnvia nf1ol'ltlecido com :1
almll prenhe de tl'istez<I, c dOl'lllia, cm!.>aladn
pelo magir'o !o'n ..WI'I'O do uasto :l1'vol'elio que
\'isinha"n 11 minha suburbana momdu. Er'a
nHa noite e a lua declinava 11fll'a o seu Dcca·
SOo onde bl'o\'e desflppar'ecc-l'ia. Embora dor
misse, o espil'ito velava, e eu sentia os odo
I'CS agrestes, ollvia as nul'<ls noctul'l1as, e via
ti lua, a bella I'eiticeil'il, a sÇlcia quel'ida de
lodos os sonhos d' ::lIma.

Neste estado indefinivel, 011\'1 ou pal'eceo
me ouvir .... O filie? meu Ocos! quiz81'a
dizer ... lima \'oz-, c era, sim, uma voz, mas
llma V07. sel'aphica, que só :IS vil'gens de Sião
('"rião ouvil' nns festas tlugusfas do grande
templo. E essa \,Oz cantíl\'ll um romanco, que
cel'lamente nào cra lInJa obra d' al'le; era
ll1atS do que isso: lima inspil'(l\'üo divina,
uma ,'el'dadoil'U 1't:l'crü,. para n qU1l1 sô os
F'1'ancezes aclmnio lIllI tel'mo Wo bello como
ena, UIlICO capuz de a exprimir!

lB
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o meu peito al'f'avfl sob a pressão do mai:;
exaltado scnftmento. Pal'tião-se-me us fibras
(I' alma, e eu acordei, balbuciando o l10me de
Lelia, essa cl'cnçãO prima do genia de uma
mulher. Lelia I Lelia! só ella podia cantai'
UJisim!

Para onde quel' que eu olhasse, pal'ecia
me ver lima sombra vaporosa que me rugia.
Il'telToguei os echas c os echas nada res
ponderão.

Ja eu renunciava ao pensamento de Lelia,
contentando~me que fosse ao menos uma jo
ven a peregrina cantol'a, quando ouvi reco
me~Br fi mesma l!'Ova. El'a sem uu\'ida algu
ma virgem que por ahi peI'lo divertia (IS suas
saudades, ou alguma mãi que adormentava
os filhinhos. Nada liavia de cxlraol'dinal'jo,
nem na voz e nem 110 canto; e comtudo eu
sentia o que nunca senti, ouvindo n celebres
(jantoras.

Tive então occasião de cel'tificnr·me do er
feito prodjgioso da musica no nosso organis
mo, quando este se acha debaixo da influen
cia dominndora do somno! Que physiologis
ta podel'ia dar a razão oeste phenomeno ?
Não ha duvida que esse poderoso magico,
á quem Shakspearc dil'igio tão bellos versos,
tem um philtl'o particular, um especifitJo, de
{Jue só elle sabe o segl'edo, pum i1Tital' ti sen
sibilidade d'alma e ))I'edispo-Ia pal'a fortes
commoções, sou o imperio da divina melodia.
Todo o systeOla nervoso Jauol'a, excitado por
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um agente farmída vclj o cOI'ação perde o seu
isochl'onismo; as glandulas lacrimaes injectão
se; a alma SOO'J'B vlo(entos choques electri
CDS, e depois .... tudo o mais é indizivel.

Esta mesma exaltação. mas n' outl'us facul
dades. sentião os cOl'ybanles e as bacchantes,
quando celebravão os mystel'ios dos seus
deoses e começaviio á agitar-se aos sons dos
tambores e dos cymbalos, meneando as ulti
mas o thyrso.

Oh! como esta voz suave de uma pobre
mulher) que eu talvez n' outra ·occasião e
n' outras Cil'C11Jlstancias não teria apreciado,
linha agora a ,rirwde de tocar-me tão intima
mente, evocando-me todas as reeQl'dações
que dormião 11' alma, como as cinzas Irias no
fundo da ccatel'a de 11m vaIcão ! Seria ella
um vago nnnnncio da posse de futuros go
zos, no mundo das realidades, após os quaes
a alma tanto neste suspira?

Deliciosa hal'lDonia, angelicos concertos,
vinde ainda uma ,'ez baft\jar-me a alma e der
ramar Ilellll esse l'oscio balsamico que se
desprende de vossas llZllS azues-celeste I Vin
de, amphioneas melodias, ('eVelllr·me o se
gredo de vossa mystica sympalhia com fi al
ma!

Calou·se a voz melodiosa; e a virgem foi
talvez sonhar com o amante querido que lhe
nl'l'oncara tão sentidas endexas, Feliz! se na
tnça dajuycntude ainda lhe não houvesse C8

hido uma pequena gola do infol'tunio da yidn!
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Eu fiquei ahysmado na mais )ll'ofunda medi
IUçào, como inscllsivelmente nCQnLecc á nqllel
Jes qne leviio ri rida ú ganhol'. A lua havia
desapPul'eciuo, deix.ando um llil'ono (lo 1l11
\'ens urcurnmulndo no occidenle. Começam
fi senti/'-se a fresca e pel'nlmnda I)l'izn qlle
lwccede a HUI'OI'U, e ell n.ia pude mais dOI'
1ll11'.

Sonhe ao depois que fi liesconlJecilia canto
ra era umn jo"cn viuro, qllo morava na risi
nhança, e que W11U OH Dulm vez se divcl'lia
Ú C8nÜlI' ii horas em que outros jll dOl'lnião.
Pol)l'c moça! fi quem eu havia desJjado uma
vC'lllUI'a completa! Como ~e a podesse huver
pura CJuelll vive e chegou rt idade da razão!
Ja ella lIa\tja passado por um dos tI'unses
mais dolorosos que pode oxpcl'imcnt;lf a cl'ca
tura: ver extinguir-se um ser (Inerido. sem
lhe podermos vnlt~l' I

Desejei conhece-Ia e tive logo rn\'oravcl 00

oasião para isso. MOI':na clla n' lima peque
na cosa tenca. situada cm Jogar apl'nzivel,
onde cultivava um pequeno jardim, que fazia
todas as SIUlS delicias. Vi"in sú, milito reco
lhida. e I'eürada, tcnuo pai' servente exiol'lla
a uma mulher pobre da "jsinhança: Lcmbl'ci
me logo de Isaura) essa intel'cssante menina'
da Casa Branca. Tmjava ainda l'igoroso luto.
Era talvez mais engraçada do qlle bella; Sllll1~

mamenLe sensivel e nntnrnlnJente pensnli\'n;
de lima gravidade e resel'va glacinlj de mollo
(Iue ('I'a impossinl peneh'U1'-lhe o'alma, alem
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dos limites traçados pOI'UOJ:'l resolução inque
brllllltlYül.· Comlurlo, pude cOlwencel'-me de
que ella possuia lima alma de fino toque, tal
vez mais mimosa do que o pCI'm:ttia o tl'ato
mele do mundo.

Contei-lhe fi impl'essão qne me causara o
seu canto, c de\"endo esta declaraçào lison~

gear-lhe n vnidade, achei-a insensivel ú este
vicio femininoj c como lhe manifestasse o
desejo sincCI'O de ou\'i-la mais onlt'us vezes,
pronunciou ell[l esta falai sentença, que me
fez ul'rependel' do meu incollsidel'ado pedido:
Oh! Senhor. se isso realmente lhe intel'essa
va, pOI'CfuC m' o disse e o não gmu'doll com
sigo!

Isto quet'ia dizei' que CII não fi ouviria mais;
o que me deixou haslnnte I)OZI1I'080. Comtudo,
achei Lt'nçn PUI'n illlldi-lll, e nisto lambem ia o
meu 1.lll101' JH'Opl'io. Pude lIinda ouvi-Ia ou
l!'ilVez; mas, ainda que muito me ugl'adasse.
ja o pI'azol' ol'a )wevisto e havia pel'dido a sua
Ilovidade.

Mlldei-Olo dopois fi' ahi, o passados pOIlCOS
annos, ia ninguem me soube dnl' muis noticia
do. minha intcl'cs!'nnle conhecida. Quem sabe?
Talvez jll não oxistis!'c, coitada I e fosso CIl
conll'lU' no eeo o ohjecto qucl'ido das suas
snudncles.





.)IWITAÇI\O XLI.

A alma humana é uma simples funcção vi
tal, em que o pensamento é o principal agen
te, assim como nos bl'ulos o é o inslinGto.
Se ella fosse um e.spil·ito, como o dizeis, ins
pirado por Deas na creatul'a, seria certa
mente a potencia dominante. isto é, o prin
cipio de lodos os 8rlos do entendimento e da
vontade; mas, como o contrario se observa,
devo concluir que tal alma não existe e não
passa de uma concepção arbitraria da nossa
incuravel vaidade, tal como o eco e a outra
vida.

Sa a alma fosse a origem do pensamento
e da vontade, estas duas oper:ações sempre
eslal'iào de accôrdo, porque não se pode con
cebeI' qlle a mesma causa produza simuHa·
neamente elleitos contl'ol'ios.

Vós mesmos nüo sabeis como accommo
dar a alma no organismo humano, porque
tudo quanto al'riscais de positivo á tal res
peito só serve para complicar mais as ques-
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tões du sUa e:\islenuia. tia Slla imlnatel'iaJidll
de e do modo d" clla communica,'·se com o
COI'pO: ponto este salll'c o qual f1inda os rtluis
insiglles philosophos o.io tem dilo senão C011~

sas "fins e a!.>sul'das. Admitli pOl'em a fata:
lidade de (odns as cousas, causas e eO'eitas;
atlmitli a lheol'Ja materialista, isto 6, que o
pensamento e D vontade nüo SilO mais do
que l'ullcções vitues, e todas essas questões
desapparecem, COIIIO flS ll'cvus diante da
luz.

Não quero discutil' esLe aSSulIlpto, acol1lpa
Ilhando-vos nos \'ossos refugias mellmphy
sicos, -onele facilmente escapais, cl1l'cdando
vos a vós c aos vOSSOs conLt'.wios. Neste tel'
renO sois como os Pal'lhos e os Scythas da
antiguidade. Vou fazer-vos cedas observa
ções praticas que ·convencem de <lIle a alma
é a "ida manifestada em todo o seu desenvol·
vimento e pel'!'eil{ãoo

Considerais-la um sei' espil'ituaJ, qLle se
propaga pela gel'açi"lo, e recebe de si mesmo
toda a sua capacidude, independentemente
dos sentidos, que apenus lhe servem de ,oehi_
culo para a p.í\l'cepçJ.l0 ou conhecimento dos
objectos externos.

Mais então como ella se não manifesla pe
las suas facilIdades senão depois (Iue os
sentidos se tem desenvolvido e á propol'çãO
que elles se vão desenvolvendo? Como não
é a mesma cm lodos os individuas, ontt'e os
quaes so nota a imlllcnsa distancia qne vai



de um Botocudu pura um hornem civilisac1o,
e de um Ilomem vulgA!' pat'il um h01l1em de
genia? O {lHe faz elIa n' um idiota, CUjfl intel
ligencia é ás vc",cs iurel'iol' á dos iJrutos?
Como se embola e ~nfra(lueCe nos caducos?
Pois um ser lão sublimo. li ue não é suscepti
vel de modificação, paI' isso Illesmo que é
um sopro da Divindade, lambem se gasta
com o uso e o tempo? O que fuz ella n"uln
individuo app3l'entemente morto, como um
epileplico, um ufogado 011 UlIl chlol'oph')I'·
Irmmdo?

Tudo isto prová que não ha em HÓS COU~i!

alguma espil'itual l1elll indel}Cndente da nvlte
ria, e que tudo o que eOllstitue o organismo e
a"ida niio é mnis do qlle um cOlllpbxo de cuu·
sus e alreitos vUl'iuveis. Logo que esta mal'ilvi~

Ihosa lIlachina se deSal'l'anja, cessa a vida e
o homem fica reduzido ii matol'ia inel'lc, d' on
de o lil'on a natureza por uma acção necessa
ria ou fatal.

Ainda oull'u pl'ova de que a alma niío exis
ie é quI.! O I'aciocinio pal'alysa complelamenie
dUl'anle o somno. Se a irnagimu,:;lo eVoca, em
vil'indu da associação das ideias, lima serie
de pen:il-lmenlos ou d' imagrns. que adqui
rem Illna vi vilcidade igual ú das sensuc;ões
reaes, e tem ás vezes a fOI";] necesstll'ia pal'R
tletCl'minal' a acção, como no sOlllnambulis~

mo, nada lllJi é a obra do pensament.o e da
vontade, c nós não lemos consciencia de cou
sa alglllllil do que se passa. Al'ptll'cce-nos um

"



morto; representa-se-nos c$tl.lr em uma cida
de aonde nunca fomos, e II razão nos nào dil,
que estas imagens são Julsas, E tudo isto POI'
que? Porque os sentidos se nellão adorme
cidos e Iwivodos da sua acção sensitivu. Logo
é esta a origem do pensamento e da von
tade.

De outl'O modo, não é po!5sivel explicar-se
a inacção da alma durante o somno. Ou dal'
se ha caso que a alma lambem durma, em
quanto dormem os sentidos '! Pois ° espirito,
que, por isso mesmo, deve ser sempre activo
e vigilante, Lambem está sujeito ás leis da
materia, como é fi inaclividade e o somno?
F,ntão o que seria do celebre apophtegma
do poeta grego, que, «quando dormimos, o es
pirito ",'ela '!»

Os vossos philosOllhos fazem Ullla vel'da~

deira metaphysicadll da psycologia, e quando
discutem a sódo da alma, LOI'não~se lão frívo
los e pueris, que nem pal'ecem gl'andes pen
sadores. Não sei como concebem elles que o
espirita tenha uma séde lix.a e unica e que
ahi viva como pl'isioneiro. quando fôl'a mais
conrorme com o que delie se pensa que
esti"esse pl'asente em todo o corpo, ora con
centTundt1-sc, ora difl'l1ndindo-sc, como rosse
sua vontade ou elle o julgasse necessuI'io,

A gl'ande canil'ar'iedade de opiniões em us
bUlllptos ps~'cologicos faz concluil' que esta ma·
leria ol1el'cce a mesma dilliculdade que a ill
Yenção da pedra phil050phal, da qnal[ra[u,..
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AIEOITAÇÃO XLII.

Para (1fO\'nr-te que em nós ex.iste o fluer
((ue seja immatetial, não discutirei comtigo
as questões que propaseste, por afferece
rem ellas dimculdades que a razão não pode
penetrar nem resolver; mas1 por minha vez,
vou apl'esenlar-te CeI'tas considerações que
conrpncem de que não ha em nós só materia,
ma" lalllbem, e principalmente. espirita, \'el'
dndeil'u rnll:q da "azão. do pensamento fi da
yonlade, á cujos actos eJle impl'ime um modo
tão distincto, que não é passivei confundi-los
com outros quaesCfuer do 110SS0 organismo.

Não trutarei da consciencia moral, faculda
de solemne, pela qual o homem apl'ceia o
bem e o mal e discel'ne o justo do injusto, fi

qual ja em si é um poderosissimo argumento
da existencia e espil'itualidnde da alma, por
que, digão os sensualistas o que qui7.erem, o
sentimento do bem e do mal, do justo e do
jnjusto, só pode ter a sua origem no que é
essencialmente espiritual. ~Ias este assumpto
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ja tem sido tantas vezes objecto das im"esti
gações psycologicas. que nada mais resta
que dizer.

Von porlanlo unicnmenlc OCCllpar-me do
sentimento do amor, do extase, do enlhu
Riasmo, da inspiração, da imaginação. do
flom prophelico, da segunda vista, do amor
do mUl'lwilhoso, do lemor dos mOI'los, do
p,'azel', da doI' e ollh'us aflccçõcs mornes.

O amOl' é um sentimento de necessidade.
que nos aLtrahe pura aquillo que desejamos
e ntío possuímos. Relativmuellle ao sexo é
que este sentimento se manifesta em toda fi

sua sublimidade e o6gern divina. Dominndos
do podel'ost) incentivo da cnncupiscencia.
nós nos iIIudimos sobre o vCl'Cladeiro ohjeclo
ú que aspil'amos com tunto ardor e vehemcn·
cia. O flue amamos tão apaixonadamente no
homem e na mulhel' não é a forma camal
que l'e.pl'esenta um bello rosto e um corpo
bem confol'mado; é a perfeição archetypa
que creou Ião admiravel ohra; é a Doos, pura
o qual a alma constantemente é ath'ahida
pelo desojo da immol'lalidade. Quando esle
sentimento se manifesta directamente, isento
do desejo carpam!. como acontece cm cerlas
.naturezas privilegiadasJ dá-se fi contemplação
e o extose, á que se seguem as visões e outros
lpbenomenos mysticos.

A pl'OV8 desta sCCI'eta vocação está na fa
lCilidade cpm que o ardor carnnl se (~es\'a·

1IJe.ce, logo depois de conseguido o fim dos
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nossoS desejos. Á esse ardor succede a sacie
dellte; mas a alma, ntll'ahicla pura o seu polo,
"óa em lJusca de 110"05 amores, DO fim dos
quaes ('cpele-se sem~)('e o mesmo desengano;
t; neste al'un vive o homem, Buli-inuo sempre
novos desejos e esperunças, até vil' a morte
realizar a posse do que, sem o sabei', coLiça
"umos nos objectos mundanos.

Pois acreditas que uma pouca de carne (lue
hoje nos Cal)tiva, porque a rcveste a mocida
de e a belleza, mas que dentl'o em poucos
81l110S estura reduzida á rugas e á outros
signues da velhice, e que ha de acabar pela
putl'el'acção. Ilossa ser o objecto real dos cul
los tio UUIOI'? ACl'edilus que, se elll nôs não
houvesse um influxo da Divindade, a simples
sensnção physica fosse capaz, de I)roduzil' em
nós esse enleio sol)l'enatul'al de que ninguem
é capaz de concebei' uma ideia 8xncLa, senão
senlindo·o r O amol' J o amol' ! 'l'irasse-o Ocos
do coração dos homens, que a vida não va
lera o sacrificio de lU)} Só Jiu !

E porque é que os inSI}il'utlos união JOHO
dil'eclllmente a Ocos e nelle empregão todo
o seu amor? Porque alies nascer'ào virgens
de COl'pO e alma, e a cal'no nelles nào' tem
impor'io, pum dish'ulu-Ios do sou vordadeiro
fim.

Tambem se pl'ova a existencia LIa alma
pela exaU<lçào da raculdnde sensitivu e I}OIl
santo, quando nos achamos debaixo da l)I'oS
sào do enthusiaslllo, da inspiração o da ima~
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ginaçào; pl'esSão tão forte. WIl3 acaba mui
las vezes pelo desarl'anjo d:l rnúlo. Este
pl'odigio não pode Sel' o elfeito ne,11 da
ilIlIwessão nem da sensação, ))01' ser elle
puramente moral; d' onde se segue ser o
eO'cito da excitação de urna causa sol)l'o
natural que em nõs ltctuu por meios desco
nllecidos.

Não ha pOl'em estudo em li L1e este aumil'U
vel phenomenD tanto se manifeste como na
inspiração poclica e prophctica. Pessoa dou·
ln, que vim pOI' vezes o celebl'c I'epenlista
Bocage improvism'. disse-mo que faz.ia medo
vc-Io nessas occasiões! DesOgurava-se-lhe o
semblante; o suor COITiu-lhe em bagas pelo
roslo, e oru tão fOlte a ))I'cssào, que lhe
cl'a necessi.lI'io firmar-se nas pessoas {Iue
o cercavào. Quando aca[Juva. vacillavão-lhe
os Jlas~os e o vaLe senliu-se JlI'ostrado.
Igual pintura nos fazem oos (ll)etas dus fllI

ligas sibyllas c p~i(honisas, qnando pl'ole
dão os seus ol'aculos (. ' , subiio non l'ullus)
nono colol' untls, non cOII/p/re mallscre coma.:; secl
pecl1/s anlu:lwn, el mbie (em corda lumen/,
diz Yirgilio) á I'cslleito da sibylla de CUluas).

Em alguns poetas, lalvez paI' uma pal'ticu
laridade do seu organismo. esta excitação
conser\'a~se IJel'Olunente c pl'Odu'l, nelles essa
cSLJocio do ioucllI'a quo os tornll lIypocondl'i
cos e intl'ntaveis: do que são exeolplos 110
laveis, OYI'OI1, Cllattel'ton, Ilcgrsippo MOI'enu,
Ymbcl'( GalJoi.\, e mais que torlos o divino



antol' da Jct'usah'm Libertada, clIja ,-ida cau
sa lastima c sensibilisa a todos!

I!: (I'onde vell1 a intuição que tem os homens
j1l'ovidenciaes do s.eu destino, senão tla alma,
POI' lIrna secreta revelação do Ocos? Cesal'
embal'cum·se para ir alcanç<lr I'ompeo na
Macedooia, Sobl'evem um telnpOl'fl1 qno l'ImOIl
~'a submoq;;il' o fragil pinho. O pilolo, atona
do, consulla ao futUI'O vcnc,odOL' da Phal'sulia
sobl'e O qno elle deyêl'u fazer;. e o homem
destinado á il'DeUl' as fasces conslIltll'cs pcln
t/u'ono dos Ccsal'es. pcrgllLHa·lhe Ll'flllquilln
se elle llil0 via quo levava em sua companhia
.\ Cesal' e fi sua I'Ol'tlllltl? A IllE.'SmH conseien
da, a mesma confiançiU no sou destino, I'OVI'

lou pOI' varias vezes o popular f10ruc de 'la
l'engo c \usterlilz, dizendo iÍ uns. que ti hala
que o IJavia de matar ainda não estava lün
elida, e pel'guntando ti úutt'Us se 11m ia alguem
lfio bronco que não visse nelle 11m in~tl'Umell'

to dil'êtLõ da PI'ovidencia, cujo destino ainda
não eslanL cnmprido?

Segul'Hmente não aCl'edill.ls no dOlll ela 1'1'0
phecia"! Mas, como explicar-se qlle lalHas
dellas se cumpl'issem cm todo o rigol' dR let
tra, como o mostra Roselly de LOI'gllCS, Ihl~

lando fios grandes l)foplletos? E pOl' que sen
lidos oilqull'em estes o conhecimollto do fu
turo, St.:l'{\ pelos C0l'llol'aes "?

Tamuem Iliio acreditas no dom da segunda
vista "! Pois bem. eu VOII conlal'-te 11m l'aso,
acontecido comigo, que niio SOII JlcnhulIl 1'IIS'

50
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t1co, para deixUI'-me iltudil' gl'osseil'alllcntc1 c
nem Ião pouco interesso cm IlI'opagal' ClTOS
c imposturas.

Quando eu OI'U estudante. live I'elo.;'ões de
anllznde com um 1ll0ÇO, sOl11narnbu\o, de no
me Graciano, filho da Pal'llhyba. Aconteceo
fjllE:, indo eu lima vez á cidade de ... , un:a
legua distante daquella em ((UA llJQl'avamos

e onde cu o imyia deixado. olllrei pOI' tarde
Cril uma loja de livros, onde esta\'fl lima mu
lhor, ao balcão, e urn menino, tle avental,
abanando um rogal'cil'o. Coml)l'ci as ollras de
100'd BYl'on, t1'aduzidas pai' Arnedée-Pichot,
na qual se notava uma bella estampa, repl'('
sent:llldo a noira de t\bytlos; c ernblu'quei-me
pal'a voltai' i.í casa, aonde cheguei ao anoitecer.

A pl'imeira pessoa que encontrei, ao entrai',
foi o sobl'edil,o moço, e antes que entl'uSSC
mos n'outras convCI'sas, contou elle que, es
tando á descanç<ll" á tarde, e em estad.o de
modona, vil'a-lI1 ) entrur n' uma loja de livros,
que elle descl'e veo perfeitamenle, com ns
duas pessoas que la esta vão, e disse tudo
qLlllllto comigo se passRI'tI, sem omillil' a es~

lamJlu que eu estivem ú admiraI' e uns livl'os
de capa enCal'lladil, que eu tambem estivera á
"01', e CI'UO as obras da duqucza ü' Abl'untes.

lstú impressionou-me tanto, que fiquei conl
1l1cLlo do ('evelante. O mesmo 1)!Jenomeno re
veLio-se ollh'as vezes depois, achando-me eu,
II' Illna dcllas, em lugar' Urtno, ouele Só havia
Inato,



Podel'iÍs ('ir-le, mas eu sei que é verdade o
que te digo. E pOI'gullto-te, com (pie olhos
Yia o vidente Oque se pnssnva longo delle, se
ria com os do corpo?

O amol' UO mlll'ayilllOso indica flue e\islo
cm nós ltma COllsa do igu::I1 ll::llul'oza ao filiO
é sobrenatural e desconhecido, para o qual a
alma tende pOl' lima esperie de aUl'ucção. Este
scnlilT'lenlo muniresln-se tlio fOl'te desde os
nossos J)I'imciros anllOS, qLle hem revela sei'
lima lei 011 necessidilde mOI'rll, pal'fi a qunl
nada conll'iLlIem os sentidos. I~ elle que I'CU
ne os meninos em roda dos contntlores, pa
rn lhes ouvil'em histol'ias d' nlmas do oulro
mundo, de phllnlnsma~, ele lobishomes, de
bl'Llxas, de fadas, dc müis 1.1' agua, de pl'ince
zns cncantada~ e OIl[l'o'S tle igual inlC'l'csse; e
ó o mesmo que nos impelle pnra () eSllccla
culo de cousns hOITi\'eis e medonhas,

'õs deixal'iamos de temer os modos, se li·
vessemos certeza de que em nós nada 501)l'e
,'iye ao COI'pO. O que nos apavora, Ú vista de
um morto, é a ideia de relnção entl'e esta e fi

Ollll'a yidaj é o l)l'eSenlimento desse rutul'o
teneL)I'oso que 110S faz temer, pela incel'teza
do qlle clle sel'fl. E (aI é OliOl'l'Ol' que os mal'
tos nos cnllsão, que, aindn rullecendo-Ilos a
pessoa mais cnl'O, desejamos logo <lesapl'essal'
nos lIo cndo\'cl'.

Finalmente, o que é (fue nos transtorna tão
subitamente o semblante. que nos laz enl'u
hescer, descol"Jr, desmaiaI', e não pOllcns ve-





MEDITAÇÃO XLIII.

A cess,a ão da republica romana era uma
consrCjucncia inevilavcl do eslndo de On31'

chia em que ella laboroya, depois que a am
hição dos genel'aes fi c0l1vel'lêl'8 em esLl'ulo
cl'f1cia pessoal. O estahelecimenlo do impel'ÍD
m'a pois lima necessidade, e lima medida de
salvoçno, pal'a que Roma podesse continuar
á existir e ú dominar. Imngine-se o contl'ol'io,
e vejamos como a,ccommou::u' as cousas, de
pois do assassinato de Cesnr, de modo filie

ellas t.)maSSe,ll no seu illltigO estado. Seria
possiyel evilm'·se iI divisãO do supremo man
do que entre si fi"'Cl'ão os LI'iulUVil'os? l!: ceI'·
to que Lepido era nhi demais pelo lado do
valor individual; mas por isso mesmo lam
hem seria ahi de menos, pois fi ue, sem esse
contrapeso. não havel'ia eqnilibl'io para ti am
bição dos dous collegas. Ou o lrillmvil'ato,
emfJllfllllo Auguslo e Antonio se não podessem
t1erornl'unl ao ouil'o, ou combatel'em-se logo
se 11 ruais delonga nem espera. O sentimento
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republicano ja CI'Il tão pouco popular. que,
para slIstenta-lo, foi ]ll'ccisa aos dons chefes
snhil'em aceultos de Roma, c il'em reel'nUl!'
soldados nas 1)I'Ovincills.

O mesmo reinado de Augusto prova a jns~

lflnte necessidade que havia de tUTIa l'orDI'ma

radical na consliLuiç:io ol'ganica do estado.
Nenllllnla manifestação, nenhllma I'csisten

cia ['onU'a a nova OI'dem de cousas; lima sa·
lisfaçuo gel'ai. que faz de Augusto \1111 does
(deliS 110Ms luce olia (ecil) e do seu valido e
ministl'o um pl'otector, codejado tIos homens
mais eminentes daquelln. epocha (Jll'csitlium et
clulce dmcus mel/ln).

Restahelecida a paz interna, cuidou Augus·
to de alul'gal' e assegul'al' as fronteiras do im,
pel'io. dnndo-IIIC limites llulul'ues. A velha
monarchia dos Pharaús é uma nova presa da
ambição romana; mas um revez assignnladQ
adverte aos senhol'os do .mundo de que os
Barbal'os não se coosel'YtlYão estacional'ios e
que algum dia ('afilio cahir sob as suas rachas
d' al'mas o colossal imperio ;í elles conquista·
do, Os nOlues, de Vlll'O, Ar'minio e Telltbel'g,
hão de sempre aguai' as ))I'ospel'idades do rei 4

nado de Augusto, como a mrwle as alegrias da
vida.

Cada um uos imperadores que se segllirflo
ou se dislillguio por' novas conquistas ou ao
menos manteve-se !las conquislas ja feitas;
l1e modo que, alé á mOl'le de Tl'ftjano, novos
paiz.es havião sido incol'pol'udos ao imperio)
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laos como, u BI'etanhu, a Pannollill, a Dada, a
AI'JlJellia e il Mesoplnmia.

Aqui ])ol'em estacionou a invasão e a con
quista. A ana I'chia solJrevinda na eleiçf10 dos
imperadores, ú ponto tio serem ao mesn'lO
tempo acclamados ll'llIlH, conhecidos pelos
Trinta T!Jl'annos, inuugul'u ii epocha da dE'ca
dencia do imperia, que j final é dividido enh'e
os filhos de 'I'heodosio.

Os ))I'incipaes raelos deste'longo pCl'iodo de
desmantelo, que comp,'ehende duzentos e
dons annas, sflo as fl'equentes' inYUsões dos
Bal'lJuros nus terras do imporia; a cl'eação de
dous augustos e dous ceSUI'CS, PUl'U mais fa·
cilmente podel'em acodil' ás necessidades da
defesa; o titulo de cidadão I'Omano concedido
;IOS povos das provillcias conquistadas; o
ciJl'istianismo leito religião do estadoj a mu
dança da capital do imperio pal'a ConslanLi·
nopla, o ('ecuamento das fronteiras, na )Ie·
soptamia, na Al'menin e na Dacia, e o estabele
cimento dos Godos nas possessões do impel'io,

Segui('emos de prcrel'encia, ne~te eshoço
iJistol'ico, a sOI'le do imperio do Occidente,
que na partilha coube ao incapa:-. HonOl'io.

Alal'ico, \'ondo-se desapl'essudo de Stilicão,
que pOl' "al'ias vezes o repellim !las suas tall
lativos conll'a os tlolls illlptwios, Ja(lf;a-Se so
bro o Occidentc, como prosa cel'ta, e HOIIlU

duas ,'czes cercadu c ('3sgatada, mediante
enormes contribuições, é pela terceirll levada
de assalto e saqueada.
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o colnlrde lIonorio, ao sabCl' da app,'oxi
mação do barbaro, foge parA Hayenna e Ihl,
delia a Cal}ital do imperia. Roma) a cidade
por excellencia, de cujo começo du(a,-ã() os
Romanos com orgulho os lilCtos da sua Jlislo
ria, foi pela segunda "Oz despojada de S('I' ii

sócio do imporia. Desde anião o sou nOlll" dei
xou de ser um objecto de temol' e ven" ;iQ

para os Barbaras, e tornou-se o alvo de latlas
as suas cobiças e insuHos.

Á este dolol'OSO I'(wez segue-se a ilwasão
da BI'etanllil, da Gullia e da I1espanha. pai'
uma t.ot'l'ente de Ral'baros, que nenhuma "0

sistencia eneontrflo e ahi se estabelecem ó.
vontade.

OSUCCl.lSSOI' dcsla e::.pccic d' l.lUIlUCI!O COI'OU

do, é outl'O PUI'VO do mesmu jaez. Ambos el
les se cles~zerão, pOl' rl'ivoia J'ivulidadc odes·
confiunça, dos dons unicos homens capazes de
os defendel'cm. Nem ao menos ti"cl'ão O
ITICI'ito que tem lido OUtl'08, de conhecerem
a sua insufficiencia c de reinül'em pelos talen
tos de um habil ministl'O ou general.

Foi no reinado de Valenliniano III que os
Hunnos, capitaneados pelo t()I'llliciavei Altila,
dito o Flagello de Deos, se Janção 80bl'e o Occi
denle. Rcpellido, na Gallia. pelas !()I'Ças COIl!

binadas, dos FI'ancos, Godos e Homnnos, (01'
na AtliJa á Halia e mal'clia sobl'e Homa, de
cuja tomada desiste, mediante as SUPlllicas do
papa São Leão e o pingue l'esgate que se obriga
;j pagal'-Lhe o impel':.utol': moeda com que os
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reis fracos e corruptos comprão sempre 8 paz
aos inimigos.

Quando porem se trata de AUila, o mais
tremendo campeão da:.llarbaria, não é passiveL
deixar de esquecer-se com certo desprezo o
filho de Placidia.

Allila e os seus Hunnos! o tl'po fiel da har·
baria asiatica, que ainda hoje nào foi passiveI
ci,~lisar. naquelles que lhes succederão, e
procedem da raça tartara, aclimatada na Eu
ropa. Como arilo feios e medonhos esses
guerreiros que mor8vão e dormião sobre as
selas dos cavallos, dos quaes erão insellara
veis! Os proprios Barbaras fllgião espavori
dos ao ve-los! Nascidos na "ida errante, fal
tava-lhes patria que os reüvesse. Sua patl'ia
era a terra que o circulo infinito dos horizon
tes lhes mostrava, e a sua vida a conquista.
Se de passagem encontravão outros Barba~

ros, tangião-nos diante de si e ahi estaciona
vão pOI' algum tempo. emquanto desfructa
vão as riqu8zs conquistadas. Depois conti
nuavão a sua eterna jornada.

Religião a não tinhão, pois não tinhão ideia
de Oeos; e comtudo o seu rusLico chare di
zia ser elle o instrumento da vingança divina.
Isto revela a consciencia innata que tem os
homens providenciaes da sua missão no mnn 4

do. Por onde passa o meu cavallo, dizia o
feroz Hunno, a herva não cresce mais; e por
esta vangloria de Tartaro pode julgar~se da
barbaria hunnic8.

"
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Um movimento geral de Burbaros se obser
va em todo o impel'io e annuncia uma nova
geração que tem de succeder aos degeneru·
dos Romanos. Entre esses Dal'bal'os. distin
guem-se sobretudo os Godos eos Francos, pc
lo grande impcl'io que fundal'ão 501)1'8 os des·
pojas do O.::cidente, e pela parte IJI'incip111 que
livel'ão na obra da civilisação modema.

Roma é novamente tomada e saqueada, du
rante quatorze dias, por Gensel'ico, a quem
o resentimento ti' Eudox:a CQlltl'U Petl'onio Mu
ximo chamara á Italia, não pensando ella que
lâmbem seria comprehendida entre os despo·
jos que levou o rei vandalo para a Afl'ica.

O ambicioso Recimer é quem agora impera
de facto, depondo e fazendo os imperadores,
como bem lhe convinha. Obriga Avilo á des
pir-se da purpura. para empunhar o baculo
episcopal. Eleva Majoriano; mas, vendo nelle
mais um competidor do que um pl'otegido,
desfaz-se do bellicoso principe, POI' meio d' u
ma revolta, e dá-lhe por successores, primei
ro, a Libio Severo, depois H Anthemio, de
quem se faz genro, e finalmente, a Olybrio,
que elle oppõe ao sogr'o e cuja causa esposa
abertamente. marchando contra Roma, aonde
entra e manda matar a Anthemio.

Esta 8lldaciosa e impune I'ebellião de um
subdito suggel'e-me uma obsel'mção que ~le

rarece digna de rapal'o, e vem á sei' que. nos
ultimas tempo5 do imperio, os (alentos C1'ão
quasi ° dote exclusivo de ministros e gene-
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r3e oriundo de Barbaro J de quem párece
e servio a Provid Dcia para mai e. emplar

m nte punir a corrup ão romana.
Para utro e ludo deixo a continua ão da

30'onia do imperio lo Occident ) qu'e bem
proximo e tá do eu tel'mo I





IoIEOlnç;i.o ~Ll.V.

Um~ das COasas em q~e hoje mais se falia.
é na nece~sidnde do casamento clerical; nãq
porque seja uma ideia nova, mas porque sa
tisfaz O espirito revolueionario do seeulQ,
que lende á reform~r pela saa base todas aS
instituições couhecidas. só pelo desejo de
innovar e destruir ludo quanto pertence lJ.O
passado.

Não ha hoje quem não se julgue autorizado
para resolver esta gl'ave questão, no sentido
de ser o casamento necessBl'io, para a mo
ralidade do clero. Cada um julga-se ser o reliz
que aLinou com este grande achado; e n8

exposiçãO dos seus argumentos, nunca es~

quecern anedoctas escandalosas, em que fi
gurão padres e fl'ades. e considerações tira
das do impel'il) do vicio camal. E com isto
pensão dar pl'ova de espil'itos esclarecidos e
livres, que acolnpnnhão fi Q'larcha do progres
so humano e não querem ficar estacioDario~.

Os de opinião contraria são ~Qs retrogrados"
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uns ultrarntmtanos, incapazes de receberen1
o baptismo da civilisação e dos progressos da
actualidade.

Ninguem porem se engane com estes {ranes
penseurs. Todos elles dizem que nisto vai O
interesse da pro)ria religião e da Igreja. que
elles inculcão esposar, quando o certo é que
só o espirita de impiedade e irreligiãO os faz
assim pensar, salvas sempre excepções muito
honrosas; porque, infelizmente, não ha CI'I'O,

por mais deploravel que seja, que não lenha
seclarias de boa fé. Inquil'ão-se esses homens
do progresso sobre pontos de lheologia e
Ver-se ú como em lodos os seus juizos do·
mina a. incredulidade, o maldito ver rongeur,
que é fi causa de todos os deli rios em que Oa
grão OS cerebros escandecidos da moderna
geração.

Dizem, por exemplo, que a mOl'al evange
lica é de urna excellencia incontestavel, mas
negão a divindade de Christo, á quem apenas
se dignão concedeI' as honras de philosophoj
negão a existencia e immortalidade da alma,
e s6 para evitarem o escandnlo, dizem que
existe Oeos, sem que comtlldo cl'eião na era:
videnciaj conclui ndo estes edificantes urtigas
de fé com dizerem que isto de religião é uma
burla, que os gOVCL'nOS sustentão unicamente
como uma necessidade polilica.

Sou um homem secular, não suspeito de
iueias contrarias á boa razão c Ú vel'dadeil'a
sciencia, porque I'I'uncamente proOigo li: im-
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l)QstIH'U C o abuso, quando os vejo de mi:du
I'a com as praticas santas, intimamente eOI1
ycncido de 'lue a religião sô pode manter-se
com a verdade, tão pura e simples como a
ensinou o seu divino instituidor. Desfigura-Ia
com emhustes e imposturas, com ritos pt'ofa·
1105 c idolatras, é conspirat' contra elJa, c
daI' azo ií que os seus inimigos a comualão
com app81'oncia de razão.

Quem assim pensa ja é um pedreiro livre,
na linguagem dos que lião f)uerem luz (obscu
rantes, como os chatllão os iUuminados), e
não pode sc,' havido por suspeito. E entretan.
to Lieclaro que ainda não me roi passivol afa
ZCI' as ouças i.\ esta propaganda! que nada
menos é do que lima grande immol'alidade e
int:onvenienciu J com que o jacobillismo pre
tende dar o seu coup-de graçe na religião. ja
tão vacilla ntc por outros factos. Pratiqlle-se
mais este attelltado em nomo das luzes do
seculo, e rechem·se os teml)los, pOI'que os
povos I,erderão todo o respeito aos ministros
do alhw, em quem não vel'ão mais do que
uns sensualIstas, Lão escl'aVOS do vicio, como
os oult'os homens.

Vejamos como ul'gumenlão os fauLores da
1I0va reformá.

Os padres, dizem, são homens, e o homem
nuo pode seL' superior á si mesmo, isto é,
ás cOOlliçàes da humanidade. Se lhes nega
rem uma mulher legitima, com quem elles
vivão em honesta união, necessal'iamente hão



de conceder-lhes uma h..1rregnn e PO-IOl;l n3
contingencia de terem filhos iIlegitimos. O ~e·

li bato do clero não é uma instituição divina e
é demais contrario á lei natural.

Em tudo isto não vejo senão falsos juizos
e sophismas.

Se a contiDencia e fi castidade ja é em si
uma grande virtude no estado seculal', mui·
to mais o é e muito mais apreciada se tom8
no estado ecclesiastico. pOl' isso mesmo que
este influe mais exemplarmente na moral, e é
portanto mais obrigado ao sacl'ificio das pai
xões. Tal é a razão porque a Igreja, sanctiJi
canelo o matrimonio no estado secular, o não
permitte aos seus ministros, l"undando-se pal'u
isto em val'ias textos da Escritura, cujo claro
sentido sô recusal'ão aqueHes que, apezar de
terem olhos, não quizerem ver, porque, a essa
especie de cegos não ha luz que os nllumie.

Ora. se Christo louvou iodistinctamente a
castidade, como uma virtude fora do COIU

murn. á que elle ligou cerla ideia de santida
de e de pet'!'eiçào, rora inconcludente suppor
se que elle a Dão julgasse mais recommenda
vel no sacerdocio, cujo santo ministerio re·
quer ja em si a pl'aUca continua de todas as
virtudes.

A- ideia de castidade em todos os que se
dedicüo ao ser'viço de Ocos é demais um sen
timento universal, e por conseguinte urna lei
natural, como O attestão as veslaes, que os Ro-
manos adoptarão á exemplo de outros povos,
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as \'II'gens do Sol enll'e os Pel'll\'iunos, c Oceli
haLo volunl.ado fllle se illljlllnllão os inspil'n
dos, como, as sihyllns, as pytllonislls. flS pl'O
phetisn~, e touos aqlU:lIes que ClIlllpl'élll IIllla
mis.são augm;fa qlle recehel':10 do cco, lat3s
como, n Vil'gem m.ii (le OIJOS, a vil'geal {/' 01'
Ical1s E' todas mi \"itW'Il:õi llHll'!y"C:-..

g tal el'a o StJuLimento de I'espeito u ~ll[mi

ração que os IWOI)l'ios pagilas tinliào pela "ii"
gindadc, flllt3 hOlll'tU'ão CDm ella fi dilas dI!'"
~lIf1S l)I'illcipncs dem'H.", como, )Iillet'\'[l c Dia
na.

a p"Opl'io 1)IlI'larnenIO d' fnglnfel'l'il, f1PP:-,<tt'
d~ tUI' dC(,.I'I"l.rulo a l'eri)I'l1líl, I'cconhecen f' d("
c!iU'OU (( QlIe I'ÓI'a comllHlo melhol' que os mi·
nisLl'os da Igroeja \'i\'essern castnmente no crli
balO. sem sel'em ii isSO ohl'igados. II

A 19Tcja IHio con<1emna o ca:-;;lmento C' a
llinfel1em impõe o celibalo, pOI'qlle, SCIl:l0 to
1el'a qlle 05 SPIlS ministros ::;rjào rasados. a
ninguem ol)l'iga ú segui!' o sncC"l'tlocio. Toda
a. q1Jestão <"51,1 pois nisto: QlIem não :-;e ~enlil'

com \'o('ar:flo pal'iI o estado, 011 pO!' oHlra,
cJl,Jem não for capar. de fazei' o sacl'ificio que
elle exige não o siga.

É lima I'esh'ic~ào igual ii que -.;o{rl'cm oull'us
classes. I~m Fl'IllHJfI. pai' exelnplo) os milita
res niio podem casal'-se sem licença do go
vel'no, pol'que assim o requel' o hem entendI

.do inte.l'esse do eslado.
AgOI't) cumpre vel' se a contitlclIcia dos pa

dl'fJs é ou não humanamente possiycl.
b~
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Dizer que não, seria o mesmo que clilum
niar a memoria de milhares de religiosos dos
daus sexos que elll outl'os teml)OS seguitio a
clausllI't1 e uhi virião rida Bllstel'l1j seria ca~

lumniOl' a memorin de luilhares ue outros que.
fOI'a do claustro, se dedicu\'ãO ao Sel'Ylt;IO de
Deos. na pratica de actos pios e aRceticos.

Sem seI' porelll pl'cciso il'mos lãiJ longe,
l'emontalHlo-lIos a esses tempos de ré, que o
ilIuminisllIo Iloje chama epodl3 de ignOI'anciu
c beatice, basta o ex.emplo do que ainda hoje
é o c1el'o cnlholico .eru França, que goza da
mais illibntltl lanJ1l. E pussi .... elque alIi nem to
dos sejão tusius; mas, se algllul o Hão é, é
corll.tlldo Calttlls, e não se tfú o escl:lllllnlo, que
é lIe tllUO o peDI'.

O 'Ille seria lamhem da l'clJutaç'ào de mui
tas mulheres que mOI'I'em solteinls e virgens,
porque não podel'ão C3SIll' se?

Ousle lIlodo tiCl.l pCI'emptOI'ialllente respou
llido que ii castidade lião é UllIa \il'tul1e soIH'e
llutl\l'lll e 5Uj,el'iol' ;j I'nHjUCZa humana. I!: ';'10

possivel, como domar o orgulho pela ht.llllil
dude, fi gl1ln pela cOlllinl'lIciu J (I odio pelo
amo!' do pl'oxilllO eLe., A i1l1pOssllJiliuI.lue ela
\'il'lude so est,i no alnnr uo \';eio, COIll o qllal
fat:illllenle condesc8mlcl1lús. Logo que !iI,CJ'·
11105 sincero pl'oposito de StlIH'I'U-lo. o tl'iUIII·

pho seni CNtO.
E se os padres se podessem casnt', hastal'ia

isto partl IH'e\'ellil' o escltndulo de tel'c II I elles
re!ilçi)cs com f)!ltl'i1~ 1Il1lIhcl'e~? Dasllll'ia (nuLo
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como aos secnlar'cs, pois n' l11l1 e n' outro es·
lado ti: dislancin do lir,ilo par'u o illicilo sel'in n
mesma.

~ como IH'E'Yf'llil' o nllt\ mHjll('II{'~ qlle ~e

t1il() qnii'.f'~~etll casal"? Sú se o casnlllrnto H
cnsse Rendo nlll'igilLol'io. ~las não sel'ia Islo
11m3 \'iolencia odio~a ;i I'<,spcito d<lqur\lc~ qUi'
11010 Cill'ecessem de tal Illedidn pnJ':"l \'ircl' lia
castidade?

Os qne impllg-mio n celihato elcl'ica\ dit.elll
que lilnlo nüo é elle de ill:-;,lillli~:jio di\'in:l. qUI',
11M lI'e~ IU'imeil'OS seculo3 da Igt'pja, (IS Iladl'es
el':lo ('m~ados.

nizCl' isto assim é altel"1I' os filelOS, IHlI'll
flue elles não possào seI' bem apl'.eritulos e se
chrglle ..i lima l'nlsa conclusão. E COI'to '1"e
naquelles tempos, em qne a 19l'eja ainda não
havia provido 80111'0 o celibato dos patlre.:;,
atimillião·se ú ordens in<1iYillllos ja casado:;;;
mas é falso (Ille nlgnm destes conlinullssc it
virer matrimonialmente, 0\1 que alguem se ca·
sasse, depois de ol'uenado.

Alluflinuo ao fnelo do casamcn(o anterior
fls onlens, é qne São Paulo, na sua eada ri Tito,
recolJJmenda, entre outras qualiflades, que fJ
hisl)O seja marido de tII11a mulhel' filie tenha
filhos fieis, qne 11110 possflú ser acclIsados de
dissoluç;io: passflgem esta ú que os matrimo·
nia!istas do r,lcI'() tem ((uel'ido dai' uma inler
prel,l\flO falsa, como fi ele áulol'isar flue os
pHcll'es e hispos possUo ser casarlos; {piando
a vCl'liadeil'u interpretação é flue aqll~lIes que

,
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fosse.m ca5ados só podessen1 sei' ifl\'esljd()~

do epiliCO)lfldo. tendo filhos ('omo o di? o
npostolOJ OH não os tendo pM caso natural.
E tanlo qllP i1l'l'crnaln, dizendo flue o hispo
drvc ~C1' hOnlrrll snntn e lernpemnle. o que
crl'lamen/r n;lo condiz COlll a Sf'llSllnlidnde ma
[t'inloll;al.

E lfi.o falsa 6 somellwnle illte;'I)J'clil~ãn, qnc.
se assim f'o!;se. isto é, se os hifiPOS se rodes
sem {'asaI" depois ele instiLuidos, seguil' se-ia
qne elles deixal'ião de sei' bispos, se por vell
llll'a ti,"e.:-sem :l inlelicidmle de ,"il'em ií ter fi
lhos em condições oppostns aos rll'ereitos do
apostolo. porque diz este: Il marido de lima
Illlllhel' f/lIe (l'it!l.a filhos Heis; )) o que impol'~

lill'ja lIloa Hwl!adeil'fl condição, clll1llll'ircl de
pois do faclo do cnsamenlo, 1)111':1 elles eon
líntlal'elll fi exercer as rllllcções episcoplles.

nesta-nos exalllilHll' fi qnestão pela !'ua se
gunda Ince, mostl'nnrlo o qllfll1lo a Igl'ejn ~el'ia

mill sel'rirla com ministros dislt'f1hidos do 5er·
ri(,.'o espil'ituol, pnl'u se OCClIpill'em do Ipll1

pOI'aI dn J'amiliu, lll'incipalmente nrlllell(!~ '1110
fossem curfls lI'alnws Oll pnstol'cs de I'challhos
cspil'ituaes.

Um padl'e com Illulhel' e li II lOS, e Itldo o
mais quanto li' ahi lhe pl'ories~e. sCI'ia incOll
teslavelmente um Illno discipulo de Chl'isto,
pol'que necessflriamente h~l\'in (le dedicar ao
intel'esse úos sellS lodo o cuidado e solicilu
fie que dcyêra cllllH'egar' no interesse <1os ou
tros.
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n' nhi /'C'sultnl'iào lodos os cnidados, eles·
go~It11'i. el1llfl'QI'ieclalies e nzedumes qllC absol'·
W'IJ'I :l vida do pai de farniliasJ e o qne é peor.
a alllhit;:'ão, ('0111 todo O seu cOI'tejo de "is pai
xI-las. II nXfll'e7.ll, o egoismo, e 11OI' cOllseguinte
fi rallôt d(' caridade, que S'--lO os vicios mais oon
d8mnareis qlle pode Ip,' 11m saccl'dol,\ pOI' i:;:.
!M lllc~mo que são os mais oppostos ri moral
evangelica. E se não, qlle nos citem, entre os
mais virtuosos pastores da religião l'e1'01'011

<.ln. um São Cm'los BOlThomeo, UI)I Las c:l!..il~.
11m Snnto Amhrosio e um Frei Bal'lholomeo do:;;
Mill'tyres.

Qual sel'ia O snCOI'note, pai de hunilifls, clljo
zplo apostolico o fizesse abandonai' a esta pa..
r:l ii' pelo lIlulldo, convertei' os idolall'fls e
sel\'ngcns, e I)flra dedicar-se exclusivamente
ao amor do pJ'oximo, ao hem da hllmnnida·
de, com ahsoltllo deSpl'C7.0 c esquecimento de
~i, como, Sào Vicenle de Pallla, S:io João de
Bem: c os pfldr'es, L' Epée e SicUl'd ?

Que santidade c independencia leriiio os
hispos, \"Onda-se elles obrigados á se fazerem
homens politicas e cortezãos do podei' ci\'i1,
só com a mil'a em arranjal'em conrenienle ...
mente os filhos?

A esposa do padl'e é 11 Igreja e fi slIa fnmi
lia a hlllllanidUlle; CIII'81' de I1ma é CIII'31' tJc
outra; ma:- 550 !fio mull.iplos e aI'duos os de·
"eres deste (Iuplo consorcio, que aquelle que
se di!-ih'ahil' delle!> menti"Íl á Deos e nos 110·
mens. Sel'ú cnusa <la perda do l'eb:lOho que



41

'll . ll'íln. 
narda I"

IOl'llRIlfl1 .



.IIEIJITAÇÃO XJ.V.

N' UIIlU caSa onde reill8\'8 fi ll'Ístezl.I, delJu
xadn elll todos os semlJlülltes, agolliza"B uma
1l111lllcl' ja idosa. que BI'1I o omOI' e o amparo
de lodos 05 que a ossisliãO no seu leito de
dor; t3 84uelles que 11 cel'ciwâo dizião olasplJc
tllins, sem o pensal'em, exclamando-O {Iue se·
rin denes, se lhes faltasse II sua boa mi'ii e avô!

Neste eslado, entro. como (11Ie ful'th·a. UlIJa
figura relllinina. polida, descl.Il'llada, scmulan·
te baixo, ,'el)o. sado de Iliednde. pas Os lentú~.

COlltO {l"em medilil, e cl.lbellos soltos. Quem
'luCI' <llle a visse, ao cntl'nr, sentiria certo lei"
1"01' illyoluntario e quizel'8 fugir. CODlO de unja
d!Jllurição sool'enatul'ol; rnas elIa tinha n dum
de so seI' ,-ista, qUHndo,·cumpl'iua asna mis
t'ào. se I'clir'av3.

Alllll'O~illlou-se do IcilO da enferlDll, Ic\'ou
lhe os deúos ;is lJull)ebrns, e pnrll logo ces·
SHl'ãu os Hemidos e fl{{onius. POI'(IUP nlfuelle
COIlt..lt.:(O tinha nnlil vil'tude de que so Ooos sa·
bill o segTedo.



Indo de caminho, entl'Ou a I)eregl'illn no nl
hergue de um pobre openll'io, e chegamlo·se
de uma innocente que ahi morl'ia tIo fl'jo e de
fome, pOJ'tl'Ie sou inf'eliz pai nào 3ch 1\'8 em
que emllrcHur·se, logo lhe I:ez ces~al' o IHu e
arome.

Entrou, adiante, em cn~a de ulll manceho,
adorado de seus pais, qlle, sentia f(l\'orecidu~

da rOl'lunn, tiohão J l'eRpeito tlt>J1e HUl'eos pro
jectos. gstava elle sentado ií 1I11ll1 mesa, com
a cllIJe('a pOllsafla elllr'e 11" .Ilmls nl;io~, mt)~

tramlo estai' entl'egue;1 penosos llell;:iillncntos.
Uma antllada perda recente, feita ao jog(),
suggerítt-lhe ;t aquella hora lima inramia, co
mo unica meio de I'erllil' o seu cl'edito. A pe
l'egl'ina, que lia nos cOI'ar:àcli c no flltlll'ú, COIl
doeo-se do <1esventlll'uc1o mancebo e de seus
J)ni~ e Iibcl'tou-o da inl'amia que elle medit.i1\'ll.

D" 3hi passou â Qolra casa, 111H.le via Ulllil
linda moça que fazia as delicias de f;un \'c
Jha llIfli. Tinha ella, pOl' unic.. rlote, hcIJe7,il,
candur'll e lima edueaçlio Ol,)I'ui sem l'ejl:ll'O.
Um llIiseravei a seduzira com promessa ue
casamento, e ella achava-se gravida, sem o
saher, docemenle embalada com a eSI)el'illlça
de breve se ,-el' esposa, esperança l'al1ul. (Iue
nunca se I"ealizuria, ,\ desconhecida olhou pa
ru ella Cúlll um at' de compaixüo indiz.ivd, e
i10uve neste OIlHlI' illU lal eUC3nlo. que ii jll
\'en atlonueceo, soninílo-se,

Tudo eslava I'emediado. Nem mais dcslloTl
I'a, nem mais t1eceJlç'i1o horrível, nem 11l1lis 1i-
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lho desgraçado do amOI', que a sociedade te
ria de repeUir.

Ao sahir, entrou a ~aminheiL'a n' um pala
cete ajal'dinado. diante do qllal estuvão duas
carruagens, de libré. cavallos e lacaios. N' u
ma sala. luxuosamente adel'eçada, cuja atmos
phara tl'escaiava odores, via-se uma formosa·
dama, vestida com o mais apl'ilUol'ado gosto,
descuídosull1enle reclinada ao longo de UlO

sofá. Rodeiavão-na varios cavalheil'os, cada
qual mais empenhado cm aprazer-lhe. cujo
amor ella provocava com mil maneiras estu
dadas. com mil gestos e gal'l'idices de que só
certas mulhel'es tem a pel'igo'sa sciencia.

Em uma celebre cOl,tezan da epocha, em
cUJos salões ha\'ia naufragado a !lama e a for
tuna de muitos jovens inexpel'tos, victimas CQS
tumeiras dessas sel"eias ((e nova especie. Mas
esta mulhel', que tantas fortunas consumira,
nunca se lembrara do futuro, porque tudo
o que lhe !)agavão os seus tributarias era sa
crificado ao luxo desmedido, de que essas
mercadol'as de amor fazem uma necessida
de indjspensavel, pal"a satisfazerem a sua ,'ai
dado e manterem a íIIusão dos seus adora
dores.

Não estava porem longe a baixa desta so
berania do vicio, porque a rainha ja se acer
eava de certa idade quo é a mota terminal
das paixões violentas que suscitão as mulhe
res; e depois, em troca das suas liberalida
des, a esmola escassa e humilhante, e dos

53
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fofos caIxões de mola, a dura enxerga de um
hospital.

Senlía-se a cortezan ligeiramente incom
modadn e este hOl'l'ivel futul'O deixou de rea
lizar-se.

Contillúando fi sua eLema jOI'noda. entrou
a caridosa vagabunda n' ouka casa de bella
apparenciB, onde enf'el'm~Y!l um homem go
toso, possuidor d~ grande fortuna adquil'idu
pelo commel'cio. A essa lIoI'a estava elle cal
culando os lucros que esperava tirar de cei'
tas especulações aniscadas, nas qunes oom
promettêra anillac!os fundos, qlle Ú essa mes
ma 1101'8 se perdião em sinislros mm'ilimos.
D' ahi seguir-se-Ihe-ia a fallencia, e a (al
Ieneia para um commel'ciante opulento. que
Ja gozou de illimitado credito, é peor do que
a mOl'te. Mas o enfermo pegou n' um somno
profundo, e desde logo estava livre da gota e
{la fallencia.

Agora é um palacio ue reis aonde chega a
visitante. O luxo sl'a ahi mngnificencia. Uma
tlll'ba de corlc~50s desrazia-sc em lisonjas e
baixezas para com o soberano, fi quem inci
tavão para empregaI' medidas de rigor contra
O povo e aquelles qlte o protcgião nas suas
justas pl'etenções. A consequencia disto seria
uma revoluçãO armada, em que o rei teria
de perdeI' o tl1('ono e a vida, OlI ii' acabar
no desterro com toda a sua familia, depois
de grande efi'lIsão de sangue dos seus subdi
tos.
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No ouh'o dia o lill'ono havia pa;sado aO
seu succeSSOI'; o reino 3l'a governado por
um regente, de ideias Iibel'aes e moderadas,
que. despedindo os lisongeiros, e atlenden
do as justas pl'elenções do povo, prevenia
a revolução e todas ns suas cOllsequencias.
E os COl'lezãos dizião fi Sua Alteza que Deas
lhe pl'olegesse os preciosos dias, par'R gloria
da patl'ia c felicidade da llaçà'J.

Entrou mais fi cl'rabunda n' uma modesta
casinha onde moraV8 um poeta. Amava elIe
n nmn moça Dom aCfllelle ardor e delil'io que
só 1)5 poetas sabem sentil'. Nessa occasião fa
zia·lhe elle versos divinos e apaixonados. na
fil'me cOllvicção de seI' ella a mulher mais
bella, mais diHna e mais mra que ja se vira.
E ella era uma pel'dida, lima miseravc!, que
o h'azia illudiclo, só pela viJidade de ser ama
da d' um homem de genio, que chamava so
11I'e ella as aLtenções, Quando elle viesse á sa
ber a verdade, seda um assassino e um sui
cida, e estas desgraças acalTelarião olü,'as,

Apoderou-se do mancebo um somno igual
ao que produz o hachich; vierão-Ihe imagens
risonhas ao espil'ito e ao cabo desta doce em·
briaguez elle eslava curado da sua falai pai
xão.

Proseguio a peregrina na sua missão bem
fa7.eja, e sempre com o mesmo resultado, ain
da que por meios ,'arios; mos, quando ella
se relil'a\'u e era visivel, ouvia-se sempre um
clamol' de cl1ol'os e alal'idos, de l1l'agas e con·
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juros. como de quem "ira um phantasma si
nistl'O, um monstro medonho, que aili viera
trazer fi consternação e o luto; e no excesso
do seu erro ou ua sua ingl'8tidão, dizião os
presentes que linhão visto um espectro pavo
roso, igual ao esqueleto humano, e que trazia
empunhada lima fouce para ferir e matar.

Assim são os homens. Maldizem muitas ye
zes a quem lhes faz o beneficio e ainda em ci·
ma calumniào o bemfeitor! Sabeis quem era
essa pallicla figura, que dia e noite não eles
cançavü, na pratica de tão boas obras YEra o
anjo da morte, de quem os homens tanto se
temem e a quem l'epreSenlão com tão Ilorrida
Jorma !

++
++



MEDITAÇÃO XLVI.

CI'cio ter dado do nosso estado politico e
moral uma ideia essencialmente verdadeira;
e este desprazirel trabalho empl'ehendi-o eu,
persuadido de cnmpril' um dever de bom ci
dadão, despertando os animos amortecidos
da inacção e indifterença de que se mostrão
possuidos, quando tantos males nos oppri
roem e outros, ainda maiores, ameação oppri
miJ'-llos no futuro.

No numero daquelles para quem escrevj es
tas paginas, tão dolorosas! excusado é dizer
que não se comprehendem esses homens Cat'·

pidei1'as, habituados fi se aviltarem, receben~

do do govBl'no O soldo duplamente "ii, que
este rouba 80 eraria para comprar-lhes o
apoio e os louvores.

Estes miseraveis tem feiLo uma tal sciencia
do sophisma e do descaramento, que não ha
impOl'~lhes silencio. Atil'ão-se contra a razão,
a verdade e a justiça, com a desenvoltura de
uma cantoneira ou rnora{ona de praça pubU·
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cu, e aquellas augustas imagens enrubescem
de pejo e curvão, mudas, as fronles !

Ainda nenhum ministerio anrontou tanto
fi opinião publica de um paiz, como o que
actualmente nos rege. Levanta dentro a gl'a
vissima questão religiosa, cujo pal'oeleil'o nin·
da ninguem sabe qual seja, apezaI' da iniqu8
e criminosa condemnação dos bispos; cons
pira abertamente contra a I'cligião do Estado;
trabalha para inll'Oduzil'-lhe sacl'ilegns refor
mas; falta aos devel'cs de lealdade para com
outros povos; quebl'anüI a honra nacional nas
suas relações com a Conredcl'ílção AI'gelllina;
cOIl\'er'te em debito publico debitas JJlIl'licu.
lares; despende milhal'es de contos de reis sem
estar autorizado; expede avisos á um alto
fUllccionario, ucclIsado de grave culpa, pe~

dindo-Ihe qlle lhe dê informações para pode
lo defendei'; declara em pleno senado que
o não manrloll l'esponsabilisal'J pOl' leI' alie
acabado de pl'estm' um importante serviço
ao estado; confessa na mesma camara que
paga os seus salelliles e albanezes ;J custa
dos cofres publicos; impõe-se á nação, que
o repelle. pOl'que diz. que tem a confiança
da cOI'õa; e sendo accusado por uma VOZJ
isolada, peranle a representaçiío naclOnal

j

quando muito de!ce á dizei' «( que, lendo fi

consciencia tranquiJIn do bem que tem feito,
dos importantes serviços que ha preslado e
da honl'(1 com que se tem havido, n:1o se in
cl)mmoda com o que delle diz a insignificnn-

•



te minoria que o accusa por despeito e capri·
chI) ! )

E qllando penso que esul omnipotencia do
go\'erno se exerce sem a rarçn das hayoneta.s,
sem efiusão de sangue. sem cndiJralSús, sem
).)l.ltibulos, em confiscos, sem torturas, sem
c.1l'Cere nem masmorras, mas só pelo paci
fico meios da corrupção; quanno penso que
o PO\'O, propriamente dito, olha 1)8ra ludo isto
CJm indlOerença e que, nelll ao menos, tem
a dignidade de queixar-se, n:lo posso deixar
de concluir que este povo está incura"elmen·
te estragado e que não é di:;no dos institui
ções de que goza, porque sCl'ia incapal. do
minimo sacrificio pura dercnde-lus contra u
ctl'ec!i"a oppl"essão.

t\ naçãO brasileira sõ consta de uma classe,
(Iue é a elegivel para os cargos de rCI)resen
tação nacional, e ainda esta elas c só fica res
tringida aos eO'ectivamente eleitos; mas, se es
t~ (Iallo particularmente dos representantes
do po\"o) se \"endem ao go\"erno, segue-se
que a Ilação brasileira só é o gO\'erno e o
Poder 31otlerador (e relil.llleote não fi sõ o
goyerno !) Tndo Omais é completamenle ]>as
si\"o e indifl'erente.

Que remedia se pode eSllcrar para este es
tatlo de cousas? O remedia e 'tá no corpo le
gish.llh·o e sobl'eludo na camara tios del)utu
dos. de quem I}rincipalmellte é a culpa e di
mana todo o mal.

Assuma allu a sua independencia. emancipe-



se da servidúo em que voluntariamente se
paz, mostre·se severa nas suas relações COIlS

titucionaes com o poder executivo, faça el'
lectivos os orçamentos, mio consinta no rou·
bo e desbarato dos dinheil'os do estado, trate
de consolidar o credito publico, por meio da
mais rigorosa economia, al1ivie a nação de
tantos impostos que obstão ao desenvolvirnen·
to da sua prosperidade e riqueza, decrete a
accusação dos ministros e consel11eiros d' Es
lado que prev31'ical'em, constituawse, cmfim,
em dictadul'a, como a Convenção fl'anceza,
se tanto fól' lH'eciso, e necessariamente tudo
mudará de face.

Mas 'pode espel'al'-se que a camara dos de·
putados assim pl'Oceda? Não; antes lia cer
teza de que o não fará, J}ol'que ja está muito
aco~tumada ás doçul'as da corrupção!

Ahi só ha egoistas c lartul'os, salvo uma
mingoada minoria, cuja opposição só sel've
para mais estreitar os laços de amizade entre
os feirantes. A questão não é de l)l'incipios,
porque, depois do dominio da immol'lal Liga,
ninguem mais se embaraça com elles; é uni
camente de interesses e de factos, e resume·
se no coni'ortavel Do, ut des,

Se se falia em cl'ise ministerial, todos esb'e
mecem, na incerteza. sem saber como se
hãO de hayel', até que um, mais fino e atila
do, contalldo ao cel'to com o apoio da sua
moção, porque. adoptada elIa, cessarã a crise,
propõe um voto de confiança ao governo,



e todos, jubilosos, se dãO as mãos, como
p.essoas escapas de grànde e immineote pe
rIgo.

Mas então que ,'emedio se poderá dar R
tudo isto. será a revolução'! E quem a fará!
o povo, indifl'erente ao que se passa, e que
é incapaz dos necessarios sacrificios para ba
talhar uma causa contra os recursos do po
der constituido ? Ninguem o espere.

Demais) não ha revolução que regenere,
quando aquelles que a fazem estão contami
Dados dos mesmos ,'icios, Quando o povo
empunha as armas deve primeiro lustrar·se.
Fazer do Baixo-Imperio uma Sparta seria
cousa impossivel.

O remedia portanto só pode vir·nos de
uma gl'ande reforma na educação do poro,
Dão essa reforma de al'Ugos de gazela e con
ferencias, com que cada um só tem em mi
ra recommendar·se a si. indo no dia se
guinte fazer ostentação daquillo que servil
mente leo na vespera 0\1 pôde formnlar com
o que colJigio em ooras conhecidas, sem se
importar de :;;abcl' se as doutrinas expendidas
podem, no presente estado, nos ser adapta..:
das.

A principal e verdadeir'a I'erorma de que
. carecemos não é a do ensino escholar, huma

nitario nem ulli"el'sitario; é fi de cl'eur para a
grande massa da nação a educação industrial
e artistica, que transforme os seu.s habitas
e costumes, que inspire ao povo o amol' das

" .
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artes e ameias, que gere a COlllpetencia nos
inventos e descobertas, que raça do povo bra
sileiro um Gonlribuinle do bem geral e COI11

mum, e mais que tudo, que o faça indepen
dente, PI'opo!'oionan4o-1he fllcei~ e seguros
meios de "ida. até poder aspirar á 015ulencia,
pelo unico esforço ~o seu trabalho e indus
tria.

Quaesquer l'efOrQl8S que não tendão á es
tes fins sel'ão inuleis e imp,'oficuas. A que se
pretende introduzi,' na educação liLte1'8ria,
{Jl:18ndo. muito faria do povo brasileiro uma
nação de grammaticos, de philologos. de rhe
toricos e de pedantes, com o que só lucraria
a conll'oversia; e a geraçào com ella educa
da seria ·mais uma praga pal'a o paiz, pGr
que só fical'ia habilitada para vivei' das leUras
e de empregos ))ublicos. Nenhum desenvol
vimento real e positivo; nenhum allgmento
da riqQeza partioul~r nem publica; nenhumíl
reforma nos habitos e meios de vida; a Dles~

ma oepenoCl]cia das classes; os mesmos I'i-
cios, emfim. .

Ja eu disse algures que nenhum povo ti
nha menos talento para fi iniciati\'a do quo
o brasileil'o: tudo aqui se reduz á maca·
quear e li imitar mal. 'remos nesta provincia
wn estabelecimento de educação para os me·
ninas pobres e desvalidos, chamado Casa dos
Ellllcamlos A1'tifices. para o qual não ha elo·
gios nem admirações bastantes, entretanto
que, posCa de parle a educação moral, elle



427

pal'o nad.a presta, sendo aliás tão oneroso ã
provitlCia !

As al'tes e ameias que nhi se aprendem são
esses de qlle ahunda todo o paiz, corno os de,
sapateir:o, mnrcineiro, pedreiro, ferreiro, ser
ralheiro, ele.; de modo que, quando de la
sallem os menll10S, quasi que nem tem de que
viyel', pela alHlndancia dos que exercem es
ses ~mcios. e por isso vão todos ser musi
CDS, e maus musicas, com o pouco que npren
derão para compor fi banda militai' que tem
o estabelecimento.

Se o gO\'BI'I10 soubesse aproveitar o que
gasta com os edllcandos supl'anlll1lerarios e
com mandai' .moços, ampnrados 1JOl' suas la
milias, estudar direito, medicina, methodo~

de ensino e com oull'os patl'onatos e eSCUl)
clnJos em que se vai o suor tio povo, poda
ria com e5ta economia mandar contratar, em
píli'~es esll'ilngeiros, habeis mestres de indus
tl'ias, entl'e nós não vulgares, e com elles creal'
nlli escholas que servissem de maiol' utilidade
tanto nos eclucnndos como ao pniz.

O certo é que, sendo o nl':lsil um·verdadei
ro empOl'io de p!'odnctos naluraes de toda a
especie, e devendo por i~so se!' um paiz de
{J;rande indllsh'ia, é não ob~tante o pai;.: de
menos incillstl'in conhecido e em que a vida
do PO'IQ é mais pl'eeal'ia, salvo os recursos
IHl.llll'nes da caça, da pesca e das rl'uctas s)'l
"estres.

O que é que faz da Ft'ança a naç;.i.o de mais
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riqueza real, como agora o mostrou, com pas
mo de todo o mundo, pagando em Ião pouco
tempo, sem vexames nem maiores sacl'ificios,
!'cm reeDITeI' Ú emprestimos estrangeiros nem
ú emissüo de titulas de credito, a enormissi
ma contrihuição de guel'I'8 que lho lançou a
P,'ussia? A sua pl'Odigiosa o admil'uvei indus
tria, ii qllal pagilo oneroso ll'ibuto todas as
uull'as naçôes, e que Jlol'mitte aos F,'anrezes
dizei' COII1 ol'gulho «. Nos 1'iclies t'iens. »

É lambem csla fi "azão porque em nenhum
DuLI'O povo eslú fi riqueza tfio bem dist,'ibui
da; d' onde provem nào som'OI' ella o tl'emen
do pauperismo que amigo a outras e que ja
se wli manircslando no gl'ande colosso norte
americano.

Ja leo Hippeau sobro a instrucção publica
nos Estados· Unidos '( IJa muitos hoje que en
tre nós fazem esta pel'gunta (e muitos mes
mo sem lerem conhecimento daquelle bicha
roco). O intet'l'ogado. sOI'prendido, fila os
olhos no interrogante, que se consel'va de
boca abel'la e olhos lll'l'egalados, e não sabe
o que responda; mas o intel'loclllor o lira
deste embaraço. proseguindo: Oli! aquillo é
{Iue é povo! á ninguem é permittido ser igno
rante; todos são sabias ou ao menos insll'ui
dos!

Mas agol'a, se pOI' sua vez lhe pel'gllntasse
o ouh'o-E porque isso acontece nos Estados·
Unidos? elle não saberia atinar com a verda
deira causa, e attl'lbui-lo·ja á um dom especial



daquelle povo pal's cuidar da sua instrucção,
o que não l1om'aria muito a sabedoria do pen-
sador. .

O povo é ahi geralmente instruido e o ensi
no publico tão bem regulado, porque, com o
genia iniciador e activo fJue lhe é propl'io, elle
carece natlu'al e necessariamente de aprender
e estudaI' 11:11'8 appHca., o que aprende ao que
concebe, pum adiantai' o que ja é conhecido
e ir sempre pOl' diante, na investigação dos co
nhecimentos humanos.

A ci"ilisação de um povo e o seu progresso
depende do equilibrio das suas aspirações e
dos seus conhecimentos. Cuidar só de ius..
trui-Io com preceitos e regl'as eschoI3l'cs,
com o ensino das belJas-leltras e as disciplinas
academicas, sem ensinar-lhe aquillo de que
depende o seu bem estar positivo, abrindo
lhe CUI'SOS de sciencias natuI'aes, onde elle
aprenda e se familial'ise com os segredos da
natureza, de mathematicas appltcadas, de agri.
cultura pratica, por meio de fazendas mode
los. e finalmente eseholas de 81'tes e omeios,
é ter uma ideia falsa das COllsas e commetter
um erro grosseiro. em desabono do govel'no
que assim procede.

É por isto que. sendo os Bl'asileiros geral
mente intelligentes e desejosos de saber, são
tambem em geral tão ignorantes. 8pezar de
tão presumidos de tudo! A maioria delles não
passa de saber ler e escrever mal e de ler
gazetas pouco ou nada instructivas e alguns



I'omances. Os propl'ios homens de leUrag
mostrão-se ás yeZCS ignorantes de cousas qlle
n' Outl'OS paízes não lhes serião relevadas.

E quando chegará a epocha da regeneração
tão desejada? Só muito tempo depois que o
poro 1'01' assim educado.

Fiflue pois certo o povo bl':lsileiro que essa
l'efOl'lllU da instl'llcção com que hoje o emba
Ião em cousa alguma lhe sel'á IItil e em nnda
fará mplhol'ül' a sua sOI'tej e para fallar com
todu a franqueza, o apl)nrnto e ostentação C,lm
que nisso se procede é mais uma immoralida·
fie mal disfal'çada, Esses que pOI' ahi andão
á fazer discursos e conferencias, á solicitar
donativos para escholas, á fallar de escholas
nocturnas, que ° povo na sua meia Iingun
chama tlCclur1las, esses o que querem é apadri
nhar pretenções interesseiras, são titulos e
commendas, é inculcarem-se por amigos rio
povo e das letlrasJ quando em tudo isto é o
PO\'O o que menos lhes interessnj e o mesmo
povo, tão incapaz de conhecer as cousns! ií
servir de figul'ante de theatl'o nestas ftu'çns
I'idiculas, atll'nhido e chamado INr aqllelles
mesmos que dclle zombão !

Ao Ul'azi\ coube uma má infancia, isto é, SOl'

educado por uma sociedllde ja decadente e
COfl'ompida. Sem uma I'eaq'ào enel'gica e
lwopriamente sua contra as más ideias que
lhe vcm de fora, niio lhe será possivel uma
complet.a regeneraçãoj e <.listo convenci·me
eu ainda !la pouco. vendo que um iIIustre



m um tI .na n~ r n ia di -
hri üani m havia pr tituid a





MEDITAÇÃO XLYI1.

o espil'ilo inno\':ldor, por cip mais livre e
essencialmente mercantil, da raça yankee ten
la apOI'ul' reformas socinas intcil'nmente con
lrurius As leis da nalul'c1.u, tul corno a eman
cipação da mulher,a quem se pretende roubai'
nos encargos da fnmilia e á obediencia do pai
e do marido, para faze-ln cidadun. habil para
lodos os ameias publicos e todos os generos
de ,idn Não baslavão ja os delirios do com
munismo; era necessario mais esle para trans
lorour toda a moral e n I>olilica !

Fazer a mulher ,ui juru, róra a maior desor
dem que se poderia introduzir na sociedade!
Que clla fosse liberlmlu da cscr<l\ idão em
(Iue "h-ia; que deixasse de ser um simples
objecto de regalo brutal para (I I"Fanno que
a I)OSSUI8; (Iue fosse igualada em dignida
lIe ao homem. isto era justo, e esla justiça e1la
a obteve perante a sociedade christan, onde
Lodos os respeitos e ltol1lel1ftg~!ls Ule são tri
butadas, ja como rainha da belleza, ja como..



o primeiro encanto da vida, ja como a orea·
tura veneranda á quem todos devem o ser.

Ultrapassar porem estes limilesj destruil'
para com clla a sugeição paterna e marital,
ou a tutela necessal'ia para preserva-la das
consequencias da sua fragilidade, e para que
os estranhos a respeitem; fa7.e-la arbitra das
suas acções; reguladora da sua conducta; fran
quear-lhe todos os meios e genel'os de vida;
deixar-lhe livre a-escolha dellesj tira-Ia do in
-terior da casa e do recalo da familia, para
confundi-Ia inc!istincwmenle com os homens.
no turbilhão das praças e das ('lias e na pra
tica de todas <JS Iwofissões e industrias) é can
tl'ariar as leis divinas; é desmoruliza-Iu; é de
vassa·lu em todos os seus pudores; é I'ouoa
la á imaginação do homem, ao desejo l'ehril
da paixão, ao amOl' da famiJiu, ao ,'egillle da
casa; é mata·la, emfim, destruindo-a pela sua
base moral.

Uma muthel" cUl'a d' almas, bispo, medi-
co Cirul'lrião ndvorrado uBnel'ul alrninlllte, i:"l' 0'0' ,

magistrado, rej)l'eSenlanle da nação, minis
tI'o d' estado, professor pulilico, jurado, \'0
lante, eleitor etc.• sel'Í!~ uma monstl'llosida·
de e lima caricatura social. E o que fical'Íão
sendo os homens? Passal'j;1o j substituiwlas
no interior das casas, como acontece aos sel~

vagens, que, quando pUl'em as mulher'es, I'e
rocolhem-se, j ler por elJas o I'esguul'do do
porto?

Homens suclilegos, que entendem dever



corrigir a obra de DeosJ cuja sabedoria tudo
adaptou pata os seus fins!

Porque fez elle a mulher mais fraca do que
o homem J senão pat'a sugeita.la ft este? Por·
qlle a fez menos apta para os vlu'ios misteres
da vida em geral, e deo-Ihe uma inteJligencia
menos vigorosa, senão porque elle a não des
tinou pal'a os encal'gos externos da casa, mas
unicamente para os doces cuidad'os da fami
lia? Porque, ao contrario, deo-lhe uma alma
mais bl'anda e sensivel, senão por isso mesmo
que elle a destinou pam uma missão mais
piedosa na vida? Porque a fez tão 1:mida e
pudica, senão para ella vireI' recatada e fora
tio trato fl'cquente dos homens estranhos á fa·
milia?

E os homens querem violar estas sabias
leis da natureza, suppondo corrigir um erro
social! E á tal auge tem chegado o posilivis
mo ou o mercanlilismo desses homensJ que
ja se lêem em jornaes norte-americaoos an
nuncios, como este: «Na rua .... qual'tei~

rão .... casa ... , (todas estas indicações süo
feitas por numeras, para estarem de accôl'do
COlll o espil'ito nacional) ha uma moça para
cnsar, llossuinclo tunto de dote, nestes e na~

quelles bens.»
Publicado o allnuncioJ allresentho-se os pre·

tendentesJ que vão ver a casadeiraJ como se
vai ver uma mercadoriaJ não para saberem
se elIa é de boa familia J se é feia ou bonita,
se tem boa ou má indoleJ se é bem ou mal



educada, mas para cel'tificarem 4 se dos seus
teres. por meio da exhibição dos titulos; e
entre os pretendentes, concorrem moços, ve
lhos, tortos, aleijados, guapos mancebos e
asquerosos besuntães J

Que abominação, meu Ocos! Quererem ra
zer objecto de vil commercio o sentimento
mais bello, mais nobre e mais delicioso do
coração humano I Depois de ver-se isto, nada
mais resta á vel' na ordem dos desacatos á
moral e á natureza. Se os maridos annul1cia
rem a venda da honra de suas mulberes. e
os pais pobres a das filhas sem dote, como
se pratica entre povos bal'baros. não haverá
que eslranh8l'. Só peço á Ocos que livre o meu
paiz do contagio de taes ideias!

n:sta pratica tende á desnudar a mulher e
li rasgaL' esse \'eo mystico atl'avez do qual ella
deve ser vista, para exercei' todo o seu en
canto e poder. Se ella refleclic. nas conse·
quencias desta liberdade fatal, será a primei
ra á recusa-Ia. Gozar delis, fàra a sua se
gunda queda. e para esta não havel'ia re
dempção. Os lirios brancos da slla capella de
virgem mUl'charifio creslados. Desappal'eceria
O anjo. para dai' lugar li impudente frequen
tadol'a das ruas; e a rainha dos cOl'ações ve·
ria descravarem·se-Ihe todas as gemmas da
sua corôa de dona.

A joia mais preciosa com que Deos enri
queceo a mulher foi o pudo!', pois que sem
elle a mais bella nada \'81e1 qual a rosa, que,
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tá de coràda, como
á que se tem pre-

le anatomia e °
parciata, educa

ii ima!!inação,
ã tu-





MEDITAÇÃO XLVIU.

o estudo do mundo physico e externo tem
por tal forma occupado o homem nestes dons
ultimas seculas, que alie esqueceo-se absolu
tamente do estudo de si mesmo, e abando
nou o exame das suas faculdades, dom ina
preciaveJ sem o tlUal elle não poderia dur um
passo na indagação das verdades que tanto o
preoccupãO. Este esquecimento do mundo in·
limo, que é o verdadeiro caminho para a in
telligencia chegar ao conhecimento e amor de
Deos, tem infelizmente produzido nas ultimas
gerações um resultado fatal, que é a telldencia
para as reformas \'iolenlas, para as inno\"ações
arriscadas, para um conflicto I)ermanente com
toda a actualidade, e para o relaxamento de
todos os laços lradicionaes do passado.

Desvanecidos pai' t.erem iniciado o conhe
cimento desse mundo infinito de causas c cC
feitos, chamado natUl'eza, não sei por que lo·
gico caminho chegarão os modernos investi
gadores á concluir que nada existe no mun-
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do que não seja combinação da materia, e
possuitlos da ideia de que Dcos é um nome
vão, reYoltarão-se contra a sua passada cre
dulidade, e parece quererem realizar a guer
ra fabulosa dos gigantes contra os deoses.

Por mais que eu queira comprehendel' fi

razão porque os modernos inventos e desco
bertas tem conduzido os homens ao otheis
mo, oiio me é passiveI. Mais inconsequente
não fóra um cego de nascença ou um paraly·
tico , que, ao rellobl'al'em, â vista, a sensibili
dade e o movimento, gritassem: Não existe
Deos!

A natUl'ez8, na sua fOl'ma visivel, mosh'a-se
ao observador de mod6s tão vm'ias e com
plicados, que não é possivel segui-Ia nas suas
multipias e successiras operações; mas, ainda
que a sabedoria humana conseguisse algum
dia descrJhl'ir-lhe o fio dos seus mystel'ios e
por elle remontar-se áS causas el'ficientes,
nunca conseguiria fazer-lhe quebrar o encano
to, como se fez a Pl'oteo. porque alraz dessas
causas acharia o eterno problema da causa
primaria. assim como aquelle que. vendo um
bello macbinismo. de autor desconbecido, fi~

casse sempre ignorando quem elle era.
Entretanto, o cel'Lo é que a incredulidade é

geral, e pode-se até dizer que é um ponto de
le desle seculo de rebellião contra a fé. Sa
bemos de mais, dizem os loucos, para não
crel'mos senão naquillo que podemos conhe·
cer pela ohservação e o calculo, aquillo que



é positi'·o e real: tudo o mais é ficção, devida
ti fraqueza e ii ignol'uncia! E é tão SI'ande a
indilfel'ençn paI' tuclo quanto respeita J reli
gião, que mais valel'a aboli-la, porque ao me
nos se poullaria o escandalo de a ter o esla
do unicamente como instituição politica, que
mais serve para objecto de zombaria do que
de veneraçuo.

Mas este Sl'aye mal não teria invadido a
gl'andc massa do povo. e esta permaneceria
fiel ti sua antiga crença, se não fosse o escan
dnlo conslante dos prop"ias ministros da Igre
ja, que são os que mais contl'ibucrn na actua
lidade para este descalabl'o da fé.
. Nunca a religião careceo tanto de minis

tI'os dedicados e possuidos do verdadeiro es
pirita eranHelico, como agOl'u que ella ó se
riAmente ameAçada pelas ideias revoluciona
rias. No PI'cs(,llte estado das COUSIlS, úão é
mais po::isirel confundir-se a religiãO .cOlll a
lmpostlll'a, nem a linguagem tla vel'clade com
a do banzo ignorante e intercsseir'o, que 1)1'0

CUI'a intimidaI' os animos com l'idiclIlos temo
res, e previne-se em condeJUlllH' tlldo quanto
é o fhwto das modemas in\'E'sligações.

Entro o vel'dadeiro progresso e u Igl'ejll
não hu antngonisrno senão o cl'e<ldo pela im
piedade e a intolerancia. Podanto, O malhol'
meio lJue se pode empl'cgul' cm defesa da
religião é, abl'a~al' e~ta os progressos da Yer
dadeil'a scienciaJ ensinar a vertiade cvange
lica na sua simplicidade e rWI'cza pl'illlitiva, c

"



emp,regar para este li-\l1 um clero iUllstrqdo.
possuido QO aOl9)' da sua missão, tple&ante e
de uma yida ex~mplar.

Ao revezo porem ciJsto) o cl~l'o calholico,
em gel'al, quando nào pecca pOI' ignol'unciu,
e falta de vopaçào,' mo~tl'a-se iJltolel'ant~ e
reaccionul'io, só dedicado 0.0 se\1 bem est{\J',
de costumes rep,'ehensiveis, e de uma 8\'01'0

zq. e falla de cal'idade, que o tOl'não odioso
e despl·e,~do.

De Lodos estes vicio&, nada escandaliza
tanto como a cupidez do O.UI'Q e o desamor
do pl'Dximo! isto da pal'te de ministl'os de
uma religião, cujo divino instituidor doo o in
compararei exemplo do seu desapeg9 \105

bens tel'l'onos e do seu pI'afundo amor pura
com todos os homens! Çomo I)ode edificar
aquellc cuja vida for um õesmentido flagrante
flS santas doutrinas que elle prega, quando
pura o bjeOl não baslão cem exemplos, e para
O mal um su exemplo é de mais?

É vel'dade que, para isto, lalvez mais tenlm
çontl'il.>uido O ~:slado do qlIe os padres, pelo
<~baodono que o podei' civil tem feito de lu
do quanto perlence á Igl'eja e ao culto, e SQ

lH'etudo pela indiUel'cnça que mostra na ed,u·
cação do clero e I1!1 eleição <.los bispos.

O que entre nus se observa é que o saCBI'
çLocip é mais um meio de vida pal'a cerla çlas
se do que uma missão evungelica. t\ l'cligiã.O
IlãO é mais hoje do que urna antiga lJ,sança,
que o Estado ainda mantem por cel'to resp,ei·



to que inspil'a a santidade da sua moral, 011

11m3 medida de convenicncia que n polit,irrl
aconselha.

Costuma-se cilar em I'a,'ol' ela religião o
pensamento de Voltaire: Se Deoa não ca:is
fÚS8, {ora l/reciso imagina-lo. E quanto (Í mim
este dilo, alem de ser um3 gl'allde impieda
lIe, abalou profundamente ° dogma funda
mentál da Igreja, aos olhos do mllximo 1111

mero daquelles que são incapazes de pensar
POli si e vêem naquelle enunciado uma nega
9ão indirecta da Divindade e a religião coO\'er-'
tida n'uma especulaçno social.

A respeito de yerdatles, como aqueJ1a, não'
clicito figurar h,rpotheses negativas. Pode-se,
paI' exemplo, dizer-Se o sol não existisse,
f.)0rqlle, sendo elle uma realidade "isivel, fal
hypothese ú ninguem pode fazol' duvidar que
elle exista. Outrotanto porem não acontece
com as yel'dades theologicas e metaphysicas,
por mais respeilayeis e inconcussas que ellas'
sejão, }l0r isso que, só se revelando elIas pe~

la razão e o sentimento, nllm todos são ca..
l!.lflZeS de as conhecei', e a menor <.Iuvitla
arriscada pode abalar a fé, senão destmi
la, com grande prejuizo do individuo e dd
Estudo.

Á nenhum homem intelligente é licito foliar
de Oeos senão como uma yel'dade dogmati
CfI, inabalavel, que pOl' si mesma se demons·
ll>a, e não pode provar-se senão pela intuição l

c o sentimento, mas verdade de que nem
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por hypolhese é passivei <1m'il!nl'-se. f!:m coso
nenhum pois C!m"ê,'a di7.el'-se-Se Ueos não
existisse, SCI'ia mister imagina-lo.

O que viria á ser, neste caso. o culto que
se lhe l'onele, senão uma impostura de con
venção, que só teria por fim I'erreal' as pai
xões das classes menos illusll'adas para co
nhece-Ia? E: demais, seria passiveI mante-Ia
pOl' muito tempo, sem que elln fosse pouco ú
ponco s~nclo conhecida? E neste 0350, o que
aproreital'ia mais elIa? Os illudidos cahirião
então no cxh'emD opposto, e acontecel'ia o
mesmo que em 1789, cujo delil'io irl'eligioso
chegou ao ponto que se sabe.

A l'eligiiio deve Jllanter-se por'que ella é um
dever do homem pal'a com o seu creador e
bemfeitor, porque nos ensina santas Yel'c1a
des, porque tende {I cOI'J'igir os nossos vicios
c á fi'aternizar todos os homens pelo laço do
amor e da cariciade, e porque emfim é um
balsumo consolador nos transes amargos da
\'idu. E se ella é um deyer, é como tnl qne de
ve ser pl'egada e sustenta~la.

Cumpre porem expur'ga-Ia de tudo quan(o
é erro, impostul'a e abuso, pOl'que sú ussim
clla se poderá sustentar contl'u o espirita pha·
I'i!'aico do seculo e tOI'l1:3I'·se pai' fim bem
quisia ue todos. Mas isto só se conseguil'á
com uma reforma compIela do clel'o e a rea

visão de muitas pl'Ulicas relativas á disciplina
da Igl'eja. .

Só assim haver!l esperançn de ver a Igreja
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MEDITAÇÃO XLIX.

Temos de novo um barbara á dispor do im
peria do OccidenLe em favol' de Glycerio;
mas ja de muito os impel'adores do Ol'iente
oXel'cião ncllc uma autol'idode tutelar, que,
depois da queda do imporia ostl'ogodo na lia·
lia, convCI'lca-se propriamente em delegação,
~wb o titulo de vico-reino ou, exul'chado de Ra
,,-cooa.

Em consequencia disto. Leão I, do Oriente,
irritado porque um principe burguillhão hou
\:csse disl)OSlO do 1111'0110 do Occident.e, sem
ti ue elle nisso tivesse parte, d JO O imporia á
Julio Nepole; e Glycerio vê-se obrigado fi re
nunciar a purpura e â contentar-se com o bis
pudo de Saiona.

Dous annos depois o patricia DI'esLes des
lIu·ona a Julio Nepole, e da-lhe por successor
a seu filho Romulo Augusto. com o qual ex
pira, no aono seguinte. o imperio do Occi
dente.. E esta coincidencia homony~,a. dos
dous p.imQiI;os sohel'ano~ de Roma e do u1ti-



mo, á par do conLl'aste ·do valor politico dos
dous pril11eil'OS com este, a quem por zom
baria depois chamarão Augustulo, é lal que
despel'la nalUl'almente fi attenção e faz CI'C('

que ahi andou o pl'oposito formal da Provi
.denda.

Assim originou-se; assim constituio-se; as
sim permaneceo e assim deixou de existir o
mais colossal imp8l'io qlle homens,ia forma
rão, depois de tel' sugei/ado ao seu dominio
civilisador todos os ouh'os povos conhecidos,
que á final se rebeIlarão contra a sun autori·
dade pl'aternal e farão com elle envolvidos no
cataclysma da :nnlsão barbarescu.

!\Iii duzentos e vinte e nove anilas dlll'Olt
elle, ora sob a forma monarchica. temperada
pela autoridade do senado, onl sob a fOl'ma
republicana. Nenhum outro povo deo o exem
plo de virtudes tão magnanimas nem de ví
cios tão torpes, O pudor de Lucrecia abria
praça ao impudor de Messalina; o patl'ioiis
mo de Scevola á impia ambição de Sylla e Ma
rio; a honradez de Fauricio á improbidade de
Cepião; a pobreza de Cincinato ao regio fflllS
to de SaHustio e I.JucuUo; o amor da liuerdade
de Bruto ao servilismo do senado, e a aboli
ção dos sacl'ificios humanos, imposta aos Cal'
thaginezes, ao cruento espectaculo dos cir
cos.

Nada obstante, não ha negar que roi Roma
a gTande civilisadol'a do mundo. Aonde ella
chegava. implantava logo a sua ci\'ilisação:
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estradas e pontes magníficas, para facilitarem
o transito e a communicação com os outros
povos; cannes, diques, nonlS cidades, desse·
cumento ele pantanos, postos milHares, esta
belecidos pal'a o serviço dos correios, ubo
lição de usos e pJ'Utica~ ba"'Jal'as, e a intro
ducção das suas leis. admil'uveis em tudo
quanto não respeitava aos escravos.

Mas ella lia via CUITI)lI'ido a :iUa mi::isào pro
,'idencialj o mundo ja cru oull'o; os povos
sentião·se em via de I'egeneraçãuj um novo
mundo lhes sUl'gil'a, desde que o chl'istianis
mo lhes I'cvelul'a o destino do homem. ~

quundo Ocos \'ê cumpl'idos os seus decretos
nu t01Ta, dispensa logo a aquelles de quem
se servia pal'lI seus agentes, sejií.o homens ou
povos. .

Assim, fiama, a gentilica, a peccadol'u illus
tre. tomada e saqueada por um IJadnll'o He
I'ulo, YÓ extingil'-so esse fl'aco impel'io do Occi
dente, que ainda era a sombl'U de todas as
suas grandezas passadas. Ao imperlo succede
u reino <.1' Halia, rundtldo paI' Odoacl'O. Au
gustulo vui vh'el' na Campuniu, comendo sa
tisfeiLo as seis mil libras ti' ouro de I'enda
que.lllc assignil o "encedol',

Não acompanharemos a historia do reino
d' Italin, que dos l1erulos passou aos Ostl'O
godos e destes aos impm'ac1ol'es do Oriente.
Quando empl'ehelldemos estes estudos histo
ricos, roi com intenção de limila-los á !listaria
romana, e, depois de lindo o imporia do Occi-

"



dente, cingü'll1o-nos unicamente á historia de
Roma, acompanhalldo-a em todas as suas vi
cissitudes.

Na luta que se segu.io entl'e os impcl'udo
res gregos e os Ostrogodos, sonhol'os Lia
Uatia, Roma foi successivamente presa de
uns e outros, sendo lomada de assllllo pai'
Theodol'ico, Vitiges, Belisario e duas vez.es
por Toma, que é o pl'imeit'o que levanta con
tra ella a mitO sacrilega, mandando-lhe Urra
zar as muralhas.

Compl'ehendia ella então, alem dos sete
montes conhecidos, mais cinco, ú sabe!', o Jani
culo, o Colio, o Testaceo, o Citorio e o Pincio,

Roma 81'U então a cidade mais populosa e
magnifica que talvez houvesse existido, ape
zar do que de oull'as diz lIol'odolo. Sobre
este ponto porem di rfici I se toma concilia!'
a tl'adição histol'ica, que lhe dá não sei quan·
tos milhões de habilantes, com o que se lê
em Plularcho.

Não ha duvida que Itoma, nos ullimos tem·
pos da I'epublica, ja em uma grande e sum·
ptuosa cidade; mas, admitlindo-se que olla,
dUl'ante o imporia, houvesse titlo tão gl'andc
incremento, que chegasse ao triplo do que
era d' antes, ainda assim, este prodigioso
crescimento não justifica a enorme popula
çilo que se lhe suppõej porqunnto diz aquelle
histol'iado!', Vida de Cesal', Capitulo IV. que
n;tandaudo o didactol', ao volLal' da sua expe
diçãO d' Africa, IlI'oceder ao recenseamenlo



da cidade, achou-o reduzido á cento e trinta
mil alma!1, de tresentas e vinte mil que dera o
ultimo censo: o que elle Plularcho, nas suas
reflexões, judiciosamente altrlbue aos perni
ciosos effeitos da assoladora guerra civil que
assignalara o ultimo periodl) da republica.

Ora, aceitando-se aquelle primeiro censo por
base, temos que, triplicado elIe, dá em re·
sultado uma população de cerca de um mi
lhãO de habilantes, numero infinitamente in
rerior ao que lhe dá a exageração dos admi
radores, que chega á altribuir-Ihe cerca de
sete milhões.

Roma era, sim, uma cidade immensa, em
consequencia dos vastos edificios com que
a dotarão os imperadores, como, thermas,
aqueductos, rnausoleos, arcos de triumpho.
paços imperiaes; edificios que, todos elles,
requel'ião extraordinario espaço; mas não se
julgue da população por esla extensissima
nrea, cuja terça parte era occupada por estes
e outros monumentos, pOl' amplas praças, jar
dins e outros lugares de recreio.

Da luta acerrima que na Italia travarão os
Barbaras com os imperadores ou estes com
elles, data a decndencia e ('uina da veneran
da cidade, a quem Byron chamou a Niobe
das Nações; e aquella de cujo diadema impe
rial era cada gemma uma corôa conquistada,
aquella que avassalara todo o mundo, via·se
agora reduzida á cingil' uma simples corôa du
cal, dependente dos exarchas !



Agora vai aqui manifestar-se uma revolu~

ção de que ninguem até ahi tivera consciell
cia e ninguem sonbera entrerer no meio de
successos tão rarios e desencontl'ado~, que,
entretanto, dispostos e encarnillhaLlos pela
Pl'Ovidencia, tendiiio concordes ii um fim ma·
ravilhoso. Agora vai-se vel' que, quando o
principe dos Apostolos escolheo Uoma, de
pl'erel'encia, para ahi ensinar a nova doutl'ina
e fazer della a cidade do espirito, não foi nis
to guiado, nem por inspil'ação propriaJ nem
pela cega casualidade, mas por vontade do
Altissimo, que, depois de ter feito de Roma n
capital do mundo pagão, com o fim de pre
parar' por este meio os animos pat'a a I'e
dempçãoJ quiz, chegado o tempo, faze-Ia a ca
pital do' mundo catholico, despojando-a da
sua corõa temporal, para dar-lhe a espiritual.

É a autoridade pontificia que agora surge
para libertar-se da çaduca depelldencia do
imperio grego, e depois, da dos Lombardos,
mediante a ajuda dos reis francos, sob cujo
protectorado ficou Roma e suas dependen
cias, como feudo do imperio, de quem os pa
pas se ('ecollheciào vassallos, NãO durou 1304
rem isto muito tempo, I)ois, por morte de
Carlos "Magno, o soberano poder foi ora exel'
cido pelos papas, OI'a pOI' cel'tos senhores,
pertencentes á familias nobres e podBl'osas, e
ol'a pelos impel'adores, até que, durante o
longo interregno que se seguio á morte de
COl1l'ado IV, a Santa Sé tornou-se definitiva-



mente independente e começarão os papas á
exercer livremente a oberania temporal, no
pleno gozo dos territorio que lhe havião si
do doados. Entretanto, como até e La epocha
Roma não mea mai do que a 1'e idencia do
papas, e deixara de er comp1'eh ndida na
doaçõe feita á Santa é, pode- e dizer que a
soberania d lla houverão-na o Pontifices Ro
mano de D os p is qu nenhum poder da
L1'l'a tinha á elIa um direito incontestaye!.





MEDITAÇÃO L.

El'ão dous mimosos ci' Ellterpe. A Musa os
barejara com particular OlllfW, desde o pri
meiro instante em que elles palpitarão no
seio matel'no: um, filho louro da nebulosa
Gemania, em cujos olhos azues o cco se re·
ll'atava; outro} filho da terra da Vera-Cl'Uz;
queimado como UII1 Numidaj olhos negros,
com os da viboraj cabellos crespos, como
a superlice do lago, quando as auras o
frisão.

El'ão dnus genias. nascidos em condições
diversas, mui longe um do 'outro, {Iue o eH
Ilricho do accaso levara á encontrarem·se,
para um I'epto artistico.

O astro silencioso da noite argentava ecos
e terl'a. Os viventes I'csistlào ao som no, para
I'enderem culto ti placida e benefica Ocasa
que os fazia gozai' de espectaculo tão bello!
e lhes coava nos membros um qnebl'amento
delicioso.

Eslavamos n' um vaUe tapetado de verde e



macia relva, que se prestava o mais possh-el á
maravilhosos effeitos acusticos.

Ficamos todos sobt'esaltados com os sons
muYiosos de uma flauta que veio quebrai'
o silencio dominante, Este instrument.o, tão
simples, e o mais antigo de todos, parece Lei'
sido inventado para ouvil'·se ii deshorus. É
então que as queixas da nympha á cuja me
tamorphose deve elle o ser se fazem sell ti I'

mais tocantes e plangentes.
Os sons se repi'oduzião por a1uellus CDU cu

vidades, como se fOI'ão gnomos tl'avessos que
surgiào da te1'1'8. e produzião depois um ccho
encantadol'. El'a o mulato brasileiro que tan
gia o pastoril ins/t'umcnto e lhe al'l'uncava
preludios desconhecidos, como se fOl'ão as
entranhas ainda palpitantes de Sil'ynga, no
acto da falai tl'ansfoJ'maç·ão.

A musica tem duas potencias uivel'sus) uma
pura agitar, outra pUl'a sel'onUl' e dominar; a
pl'jmeira Hel'a n' alma um estado de commo
ção e abalo, que, se não fosse passageiro,
causaria o desarl'l.lnjo men[al ou a mol'le, co
mo ás vezes acontece, quando a alma é sor
pI'endida pOl' uma paixão violenlfi; fi segunda
oura como um tanico, como um calmante re
parador, como uma vlIrinha de condão, ú cu
jo toque magico cessa toda aquella agitação
pel'igosa e o espirito entra no seu estado nol'~

mal, conservando unicamente as delicias tl'an·
quillas e exlaticas que se seguem ao mystico
furor da exaltação.



() flautista se mostl'am cadavez mais inspi
rado; e os ouvintes, silenciosos, indicavIlO por
maniresta~ões naturaes Oseu agrado e Jlrazcr,
sem comtwJo chegal'em ao enthusiasmo e ao
delírio, porque os sons maviosos da flauta fa
rão mais feitos pum o ouvido do qlle pal'a a
alma, em cojos a(lytos se perdem esmoreoi·
dos, sem ousarem penetrar-lhe no sanctual'io.
Este privilegio só pertence aos instrumentos
de corda de tripa e mais particularmente 80s
de palheta. em que o SOpl'O se combina COI.l1
a cana, pal'a produzi!' justamente a voz !lu·
manaj e mais que nenhum delles, o incompa·
ravel instrumento inventado por ChrislovàO
Dcnner.

Eis se nfio (Iuando, dR parte oppost-H á
aquella ti' onde padião os. sons da saudosa
flaula, cm ullJa pausa ql1e fizeI'a o flautista,
ouve-se ul1la jaculatoria de IIO\'OS sons, que
opcl'iiu nos ouvintes o mesmo sobl'esaJlo que
produzii'io os cistl'os nos (lamines de Cybelle.

Calou-se <l flaula. Chegal'a lambem a vez
de ser o llaulista arl'astado pai' aqllella tOI'

rente de melodias semplJicas, que se csca
pão dos concertos celestes e vem perdeI' se
na lel'I'a, onde Deos os cOllSCl'nl por al110r

dos homens.
Estes sons, potencias invisiveis! C01ll0 po

dem elles sei' o efreito de leis plJysicas cu
suaes. comhinadas pela al'te'? Não; só Ocos,
Deos unicamente soda capaz ue Cl'eal' seme·
Ihantes leis, e fazer de um pedaço de pao

"



oueo, tangido pelo ~enio do 1.101110111, UI11
agente sobrenatural, CBjl8Z de abalar 8 alrna
pela$ suas raizes, como ugita o temporal os
abysmos do oceano. .

O louro filho da Gm'mania, iniciado, pOI'
dom COnlmum aos natul'aes do seu paiz, em
todas as harmonias e segl'edos musicues, co
mo que seutira o seu umOl' pl'olJl'io estimu
lado com o desafio que, sem o saber, lhe fi·
zera o mestiço brasileil'o, cOI'l'êl'a Ú casa e
trouxera o insh'umeuto querido dos Teutões,
iJ-lstI'lJmeuto rude e ingl'ato pum quem lhe
ignora os mysterios. de uma dilficuldade de
sanimadora, mas unico, divino, incompal'llvel.
para quem o conhece e domestica, subordi
nando-o ao encanto cabalistico do ganio.

Nunca 110 tubo de um instl'llmento de so
pro forào jaculado's caprichos tão ol'iginaes c
phantasticos. Dil'-se-ia que a alma matel'ial
da c!arineta se convertCra na mais sensival c
apaixonada alma espiritual, origem esponta
nea de todas aquellas melodias.

Fecunda Allemanha, só á ti e ü ltalia 0011

cadeo a natureza o segl'edo da arte eximia da
musica!

Os oLlvintes eslavão debaixo da enel'gicu in
fluencia da primr-ira impressão. Os peitos Ul'

lil"ÜO; a alma pal'ceia (llICI'BI'-lhes escapar, co~

mo pal'a fugi!' aos fortes rel,cllões que a agi
tavão. Bravo! Bl'avo! gl'ital'iio todos, c um es·
lI'apito de Ilalmas seguia-se á esta manifesta
ção vocal.



o Germano. vendo-se tão estrondosamenle
applaudida, sentio esc&ndecer-se-Ihe o e-slro
e parecia ter eommunicadO' ao instrumento o
dom de expl'imiL'-sc por si mesmo.

Cada forame era um jorro d' onde pari-ião
farpas deliciosfls, que ião certeiras ao amago
dos cQI'ações. As not.as desprendlão-se como
se fossem eflllvios emanados do catice de uma
1101', A doçura dos sons, fi rirflleza dos imp"o
visos, tudo era condigno da nacionaHdade do
nrlisfa.

Meu Oeos, porque me não deste o gania
das bellas <lI'les ! Que r.elesLe jubilo não dp
vem goznr nquelles que o possuem, quando
produzem flS suas obras primos e võern o en
lhll:-iílSl1l0 dns tllI'bus que os appraudem!

Al'ebricitação succedera o estado d' exlase.
Ningllem mais lugia. As fl'onles inclinarão-se
sohl'e os peitos. Todos pal'ecião ceder ao na,'·
cotismo. [l'a Ullla sensuçào de meia embria
guez e meio envenenamento, em que o sys
tema nervoso sofT'l'ia totla a passividade e só
elle a trunsmittia á alma.

Calou-se o insigne artista, e quando pude
mos tornar á nós, involuntariamente nos en
caminhamos ao lugar d' onde elle del'l'amara
l1quellas fluencias de melodia, uquelles capl'i
chos sem nome, que o seu genio inspirado
convertera em sons. Quando la chegamos,
chegm'u tambem o Oaulisla, vindo de outro
ponto, trazendo na mão uma coroa d' hervas
e flores sylvestres.
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~IEDITAÇÃO LI.

Em um dos Circulas do nnligo impel'io
gel'mamco. havia um castelliio, dos mais no
bl'es c opulentos que compllllhi'ío a côl't.e do
PI'illcipe: cal'actel' lJo duro de ll:1scençn, como
paI' eO'cito dos hahitas feudoes.

Nessn ('esidencia do egoísmo e do ol'gulllO,
Hão Ilnvin, ngaznlho pal'fl o f'ol'asteil'O, lima es
mol<1 pal'a o pobre, uma pnla\'l'u de consolo
para os que sofl'l-i,lo, nem jusliça pnra com
os dependentes. No meio pOl'cm desta ,'udez
semi!>fll'bflI'U, nascel'a e medrava um ente an
gelica. como fi madr'csilvo enLI'C espinhos e
a giesta entre os cnrdos. Era fi futlll'a succes
sora e unica herdeil'a desse solar tão temido
de todos que o visinhavão.

Edwiges era o unico ser a quem os pnis
havião amado, não pelo muito que clla valia,
em l'a"l,ão dos seus dotes, mas porque nella
vião a rutura representante dos seus foros e ti..
tulos heraldicos: tão imcompalh'el é a soberba
e o orgulho com os doces e generosos senti ..
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mentos que fi nalUl'eza imprimia no coração
humano!

Edwiges chegal'a ú interessante idade em
que a menina de dia para dia vai se h'all~for

mando em Ilmlhel' e jll cora de confusão e de
enleio: idade encanladol'a, em que a mulher
entra, como l'ainhn, na quadra dos amo
res.

Pl'etendel'ão-na logo varias morgados, fu
I.IU'05 hel'deil'Os de mUl'gl'uves e landgl'8VeSj
Illas ella. destinada pal'a fins mais elevados,
ia sempl'e adiando as instantes solicitações
dos pretendentes. fifuia na lolcrancia dos
pais, porque a pieJosa crealllra não nascera
ilHa Oamol' de umll só familia, nascel'a pnl'3
o amai' dn familia IIlli\'el'snl. institnic!a pai'
Clll'isto, mediante a po10\'1'3 e o exemplo:
amOl' sublime J amOI' divino! a que nenhlllll
outro iguala e 11 vil'Ludes, I}or isso qu~ só
elle se funda no amol' de Oeos.

A juventude, que outras empregão em h'i
volas prazel'es, eOlJ)l'egava-a ella em obras
como as que se seguem.

Os valiosos mimos com que, no seu natali~

cio) a bl'inda\'ão, os pais, pal'entes e estl'anhas)
ella os convel'tia l)ccullamenLe em dinheiro,
por intermedio do mordomo da casa, e guar
dava o producto em dons corl'es distinclos, pe
los quaes o dividia igualmente.

PaI' isto a suppunhão aVUI'a aquelles que
menos a conhecião e ignorúvão o segredo;
dos seus acta~ porllue" os homens, geralmenLe-



dis))ostos ao mal, diflicilmcnte acrcditão no
belll, c quando sào rO"'ildos í.Í l'Cconhece-lo,
semllre l)fOCUràO des\irlua-Io, atlribuindo-o
á scntimt'nlos menos honrosos e ii interesses
incdnfesS8.,·eis. entretanto que, I.)()deotlo elles
l'i.ll:Cr o me -mo, o n~o fuzem_

O dinheiro de um dos cofre solrria lOdu:,
os JIleleS UJIl refluxo que ás ,'ezes o deixava
em ~êcco. e (Iual a causa disto sô cita o
sabia,

O medico da 035a, \'cnd ·3 Ião delicada e
mimosa, aconselham qne a deixassem dar
longos l)ilSSeios; e ello, npl'o,'cilunuo-se destu
faculdado, S[lhia fl'efluentes vezes ao amanhe·
CCI', llcornpanllada de um I'l\reil'O que 50
III' ulrciçoal'a em exl,'cmo.

Leve como corça, vião-Ilu sllllllnil'-sc entre
os sebes. depois surgi!' alem, ao trepar uma
eollino, e desappal'ecel' de no\'o no desce-la_

Hoje é ullla numerosa falUllio de ser\-ns a
<Iucm mina a indigencia. <Iue delia reeehe o
l)ào tle dous mezes e COOl (11Ie veslir a sua
coml)leia nudez, e mais (Iue tudo isto, Ilaln
,ras consoladoras, emanados de um Cúraf~"ào

sin~elo, que transmilte aos labios, puro e
incorrUI}to, todo o amor filie nelle nasce, sem
IJrt::.lI ro, sem e iudo, sem cogitaç-do, sem
auwios.

.\munhan é uma ,'irg-em. orJ)lulIl de pai e
mài. criada ti. suas expensn.s, á quem ella fuz
um modesto dote, pal'a pod r consorciar-se
no eleito do seu caril fiO.



Agom é uma consterllada esposa, mãi de
J'amilias, cujo chefe jaz elll uma das masmOL'
ras do castello. pOl' se tet' atL'uzado nos seus
pagamentos, Ú LJuelU ella \'ai levar dinheit'o
bastante para remi!' 8 divida e as suas ne·
cessidades de um mel.,

Logo é uma galante menina, que, sendo
ellgeitada no castello, de la fóru t'epelli<!a, e
a quem eUa mandai'a cl'iar ás occultas, com
quem vai repartir as suas deliciosas caricias,
afogando-a de abraços e beijos, como se
IOl'a uma yerdadeil'a mãi,

Como estes, lodos os outros actos desse anjo
de amor e caridade, que fugia dos pulacios,
para exel'citm' as suas Yil'tudes, na ma1l1ucla
do pastor, no tugu!'io do camponeZ,111) par
clieiro do mendigo,

Quando ella yoltava, et'O sempre trio ale
gre, Ião satisfeita, com a Gonsciencia do bem
que fizer;}, que sOt'l'ia inyoluniul'iamentc II
todos quantos encontl'ava.

Nas SUIlS orações, <Í noite, ella Sem]ll'C invo
cava o perdão de lJeos para as culpas pater
nas, pal'a as SLlas e as de todos os pcccaclo
res; e pum ser mais efficaz. a sua supplica,
seOllll'e a dirigia ao thronü do Altissimo, lnvo~
cando a intercessão de sua Mãi Santissima.

Entretanto I~dwiges complctill'a vinte annos
e força lhe 81'a tomar eSlado. Quando as cou
sas chegfll'ão á este pOIHO, uma grande triste
za se apodel'ou della, vendo que a ião roubar
aos innOclmtes gostos da sua vocação, no seu
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unico bem estar, só por amor da vaidade dos
homens, que não permittia á herdeira de um
gl'ande senhol' deixar de casar-se. para per
petuar a successão da casa e a representação
da familia ou antes do seu chefe.

Nestas circunstancias. quantas yczes la
mentou ella n50 Ler antes nascido n'uma ca
bana! NãO tel'ia riqueza, para malal' a fome
e vestir a nudez, mas teria li\'l'e o seu amor
pal'a o ,'epartir com os infelizes. Não o qUilo
porem assim a fOl'tuna, e agora o que lhe
cumpria era resignar-se com a SlIa soele e li
rar deHa o melhor partido passiveI em prol
dos seus protegidos.

Alguma Gousa passou-se entre ella e o mor
domo da c..lsa, com quem mais ele uma ,'ez ful
lou em segredo; e quanto á escolha do seu fu
turo esposo, deixou-a á arbitl'io dos pais, com
a unica condiç;iO de que a joia nupcial lhe seria
dada depois do casamento e á sua escolha.

PO!' Hcaso I'ecahio a I)('efel'encia naquelle
rios pl'etendentes que mais amava a Edwiges,
o (ILlal da melhol' vontade annllio á condi·
ção proposta. E,·. elle o mho segundo do
fronteiro mO!' do CiL'culo, e pOI' conseguinte do
senllol' mais poderoso delle.

Julgava-se no castello (e provavelmente isto
influio no calculo dos pl'etelldentes) que Edwi
ges ja possuia de seus alfinetes uma fortuna
consideravrl, consistente nos mimos que lo
dos os annos lhe el'âo feitos, por occasião do
seu anni\'ersario.

50



Chegou finalmente o dia das bodás, c tão
magnifica foi a festa que para ellas se lYtepa
rara no castello, que o pro'prio princil)e a
hom'ou com a sua presénça. Quando a noiva,
ja antes pallida e ábiltida., foi conduzida fiO
alta,', quasi que desfallecera, Confortou-a po
rem a esperança de que o seu novo estado não
a impedil'ia de todo de continuar a sua mis...
são evangelica.

Terminado o sacramento, começarão os fol
gares, que durarão Ires dias co'nsecutivos, e
nos quaes Lambem tiverão a sua pequena par
te, graças ti boa vontade d' Edwiges, os \'il
Iões e aldeões enfeudados no castello. Houve
uma he'catombe de gado e aves de toda a es·
pecie, para regalai' 08 festeiros, e as adegas se
'Csva~iari1o.

Depois de finda a festa e que se retirDl'ão
os convidados, foi que, tornando a familia á
sua vida intima e privada, teve Edwiges que
enunciar a sua escolba sobre a joia pronuba.
Esperuvão todos que ella escollJesse alguma
custosa fl'ioleira, proprin do seu sexo e idadej
mas ella, illudindo u espectaçüo geral, pre/a
Tio escólher uma abril pia, que foi a liberda
de dos SCI'VOS nos futuros dominios do esposo.

Os pais, contral'iados, ião impugnar-lhe o
pedidO, quundo Gonthl'am atalhou com ma
nifesta satisfação, declamnclo que annuia á
·elle. E quando os castellões, julgando contra·
balançar esta perda, appellavão para os alfi
netes da filha, como um dote ja em si opio
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mo: Esses, disse ella, pertencem hoje aos po
bres invalidas e ás orphans desvalidas; e apre·
senta os titulos de fundação de dous asylos
que ella creara. mediante licença do principe
e approvsção do bispo da diocese.

Edwiges. apezar <.Ie mãi, continuou li ser o
anjo tutelar dos engeitados da sorte, que ella
adoptava como seus filhos, e neste santo eo·
cargo não descançou toda a vida.

A influencia de tanta virtude communicoll·
se á final aos pais. que, de duros que erào,
tornarão-se compassivos e esmoleres.

Os santos e os anjos da cÓl'le do ceD, inve
jando ú terra a posse de creatura tão rara e
pel'egrina em dotes, á custa de rogos. obti
\'erão de Deos que ella fosse chamada á gozar,
quanto antes, da bemaventurnnça que lhe era
devida.





MEDITAÇÃO LII.

Diante de uma fOI'masa casa de campo, CU~

jos amenos hosques e pOlllnres não cOllsen
lião que os olhos se distnl!lissem pOl' muito
tempo em se recrearem na belleza do sitio,
estava estacionada uma bella carruagem, lira·
da por d.)us n.HJgníficos fl'isões.

Eis que por ahi chega um rapazinho, "indo
ú coner, cujo rosto indicava gl'ande ancie
dade, e diz ao boleeiro: Acaso tereis de pas
sar pela aldeia de .... J que dista d' aqui lres
leguns? -Sim, ('esponde·lhe, condoido, aquel
le homem, pertencente á uma classe natural
mente desaforada e pouco tl'atave!. Oh I ia di
zendo o rapazinho comsigo, se elle me COI1

sentisse! quando salle da casa, dirigindo-se
para a carruagem, um homem de parecer du
ro e cenho carregado. a Senhor, lhe falia o
pequeno, ides passar pela aldeia de , .. , para
onde me dirijo ás carreiras> á vel' se posso
achar ainda viva e beijUl' a mão á minha mãi.
Se me pel'mitlisseis que eu fosse alé lá na vos-
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S3 boléa) Deos vos recompensaria tão boa ac
ção!}I Mas o homem olhou para O rapazinho
com um ar de soberano desprezo e indifl:e
rença, e sem dar-lhe resposta, entrou na cal'·
rungem, e os cavallos partirão á galope.

Ao passar por proa ribeira, via o boleeiro
uma criança que se afogava, a qual facilmen
te podia ser salva, e saltando do carro, ia pra·
ticar 6sb dever de humanidade; mas o amo,
enraivecido, brada-lhe de dentro: Que te im·
porta á ti a criança que se 11 roga? É ella que
te paga os teus sala rias ? e o cocheiro, afas
tando os olhos daquelle triste espccf.aclllo, fo
mau o se1,llugal'. e os cavallos contilluarão no
mesmo passo.

N' outro sitio, atl'8vessa·se adiante 11m sexfI
genuT'io, todo esfarl'apado, com h'os filhinhos,
J'OXOS de fl'io, á cambalearem de fome, .e es
.tendendo a mão, suppli~e, implora uma es
mola. rO .conductor parou o cm'rD, p{lra não
al..ropellal' ij.quelles infelizes; mas Q'l'ica,ço, que
não -sabia o que era miseria lle\U lHo" grifou
lhe que scguiss,c; e os desgraçados w,e»digos
liver~o que al:'lstar·se mais depressa (lo que
Jhe ,pel'Qlittião as fOl'ças, para não serom es
magados debaixo das palas dos cav"l\os.

Agora é uma pobre campone~a, cuj{l casa
flrdia, lÍ beira da estrada, em ausenoia do mfl~

rido) que roga ao opule.nto viandante que dei~

xe o seu cl'iac1o ajuda-la á .salvar (\Iguos mo
veis e objectos do incendjo; mas elle -lhe 'lã!)
dá ~uvidos, e a desgraçada fica só a luclar com
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o furioso elemento, cm risco de ser victima
delle. .

Havia adiante um campo aberto, semeadn
de pão. que era toda a esperança de um po
1)1'0 lavrador. O trigo ja eslava lodo espigndo,
c este pequeno mal' de \'el'dura, matizado de
papoulas e margaridas, era o namOl'O das
bl'jzas que por ahi brincavão. Passando-se
pOI" olle, conseguia-se abreviaI' um pouco o
camilliJo que levava a esll'acta, e o nosso ho
mem não paz dU\'ida cm mandar seguir pelo
campo.

CIIegou á uma pequena cidade e foi apear
se 11' uma hospedaria, para tomar alguma 1'0

r~içào. A dona da casa cl'a lima baila e nmu
\'el burgueza, "iura de vinte annos e sem fi
JlJo~. Estava sobl'c a mesa da sala um pupa!
(' junto um tillteiro. Isto chamou a nttcn ão
do nosso cO!lltecido, que, approximando-se da
mesa, lançou nlll olhal' sobl'e o papel. Era
uma subscl'lpção aberta em fuvol' de outra
viuva, cal'regada de filhos, que bem o Jl1el'e~

Gia. Fôl'u ella a mulher de um hOlll'odo mo
chanico, que cOllsumira a viua mais occulJa
do do bem dos outros do que do seu, e pOI'

isso legal'a a rnisel'ia á suo familia, corno
sempre acontece aos beml'ettores da huma
nidade.

Assim que o curioso vio que se tralava de
dar dinheiro, afastou-se ela mesa e poz..:se á
passeial', Persuadida a hospedeira que era alie
'blgum homem rico e generoso, palo que incul-
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cava o seu tralamento, dirigia-lhe a palavra,
dizendo-lhe: Foi Ocos que aqui vos h'ollse,
senhol', paL'u vos dar occasião de praticar
des mais uma bella obra, distribuindo um
pouco do muito que vos sobra, para matul'
delS fi fome dessa hOill'uda família. Estas pa
lavras, ditas P0l' uma bella moça, á quem to
do o homem, dotado de certos sentimentos,
deseja nntul'almente agradai" parece que de
YCl'àD prometler uma larga esmola; mas o ho
mem á quem ellas forão amavelmente dil'igi
das respondeo com dUl'eza que elle não. dava
esmolas e nem tambem as recebia.

Tres horas depois entrou clle n' urna ruido
sa cidade, onde tudo m'a movimento e todos
se occupavão de commercio e de adquil'ir
dinheil'o, unica meio pelo qual hoje Ludo se
consegue.

Pat'a aquelles que aOlâo as crenças (l'ou
ti,' Ol'a, que vão desapparecendo de dia para
dia, ou jR desappal'ecerão de todo, eu lião
L:onheço um espeetaculo mais contristador do
que estes grandes focos da civilisação actual,
onde não se acredita mais em Deo::5, na sua
santa doutrina, na Providencia, que dá o pão
quotidiano, em almas pias e bemrazejas, em
corações nobl'es e generosos, !las paixões su
blimes, que fazem a poesin da "ida, e onde
tucio é descrença, desamOl', calculo e interes
se, a que chamão posilivismo e 1)I'ogresso.

Os meninos ja nascem hoje, repelindo cer
tas pbrases vans e pedantescas da geração



moderna, com que entendem dizer muita
cousa, nada dizendo, como, por exemplo:
II Mocidade, o futuro vos pertence!-Avante!
8\'8nte l-O trabalho nobilita o homem.-A
imprensa é a alavanca do progl'esso.-O tem
po é dinheiro. -Acabarão-se os hliJagres; ho~
je [..do se explica pelo res..lLudo das leis phy
sicas;:t e outras equivalentes. Entretanto, o
certo é que o homem não é hoje mnis feliz do
que o era d' antes e que, se esse decantado
progresso troux.e certos bens, tambem é a
causa de enOl'mes males, pelas suas inevita
veis consequencias: do que sirvão de exem
plo os factos, ainda frescos, praticados pela
communa parisiense.

Dizem que o pensamento vive. e eu digo
que a alma é morta, Não ha mais futuro nem
esperançaj ha só presente e desengano, por·
que os homens querem mudar a obra de Deos
e desconhecem as suas santas leis. Recusão
acreditar no que elle ensina; negão-Ihe féj
riem da esperança e zombão da caridade!

Ide por diante, livres~pensadoresl Fazei dos
homens uns brutos fUI'iosos, sem l1eos nem
lei que os contenha! Destrui tudo quanto
Deos destinou para a vossa felicidade! Cha
mai a isto progresso e applaudi-vos ! Mas qual
é o vosso Oeos? Enchei com elle o vacuo que
offerece a vossa philosophia. Não o podeis.
não é assim? Oh! e podeis jlllgar~vos felizes
com uma vida sem principio, sem meio nem
fim moral? A quem amareis, como o \'osso

"



ereador e bemfeitor? Á quem daréis conta
das vossas açções? Quem vos jnspirarA o
amor do bem? Quem vos consolará, quando
sbffrerdes as injustiças dos homens? Quem
premiará as 'Vossas vil1tudes? A que fim aspi
rareis que seja digno do llomem? E é com uma
vida destas que tanto vos ensoberbeceis? E é
este o vosso progresso? Impiedade! delirio e
impostura!

Rodava o nosso homem por uma rua ma
gnifioa de opule:ncias, sem dar Oll'lidos uos mi
seras 'Iue lhe pedião uma esmola. Encami
nhava·se á Bolsa, onde apeou-se com um sem
blante ja outro, risonho e cheio de al~razeres,

porque ahi ja lratava com os seus iguaes, em
fortuna, em sentimentos e habitas. Mal"élle
entrara, logo se via cercado de corretores e
agentes que lhe ião dai' conta de certos ne
gocias de que eHe os incumbira. Os lucros da
semana el'ão pingues. e c.omtudo nada era ca.
paz d'e estancar a aurioiôia do nosso especu·
lador. la faz.er-se um grande leilão de salva
dos, em que era concurrellte um estabeleci
mento de caridade, que nesse negocio muito
teria de lucrar. Ao saber·se, dislo na Bolsa, fa
cil foi remover lodos os ouh'os concurrentes,
enllle os quaes se contavão não poucos agio
tas, de coraQüo endur.ecido: nào porqueell~

amassem a caridade, mas porque se temião
de incOJ;rer no adio do publico. Só () nos"sO
homem fl}i indilferente á uma e outl18 c@llsi·
dero,ção, porque estava persuadido de que '0
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dinheiro tudo pode affrontar impunemente e
triumphante; e esmagando com o primeiro
lanço 8 pia e modesta competidora, foi-lhe en·
tregue o ramo. que elle atirou ao chão.

Quereis saber quem era este homem odio
so, que parecia zombar de Deos e dos ho
mens? era um egoista, caracter hoje muito

ulgar e domioant . E sabeis o que é um egois
ta? É um monstro de in ensibilidade mOl'al,
incap z de li:1 Ó a ção boa; um misera eI
que julga que a humanidad ó elie e que
o o] ó foi f ito para elle; um filho Ia ideia
d t ui 1'1 tndo tem de a tacto no seu
fura ão l'e olu ionario, má boa doutrina •

am aça be tializar o h moo, e tinguindo
n 11 o amor de Oe e do pro, imo I
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