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INTRODUCÇÀO 

A contar do carthaginez Hannon até Mungo-Park e Livingstone em suas teme-

. rarias explorações atravez da Africa inhospita, - a _contar de veneziano Marco Polo, 

seguido seculos depois pelo portuguez Fernão Mendes Pinto, ambos os quaes se 

propuzeram arrojadamente devassar as curiosidades fabulosas do extremo Oriente, -

a contar de Bartholomeu Dias que ousou affrontar as iras do Cabo Tormentorio, 

Vasco da Gama que lhe passou além singrándo avante até ás regiões da - India, 

Pero da Covilhã que por terra se prestou a ir desencantar o decantado reino do 

Preste João, - ou desde os nossos intrepidos Corte- Reaes visitando as plagas septen

trionaes da America, desde Christovão Colombo enriquecendo os :Barões da corôa de 

Hespanha com a deslumbrante perola de um novo mundo, - até Cook e La-Pérouse 

insinuando- se afoitamente por entre os madreporicos recifes do Pacifico, - ou ate· 

ao humouristic Sterne que nos legou as sympathicas pagina~ da sua Sentimental journey 

sem esquecer Xavier de Maistre ~ue mandriou quarenta e dois dias a v1apr 

autmw de sa chambre, nem Alphonse Karr que se aventurou um pouco mais longe na 

sua lindíssima Voyage autour de mon jardin, - e finalmente ch.egando ao nosso , vis

conde d'Almeida-Garrett, que farto « de muitas vezes nas suffocadas noites d'estio 

viajar até á sua janella )) se lembrou um dia de ir até Santarem e brindar-nos · cpm 

as eternamente suaves Viagens na minha terra, - ou acabando pelas phantasia~ scien

tificas de Julio Verne nas suas Viagens extraordinarias atravez dos mundos c~:mhecidos 

e desconhecidos, devaneios a que talvez não fosse estranha a leitura das Viagens 

comicas à Lua e ao Sol por Cyrano de Bergerac, a das Viagens subterraneas de Nicolau 



II INTRODUCÇÃO 

Kli?nm pelo dinamarquez Holberg, inclusivamente a das popularissimas Viagens de 

Gullive1' escriptas pelo . maganão do conego Swift, - a contar do primeiro homem 

que .em eras remotas se alongou um passo da brenha em que nasceu, quem é que, 

uma vez na vida pelo menos, não te}TI sentido desabrochar-lhe dentro d'alma o 

phrenesi de correr terras? 

Começando por este abençoado cantinho de torrão portuguez « onde (como diz 

o poeta das Folhas Cabidas) a laranjeira cresce na horta e o matto é de murta >> -

e seguindo apoz por toda essa Europa fóra, - pullulam-nos de cada lado as mais 

irresistíveis tentações. 

L:i temos Merida com as suas antiquidades romanas; depois, Madrid com a 
I 

sua rica Armaria e o seu esplendido Museu de pinturas, o susurro dos seus cafés, 

a animação das suas te1'tulias, o buli cio tumultuoso dos seus caleches nas alamedas 

do Prado, com o grandioso Escurial a pouca distancia, e os jardins da Granja 

ainda mais perto, e Aranjuez tambem logo alli; depois Toledo com a magestade 

imponente da sua cathedral antiquissima a rever- se nas aguas azuladas do nosso 

Tejo; - ao sul Cordova e a magnificencia da sua mesquita; Granada a ni.irar-se 

voluptuosamente no Darro e no Xenil, Granada com a sua Bivarrambla e o Zacatin, 

e o Generaliffe, e o paraizo da Alhambra com a phantasia oriental dos seus ara

bescos, o primor dos seus azulejos, o arrendado finíssimo das suas arcanas e dos 

seus balcões, a opulencia dos seus estuques, a elegancia dos seus tanques, a frescura 

dos seus repuxos, a languida embriaguez dos seus perfumes, o suave encanto dos 

seus jardins; depois de Granada, Malaga e o doce bouquet dos seus vinhos, e as 
' 

enamoradas canciones das suas he·rmosas; . Cadiz e a elegante concha do seu porto-de-

mar; Sevilha e o seu alcazar mourisco e os floreados da sua cathedral gothica, e a 
I 

pompa das suas festividades religiosas, e a dulzwra, o sale7'0, o hechizo encantador de 

tanta gentil andaluza; - ao norte, o paiz vascongado, uma nacionalidade áparte, 

usos á parte, linguagem áparte, poesi<J áparte, litteratura aparte; - depois (já nos 

Pyreneus), uma originalidade lindíssima, a republicasinha de Andorra com a hones

tidade patriarchal dos seus costumes, - autonomia, cujo melindre mnguem ousa 

oífender pelo simples motivo de não haver leão que se divirta a esmagar uma 

() 



INTRODUCÇÃO III 

borboleta; - depois França, um vergel todo flores; Paris, a Babylonia da actuali

dade; Versalhes com os jardins de Trianon a despertarem tanta recordação saudosa

mente melancholica; - depois, ao passarmos o estreito, Londres, a cidade mons

truosa dos cinco milhões de habitantes! - ou, então, cortando rara sueste e 

atravessando a gigantesca temeridade dos tunneis sub-alpinos, Turin com os seus 

palacios e os seus museus de antiguidades egypcias; Genova com as suas villas 

nqmss1mas; a cathedral de Milão; o Campo-Santo de Pisa; Florença com o zimborio, 

e o campanano, e o baptisterio da sua igreja- matriz, - Florença, a perola da 

Toscana; Veneza, a perola do Adriatico, a Veneza das gondolas, dos doges, e dos 

palacios de marmore, a Veneza do Lido, do Ri alto, e do Leão de S. Marcos; 

depois, Roma, Urbs a cidade por excellencia, com os seus obeliscos e as suas 

columnas, e os seus arcos triumphaes, e as suas fontes, o Forum, e o Colisseu, o 

Vaticano e o Corso; finalmente Napoles! e depois de Napoles ... depois de Napoles, 

mais nada! 

Vede1·e Napoli e pai morire! 

Ou então para não morrermos, vo~vamos ao norte e embrenhemo-nos pelas 

florestas lendarias da Allemanha, baloicemo-nos n'um gracioso barquinho por sobre 

as azuladas aguas dos lagos da Suissa, aventuremo- nos mesmo a esquadrinhar as 

bellezas longínquas da zona septentriona1, ou desçamos ao venerando torrão da 

Grecia e saudemos ahi os admiraveis restos da velha civilização pagã, illuminados 

ainda pelos vivificantes raios do sol oriental. 

O leitor gosta de viajar sem destino? para recreio? à l'avenitwe? em gmsa de 

cavalleiro-andante, que substituía as quatro patas do seu brioso corcel pelas seis 

rodas de uma locomotiva a vapor? ou mesmo em digressão pedestre, apoiado no seu 

bordão de peregrino, à cata do imprevisto, do inesperado, do desconhecido? 

Se gosta, - o livro, que ora aqui se lhe depara, assume vaidosamente aspirações 

de satisfazer-lhe esse desideratum. Trata-se de expor aos olhos de quem folhear estas 

paginas uma especie de Voyage oú il vaus plaira, como despreoccupadamente a sonhou 

Alfredo de Musset entre dqis copos de absyntho. 



IV INTRODUCÇÃO 

Saltitando como aves caprichosas e descuidosas, sem roteiro fixo e determinado, 

sem programma previamente discutido nem compromissos pautadamente delineados, -. . . 

os authores d'este livro propõem-se conglobar aqui em variegado panorama o que a 

Europa offerece de mais notavelmente pittoresco, já no campo interessantíssimo das 

bellezas nat uraes, já no tocante ás phantasias artísticas em que o genio do homem 

tem sabido assombrosamente desentranhar-se, ja finalmente nas lendas poeticas e tra

dições histo ricas por que se recommendem as localidades que visitarmos. 

Resultará d'est'arte um cicerone para quantos realizarem ao vivo as digressões aqm 

apontadas, - um album de croquis e rascunhos para os que não logrem accompanhar 

aquelles no seu delicioso passeio, - e .finalmente uma recordação saudosa para os 

que, tendo já visitado os sítios aqui ·descriptos, quizerem evocar, na leitura, lembran

ças de quanto por lá os impressionou e fascinou. 



A EUR'OP A PITTORESCA 

Po1·tico de S . Lom'enço, Rvuen 

NORNIANDIA E BRETANHA 

A Normandia - ninho d'onde levantou o vôo aventureiro, ha mais de 8oo annos, 

aquella aguia, ainda apenas emplumada, que depois de atravessar o E_streito e com o 

andar dos seculos veio a ser a Grã-Bretanha- é uma terra franceza, que por mil aspectos, 

e não só pelas recordações historicas, faz lembrar a Inglaterra, q1:1e defronta e parec~ 

continuar ainda a desafiár. Para sermos fieis á verdade historica, deveriamàs antes dizer que 

é a Inglaterra- não Londres e Liverpool, está claro, mas a velha Inglaterra antiquada e 

rural;·old England - que faz lembrar a Normandia, como a filha robusta e emancipada 

conserva, eni despeito de tudo, os traços de physionomia da mãe envelhecida e humilde. 

Como quer que seja, o facto é que o viajante que acaba de atravessar o Estreito, julga 

a cada instante, ao percorrer a Normandia, não ter ainda saído de Inglaterra. A Iingua é 

outra : mas tam bem nem em toda a Inglaterra se falia inglez : e o aspecto da natureza, o 

sólo, o systema de culturas, a architectura, certas particularidades dos costumes e vestuario, 

tudo faz lembrar ao viajante artista e um pouco antiquario aquella boa velha Inglaterra 

dos condados, rural e aristocratica, a Inglaterra de Goldsmith e de Sterne, de Addison e de 
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2 A EUROPA PITTORESCA 

Steele, tal como ainda lhe duram os vestigios quasi intactos em tantas comarcas de Sussex, 

de l{ent, de Oxford. 

N'este sentido, a Normandia é como uma evocação historica. Mas esta impressão só 

pode ser bem sentida e comprehendida por inglezes. O que porém é perfeitamente accessivel 

a qualquer touriste continental, ainda o mais ignorante da historia correlativa de França e 

Inglaterra, é o caracter altamente monumental e medieval d'esta velha província normanda, 

um dos grandes centros da vida poJitica do mundo occidental durante a primeira metade 

da Idade-Media, e que durante um momento - um momento de bons dois seculos -

exerceu uma influencia preponderante nos destinos de meia Europa. 

Não é só a abundancia verdadeiramente extraordinaria de monumentos, que desperta 

esta impressão de nobreza historica da velha província. É sobre tudo o predomínio quasi 

exclusivo d'um só typo, o ogival-normando; é a harmonia, a unidade, o ar de família, 

que existe n'uma tal variedade de monumentos; é ainda a influencia d'este typo sobre o 

estylo das construcções mais vulgares e que em nada pretendem ser monumentaes; é final

mente não sei que vaga e indefinida relação, mas que se sente perfeitamente, entre o estylo 

pred~:nninante dos monumentos e os costumes e vestuarios (onde ainda se conservam) 

dos habitantes ; como se homens e coisas se fundissem n'uma harmonia intima, filha da 

historia, para darem a impressão d'alguma coisa de vital, de ·organico, que foi, e cuja forma 

primitiva se conserva persistente, em despeito do puir lento de muitos seculos. Tudo isto 

falia d'uma vida historica intensa, que teve o seu momento de plena manifestação, que 

chegou á consciencia de si mesma, e a fixou em obras que conservam o seu cunho atravez 

dos tempos, e a infiltrou lentamente nos habitos, no modo de viver, quasi na physionomia 

dos habitantes. Esta impressão, que se sente espontaneamente ainda antes de ser reflectida, 

é altamente poetica e artística. 

Caen, a cidade ducal, durante quatro seculos disputada entre inglezes e francezes, 

trez vezes tomada e saqueada, retomada e resaqueada, tem, no aspecto enegrecido e triste, 

escripta a historia de tamanhas luctas. É uma cidade não só antiga, mas velha. Todos os 

melhoramentos e embellezamentos modernos - a sua Academia universitaria, a Escola de 

marinha, os seus trez passeios publicos- só conseguem tornar mais .saliente o ar de pro

funda tristeza que envolve a antiga cidade batalhadora. Só é verdadeiramente bella onde lhe 

consentem ser velha á sua vontade : no heroico castello e nas suas formosas igrejas, ainda 

não corroidas pela lepra elegante do rijacimento. 

Pode ser que a este condão de tristeza e abandono deva Caen o ter escapado melhor do 

que outras cidades normandas, especialmente Rouen, ao furor de renovação e melhoramento, 

que tão funesto é para as gastas e venerandas relíquias do passado. Esta devastação moder

nisadora caio sobre Rouen como uma desolação artística. O mesmo viajante, visitando-a 

com um intervallo que seja apenas de meia duzia de annos, encontra-lhe, com tristeza se é 
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artista, uma diminuição assustadora de caracter pittoresco. Duas leis, que, a pnmeu<11 

vista, parecem sabias e opportunas, mas cuja sabedoria e, no fundo, ma1s que muito 

questionavel, estão arruinando Rouen, _pelo menos aos olhos d'um artista. Pode ser que, 

no entender de muitos, que só visitam Rouen1, como visitariam Trouville ou Baden, isto e, 
para se divertirem e sem a menor preoccupação de arte ou archeologia, não pareça desastroso 

o effeito d'aquellas duas leis, uma que prohibe as edificações de madeira, à antiga, e a outra 

que dispõe que todos os edificios sejam alinhados. Ja dissemos que póde haver appa.rencia 

de razão n'essas leis, que estão apagando rapidamente a historia visível da capital do Depar

tamento do Serra Inferior. Para as intelligencias de campanario e coisa assente que o ideal 

da edificação urbana é a linha recta até ao infinito, e que a uniformidade e o typo da perfei

ção esthetica. Para outros a questão é toda pratica. Dizem esses que uma cidade construída 

toda em linhas rectas, que se cortam em angulos não menos rectos, é que convem as exigen

cias da vida moderna, que se preoccupa pouco com pittoresco e só attende ao que é pratico. 

Mas não seria difficil demonstrar a esses logicos da linha recta que uma cidade construída 

toda segundo esse plano d'um perfeito xadrez, tem inconvenientes muito serios, ainda no 

ponto de vista o mais pratico. Desapparecem ·as travessas, e com ellas a linha oblíqua, que 

poupa muito tempo e caminho: e quem pretender seguir uma linha diagonal tem de des

crever um interminavel zigzag, que monta o mesmo que ter de dar uma volta de meia cidade 

para bem de a atravessar. 

Rouen, a Rouen industrial e manufactureira de hoje, só muito escassamente corres

ponde agora a descripção esplendida, e então exacta,· do poeta que a saudava em 1830 

n'estes versos formosíssimos: 

. . . . la ville aux vieilles rues, 

Aux vieilles tours, débris des races disparues, 

La ville aux cent clochers carillonnant dans l'air, 

Le Rcuen des c~âteaux, des hôtels, des bastilles, 

Dont le front hérissé de :fleches et d' aiguilles 

Déchire incessamment les brumes de la mer. 

(V1CTOR HuGo, L es F euilles d'Automne) 

D'então para ca, ruas e quasi bairros inteiros desappareceram, incluindo as casas de 

aspecto tão pittoresco que figuram na nossa illustração. Apezar d'esta devastação, Rouen é 

ainda grandemente digna da attenção do touriste. Entre as casas antigas, que desappareceram, 

uma das mais interessantes, por todos os motivos, era certamente a casa onde nasceu 

Corneille, o grande poeta normando. Foi deitada abaixo ha de haver vinte annos. Em vão 

tambem procurâmos, n'um dos angulos da praça do mercado, o pequeno mas elegantissimo 

edificio gothico, d'onde Joanna d'Arc foi levada ao supplicio. Ao lagar onde foi queimada 

o o 
o 

tJ 

o 
o 

::l o 

.p 
g o 

o 
o 

o 
00 

o 

lO 

o. 

o 

o 
o 

o 

o 

o 



o 
o 

c. 

v. 
oJ 

o 'b o 
o 

o 
o 

(.> 

c 

c 

• • 

"' o 
o 
~ 

Q 

4 A EUROPA PITTORESCA 

chamam agora a Praça da Donzella (Place de la Pucelle ), tendo-lhe erigido recentemente 

um m-onumeúto de gosto bem vulgar·, uma imagem de Bellona. 

Estes · e outros edifiéios antigos; não menos interessantes, ·desappareceram para dar 

lógar a .Práça de Solferino, ao Caes Napoleão, á rua Imperial e a interminavel rua da Impe

ratriz, desesperadamenfe rectilinea, que atravessa a cidade quas1 de lado · a lado. Mas 

Casas antigas, Rouen 

e_Ir!-quanto tanfas ·habitações historicas cairarn bãrbaramente sob o cm1_l"artello do prógresso 

m~terial, dev_emos confessar que tem havido mais respeito para com os edificios publicas. 

Está de pé o elegante Hotel Bourgthéronde, estão de pé a cathedral e as outras ,admiraveis 

igrejas _de Rouen; subsistem tambem, em diversos pontos da cidade, va:rias fontes 'de rico 

lavor gothico: s6 isto compensa beni o iúcommodo da viagem. Ha ainda, que mereça 

ver-se, a Vieille Tour, restos do castello onde esteve pri~ioneiro o príncipe Arthur, e de 

cujas ameias, segundo uma tradição local, se despenhou procurando evadir-se. 
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6 A EUROPA PITTORESCA 

Rouen póde ver-se n'um dia, ainda que um só monumento de Rouen, ou uma parte 

d'um monumento possa entreter um dia inteiro de contemplação. Tudo depende dos olhos 

que vêem e do espírito que contempla: para o espírito verdadeiramente artístico, um dia,. 

passado defronte d'uma obra prima, ou d'uma mina que reçuma recordações poeticas, é como 

um momento. Mas, tomando simplesmente a media decente da capacidade artística e con

templatoria do commun dos touristes, póde ainda dizer-se afoitamente que uma semana não 

é tempo demasiado para bem ver e admirar quanto resta ainda em Rouen de interessante aos 

olhos do apreciador de coisas historicas e pittorescas. AJ:mndam com effeito, singularmente., 

os monumentos civis e ecclesiasticos, n'esta formosa cidade, tocada já, mas ainda não cor

roida pela lepra do utilitarismo industrial. Perfeito, irreprehensivel aos olhos d'um purista 

meticuloso da architectura, não ha talvez um só. Mas que monta isso, onde a harmonia, a 

graça, a originalidade compensam de sóbra o que possa haver de irregular ou sobremodo 

ousado? A impressão geral, o ensemble, é o essencial na architectura. Concedâmos pois que 

a fachada da formosa cathedral de Notre Dame, toda lavrada e arrendilhada de cima abaixo, 
, I 

como uma obra de delicada ourivesaria, é viciosa pelo excesso de ornamentação. Boa parte d 'es~e 

delicioso trabalho pertence, inquestionavelmente, ao período de decadencia da arte ogival 

ou gothica: o que não impede que o portico central e toda a parte superior da frontaria, 

construidos pelo Cardeal d'Amboise no primeiro quartel do seculo xvi, sejam admira,dos 

por aquelles proprios juizes rigorosos, a quem o saber e o gosto mandam preferir o estylo 

puro dos porticos lateraes, mais antigos e mais simples. No meio da confusão dos· periodos, 

estes. dois porticos, não deficientes de ornamentação, na sua sobriedade, são bons exem

plares do estylo simples e grave do seculo XII. As duas torres, que :flanqueiam o edifici9, 

pertencem a épocas differentes, e differençam-se tambem uma d~ outra na altura e no 

aspecto, segundo o verdadeiro espírito do estylo gothico. A mais antiga data do meado do 

seculo xur ; a outra, que é a mais ornada - chamada cc la Tour du beurre )) por ter sido 

edificada com o producto da Bulia de indulgencia concedida aos que queriam comer mari.-
' 

teiga durante a Quaresma - foi começada por fins do seculo xv e concluída durante a pri-

meira metade do seculo seguinte. Embora tão differentes de estylo, estas duas torres 

emmolduram garbosamente a grandiosa fabrica, que, como conjuncto, se poderia consi

derar perfeita, se não fôsse o deploravel corucheu de ferro forjado, com que recentemente 

substituíram o antigo corucheu, que um raio derrubára na primavera de 1822. 
1 

Quem entra na cathedral de Rouen, ó que sente immediatamente é uma admira<,t:ão 

solemne e placida, na qual se fundem e desapparecem as impressões desagradaveis, recebidas 

fora, das discordancias perturbadoras, das incorrecções do risco, do fanatismo destruidor, 

da ornamentação superfl.ua ou ignara. É possível que dentro, como fóra, haja a mesma 

discordancia nas innovações : mas sóme-se na impressão geral, que e toda de grandeza e 

sublimidade. Se nos pousa o olhar por exemplo, no pesado guardavento, massiça e feia-
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· .mente classico, que tapa o côro, este disparate artístico fere - nos apenas como nos poderia 

ferir a vista de qualquer vulgaridade casual, estranha aquelle lagar. O grande segredo d'esta 

profunda impr~ssão, que se recebe-e que nunca mais se .apaga- na cathedral de Rouen, é a 

proporção. A solemne harmonia do todo) não da logar a reflexões sobre esta ou aquella imper

feição de detalhe. Ha taes imperfeições : mas deve-se ainda assim dizer que a harmonia ou 

proporção das di:fferentes partes é, no interior 

da igreja, incomparavelmente maior do que a 

que pode apresentar qualquer vista do exte

rior, ainda a melhor, a que esconde quanto 

possivel o perfil esguio do corucheu de ferro 

forjado, para fa.zer sobresair os porticos, as 

torres e a esculptura da frontaria. Em tudo 

quanto e essencial~ o interior da igreja per

tence ao estylo .do seculo xm. Nave e côro 

medem 4 }5 pés; a nave só, 90 : mas estes 

numeras não dão idéa, nem aproximada, da 

impressão de grandeza, de amplitude. Repou

sou aqui, durante seis seculos, o coração de 

Ricardo « Cceur de Lion )), legado por este 

rei inglez a sua querida Normandia: hoje 

encontra-se, como uma curiosidade, no 

Museu de Antiguidades, no boulevard Beau

voisine. A estatua de Ricardo, na capella da 

Virgem, por detraz do altar- mor, soffreu 

bastante dos Huguenotes, que, durante as 

guerras de religião, que ensanguentaram o 

reinado dos ultimas Valois, por duas vezes 

se assenhorearam da capital da Normandia e 

devastaram mais ou menos as suas principaes 

igrejas. A um dos lados da mesma capella, 
Pavilhão do T1·ibunal de Rouen 

em que a estatua de Ricardo, de corôa e manto regia, occupa o primeiro lagar, encontra

se o magnífico tumulo de marmore dos dois cardeaes d'Amboise, thio e sobrinho, cujas 

imagens, tambem de marmore, se ajoelham sob um docel da mais rica ornamentação. Os 

restos dos dois celebres prelados, que ali repousavam, foram profanados pelo populacho, 

n'um dos dias mais ominosos da Revolução de 1793, sendo aquellas pobres cinzas disper

sadas e derretido o chumbo do caixão em que se guardavam. Fronteiro ao tumulto dos dois 

cardeaes, fica o de Luiz de Brézé, Seneschal de Normandia, com um mavioso epitaphio 
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8 A EUROPA PITTORESCA 

latino, mandado ali gravar pela sua es-posa fidelissima '< Diana de Poictiers )), Este monu

mento e geralmente attribuido a João Goujon, «o Corteggio dos esculptore-s ))'como ja alguem 

lhe chamou, alludindo com muita propriedade a peculi.: ~uavidade da sua maneira. Estava 

muito longe este grande artista do estylo que convem a escu~pttlra ecclesiastica, e ad1àva-se 

certamente muito mais a vontade quando ajudava a construir ·o Louvre para Henrique II, 

e o adornava com os baixos relevos e as figuras colossaes da'Salla das Cariatides. Não é porém 

certo .que fôsse João Goujon - que era Huguenote e pereceu na matança da noite de 

S. Bartholomeu - quem esculpia este bello exemplar do estyl_o da Renascença, na 

cathedral de Rouen; ainda que, em verdade, a maneira é tão sua, que só por si leva a 

suppor que fôsse elle e:ffectivamente o 

autor. A figura h1ctuosa, que ajoelha 

chorando, é a da inconsolavel viuva-

que, poucos mezes depois da morte do marido. 

vew a ser a amante da rei. Bom numero de Arredares de C!tâteatt Gatllani 

igrejas de Rouen foram secularisadas, ou, se quizerem, profanadas: e é curioso observar as 

occupações modernas da vida domestica, ou commercial e industrial, exercendo-se no meio 

das relíquias perduraveis do passado religioso. Uma tal confusão extravagante de muros 

cobertos de esculpturas e de chaminés de tijolo, de nichos gothicos lavrados a primor e de 

vidraças rectangulares, como se observa nos bairros mais antigos, é uma das feições carac

terísticas d'esta cidade. Notavel exemplo é a antiga igreja de S. Lourenço, cujo portico é 

particularmente formoso. Vê-se o mesmo certamente, por toda a Normandia, mas em parte 

alguma com tanta frequencia como em Rouen. Não se póde dizer, consideradas as coisas só 

pelo lado pittoresco, que este facto seja para lamentar. É ainda assim preferível que estas 

igrejas profanadas se tivessem transformado em habitações ou fabricas, do que viessem a 

cair pouco a pouco em minas e acabassem por desapparecer. A municipalidade d'esta veneravel 

capital nunca se tornou notaria por um excesso de zelo artístico e archeologico; e seria espe-
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rar muito d'uma cor~oração, que no_ tn npo de Napoleão Io chegou a meditar a demolição 

do mais grandioso monumento da historia ecclesiastica de Rouen - a igreja de Saint-Ouen 
- _J ' 

- suppôl- a capaz de- empregar c~\}r:~os e dinheiro na conservação de quatorze ou quinze 

igrejas secundarias. N'uma rua, que tira o nome do àbjecto principal que a adorna, isto é, 

na cc rue d~ la Grosse Horloge )) , encontrâmos ainda muito da graça e originalidade da velha 

cidade N ormanda, combinadas não sem distincção, com um certo modernismo placido e 

temperado . Encostada á veneravel torre dos signaes cc Le Beffroy )), d'onde ainda hoje o toque 

Chátt:art Gazllard 

de recolher, ou couvre-jeu, sôa todas as noites, encontra-se a notavel casa, que atravessa a 

rua sobre um arco bem lançado e contém o grande relogio, cujo elegantissimo mostrador 

adorna a parte superior do arco. Quem desejar um exemplar de architectura civil mais inte

ressante do que o Tribunal de Rouen, deve desistir de o procurar em França, e bus.cal-o 

somente na Belgica ou na Hollanda. <<Erigido n'uma época, escreve um dos que melhor o 

estudaram, em que o estylo gothico ou ogival se havia já tornado como que fantastico nas 

suas formas e exuberante senão extravagante na ornamentação, o Tribunal de Rouen ostenta 

ainda assim tanta originalidade e magnificencia, que é coisa dura ter de o condemnar á conta 

de falta de gosto e pouca pureza de estylo. Foi reparado e completado em tempos recentes, 

d'uma maneira intelligente e judiciosa. A fachada foi adornada da melhor maneira que 

comportavam os fracos recursos,, de que o architecto dispunha; as janellas quadrangulares 
, 
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são emmolduradas em elegantes festões de cantaria :finamente lavrada; os botareus são ador

nados com nichos e coroados por pequenos corucheus; e as janellas das mansardas, encosta

das aos altos tectos inclinados, s,ão abrigadas por doceis delicadamente retidilhados, com esta

tuetas)) .. As trez alas do edi:ficio occupam os trez lados d'uma praça; úma d'ellas chamada a 

Salla dos Procuradores, é tambem uma especie de Bolsa, logar de reunião habitual de 

negociantes e banqueiros. A ala central foi construída por Luiz XII, para se'r a séde do tribunal 

supremo do Ducado. Na outra ala, que e a mais recente) encontram-se os diversos tribunaes, 

tudo sallas espaçosas e elegantes. 

O calcareo representa um papel importante em toda a região do Sena e dos seus 
I 

affl.uentes, papel que, consequentemente, é tambem consideravel na economia architectonica 

d'esta região. É a pedra calcarea que fornece a materia prima de bom numero de edi:ficios, 

tanto antigos como modernos. Sirva de exemplo aquelle grande templo de Saint-Ouen, que 

rivalisa com a cathedral de Notre-Dame, e que é todo, ou quasi todo, construido de pedra 

calcarea, contendo bocados de pederneira em muitos sitias, o que não impedia que fôssc 

trabalhada e lavrada conscienciosamente pelo escopro do canteiro, como se não tivesse 

obstaculos d'aquella natureza. Nas pedreiras calcare as de O rival podem ver-se uma capella e 

differentes casas, não construídas com a pedra d'aquellas pedreiras, mas simplesmente aber

tas e escavadas n'ellas. A cozinha e as adegas do grande castello de la Rache Guyon são 

tambem escavadas na rocha viva, e apenas revestidas com tijolos; e, segundo descreve 

Arthur Young, « n'esta região, as casas dos pobres são abertas, como buracos, na· rocha 

calcarea, o que lhes dá uma apparencia singularmente primitiva )). N'uma cidadesinha 

contígua ao citado castello, que pertenceu durante seculos á família dos La Rochefoucauld, 

ha duas ruas assim construi das, uma por cima da outra. Em quanto La Roche Guyon, em 

que se encontram reunidos todos os tempos e todos os estylos, se conserva de pé, e serve 

mesmo de habitação, pertencendo actualmente ao duque de la Rochefoucauld-Liancourt, 

outras fortalezas, outr' ora fonnidaveis, não são hoje mais do que montões informes de 

pedras. Tal é, entre outros, Château Gaillard, porventura a ruína mais pittoresca de toda a 

Norroandia. Não é só pela sua elevada posição, que domina um horizonte de muitas lego as 

em volta, que Château Gaillard merece especial menção n'uma deso:ipção da Normandia: é 

ainda pelo seu valor historico. Era esta fortaleza com que Ricardo coração de Lião desafiou 

a França, apezar do tratado feito com Philippe Augusto, e assignado em Louviers. Ricardo, 

illudio o tratado, e tendo-se compromettido a não fortificar a cidade de Andelys, foi erguer

lhe defronte, sobre um monte isolado, aquella poderosa fortaleza. Apezar da vastidão das 

ruínas, não dão ellas ja todavia idea nem de metade da grandeza de Château Gaillard. 

Fabricas de :fiação e outras tem maculado n'estes ultimas tempos grandemente a belleza da 

paizagem, com as suas cheminés esguias, que vomitam rolos de fumo negro. Ainda assim 

o panorama variado, que se disfructa do alto d'estas ruínas, é um dos mais bellos do Norte 



NORMANDIA E BRETANHA 

da Fmnça. Quasi tão for

mosa tambem e a vista que 

se toma do alto d'um monte fronteiro, 

cujo nome, allusivo a uma lenda local, 

é o de Monte dos Dois Amantes: em toda a volta, 

abraçam-se com o olhar os valles do Sena, Eure e 

Andelle, com as cidades de Louviers e Elbeuf e um 

sem numero de pontes, castellos, matas, aldeias e 

JJ1oute S. Migue., Norma11dia 

I I 

r;' 

granjas. Junto" a Andelys, fica Villiers, pequena povoação, illustre por ter sido o berço 

o 
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do grande pintor francez do seculo xvn, Nicolau Poussin. Quanto aos << Dois Amantes>> 

do monte a que deram nome, se são populares na tr~dição local, são, na historia, não 

menos obscuros. A lenda local falia, é verdade, de Maria . de França, celebre poetisa 

Normanda do seculo XIII; mas Maria de França, se nasceu, como se suppõe, na 

Normandia, passou a vida em Inglaterra na · côrte dos Plantagenets, e não pode, por 

conseguinte, ser a heroína das aventuras romanescas, que a lenda attribue aos << Dois 

Amantes ». Mas as lendas poeticas nascem e prosperam perfeitamente, sem se encommo

darem com as exigencias meticulosas da historia. E fazem bem, porque a historia é, como a 

realidade, secca e triste: só a livre fantasia, voando doidame1~te pelos espaços do Ideal, 

entrevê e as vezes abraça a verdadeira belleza. Mas deixemos os « Dois Amantes )) mara

vilhosos, envoltos na nevoa doirada da lenda, e prosigamos a nossa excursão. 

Edificações erguidas no alto de montes abruptos e que entestam com as nuvens, como 

a desdenharem a terra que la :fica em baixo, estão pedindo naturalmente o nome do 

Archanjo São Miguel- patrono sagrado dos lagares altos. Ha, por toda a parte, d'estes 
I 

ninhos religiosos perdidos sobre rochedos, todos embeveci dos na contemplação do ceu 

mais proximo e esquecidos da terra : mas a terra é que se não esquece d'elles, ella que os 

contempla de longe como maravilhas e os venera com amor. D'estes sanctuarios erguidos 

entre · nuvens, nenhum em França póde competir, ja em belleza, ja em popularidade, com 

o antigo sanctuario do Monte de São Miguel, na Normandia. Ergue-se o rochedo quasi a 

pique, no meio d'um immenso areal, que mede muitas legoas quadradas. A viagem nem 

sempre é segura. As areias mudam continuamente de situação; e, durante as marés altas, o 

estreito cone de granito, sobre que assenta o castello, :fica inteiramente rodeado de agua, 

sendo alternativamente ilha ou terra-firme, consoante o volver das marés. c< O Monte de São 

Miguel, escreve um viajante, não se pode dizer alto; mas a sua posição isolada no meio do 

mar e o seu cume ponteagudo tornam-no o objecto mais preeminente por toda aquella 

costa: visto a distancia, parece d'uma· altura consideravel. É circumdado na base por uma 

forte muralha, que data dos ultimas seculos da Idade-Media, com torres de espaço em. espaço: 

por cima da mlualh<t erguem-se irregularmente as casas da cidade, que parecem coladas ou 

espalmadas no rochedo e empilhadas umas sobre as outras)). É pois este rochedo, apezar da 

estreiteza da sua base o local d'uma cidade. É verdade que o numero dos habitantes d'esta 

singular cidade não excede 200, e a propria cidade consiste toda n'uma unica rua, rua aldeã, 

tortuosa, estreita e immunda. Possue porém duas hospedarias, aceiadas e commodas, oasis 

salubres no meio d'este esterquilineo medieval. 

Ha boas razões para se suppor que este rochedo, muito antes ainda da introducção 

do Christianis1no n'esta velha terra druidica, era ja um local consagrado a praticas reli

gwsas. 

O Paganismo precedeu aqm, como em tantos outros sanctuarios famosos, os ritos e 
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doutrinas dos primeiros monges. Mais tarde, talvez nos começos do seculo VIII, Santo · 

Auberto, bispo de Avranches, fundou no alto d'este rochedo granítico um mosteiro Bene

dictino. O mosteiro, protegido pela devoção ou pela política de Rollo e dos outros Duques 

.de Normandia, floresceu e tornou-se importante; tão importante, que já no seculo xr o 

encontrâmos contribuindo com um_ troço ·consideravel de homens de armas para engrossar 

as forças com que Guilherme o Bastardo se dispunha a invadir a Inglaterra. No seculo xu e 
grande a sua reputação, como um dos primeiros centros do saber no Occidente : presidia a 

este movimento de estudos Roberto de Farigny, seu abbade, theologo subtil. Esta douta tra

dição subsistia ainda por muitos annos depois da morte do abbade. Na contenda secular 

entre os Duques de Normandia, tornados Reis de Inglaterra, e os seus suzeranos, os Reis 

Vista de Dol 

da França, o Monte de São Miguel repr~senta um papel consideravel, como fortaleza e ponto 

estrategico de primeira ordem. Cercado por duas vezes, em I4I7 e I423, manteve-se sempre 

inexpugnavel. A Ordem · de São Miguel, fundada por Luiz XI, tinha aqui a sua séde. 

Durante seculos, foi este sanctuario objecto de uma das romarias mais concorridas e mais 

brilhantes de toda a França: e não era raro verem-se confundidos na multidão, encostado:, 

ao bordão de peregrino, romeiros de sangue e nome real. A Revolução de I 7 9 3 f e~ cessar 

estas romarias: a fortaleza monastica foi transformada n'uma prizão, onde jazeram, espe

rando a morte, centenares de padres, chamados refractarios, por se negarem a · prestar obe

diencia as leis da Convenção sobre a Constituição civil do Clero. 

Entra-se no ·Monte de São Miguel por trez portas, que se transpõein úma depois da 
I 

outra: a ultima, que dá accesso a fortaleza propriamente dita, está a meia altura da encosta e 

é flanqueada por dois torreões, que datam de I 2 57. Do ·mesmo seculo, ainda que um pouco 
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.anterior, é o convento, chamado popularmente cc La Merveille )) , nome justificado pela 

grandeza do edificio, que mede 246 pés de comprimento, sobre 108 de altura. Compõe-se o 

.edificio de trez andares, n'uma se ri e de cryptas abobadadas: por cim.a de tudo, estende-se 

um elegantissimo. claustro, no melhor estylo do seculo xm. Os intervallos dos arcos, 

levemente ponteagudos, são occupados por uma maravilhosa creação de folhagens, rama

das, flores e grinaldas, que, em variedade de fantasia e delicadeza de execução, di:fficilmente 

se enco11trara igualada em qualquer outra parte. As columnas de granito, finas e auosas, 

Casas antigas em Do! 

tem .capiteis muito simples, em forma de calix, com um abaco circular. Os arcos, com os 

seus ornatos, e os ornatos da cornija que corre acima â.e tudo, são de calcareo brando: mas 

o resto é tudo granito, columnas, abobadas e muros, como se o ~dificio fôsse uma prolon

gação do rochedo granítico, sobre que assenta, e que ainda se enterra profundamente sob as 

areias de Cancale. A igreja conventual, que corôa este grupo sir:tgular de cons-trucções 

naturaes e artificiaes, pertence aos seculos xn e xv. O estylo mais antigo, que caracterisa a 

nave normanda, é simples e pesado, e quasi ermo de ornamentação, que apenas escassamente 

apparece nos capiteis. Não pode ser posterior a 1 140. O côro é no estylo gothico florido dos 

fins do seculo xv e começo do XVI: os arcos assentam nas columnas immediatamente, sem 
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intervenção de capiteis. Por baixo do côro, um circulo de pilastras curtas e grossas, quas1 

encostadas umas as outras, com uma ao centro, forma uma crypta de aspecto mui curioso. 

Reparos e concertos, que o tempo e incendios frequen~es tornaram necessarios, tem sido 

feitos, n'estes ultimas annos com cuidado e discrição. A vista que se goza do alto da igreja, 

a uma altura de mais de 400 pés acima das areias na base do Monte, é esplendida, e não o 

Sai11t kfalo vista da p1·aia .;, 

é menos o aspecto pittoresco dos innumeros corucheus e botareus, mesmo aos pés do 

espectador. O panorama inclue os rochedos de Cancale, na costa bretã, as ilhas do Canal e a 

cidade de Avranches, com o rochedo fronteiro de Tombeleine. 

Doi, na Bretanha, outr'ora séde episcopal, possue uma Cathedral sombria e grandiosa, 

no estylo ogival mais antigo, excepto os porticos, que são relativamente modernos. Um 

d'estes, o que da accesso á nave pelo lado do Sul, tem esculpturas en_talhadas em pedra 

calcarea branda', que fazem lembrar o trabalho admiravel que caracterisa os claustros do 
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Monte de São Miguel. A frontaria da cathedral, toda de granito, tem um aspecto antigo e 

grave, ou antes severo. Encontram-se n'esta cidadesinha obscura curiosos exemplares de 

architectura romanesca, como por exemplo, o notavel edi:ficio chamado« Maison des Plaids)), 

e IJ.as proprias construcções vulgares e domesticas, e frequente deparar-se com bons modelos 

do estylo gothico antjgo: taes são os pilares de granito lavrado d'aquellas c;uiosas arcadas, 

que se estendem debaixo de algm~as casas. As antigas muralhas e fortificações de Doi 

subsistem em grande parte, assim como subsistem vestígios do fosso, que n'outro tempo 

rodeava a cidade. Uma parte d'esse fosso foi entulhado e transformado n'um terraço, que 

serve de passeio e d'onde se alcança uma vista agradavel do monte 'Dol. Este rochedo isolado 

foi ha muitos milhares de annos, ou melhor de seculos, segundo todas as probabilidades 

que a inducção geologica autorisa, uma ilha no meio do mar, em vez de se erguer, como 

hoje o vemos, no meio d'uma planície arenosa. Com a sua igreja monumental, com as suas 

casas e moinhos de vento, espalhados irregularmente pela encosta, fórma, de qualquer lado ' 

que se encare, um agradavel contraste corri a monotonia da planicie arida, que o rodeia. Em 

Dol, esta-se apenas a dois passos da Norm:mdia, e ja o typo bretão domina completamente. 

A ultima povoação normanda, que atravessamos, foi Pontorson, situada no meio d'uma 

amena região, farta e bem regada, onde as mattas e os terrenos lavrados alternam graciosa

mente. Por toda a parte aguas correntes e arvores vergando com o pezo dos frutos. Chega-se 

a Doi e conhece-se immediatamente que se entrou na dura e arida Bretanha. Desde o 1,110nte 

ate ao mar, estende-se um terreno baixo e alagadiço cuja reputação quanto a salubridade, é 

muito duvidosa. O viajante, ainda o mais artista, paga aqui distraidamente e á pressa o seu 

tributo de admiração á velha cidade pittoresca e aos costumes primitivos da sua popuhição, 

aferradamente bretã: aguilhoa-o o desejo de deixar esta região pouco menos de desolada, e 

e com um suspiro de alivio que lança um ultimo olhar áquelles muros pesados de granito, 

mal caiados de branco e ornados com esculpturas cinco e seis vezes seculares. 

Para Saint-Malo pó de tomar-s·e o caminho de ferro, que nos leva a todos, ou a quasi 

todos os si tios dignos de serem vistos, que encontraríamos seguindo a estrada antiga. Pelo 

caminho de ferro, são apenas quarenta minutos de viagem de Doi a Saint-Malo, ou, mais 

propriamente, de Saint-Servan a estação chamada de Saint-Malo, mas que ainda fica a 

alguma distancia d'esta cidade. O caminho é todo beira-mar, e os usos <!los pescadores, por 

toda aquella costa, são curiosos e originaes. Saint-Malo, outr'ora ninho de .corsarios deste

midos, nas guerras entre a França e a Inglaterra, nos seculos xvn e XVIII e ainda no começo 

do seculo actual, patria de Duguay-Trouin e do terrível Surcouf, e hoje uma cidade de banhos 

de mar, e não das mais elegantes e animadas. N'isto contrasta com as suas ruidosas, vis

tosas e estouvadas visinhas, Deauville, Fecamp e Trouville. Esta ultima empunha, quasi 

indisputaqamente, entre as suas loucas irmãs, o sceptro adornado de guizos· da folia 

elegante. Segundo a phrase do Guia-Conty « Tr~uville é um extracto concentrado de Paris: 
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a sua vida é uma festa e essa festa é uma masc~rada )). Um viajante contemporaneo acres

centa: cc só sobre os costwnes de banho, podia bem escrever-se um livro: ha o costume Mephis-
' 

topheles, ha o arlequim, a lagosta, a aranha, o gafanhoto: todas as fórmas, todas as côres, 

todas as fantasias. Não menos singulares do que estes vestuarios excentricos são as pessoas 

que os trazem, e mais singulares por certo acharíamos ainda, se fossemos inquirir, as fontes 

de que se alimenta o luxo extravagante d'esta mascarada)). Isto é Trouville, a praia elegante 

( d'uma certa elegancia cbiffonnée), es pecie de prolongamento estival e marítimo do cc Boule-

Castello sobre o Rance 

vard dos Italianos)) e dos cc Cam

pos Elyseos )) : e assim como não 

ha senão um (( Boulevard dos Ita

lianos>> e uns (( Campos Elyseos )) 

assim não ha senão um só Trouville. Ja são d'outro modo Dieppe, Cherbourg, Graville: 

é d'outro modo inteiramente Saint-Malo. Mais d'uma vez se tem chamado a esta velha 

cidade fortificada a Cadiz franceza. Com effeito, primitivamente Saint-Malo era uma ilha, 

e só em tempos recentes passou a fazer parté da terra-firme, sendo a ella ligada artifi

cialmente por um grande paredão, obra notavel no seu genero, -chamado L e Sillon, 

e que fórma o porto. ·Como não havia meio de alargar os limites naturaes da cidade, isto é, 

da ilha d'Aron, sobre que a cidade está .situada, a necessidade impoz á architectura local 

a altura desmarcada das edificaçõe?. É n'isto, especialmente, que Sa,int-Malo faz lembrar 
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Cadiz. N'uma como na outra, as casas são torres, erguendo-se preCipltosamente andar 

sobre andar, dos dois lados das ruas, antes viellas, estreitas e tortuosas. Muralhas 

e fortificações rodeam completamente a ilha, e e este passeio circular muito favorito de 

todos os viajantes. D'uma cidade ·tão antiga podia esperar-se mais, quanto a edificios 

publicas interessantes. A cathedral foi restaurada em tempos recentes, e e lastima que o fosse, 

pela maneira inintellig~nte e pretenciosa por que o fizeram. O aperto da cidade insular 

favoreceu naturalmente o desenvolvimento do sübúrbio na terra-firme, Saint-Servan, que· e 

Châteaze de Combourg 

hoje uma cidade maior do que Saint-Malo. Quem quizer demorar-se ficará mais agradavel

mente do que em qualquer das duas cidades irmãs,· na graciosa povoação de Dinard~ do 

outro lado da ria do Rance. Ha vapores diarios, que navegam rio acima, e para o apreciador 

do pittoresco é esta a melhor maneira de seguir da · costa para o interior da Bretanha. O 

Rance é um rio pequeno, mas a paisagem das suas margens pode, sem exageração, dizer-se · 

encantadora. A ponte de Dinan é o ponto extremo aond'e chega o vapor de Saint-Malo. 

Está-se assim, em trez horas, na régião mais formosa da Bretartha-tr_ez horas, que pare

cerão sempre curtas a um viajante de gosto. Entre Saint-Malo e Rennes o trajecto mais 

curto é o do caminho de ferro: mas se o touriste preferir essa linha recta e monotona, por 
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Paüo posterior d'ttma casa de Vitré 

2I 

amor da commodidade ou 

da rapidez, á linha sinuosa e 

pittoresca do vali e do Rançe, 

merecerá, por tal delicto, 

que o confundam eterna

mente com os co1nmis-'voya

geurs e os negociantes de 

gado gordo. Longe d'aqui 

o vulgo profano dos via- · 

jantes apressados, absorvi

dos em meditações com

merciaes, e fazendo calculas 

e contas de regra-de-trez 

diante das mais saudosas 

ruinas d'um passado nobre . 
e poetico! Longe tambem a 

turba vuJgar e ruidosa dos 

viajantes do domingo, tri

vialmente alegres, como 

caixeiros em dia santo, que 

transportam para o mew 

(1 

.. .. . 
" 
"' 
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da placida natureza as phisionomias prasenteiramente lorpas e os gestos pretenciosos dos 

frequentadores de botequins e cervejarias! O Rance fez-se exclusivamente para os verdadeiros 

artistas, para os espíritos poeticos. Entre Dinard e Dinan succedem-se, sem interrupção, as 

vistas mais encantadoras : só por si, este curto trajecto de meia duzia de legoas dava para 

encher, e sumptuosamente, o album d'um artista. O rio é largo; o que faz com que, apezar 

dos alcantis que orlam as margens, não falte ao panorama aquelle elemento essencial de toda 

a boa pintura: a perspectiva. Se o viajante, alem de artista, fôr solido .e bom caminheiro ( van

tagem que lhe desejamos do coração) em tal caso aconselha-se-lhe que desembarque no 
' 

sitio chamado L'Ecluse, e que faça a pé o resto do caminho. É conselho que nos ·ha-de 

agradecer. 

O facto de haver caminho de ferro entre dois pontos não é razão sufficiente para que se 

tome necessariamente ~caminhá de ferro. É o caso com Dinan. Para o touriste, que se dirige 

da costa para esta cidade, não ha senão dois caminhos admissíveis: ou o rio, ou a e'strada 

antiga, em grande parte marginal. São ambos lindos; mas ainda. assim, o rio é, em geral, 

preferível á estrada, a não ser um pouco antes de se chegar a Dinan, onde o rio estreita e a 

estrada, que dá uma volta, segue por uma região aberta, com largos horizontes. São bellos, 

quasi sem excepção, todos estes rios que nascem nas« Côtes-du-Nord )) -os legendarios 

Montes Armoricanos, ainda hoje quasi tão desconhecidos como no tempo de Cesar, o que é 

de pasmar, ficando a pouco mais de duas horas de caminho de regiões populosas e commer

ciaes. Como os montes, de que são filhos, estes rios bretões conservam muito do mysterio 

antigo, que os envolvia; o commum dos touristes não os .visita, porque os não conhece, e 

podem dizer-se, no ponto de vista artístico, por explorar. Para o viajante, que mira á novi

dade, á originalidade, isto cónstitue um merecimento excepcional. Mas a Bretánha é toda 

ella, mais ou menos, uma terra incognita, no meio do paiz mais visto e conhecido do 

mundo. 

Estes irmãos Armoricanos são, além do Rance, o Ille-et-Vilaine, que juntos dão o 

nome a este departamento da França Septentrional, e o Trieu, o Guer e o Aulne, todos elles 

de medíocre importancia para o negociante, mas altamente interessantes para o pintor. O 

Rance, que é o principal, nasce na vertente Sueste d'aquellas montanhas, as Côtes-du-Nord, 

que, correndo de Leste a Oeste, dividem em duas partes proximamente eguaes o depm-tamento 

de Ille-et-Vilaine. Inclinando-se de Sueste para Nordeste, passa por Saint-Jouan-de-l'Isle, 
I 

depois por Evran, até que, tendo chegado a Dinan, adquire já amplitude e poder bastantes 

para sustentar embarcações tão respeitaveis, como o vapor da c;rreira de Saint-Malo, e levai

os indolentemente atravez d'uma successão de desfiladeiros e precipícios, de aspecto o mais 

pittoresco. Difficilmente se encontrará em toda a Bretanha, uma vista rpais alegre do que a 

que repentinamente se descobre, quando, do alto do tombadilho do vapor, Dinan nos appa

rece· ao longe. Coroando u1n monte de granito escarpado a ponto que não se concebe, á·vista, 
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como as casas se não despenham pela encosta alcantilada, o que ajunta ao aspecto pittoresco 

o que quer que é de maravilhoso, assim apparece esta incomparavel cidadesinha. Os viajantes 

que chegam a Dinan, tendo vindo pela estrada real, atravessam o valle do Rance sobre um 

viaducto de granito, cujos alicerces foram lançados nos primeiros annos do reinado de Luiz 

Philippe, mas só terminado em r852. Muito se póde dizer contra o mau e:ffeito, no ponto de 

vista artístico, d'aquelles arcos esguios no meio da paisagem, com que destoam realmente. É 

certo porém que muito ganhou a commodidade com a construcção d'aquella ponte, aliás 

deselegante. Antes d'ella existir, os viajantes, que vinham por terra de Saint-Malo para 

Dinan, tinham de subir a pé toda a altura da alcantilada costa: agora, é atravessar a ponte e 

está-se na cidade. Os arcos centraes d'esta alterosa construcção apoiam-se em pilares, que se 

erguem qo pés acima do rio, em cujo leito assentam . O que se ganhou em commodidade 

perdeu-se em pittoresco, como quasi sempre succede n'este pobre globo, onde o confortable e a 

belleza andam desde o começo, em guerra aberta. Outr'ora- nos bons tempos pittorescos 

e c~nçativos - quem vinha de Saint-Malo entrava em Dinan, depois de atravessar a ponte 

vdha e de transpor uma porta não menos velha, de gothico lavor, pela rua de J erzaal, verda

deiro despenhadeiro, onde só a pé se podia transitar, e ainda assim quasi com tanto risco 

como n'uma ascenção ao Monte Branco. Em compensação a vista era admiravel. A cada 

passo que se dava, alargava-se o horizonte, descobriam-se perspectivas novas, não só nos 

arredores, mas na propria cidade, que como todas as que são construídas sobre montes, 

teem ém si mesmas um panorama. Mas a melhor vista de Dinan l1a-de, ainda assim, ser 

tomada fóra da cidade, na margem opposta, d'alguma das eminencias por detraz do 

Hospício dos Alienados. Vêem-se d'ahi, na melhor perspectiva, não só as vetustas torres e 

campanarios de Dinan, mas ainda um bom tracto de terrenq, e bem característico, no 

aspecto, da terra bretã: terra singular, cortada e recortada, corri.o um labyrintho~ por uma 

multidão de caminhos profundos, como fóssos, tortuosos e que parecem sem sabida. 

Á vista d'esta configuração do terreno, que se diria moldado para emboscadas, compre

hende-se perfeitamente como bandos mal armado!:> e indisciplinados de Chouans podéram 

por tanto tempo pôr em cheque os exercitas compactos e aguerridos da Republica. 

Entre as velhas edificações de Dinan, nenhuma irnpressiona tanto o expectador como o 

Castello, com o seu aspecto maciço e inabalavel, mesmo na beira d'um despenhadeiro e, por 

assim dizer, na beira tambem da alcantilada cidade. Aqui, o heroe antigo, cuja memoria anda 

associada a estas_ pedras musgosas, é o atrevido e aventuroso bretão, o chefe das« Grandes 

Companhias)) cavalleiro e condottiere, como todo o genuíno heroe da romanesca Bretanha~ 

Bertrand Duguesclin. Este castello defendeu-o elle, contra os temidos archeiros do Duque de 

Lancaster, em I 3 89. Foi aqui tambem, n'esta mesma praça, a que deu o seu nome e onde 

hoje se ergue a sua estatua, que o impetuoso bretão, renovando as proezas favoritas dos 

antigos gaulezes, venceu, em comba_te singular, um famoso cavalleiro inglez, Thomaz de 

., . 
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Canterbury. O coração de Bertra~d Duguesclin foi depositado na igreja de São Domingos, 

mais tarde arrasada: mas uma lapida, encontrada entre as ruinas, e onde se lia que debaixo 

d'ella repousava aquella preciosa relíquia, foi transportada para a igreja de São Salvador, 

onde hoje se encontra. O corpo de Duguesclin foi sepultado em Saint-Denis, entre os 

tumulos dos reis. Mas a tormenta da Revolução passou por ali e dispersou, com as cinzas 

dos reis, as do valente cavalleiro a quem 

um d'elles deveu a · coroa. Muralhas da 

cidade, bastiões, torres, antigas casas his,

toricas, tudo quanto" em Dinan tem o 

cunl~o genuino medieval é digno de es

tudo e admiração. Na rue de la Croix 

mostra -se uma casa em que, segundo a 

tradição, habitou Duguesclin; e na rue 

Cháteatt dtt Vitré 

' , 
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Ribeira d~ Vitré 

de la Vieille Poissonnerie, vêem-se casas velhas de mais de cinco seculos, uma d'ellas conser

vando ainda uma inscripção com a ·data de q66, em quanto outras ao lado, até onde. se 

póde conjecturar pelo aspecto, pare,cem ainda mais antigas. 
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Combourg, que nos fica agora á direita, celebre pelas suas grandes feiras de gado e 

onde Rosa Bonheur deve ter estudado o assumpto de mais de um dos seus quadros, 

tem no seu « Château )) um d'esses raros palacios acastellados da Bretanha que ainda duram 

em perfeito estado de conservação. O Château de Combourg, com as suas gallerias 

de pedra e as suas setteiras, tem muito d'uma fortificação e concebe-se que, outr'ora, 

podesse resistir a um cerco. É um edificio quadrangular, com uma torre em cada 

angulo. Pertencia primitivamente á família Duras; ma1s tarde, no seculo passado, 

ve1o a ser propriedade dos Chateaubriand. Passou aqm a infancia o romanesco 

e melancholico autor do Renato e do Genio do Christianismo : mostra-se aos viajantes 

o seu quarto de estudo, que se conserva como elle o deixou. Para todos aquelles 

que avaliam quanto a cultura intellectual da Europa deve á litteratura franceza, é 

um dos grandes attractivos d'estes velhos palacios bretões e normandos a lembrança 

de que tantos d'entre elles foram o berço de escriptores illustres. Perto de Vitre, para 

onde n0s dirigimos agora, encontra-se ó « Château des Rochers >>, que foi por tanto 

tempo residencia de Madame de Sevigne. O castello de Vitre, esse, tem um caracter 

mais feudal, e outra tambem é a sua 'importancia historica: castello e cidade constituem 

uma imponente e melancholica reliquia da Idade-Media. Quatro seculos de existencia 

tormentosa pouco damnificaram as solidas muralhas e as torres com ameias e setteiras 

do castello de Vitré: o baluarte dos Senhores de la Tremouille é ainda bastante forte para 

poder servir de prisão. N'um dos pateos, encontra-se um objecto curioso, de feição em 

pm1e gothica em parte italiana, cuja destinação primeira se ignora, parecendo talvez ter 

servido de .eulpito, ao tempo em que os La Tremouille se fizeram calvinistas. Augmenta a 

incerteza esta inscripção latiná, que lhe corre em volta do elegante róstro: « Post tenebras,. 

lux >>, que tanto póde ser allusiva á velha pretensão ao throno de Napoles sustentada por 

aquelles ambiciosos fidalg9s, como ter uma significação religiosa e alludir ás esperanças de 

triumpho da seita protestante. A igreja de ,Notre Dame é insignificante, como exemplar 

architectonico : pertence ao período de decadencia do estylo ogival, e só· merece menção por 

causa dos notaveis esmaltes de Limoges que contém. No adro da igreja ha um pulpito de 

pedra: estes pulpitos ao ar livre são muito communs nas igrejas da Idade-Media, época em 
I 

que a vida religiosa absorvia quasi por completo a vida civil, e em qll1.e por conseguil'lte o 

pulpito era tambem uma tribuna politica, erguida diante das multidões. 

Falia-se muito da immundicie propria de certas povoações meridionaes, na Hespanha, 

na ~icilia, em Portugal : mas a verdadeira immundicie esqualida, que não é disfarÇada pelo 

clima, pela intensidade da luz, a immundicie triste e suffocante do Norte nevoento, encon

tra-se n'esta terra selvagem da Bretanha. Vitré é d'isto exemplar acabado.; o que não impede 

que seja, ao mesmo tempo, um dos pontos em que o viajante encontra, não alterados ainda, 

os usos e costumes tão pittorescos da velha província Armoricana. Ha n'elles o que quer que 
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é de selvagem, mas não sem uma certa nobreza rude e simples: os homens trajam habi

tualmente vestidos de pelles, o que lhes dá um aspecto selvatico, mas original. A medida 

que nos approximâmos dos confins do Finistere, mais pronunciados encontrâmos estas 

feições peculiares das populações celticas, porventura as mais antigas, sen.ão as aborígenes 

da Europa. Com as suas feições duras, o seu ar taciturno, os seus longos cabellos e os seus , 

fatos escuros, o bretão parece com effeito o homem d'uma outra raça, d'uma raça primitiva, 

e o seu aspecto como que confirma as hypotheses dos eruditos, que fazem d'elle o represen- . 

tante de populações aborígenes. A região em que nos achâmos póde dizer-se o centro da-Baixa 

Bretanha, isto é, da Bretanha por· excellencia, a antiga Armorica, a cc Bretagne bretonnante )) 

como lhe chamam com desprezo os francezes, que nunca se entenderam bem com esta gente 

esquiva. Não exageraremos, se dissermos que em parte alguma da Europa reinam tão com

pletamente a superstição e a ignorancia. Ploermel, Plouaret, Mouconteur, e outras povoações 

que ficam entre R'ennes e Brest, são celebres pelas suas romarias, a que chamam Pardons, 

e que por muitos lados fazem lembrar os Kirclnuei-r da Allemanha do Sul e as Kennes 

flamengas, tendo com tudo uma feição local e bretã, que as distingue. N'estas festas populares, 

misturam-se o Christianismo e o Paganismo da maneira a mais original, e ingenuamente, 

corno succede com todas as usanças populares, em que os ritos novos se sobr~põem aos 

antigos, alteral).do-os mais ou menos, mas sem os obliterar. É assim que nada póde dar uma 

idêa mais approximada das antigas danças pagans, das Saturnaes romanas, por exemplo, do 

que a famosa ronde que volteia dias inteiros vertiginosamente n'estes arraiaes bretões. E 

todavia a Bretapha é conhecidamente uma das terras mais catholid.s do mundo. É que o 

Christianismo encontrou ali cultos e ritos locaes antiquissimos e por assim dizer invete

rados, como tudo o que uma raça traz desde o berço, e contentou-se com os transformar, ou ' 

adaptar, ou absorver, sem os extirpar. Se este phenomeno se observa na Bretanha mais 

salientemente do que em muitos outros paizes, é porque a velha Armorica é um d'estes raros 

cantos do mundo onde a raça primitiva, se conservou relativamente mais isolada, e por 

conseguinte, mais pura, ~dherindo por isso com uma tenacidade partic{Ilar a toçlas as suas 

tradições e usanças antigas. Mas este assumpto, embora interessantissimo, levar-nos-hia 

muito longe. 

Ploermel goza d'uma celebridade europêa, graças á opera de Meyer~eer, que popularisou 

o s-eu pardon e os costumes pittorescos de que elle é como centro. Dinorah e a sua cabra são 

personagens familiares a toda a gente que frequenta theatros lyricos, na Europa ou na Ame

rica. Entretanto (e perd.õe-nos o grande maestro a ousadia d'esta preferencia) Plouaret parece

nos ainda mais pittoresca do que Ploermel, e o pm-don de Plouaret sobrelevar ao de Ploermel 

,em tudo quanto se diz p-rimitivo, typico, original, n~uma palavra, <::aracteristicamente bretão. 

É verdade que poucos viajantes, ainda os mais artistas, se podem gabar de ter visitado Ploua

ret: não ha ali coisa que faça lembrar sequer a sombra d'uma hospedaria, e é necessario uma 

' . 
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especie rara de heroismo para a ?ente se arriscar, só por amor do piÚoresco, a passar a noite 

n'um corral, em companhia d'uma junta de bois, varias ovelhas e um porco! 

Quimper, capital do departamento do Finistere, conserva ainda em grande ,parte, as mu-

~--~= - -:.::~-~ -
-e------.: -- -~-~~~ 

Sahida da missa, P loum-et 

ralhas e torres, que a cingiam na Idade-Media, e cujos restos ainda hoje a denunci; m como 
' 

uma das antigas praças fortes da província. A cathedral é magestosa: e a maneira por que foi 

recentemente restaurada; e quasi se póde dizer reedificada, faz honra ao architecto a quem tão 

delicada missão foi in.cumbida, o Sr. Viollet le Duc, um dos mais capazes que n'este seculo 

teve a França, artista em quem urqa rara erudição alimentava em véz de su:ffocar o genio. 
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Quimper, ligada pelo seu caminho de ferro a todos os grapdes centros, e que tem 

conseguido modernisa:r-se sem se vulgarisar, é um dos 'pontos da Bretanha mais visitados 

pelos viajantes. E com razão, porque a velha cidade conserva ainda um grande caracter pitto

resco, sobretudo nos ' bairros mais antigos: e bastam alguns passeios na cidade e algumas 

excursões nos arredores, quer seguindo a costa, quer pelo interior, para se adquirir um 

conhecimento muito sufficiente dos usos e costumes populares da Bretanha. Póde dizer-se 

affoitamente, que, tanto pela cidade em si como pelos arre.dores, Quimper representa o 

melhor typo bretão, assim como é o cenrro de quanto ha de melhor no Finistére. 

Foi Pierre de Dreux, bispo e cavalleiro, quem fortificou Quimpér : e o curioso; que 

considerar esta cidade, conhecedor da sua hjstoria, maravilhar-se-ha notando quanto ainda 

hoje ella conserva aquelle duplo caracter, militar e ecclesiastico, que lhe imprimia o valente 

prelado. O seu Campo de Marte, na baixa d'uma collina arborisada, na margem esquerda do 

rio Odet, é dominado, da outra margem, pelo edi:ficio da Prefeitura. A cathedral é espaçosa e 

póde considerar-se um bom exemplar do estylo gothico, no seu ultimo periodo, tendo sido 

começada no anno de 1424. A altura das abobadas é extraordinaria, e o triforio audacioso e 

bem proporcionado. A capella-mór é em forma de polygono. A igreja tem. duas naves 

lateraes, com suas capellas, e o côro é notavel pela sua posição irregular, formando um 

angulo com a nave, no sentido do Nordeste. As duas torres, com seus corucheus, foram 

reedi:ficadas, em tempos recentes, pelo illustre architecto moderno, de quem já acima 

fallámos, sendo a despeza feita toda com o producto d'uma subscripção popular. Não conhe

cemos outro exemplo d'úm grande edi:ficio assim levantado com o producto d'uma subs

cripção de vintens e dez reis. Os dias de mercado, que são os sabbados, são, em Quiniper, 

os dias interessantes por excellencia para o viajante, por causa da multidão de gente do 

campo que en:tão concorre á cidade. Nada porém iguala o espectaculo das famosas 

romarias, ou pa-rdons, de que já fallámos, e que são aqui muito frequentes. 

Em Quimper termina a nossa excursão pela selvagem e poetica Bretanha, um dos 

ultimos baluartes da velha raça celtica. Pobre raça celtica, destinada como todas as raças 

puras, e por isso pouco amoldaveis i uma civilisação que todos os dias muda de aspecto, a 

ser submergida pela grande maré das raÇas malleaveis, transformaveis, progressivas, mas por 

isso mesmo vulgares e destituídas de caracter pittoresco. Os defeitos do caracter bretão são 

as suas mesmas qualidades, a sua originalidade muito accentuada, gue o condemna ao 

isolamento e, com o andar do tempo, á morte. Fatal condição do progresso humano! Sera 

pois uma léi da natureza que cada passo no caminho dos melhoramentos sociaes e do aper

feiçoamento intellectual tenha de ser comprado á custa d'um abaixamento do nível moral 

e poetico, da originalidade e do verdadeiro genio? Pungente reflexão, que involve um 

grande problema p hilosophico! 



CASAS NOBRES INGLEZAS 

pARA as pessoas que passaram quinze dias em 

Londres, de caminho para qualquer outra parte, 

ou a tratar dos seus negocias, no meio do rebuliço 

brutal da City ou do Strand, acotovelados, atropela

dos, enlameados e cheios de carvão de pedra até aos olhos; para as pessoas, tambem, 

que só conhecem a Inglaterra pelo que ouviram dizer áquelles lastimosos viajantes, e 

para quem tal palavra vem logo acompanhada das idéas de nevoeiro, mast-beaf sangrento 

e encontrões; para todas estas pessoas, soará pouco menos de paradoxo, e até de heresia, 

ouvirem dizer que a Inglaterra é, um dos paizes classicos do pittoresco! E todavia 
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assim é. Em primeiro logar, a Inglaterra não é Londres, Liverpool, Manches ter, um formi

gueiro negro e gigantesco, no meio d'um nevoeiro eterno. Por muito que isto pareça 

singular, inaudito, é necessario dizer-se: em Inglaterra ha campo, verdadeiro campo, com 

casaes, prados, aguas correntes, gado que muje e bala, arvoredo, flores, cantos de aves e 

risos de crianças por entre as sebes :flotidas. Pot signal que é até este campo inglez (persi

gne-se com horror o autor da Lua de LondTesl) um dos mais viçosos, mais rescendentes, 

mais suaves, com a verdura tenra das suas relvas sempre humidas, com a nobreza placida 

dos . seus grupos de arvores seculares,. sob as quaes ruminam pacificamente as famosas 

vaccas leiteiras, e que deixam entrever, a distancia, o campanario d'uma igreja neo-gothica, 

ou as persi.at;.as . verdes d'um cottage simples e aceiado, com as suas trepadeiras aos cantos 

do muro .• udo ist0; que parece um paradoxo audacioso, e· a verdade simples e pura. Em 

segundo logar, a Inglaterra é, por excellencia, uma terra monumental. E ha boas razões 
' ' 

para que o seja. Uma longa tradição, e tradição ecclesiastica e aristocratica, uma larga vida 

historica, agitada sim, mas não desordenada, antes poderosa na sua turbulencia, corno o 

crescimento d'um gigante, eis ahi . a causa ou a condição d'essa abundancia de monumen

tos, e monumentos todos d'um certo caracter, ligados entre si por um traço physipnomico 

commum, que cobrem o velho solo britanico. O político humanitario pode deplorar este 

facto, mas não o pode negar : so os paizes, em que classes privilegiadas, senhoras do poder 

e da riqueza, dispõem não so de recursos c~nsideraveis, mas sobre tudo da inspiração que 

nada pode supprir, d'uma idéa tradicional, consubstanciada com a vida nacional, de que 

essas classes são os naturaes interpretes - so esses paizes offerecem as condições neces

sarias para um amplo desenvolvimento das artes monumentaes. 

Um illustre viájante, que é tambem um artista de merito, escreveu sobre a Inglaterra 

uma pagina, que merece ser transcripta. cc Comparada com os outros paizes da Europa, diz 

el:e; é a Inglaterra eminentemente aquelle em que mais abundam os monumentos .de alta 

significação historica, que estabelecem uma communicação continua entre os varias perío

dos da sua civilisação, e por conseguinte entre o presente e . o passado mais remoto. Os 

duques e condes, que exerciam o mahdo sob a suzerania dos reis, e as grandes familias, que, 

em recompensa dos serviços de seus fundadores, receberam doações de territorios e títulos 
' I , 

correspondentes, espalhavam-se por todos os districtos das Ilhas Britannicas, e ahi se estabe-

leceram d'uma maneira pe~m~nente. O castello r~queiro transformou-se, a pouco e pouco, 

no solar acastellado, assim como a dynastia brilhante dos Tudors succedeu a rude dynastia,· 

exclusivamente guerreira,, dos Plantagenets. A fortaleza dos conquistadores, sem mudar 

absolutamente de caracter, adquirio, com o suavisar;-se dos tempos e dos costumes, o 

esplendor do palacio aristocratico. Cada um d'esses palacios era o solar d'uma família pod~
rosa, na qual a jerarchia fomentava a capacidade do mando, que ordinariamente derivava do 

domínio e do cargo correspondente o seu titulo nobiliario; que· riunca abandonava, no 
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correr d·e muitas gerações, o solar avoengo; que reputava dever glorioso ampliar e embel

lezar o veneravel pala cio, habitação secular 

d'uma dynastia de fidalgos. O viajante, que per

corre este paiz, maravilha-se ao mesmo tempo 

do grande numero e da rara belleza d'estas 

relíquias d'uin pas

sado, que, n'esta 

terra classica do 

H dddo11 Hall, vista do Rto 

-. 
< 

espírito conservador e do respeito pela 

tradição, faz ainda sentir .em tudo, nas 

instituições, nas idéas, nos costumes, o 

seu influxo persistente. Por toda a parte 

se lhe deparam campos de batalha, la

gares consagrados por um interesse his

torico ou poetico, abbadias illustres, 

cathedraes, e os altivos solares das 

grandes famílias, que, pelo valor do 

braço ou o acume da intelligencia, se elevaram aos pnmeuos lagares, e conservando-os 

durante seculos, governaram, comb,ateram e reinaram. >> 

Q .. 
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, 
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Esta pagina, apezar do que tem de enthusiastica, não e exagerada: o ponto de vista 

historico e aristocratico e por tal fórma o dominante em Inglaterra, que se impõe ainda ao 

Paleo e vestibulo de .fladdoh I-ia// 

simples artista, só preoccupado com os effeitos por assim dize'!· scenicos das obras da natureza 

ou dos homens. Mas e tempo de deixarmos estas considerações abstractas, para estudarmos 

I• 
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os factos concretos, isto é, os monumentos. Seja o primeiro um- dos mais conhecidos 

e descriptos e por -ventura o mais pittoresco de todos, Haddon Hall. 

Emergindo do meio do arvoredo, destaca-se o nobre perfil de f:Iaddon, onde sobresae 

a altiva torre da Aguia. As torres e torreõe~, erguendo-se acima da ramagem compacta da 

floresta, ferem a imaginação,-ainda antes de se devisar o corpo do edificio. Mas entremos. 

Eis-nQs no atrio ou pateo, o amplo quadrangulo do mais esplendido palacio acastellado do 

seculo XVI. A parte mais antiga do edificio é anterior ao a11110 de r 4 52; mas o resto, que é 

Sala dos banquetes, Haddon Ha/t 

sem comparação a parte mais importante, pertence todo ao seculo xvr. Entremos pela sala, 

chamada o quarto do capellão, onde se conservam ainda relíquias, como armas e petrechos 

militares, do tempo das guerras civis, no reinado do desditoso Carlos I
0

• A Capella e a Sala 

dos Banquetes pertencem á parte mais antiga do edificio, assim como a Sala de Jantar á 

mais recente. Aquellas teem um caracter grave, e até severo: no seu estylo sobrio e forte 

reflecte-se o espírito da época, ainda feudal, aspera, concentrada nas suas paixões de domi

Bação, tantas vezes violenta,- mas téndo uma nobreza simples, primitiva, que mais tarde se 

ha de transformar sob as influencias, em parte civilisadoras, ' em parte enervadoras, da côrte, 

da monarchia. Então os ursos feudaes, já açamados, hão de aprender a dançar com certa 

graça, e a architectura dos seus castellos, transformados em palacios, ha de ressentir-se 

d'esta grande revolução politica. Como · os donos, os velhos solares, depondo a pesada 

armadura, adornar-se-hão bisarramente, como dizendo na sua linguagem que terminou o 

O e 

o 

o 
" 

a 
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per,iodo dos combates e vai começar o das festas. E as festas não eram ja, como nos rudes 

tempos feudaes, os banquetes ruidosos· e grosseiros, onde os javalis inteiros eram servidos 

em grandes pratos de estanhG>, onde os guerreiros bebiam a cerve.ja ainargosa por taças de 

corno, como no tempo dos vildngs barbaros, e que tantas vezes acabavam em pelejas sangui~ 

noJentas. As festas agora eram outras. Eram saraus brilhantes, como os da côrte de Isabel, 

Porta de Dorothea, Haddon Ha/1 

onde o esplendor das salas, a. riqueza dos vestuarios, o garbo cottezão das maneuas e o 

requintado das conversações estavam dizendo que os selvaticos barões se haviam transfor~ 

mado em aristocracia palaciana. Em vez das armaduras de ferro, ta bardos de seda e veludo; 

em vez da algazarra e as disputas violentas do banquete patriarchal, a musica, as danças e os 

conceitos requebrados da galanteria. Por isso, ao lado da antiga e austera Sala dos ~anquetes, 

ergueu~se a elegante e nobre Galleria dos Festins. É esta, sem contestação, a parte mais 

bella do edificio, visto interiormente. O tecto, de carvalho antigo, é todo lavrado com 



, 

CASAS NOBRES INGLEZAS 37 ' 

primõr inexcedível e com aquella riqueza de fantasia na ornamentação, que caracterisa a 

epoca da Renascença. As janellas, amplas e rasgadas, dão sobre o largo terraço, que illumi

nado em noites de festa, continuava a galleria no meio do arvoredo. Os roux~noes gorge

avam mysteriosos pela matta, em quanto as damas da côrte de Isabel, pelo braço dos 

namorados cavalleiros, lhes escutavam sorrindo os galanteios requebrados, n'aquelle estylo 

precioso e apaixonado dos Sonetos de Shakespeare, o estylo da moda então. A Torre daAguia 

pertence a parte primitiva do edificio. Apezar do seu ar pesado e maciço, não destoa no 

aspecto geral de Haddon Hall, porque, como ja notamos, o proprio d'estes magestósos 

· edificios é a mixtura ou combinação do estylo rude, forte e simples do castello feudal, com 

a architectura elegante e sumptuosa do palacio aristocratico, mixtura que deriva talvez o 

effeito particular, que produz, das impressões e reflexões historicas, que suggere. Com 

effeito, architectonicamente; esta classe de edificios esta muito longe de appresentar aquella 

regularidade e harmonia que dimanam d'um pensamento -unico e synthetico, tal c? mo o 

que preside as grandes obras e as grandes épócas. Mas em compensação, O, seu desenvolvi

mento e, por assim dizer, crescimento fez-se por um processo a que podemos chamar 

organico, por uma just~posição historica, em que cada época concorreu com o seu pensa

mento particular; e como o laço que liga estes pensamentos diversos, é o d'uma evolução 

natural, a harmonia que resulta de tudo isto é como a dos seres vivos, indefinível, fluida., 

irreductivel a uma fórmula ab~tracta e que se sente muito melhor do que se · analysa. 

A todas estas mansões aristocraticas anda ligada uma lenda romantica, que, aos olhos 

do viajante d<?tado de imaginação, envolve aquellas pedras musgosas n'um nevoeiro dia

phano de poesia. Como os proprios edificios a que andam ligadas estas lendas são umas 

vezes rudes e serni-barbaras e faliam só de paixões violentas e l4.nces tragicos, outras vezes, 

aventureiras e cavalheirosas, deixam entrever uma sociedade em que a tragedia se transfor

mou em romance sentimental. A lenda de Haddon Hall é genuinamente romantica, como 

convem a uma lenda contemporanea do autor de Romeu e Julieta. Uma porta estreita e meia 

dissimulada entre a folhagem, que da sobre o Terraço, é conhecida como a porta de Doro

thea. Porquê? E quem era essa Dorothea de romanesca memoria? A filha unica do senhor de 

Haddon em r 56 5, Jorge Vernon, o ultimo representante d'uma longa dynastia baronial. 
. -

Dorothea Vernon, como outra Julieta, amou o filho e representante de outra casa nobre, 

tão nobre como a sua d'ella, a de Belvoir, mas separada da de Haddon por um d'estes odios 

seculares, que cavavam um abysmo entre os membros de duas famílias egualmente orgu

lhosas de seus títulos e preeminencia. Não recuava diante de tão pouco uma contemporanea 

de Maria Stuart. Resolveu fugir. Quando menos podia o pae severo, que a vigiava, suspeitar 

tal resolução, n'uma noite de festa, em que a longa galleria reflectia sobre o parque as suas 

mil luzes, Dorothea, deixando furtivamente as danças, toma por aquella porta mais excusa, 

atravessa o parque cosida com as sombras do arvoredo, e eil-a fóra, caindo nos braços do 
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herdeiro de Belvoir; que a esperava, com um cavallo prompto para a fuga. O vestido de 

Castello de Kemlw01·th 

baile d'essa noite servia, na manhã 

seguinte, de vestido de casamento, 

e um capricho do coração feminino 

desatava d'este modo o nó de 

o di os que, durante seculos, ha.!... 

vi-am apertado as mãos energicas 

de cem cavalleiros. Assim terminou 

a família de Vernon, sendo os 

seus dominios transferidos para a 

casa rival de Belvoir. 

De Haddon Hall para KeÍlil

worth a transição é brusca. D'um 

lado, o esplendor antigo conser

vado e como que tornado mais 

poetico pela suavidade da natureza, 

que o- rodeia, pelas sombras pro

fundas da floresta, que eiwolve o 

nobre edificio n'um oceano de 

verdura : do outro lado solidão, 

abandono e ruinas. Mas como 

quadra bem a solidão com estas 

ruínas! Como solidão e minas estão 

em harmonia em-r{ a histori~ terri-

. . 
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vel, com as tradições tragicas do velho castello de Simão de Montfort! Kenilworth não tem 

. como Haddon, uma lenda romanesca e sentimental a cobrir-lhe, a envolver-lhe, como uma 

hera m:tcia, com a sua verdura suave, as pedras enegrecidas pelos seculos. Com as suas ruínas. 

as peras e descarnadas pelos temporaes de cem invernos, as suas lendas são todas de violencia 

são dramas de ambição, que desfecham em muito sangue : e ainda no seu momento de 

supremo esplendor, quando as suas immensas salas se illuminavatn para receberem uma 

rainha, que visitava com toda a pompa d'uma côrte do seculo XVI, o valido no seu solar princi

pesco, ainda então o genio sinistro de Kenilworth não desenrugava a face tragica, e lá ao 

longe, o ultimo arranco da e_sposa sacrificada barbaramente á ambição do marido, respondia 

aos sons festivos que saiam das janellas illuminadas de Kenilworth. A historia d'este famoso 

castello tem dois momentos culminantes, em que a sua existencia, pelo papel representado 

pelos seus chefes, se liga por a!)sim dizer á mesma existencia da nação ingleza : um, no 

seClllo xm, na idade feudal, com Simão de Montfort: o outro no seculo xvr, na idade monar

chica aristocratica, éom Roberto Dudley, o valido da rainha Isabel, que por pouco não veio 

a ser tambem seu marido. Em 1240 Henrique f dava o castello de Kenilworth, com o titulo 

de conde de Leicester, a um cavalleiro francez, refugiado na sua corte. Este cavalleiro não era 

outro senão Simão de Montfort, o inexoravel destruidor dos Albigenses, e educado n'essa escola 

cruenta das guerras de religião. Não mentiram n'elle a escola e o sangue de que provinha. 

Levantado á maior altura e valimento pelo rei, que, na sua luta contra o partido feudal, julgára 

encontrar na energia e no nome d'um Montfort. um apoio e um instrumento, Simão vira contra 

o rei seu bemfeitor o poder que d'elle recebêra, e eil-o á frente da liga feudal, que dentro em 

pouco, com as armas na mão,· pretendia impor a Henrique condições ainda mais humilhantes. 

para o poder real do que as que imposera no reinado anteribr, fazendo assignar a Magna 

Charta a João Sem-Terra. Foi uma luta fonnidavel, que durou por ann"os: um dos grande,s. 

epi,sodios d'esse duello de s eculos entre a monarchia e o feudalismo, que ensanguentou a 

Inglaterra; duello, cujos amues são, mais do que nenhumas outras Chronicas nacionaes da 

Idade-Media, uma mina inexhaurivel de interesse tragico, de terrível pathetico, como bem 0 

pro~a o Theatro de Shakespeare ,que saio quasi todo da inspiração sombria cl'aquellas sangui

nosas tradições. D'este episodio da grande luta, a que presidia Simão de Montfort, foi, se 

assim se póde dizer, centro material, o castello de Kenilworth. Ali se reuniram os conju

rados: d'ali saíram desfraldando o pendão da revolta. Ali se refugiaram quando, depois de 

annos de combates, se viram perdidos, os mais tenazes, os mais indomaveis: ali sustentaram 

um ultimo cerco, agarrados com a ancia do desespero áquellas pedras, que a tantos d'elles 

serviram de tumulo. Já então o velho Simão dormia em paz, no campo da sua ultima batalha 

perdida. Mas seu filho, Simão tambem, recebeu das mãos do moribundo o pendão feudal, 

para o hastear sobre os müros de Kenil~vorth, e ali, durante seis mezes, desafiou as forças 

de Henrique 3°. Seis mezes durou o cerco, qt~e só terminou por um~ capitulação, em que os 

o 
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rareados defensores da caüsa feudal conseguiram do cançasso e da fraqueza do rei, não só a 

impunidade, mas a realisação de muitas das suas primeiras pretenções. Mas o· rei, que cedia, 

como rei, ás exigencias do feudalismo revoltado, como homem, não podia esquecer a traição 

do velho Montfort, do valido ingrato, e proscrevia-lhe o sangue e a linhagem, degradando-os 

Vestibulo do Càstello de Kmilwor th 

do titulo de condes de Leicester, e confiscando para a corôa o castello de Kenilworth. Tal é o 

drama do nosso sombrio castello, no seculo xru: como o seculo, rude e viole~1tü", mas, como 

elle, grandiosamente pittoresco, d'um pittoresco guerreiro e tragiccu. Do seculo xm temos de . ' . \ 

passar, sem transição, para o seculo xvr. Durante este largo intervallo de tempo, em que tama- , 

nhos acontecimentos políticos tornaram lagar, a cooquista e a perda qt-Íasi successivas da 

França, a Guerra das duas Rosas, a humilhação do feudalismo e a supremacia do poder real, 

a historia de Kenilworth é muda. Mas no seculo x;vr o velho castello resurge, c esplendida-
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mente, com a elevação ao titulo de conde de Leicester do joven e bisarro favorito da rainha 

Isabel, Roberto Dudley. Roberto era casado : mas quando foi que a ambição pesou jamais 

consideração d'esta natur.eza? Aspirou; no seu coração de ambicioso, a dobrar o animo orgu~ 

lhoso de Isabel a uma ultima concessão e a sentar~se ao lado d'ella no throno de Inglaterra. 

E a rainha, aquella singularíssima mulher, fria e pedida ainda sob o imperio da paixão, sorria 

com o seu sorriso dubio, anima.ndo a louca infé].tuação do valjdo, que a lisongeava, mas 

sem se comprometter. Trez vezes a receb_eu elle, com a sua côrte, em Kenilworth, recons~ 

truido, augmentado e embellezado surnp'tuosamente, pata que ·as suas torres altivas, as suas 

vastas salas, as suas immensas gallerias ~iss.essem bem alto o pensamento audacioso a que se 

abalaaçava o coração do novo conde de Leicester. Foi este o momento de esplendor de 

Kenilworth, esplendor quasi regia. Particula,rme1:1te a ultima visita da rainha da Inglaterra 

ao castello de Kcnilwmth ficou, por varias motivos, memoravel. Acompanhavam a rainha 

20 damas de honor e 3 I barões, todos da primeira nobrez;:t, alem de mais de cem fidalgos, 

que formavam a guarda de li.onra. EsG.udeiros e· servGs innumeros. Toda esta multidão se 

alojou no castello. Dezesete dias durou a regia visita, que. foi -uma-festa continuada. Ban

quetes, saraus, representações theatraes, concertos,)nascaradas, com aquella larguez:a, aquelle 

estylo grandioso da ornamentação, que o seculo xvi, o seculo. por excellencia do esplendor 

nobre, dos effeitos vistosos, punha nas suas festq,s, nada faltou para tornar esta visita um 

dos acontecimentos mais espectaculosos d'uma êpoca essencialmente anúga de espectaculos 

brilhantes. A darmos credito ao testemmJ,ho d'um contemporaneo, consumiram-se ali, dia

riamente, Ip pipas de vinho e 40 de cerveja: qudnto aos bois e carneiros, mortos todos os 

dia~, assim como a caça grossa e meuda, diz a mesma testemunha,<< eram mais que o bastante 

para o abastecimento de uma cidade. )) Estes promenores podem dar uma idea. do resto. 

Uma grande multidão de gente d'aquelles arredores e de muitas legoas em torno, pobres e 

ricos· indistinctamente, que deixavam as suas casas para virem ver a rainha e a .côrte e as . 

grandes festas que lá iam dentro do castello, acampava por aquellas cercanias, .repovando-se 

todos os dias sem jamais diminuir. Á noite, o caste1lo illú1ninava~se de cima abaixo, e não 

s6 interior-mente, mas exteriormente tambem, pelos amplos terraços e pelo parque, e:n volta 

do ·lago, sobre o qual o conde mandára construir uma ponte, para que a rainha podesse 

entrar nos seus domínios por um caminho que pés vulgares não tivesesem ainda pisado. 

Tal era a bisarria quasi extravagante, d'aquelle homem exaltado pelo orgulho e pela ambi-
r . 

ção. Até onde o levou essa exaltação ambiciosa? Até ao crime, dizem alguns, porque esse 

fino cortezão, elegante, formoso, discreto, astuto e atrevido, um dos exemplares mais aca

bados do typo do homem de côrte do seculo XVI, tinha ao mesmo tempo, envolto e dissimu~ 

lado no meio de tantas qualidades seductoras, um animo frio e impiedoso, que tudo sacrifi

cava ao egoísmo da sua frenetica ambição. Como quer que fô.sse (porque é duvidoso ter 

sido elle o autor do crime de que alguns o accusam) o facto é que, uma manhã, no fosso 
6 

' ) 
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do castello de Cumnor, onde, havia arinos, chorava 

desterrada da côrte e esquecida ou desprezada do 

marido a condessa de Leicester, apparecia semi-nu e 

ensanguentado um cadaver de mulher. Esse cadaver 

era o da joven, formosa e desventurada Amy Rob

sart, condessa de Leicester. Suicidára-se? Assim se 

disse então, assim o acreditavam ou fingiram acredi

tar os que rodeavam o conde valido. Mas a suspeita 
1 

d'um crime pairou então sobre a sua cabeça, assim 

como paira ainda hoje sobre a sua memoria. O 

conhecimento do caracter dq valido de Isabel, cruel 

e audacioso, sob as formas elegantes do cortezão 

exemplar, e a ambiç~o violenta, que se apossára do 

seu animo e que elle não occultava, dão áquella 

suspeita uma certa probabilidade. Em todo o caso, 

se houve crime, foi um .crime gratuito, porque o 

valido, se . conservou até ao fim o valimento, não 

logrou subir como esposo os degraus d'aquelle 

throno a . que ousára erguer os olhos. A coquet

terie orgulhosa e fria de Isabel bastava-lhe o es

pectaculo d'aquella paixão violenta e louca, que 

ella alimentava com arte consumada, mas nunca 
~ 

satisfazia. O conde de Leicester, apezar de fino e 

experiente cortezão) não conhecia 

aquelle caracter de mulher egoísta, 

dissimulada e pedida, ainda _quan

do realmente commovida. 

Com a morte de Leicester 

terminou, e d'esta vez para sem

pre, o esplendor de Kenilworth. 

A sua historia, d'ahi por diante, 

é a historia lastimosa d'uma 

lenta e continuada ruína, durante 

dois seculos. Passou por ali o 

terremoto d'uma revolução, a 

ma~s formidavel de quantas aba

laram o solo da Inglaterra : de-
Torre do lado do Oeste, castello de K em'lworth 

... _ . . "'/ 
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pois o tempo e o abandono consumaram a mina. Em r 644, Kenilworth, tornado nova

mente propriedade d~ corôa, tentou um momento resistir, em nome do ~ei, ás tropas 

fanaticas do Parlamento. Cercado e tomado por Cromwell, foi por elle dado a alguns .offi

ciaes ·do seu exercito. Estes duros puritanos~ tão utilitarios quanto fanaticos, estavam bem 

Paüo e vestibulo de Penshurst 

longe de Qoder comprehender a dupla belleza, artística e historica do. velho castello. Singular 

typo de homens, aquelles puritanos de CroiT?well! Com a Bíblia na mão e de11tro do circulo 

dos sentimentos religiosos, exaltados, quasi inspirados e realmente poeticos - Milton foi 

um d'elles- fora d'esse circulo,/ obtusos, grosseiràs e sordidamente utilitarios. Os officiaes 

a quem Cromwell concedeu o castello de Kenilworth fizeram o que, no logar d'elles, fariam 

quaesquer outros da sua seita e partido, o que faria o proprio Cromwell, quem sabe? 0 

proprio Milton, talvez. Passaram a explorar ~enilworth: o parque, como prado para pa,stos: 



., 

c 

44 A EUROPA PITTORESCA 

o castello como uma especie de pedreira. Arrancaram a mata, esgotaram o lago, demoli

ram muros e torres. O nobre edificio, que durante sete seculos assistira a cem combates, 

resistira de pé a vinte cercos, cahia agora ingloriamente, obscuramente, bocado a bocado, 

pedra a pedra, sob o camartello vulgar d'aquelles cabouqueiros ledores da Bíblia. O tempo 

continuou a obra dos 11ivelladores (os homens de Cromwell davam a si mesmos este nome 

expressivo) e Kenilworth é hoje uma ruína. As revoluções, que por vezes fazem algumas 

coisas boas, tambem fazem muito d'isto, ruínas. Quem considerar desapaixonadamente os 

casos varias e confusos da historia d'esta pobre humanidade ha de reconhecer que as revolu

ções, que revolvem e agitam a massa espessa das camadas sociaes, impedindo assim que. 

apodreça na inercia e estagnação, e que são por conseguinte abalos salutares ao corpo 

social, umas vezes revulsivos, tonicos outras vezes, são com tudo grandemente funestos • 

a quanto s.e diz arte e pittoresco. A arte embora se accomode bem com . a paz, porque 

~ sua natureza não é guerreira e porque a paz gosa da reputação universal, ainda que 

nem sempre merecida, de ser ·<< a amiga das artes )), a arte, dizemos, embora pacifica por 

inclinação, esta longe todavia de ser incompatível com a agitação d'uma idade guer-

reira, com os tumultos e os combates, como pretendem Boileau e outros mestres de 

rhetorica. Para destruir este singular preconceito d'uma esthetica de burguezes, basta 

considerar que as idades por excellencia fecundas de criàção artística, em todas as direcções, 

a das republicas gregas, a· medieval e a da Renascença, são ao mesmo tempo das mais agita-

das e guerreiras que a historia memora. Durante esses períodos famosos, a àrte, no sentido 

mais lato da palavra, poesia, architectura, esculptura, pintura, floresce livremente, ampla-

mente, com um rigor genial nunca visto, no meio das sociedades cujo estado normal é o 

estado de guerra, sociedades sem policia, tumultuarias, violentas. E coisa ainda mais nota-

vel : n'essas idades memoraveis na historia da arte, os artistas são ell(ZS mesmos hor:u.ens de 

acção, guerreiros e aventureiros,· levando a vida agitada e precaria do tempo. Eschilo com-

bateu em Marathona e Platea, e não quiz que o seu epitaphio rnemorasse d'elle outros feitos 

senão de guerra. Sophocles commarÍdou, como general, um exercito atheniense e Phidias 

militou, como soldado, n'esse mesmo exercito. Os artistas do primeiro período da Idade-

Media, que ergueram os templos maravilhosos e os admiraveis castellos que cobrem a 

Europa occidental e central, e os do segundo período da mesma idade, que formaram a 

grande escola de pintura anterior i Renascença, não so viveram no meio de sociedades 

agitadissimas, mas foram quasi todos homens de acção, soldados e aventureiros. O 

mesmo sabemos dos grandes artistas da Renascença. Miguel Angelo fortificou e defendeu 

Florença, sua patria. Leonardo· da Vinci era indifferentemente engenheiro hydraulico e 

engenheiro militar. Benvenuto Cellini e Salvatore Rosa levaram uma vida tão desordenada 

e tumultuosa, que se nos afigura hoje, a nos burguezes do policiado seculo xrx, verdadeira 

vida de bandidos. Não se pode pois dizer com verdade que<< a paz, amiga das artes,)) seja real-
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mente indispensavel á arte e aos artistas. Agora, com o que a arte é incompatível, radical

mente incompatível, é com as revoluções - dizemos as revoluções profundas, que como

vem a sociedade no que ella tem de mais intimo, abalando com as· instituições as crenças> 

os costumes, o modo tradicional de ser e viver. Esses grandes e profundos abalos é que são> 

por natureza, funestos á arte - não porque as revoluções trazem comsigo a desordem e 
\ 

geral pertubação, mas porque quebram violentamente as tradições, tanto das idéas como 

dos sentimentos. Ora a arte vive essencialmente d'essas tradições. É esse o cibo que 

alimenta e vivifica o genio creador. A arte não olha só para o futuro como se tem dito: e 
bifronte e olha tambem para o passado. E é esse duplo ponto de vista, alto e comprehen

sivo, essa sublime communicação estabelecida entre o que foi e o que ainda não é, que lhe 

dá aquella vasta intuição da verdade humana, aquelle como qlJe caracter religioso, que 

faz d'ella, logo abaixo da r~ligião, e ao lado da philosophia e da sciencia, uma da<> 

grandes potencias moraes da humanidade. 

Mas estas considerações distanciaram-nos um pouco de Kenilworth, não tanto todavia 

corno pó de parecer á primeira vista. Erguido no meio do tumulto de guerras incessantes> 

batido mas não abalado por cem combates e cercos, o velho castello atravessou de pé os 

períodos mais tempestuosos da historia de Inglaterra, para cair, em plena paz, sob o 

camartello dos revolucionarias! Outro tanto succedeu em França depois de r 790, a tantas 

admiraveis igrejas, a tantos edi:ficios seculares, onde o genio da velha França catholica e 

monarchica havia posto o-seu sello. Outro tanto succedeu em Portugal, depois de r834. 

Não é no meio da revolução, no ardor febril do primeiro momento, que desabam os edi:ficios 

onde o pensamento da velha sociedade se :fixára e como que cristalisára. É depois, é no 

meio da paz que succede á agitação, quando já está consumada de todo a obra de destruição 

na esphera das idéas e das instituições. E porqué? Porque se quebrou· a tradição, porque já 

ninguem comprehende o pensamento por assim dizer amalgamado com aquellas pedras> 

porque já nenhum coração tem um echo a responder ao sentimento que ali se exprime. Não 

ha razão para se conservar o que já se não comprehende nem ama. E o espírito utilitario 

passa então, como um vento gelado, sobre as obras do genio antigo, as obra.s onde. vivia a 

sua alma, agora sem communicação com a alma das novas gerações, e os muros sagrados, 

dentro de cujo recinto palpitára outr'ora a fé, com a suas effusões e os seus dramas sublimes, 

vão agor?- servir para accomodar uma fabrica, um armazem, um theatro ou um quartel-e 

as muralhas heroicas, onde se encostaram peitos valentes, animados por grandes paixões 

politicas, caem agora pedra a pedra, para serem vendidas e empregadas' em construcções 

vulgares e insignificantes. S1mt lacrymae 1'erum ... As revoluções_ teem, bem o sabemos, a sua 

necessidade determinada pelas grandes leis da historia, "e por isso a sua legitimidade. 

E comtudo, não podemos sem magoa considerar as minas de tantos nobres e formosos 

edi:ficios, que, se não fossem as revoluções, _estariam ainda hoje de pé. E depois quem sabe? 
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Talvez ainda n'isto haja uma lei providencial, porque, sem este facto doloroso, não teriamos 

o sen_timento correspondente, esse sentimento poetico das ruínas, que é uma das cordas 

mais graves da Iyra do nosso seculo, e ao qual devetnos a . inspiração das Meditações d~ 

Lamartine e da Harpa do Crente de Herculano. Foi tambem este poetico sentimento das 

ruínas, que, uma tarde, n'um dos primeiros annos d'este seculo, fez subir a encosta do 

castello de Kenilworth, e ficar-se largas horas absorvido no meio d'aquellas muralhas 
' . 

derrocadas, um homem, moço ainda, um poeta, que a Inglaterra acclamava já como o mais 

brilhante e o mais profundo dos seus romancistas. Era Walter Scott. Largo tempo scismou 

ali sentado, evocando na imaginação as scenas deslmnbrantes e os drai11as occultos da 

grande epoca de esplendor de Kenilwortb, quando uma rainha se hospedava ali, no meio das 

pompas d'uma côrte improvisada, emquanto lá ao lopge, n'outro castello, mas esse isolado 

e esquecido, outra mulher chorava, pressentindo talvez a morte proxima, cuja sentença lhe 

fôra lavrada no meio das festas e de risos. Isabel, Dudley, Amy Robsart, reviviam na s~a 

imaginação, e todo o grande seculo XVI, com a sua vida intensa e pittoresca, o seu movi

mento quasi frenetico de grandes acontecimentos e grandes paixões. Alguns mezes depois 

Walter Scott publicava um novo romance, com o titulo de Kenilworth, e o publico 

inglez, primei~o, e depG>is todo o publico europ~u, acolhiam-no como uma das suas mais 

poeticas creações. O velho castello podia agora acabar de cair, podia desapparecer de todo, 

na sua forma materié!l, porque lá :fica:va restaurado e indestructivel, n'uma forma superior 

e immortal, a da P<?esia. 

Deixando Kenilworth e seguindo no itinerario da nossa peregrinação, encontrâmos no 

caminho uma outra « casa nobre )) á qual não poderíamos, sem grande desprimor, recusar 

uma visita. Penshurst não se recommenda ao viajante, como Kenilworth, pelo grandioso 

das suas tradiçõ~s, nem, como Haddon Hall, pela superior belleza artística das suas construc

ções . Mas nem por isso e somenos o titulo que recommenda Penshurst. Nasceu aqui um 

dos primeiros poetas da Inglaterra, e era este o seu solar avoengo. Philippe Sidney foi com 

Spencer, com Ben J ohnson, com o grande Shakespeare, um dos fundadores da litteratura: 

ingleza, e como todos os poetas e litteratos do seculo xvr, não pertence somente ao paiz g_ue 

lhe deu o berço, mas á Europa moderna e culta, de cujo espírito renovado foram elles os pro

motores. Tem isto de particular o seculo xvr, o grande seculo da Renascença social, scien

tifica, artística e litteraria: que os seus homens superiores, por muito que no caracter,· na 

physíonomia, tragam impressas as feições da raça e nação a que pertencem, são, pelo espírito, . 

cosmopolitas, simplesmente humanos, como o titulo de humanistas, de que se ensoberbe

ciam, tão bem indica. Emergindo do particularismo da Idade-Media, aspiravam a alguma 

coisa universal, um ponto de vista largamente accomodado á natureza humana em geral, e 

foram por isso os promotores e fundadores do espírito moderno, cuja feição essencial é 

esse humanismo, esse << modo de ser e de sentir)) ampbmente humano, que, a datar do 
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seculo xvr, cada vez se tem affirmado mais nas sociedades cultas da Europa e e o melhor 

documento da superioridade d'ellas. Estes homens foram, a seu modo, os apostol.os da fra

ternidade das nações e da união da humanidade n'um uni co espirito. Poetas, artistas, 

eruditos ou homens de 

scienCla, foram, cada um 

na sua esfera, os percursores 

do mundo moderno e, por 

assim dizer, os nossos pa

triarchas espirituaes. Os 

seus nomes não são .glorias 

locaes simplesmente : são 

verdadeiras glorias- da hu

manidade, em geral. Não 

causará pois estranheza que 

nós, apezar de não sermos 
. -

inglezes, nos desviemos al-

guns passos do nosso ca-

Vestibulo do Castello de Hwer 

-~ 

, 

.. 

' 

minha, para saudarmos ·em Penshurst a casa avoenga de Philippe Sidney, poeta inglez 

c!a Renascen.ça. Em Inglaterra ainda hoje são lidas as suas obras, << a Arcadia )) e a 

cc Defesa da Poes.ia )) : mas é certo que, para o .estrangeiro, não teem ellas aquelle interesse 

sempre vivo e novo, que conservam e conservarão inqefinidamente as do seu grande con

temporaneo, Shakespeare .. Trez seculos cava~ um graude intervallo entre o pensar e 0 sentir 
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dos homens, que elles separam, e só aos genios superiores é dado transpor esse intervallo. 

A n0s hoje, o que mais nos póde interessar em Philippe Sidney, não são as obras, mas 

o mesmo homem, cuj<,t vida e caracter nos mostram um acabado exemplar d'um dos typos 

mais conspícuos do seculo XVI, e do fidalgo homem de lettras, cortezão e e'rudito, batalhador 

é escriptor, como o foram Cervantes e Camões e Sá de Miranda e Ronsard e Tasso, e tantos 

outros menos illustres, aos quaes todos se applic~ o verso do mesmo Camões : 

N'uma mão sempre a penna e n'outra a espada. 

Sidney, nascido em I 55 4, morreu em I 58 6. Mas q11e vida tão cheia a d' esses curtos 3 2 

annos! No verdor da mocidade ainda, com 22 annos apenas, vêmol-o tomar parte no drama 
" . 

politico do seé:ulo, ,representando logo, como estreia, um papel de primeira ordem. Isabel, 

que sabia rejuvenecer-se rodeando-se de gente moça e auspiciosa, noineava-o seu embaixador 

junto do Imperador. Não era um papel de cortezão de apparato que lhe davam para repre-
, 

sentar, mas uma missão de verdadeiro diplomata e homem de estado. Debatia-se então a 

sorte de duas grandes pot~ncias, uma, a Hespanha, no zenith, mas n'aquelle momento em 

que o zenith é já o percursor do declinar, outra, a Inglaterra, erguendo-se lentamente no · 

horizonte, no meio de nuvens de tempestade. N'esta luta, que se dizia religiosa, a religião 

. que no espírito das multidões se. confundia com a causa nacional, era para os po~iticos 

apenas um pretexto. Não a conversão do mundo, mas o domínio d'elle, tal era. no fundo 
J 

o mobil d'este duello de gigantes . Que espectaculo para uma intelligencia larga e activa e 

que theatro para um ardor e uma coragem juvenis! Na fornalha ardente d'aquelle seculo 

impetuoso, os homens ou succumbiam ou recebiam,' logo ao entrar, uma tempera como . -

de aço. Sidney, que não era · da raça dos que succumbem, revelou-se, de improviso, politico 

audacioso e diplomata sagacissimo. Por instigações suas, agita~se a Allemanha lutherana, 

e forma-se, sob a direcção da Inglaterra, aquella liga dos prinaipes protest'antes, contra o 

Papa e a Hespanha, que foi o primeiro. arrancar das espadas que só tornariam a entrar na 

bainha mais de um seculo dep~is e tendo feito verter torrentes de sangue. Estava jogada 

a luva entre o Catholicismo e o Protestantismo, ou melhor, entre as velhas nações que se 

tinham engrandecido pela Igreja, e as novas, que as iam eclypsar, combatendo a Igreja. 

Os fios d'esta tragedia historica tinha-os, n'um momento tido todos na mão um rapaz d~ 

22 annos. Que seculo aquelle, e que estreia na vida a dos poetas de então! Pouco tempo 

depois, encontrâmos Sidney em Paris, n'aquella terrível noite de São Bartholomeu, 

lutando de espada em punho, em defe~a de seus irmãos, os Calvinista.s, contra os sica

rios e os fanaticos sanguinarios, que n'essa noite funebre lançanm na historia do catholi

cismo a nodoa mais indelevel. N'um momento vêmol-o disposto a acompanhar Drake, 

o grande navegador, n'uma das suas explorações das costas da ~merica do Norte. Impe

dem-no de dar seguimento a esse plano os seus deveres de soldado, e lá vai o poeta 
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diplomata batalhar nos Paizes Baixos contra o inimigo que se erguia por toda a parte em 

frente da Inglaterra protestante, a Hespanha catholica. Foi n'um d'esses campos de batalha 

que encontrou a mmte. As circumstancias d'essa morte heroica são dignas de menção. 

Vendo Pelham, o commandante da divisão em que ia, despir a couraça, como quem 

desdenha do perigo, ou o desafia, não lhe soffreu o animo parecer menos brioso ou arrojado 

do que o seu chefe. Despe tambem a sua e corre assim indefeso para onde mais travada 'ia 

a peleja. Um pelouro varou-lhe o peíto, que a ·couraça não protegia. Moribundo e ardendo 

n'aquella sêde que accompanha os ferimentos de morte, ia a chegar aos labias ressequidos uma 

borracha com agoa, quando vê ao lado outro moribundo, que com um gesto lhe implorava 

uma gota sequer. cc Vejo que a tua necessidade é ainda maior do que a minha)) diz o heroe, 

estendendo-lhe a borracha, que não chegara a levar aos labios - e com esta palavra de 

superior caridade, expirou. Como era possível, perguntâmos hoje confundidos, no meio 

d'uma vida d'estas, achar ainda tempo e disposição de espirito para escrever um poema como 

a cc Arcadia )) que fixou em grande parte os typos da metreficação ingleza, e uma obra didac

tica, como a cc Defesa da Poesia)), obra ao mesmo tempo de erudito, ·de pensador e de poeta, 

e que é um dos primeiros monumentos da prosa ingleza moderna? Como? Da mesma 

maneira que Miguel Angelo, pintando os frescos da Capella Sixtina, erguendo a cupula e a 

arcaria de São Pedro, esculpindo as estatuas do tumulo de Julião 2°, tinha ainda tempo e 

engenho para fortificar Florença, para commentar a Biblia e para compor alguns centos 

de sonetos, que são dos mais bellos que tem a lingoa italiana. Da mesma maneira que 

Camões, batendo-se em Africa, na India, na Oceania, levando desde a mocidade a viela 

agitada do soldado em viagens trabalhosas até ao fund~ do Oriente, tinha tempo e dis

posição de espírito não só para compor uma Epopeia e todo o cyclo de poemas lyricos , 

que, no seu genero, valem talvez tanto como a Epopeia, mas ainda para ser o cosmographo, 

o observador da natureza, o indagador curioso e paciente dos costumes e tradições dos 

povos do extremo Oriente, que no seu poema se manifesta aos entendidos, com assombro 

d'elles pela exactidão, a copia, a critica, como se dispuzesse já dos recursos da ethnoo-ra-
. b 

phia moderna! Podiam os, ao lado d'estes, citar ainda muitos exemplos. Mas quem conhece 

uni pouco a historia do seculo xvr, a historia intima, a dos costumes, das lettras e das artes , 

já não pasma de:-tnte d'esta fecundidade e multiplicidade de recursos dos seus homens 

eminentes, pois sabe que é esse grande seculo, na historia moderna, uma como idade 

genesiaca, em que a vida parece dotada d'uma plasticidade excepcional, em que o espírito 

humano attinge um poder de concepção _e expressão desconhecido, operando synthetica

mente, como n'um estado de inspiração, e galgando por isso d'um vôo as distancias por 

6nde se arrasta lenta e difficilmente o espírito analytico. Mas esta ordem de considerações 

levar-nos-hia muito longe, e talvez ate esta digressão tenha já parecido ao leitor esti~ada 

demais e descabida. 

7 
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Deixemos p01s 

Penshurst, onde a 

· memoria · d'um poeta 

nos poz . deante dos 

olhos a . imagem do seculo XVI por 

um dos seus lados mais sympathicos, 

para entrarmos em Rever (que não 

· ·.. sabemos se se ha de dizer castello se 

- palacio de Rever) aonde essa imagem nos apparecerá 

ainda, 1nas d'esta vez sombria e pelo seu lado mais mde 

e brutal. Rever foi a casa de Anna de Boleyn, ou, 

como diziam os nossos antigos, Anna Bolena, e d'ali 

sahio para se assentar no throno de Inglaterra, que 

para ella foi apenas a escada brilhante do patibulo. 

Paremos um momento deante d'um retrato, que se 

acha n'uma das salas principaes. É o retrato de Anna 
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de Boleyn,. ainda solteira, ainda alegre e feliz, antes que o pezo d'uma coroa lhe esmagasse 

a fronte graciosa e suave. Este retrato que como pintura vale pouco, preferimol-o toda

via, pela expre.ssão de mocidade alegre e livre, ao solemne retrato feito por Holbein, 

que se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Holbein retratou a rainha, não a mulher, 

Rua du Templo ( Tempíe Street) Bt·isto, 

e o seu quadro mostra-nos apenas uma captiva hirta e immovel sob o peso das joias 

da coroa ingleza, que para ella foram os grilhões da fatalidade. Este, o de Hever, ainda que 

fraca pintura, deixa-nos ver a mulher, uma creatura fina e graciosa, toda movimento e vida, 

com aque1Je sorriso entre amavel e malicioso, que denuncia a sua origem franceza e a sua 

primeira educação na côrte de França. A expressão da physionomia é toda intelligencia e 

bondade, com uns laivos talvez de vaidade,_ innocente vaidade juvenil, bem desculpavel 

n'aquelles olhos cheios de graça insinuante. É curioso, diante d'esta Imagem delicada, 
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lembrar-se a gente do retrato ideal e idealmente monstruoso, que as paixões religiosas 

fizeram da pobre Anna, a innocente causa ou antes simples occasião do scisma que separou 

a Inglaterra da communhão catholica. Tudo n'ella era hediondo e abominavel e a sua 

belleza uma mera apparencia diabolica. Segundo Sander, um dos seus furiosos calumnia

dores, o seu halito empestava, tinha seis dedos em cada mão, que escondia cuidadosamente 

sob as luvas, e no seio um cancro asqueroso, cc por isso, diz ingenuamente o bom do inglez, 

nunca se decotava, ao envez das damas inglezas, que sem difficuldade deixam ver os seus 

bellos seios )), De sorte que até a modestia da pobre era pretexto para lhe inventarem 

defeitos horríveis! Este retrato de Hever, que n!-mca foi bom e está agora muito deterio

rado pelo tempo, merecia ser restaurado por mão habil e delicada, pois é o unico que existe 

de Anna de Boley!1 em solteira. Quanto á casa de Hever, como tantas d'estas casas nobres 

inglezas, é um edificio de genero mixto, meio castello e meio palacio, um castello gradual

mente transformado em palacio e deixando ainda ver a sua forma primitiva. Data, no seu 

aspecto actual, do tempo de Eduardo 3°, e a sua architectura é d'aquelle particular estylo 

chamado Tudor, por ser formado e desenvolvido durante o periodó em que esta dynastia 

reinou. As janellas das duas salas grandes de Hever são bons e perfeitos exemplares d'este 

estylo Tudor. 

Scarborough é um castello, um verdadeiro castello: somente e um castello em ruínas . 

Esse estado de decadencia torna- o ainda mais nobre, mais poetico, se menos imponente, 

lá no alto do seu rochedo precipito.so, com um aspecto de mysterio, quasi phantastico. 

Scarborough é um dos mais antigos castellos de Inglaterra e parece, nos seus fundamentos 

primitivos, ter sido contemporaneo das primeiras invasões dos Anglo- Saxonios. Pelo 

menos é tradição ter sido tomado de assalto, no seculo IX, por Harold Hardrarda, um 

dos terríveis vilúngs ou reis do mar, piratas, descobridores, conquistadores, que tudo 

. isso elles eram, os temerarios homens do Norte, que desciam nos seus« cavallos marinhos)) 

a descobrir terras, assolando-as .outras vezes e fazendo-se reis d'ellas. Foi assim que um 

d'elles se fez duque de Normandia, em França, em quanto outros sete conquistavam a 

Inglaterra, fundavam a Heptarchia anglo-saxonia e lançavam as bases primeiras da futura 

nação ingleza. Este Harold Hardrarda, se chegou a tomar o castello de Scarborough, não. 0 

conservou por muito tempo, pois foi batido e morto, pouco depois, em Stamford, por 

Godwin, ?utro rei pirata, que todavia lhe . outorgou generosamente cc sete pés de terra 

ingleza )), para que não peTecesse de todo a gloria do velho vihing. O primitivo Scarborough 

foi, ao que parece, incendiado no meio d'esta luta dos dois heroes rivaes. Como quer que 

seja, o verdadeiro Scarborough, aquelle de que ainda restam as ruinas imponentes, só mais 

tarde apparece na historia, no tempo dos Plantagenets, quando a favor da confusão das 

guerras civis que acompaüharam o estabelecimento d'aquella dynastia, Guilherme conde de 

Albemarle, se tornou como que senhor independente n'esta parte da Inglaterra. A sua 
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fortaleza prir~cipal era então o castello de Scarborough. Henrique 2 ", su bindo ao throno, 

reclamou, como soberano, a obediencia que lhe era devida pelo seu vassallo, mas só corri. 

as armas na mão a conseguia. Foi então o primeiro cerco que soffreu Scarborough, pelo 

menos o primeiro historicamente comprovado. Depois d'esie, os que se seguiram, e os 

assaltos, sortidas, combates de toda a especie, que Scarborough presenciou, não teem ·conto, 

Vestt"óulo do Caste/lo de Che!Jstow 

porque o velho castello, sendo dominio da coroa, representou um papel em todas as 

guerras civis da Inglaterra e todos sabem que a historia ingleza, durante a Idade-Media, não 

é mais do que uma longa serie de guerras civis. Scarborough foi pois theatro de mais de um 

acontecimento historico. Foi aqui que Pedro de Gaveston, o indigno favorito, procurou 

em vão um refugio contra os seus inimigos : depois d'um apertado cerco, teve de render-se 

e foi decapitado. Durante a grande revolução de r 640, Scarborough foi duas vezes cercado 
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pelas tropas do Parlamento: o segundo cerco durou mais de treze mezes. A tomada de 

Scarborough pareceu facto tão importante que o Parlamento, para o celebrar, mandou 

cunhar uma medalha de prata, tendo n'um lado um castello e do outro esta inscripção: 

cc obsidium Scarborough, r645 )). Em r665, Jorge. Fox, o illustre visionario, fundador da 

seita dos Quakers, . esteve aqui preso durante alguns mezes. Entretanto já n'esse tempo o 

castello estava muito decahido. A decadencia data de r 64 5, quando o Parlamento, depois 

de tomado o castello, ordenou que fosse desmantellado. O que resta da antiga fortaleza é 

apenas uma enorme torre quadrangular, que tem de altura coisa de 3 2 metros, mas 

conhece-se examinando-se a parte superior das muralhas, que a altura, n'outro tempo, era 

ainda mais consideravel. Estas muralhas teem cerca de quatro metros de espessura. Só a 

força extraordinaria d'esta architectura de Ciclopes pó de explicar como a velha torre, isolada 

e exposta por todGs os lados se tenha conservado firme e pareça ainda hoje indestructivel. 

A torre, assim como o rochedo sobre que assenta, defronta com o mar e domina a cidade e 

bahia de Scarborough, que lhe ficam aos pés, lá em baixo. Vista do már, isolada e 

negra, n'aquella altura, tem o quer que é de severo e dramatico, que impressiona profun

damente. 

Deixemos agora castellos e casas nobres e entremos na velha cidade burgueza de 

Brístol, que nem por ser burgueza deixa de ter tambem o seu pittoresco. Percorramos, por 

exemplo, esta rua estreita e pobre, que vae dar á bella igreja, chamada do Templo, por ter 

sido outr'ora dos Templarios. Estamos no bairro antigo de Brístol, e das suas ruas mais 

antigas é esta a principal. Tudo n'ella faz ainda hoje lembrar a Idade-Media: a irregularidade 

da calçada, a pouca largura da rua e sobretudo o aspecto das casas, cujo primeiro andar, 

se projecta e sobresae trez ou quatro palmos sobre a linh~ do andar terreo, feitio de 

construcção genuinamente medieval e que ainda hoje se encontra com frequencia em 

varias cidades flamengas e rhenanas. Seguindo por esta rua e por meio d'estas casas de 

apecto tã? original, tendo deante dos olhos, ao fundo, a torre da igreja do Templo, não é 

precisa muita imaginação para nos julgarmos, durante um momento, transportados ao 

seculo xm, quando por aqui subiam e desciam os cavalleiros-monges, arrastando a sua 

capa branca, sobre que se destacava uma larga cruz vermelha. Entretanto, e pago este 

tributo ao devanear da imaginação, devemos dizer que as casas que vemos não são con

temporaneas dos Templarios, mas um pouco posteriores. Datam do seculo xv, quando no 

tempo de Eduardo 3o foi para aqui trazida, para fomentar a industria nacional, uma colonia 

de tecelões flamengos, então os primeiros artífices do mundo. A colonia prosperou e a 

industria tambem, de tal sorte que d'ess~t semente importada, desenvolvendo-se atravez 

dos seculos, veio a sair a tecelagem ingleza, que está para a de Gand, Bruges e Y pres, no 
' 

seculo xv, como o cedro está para o hissope. Os tecelões trouxeram comsigo; juntamente 
I 

com os seus teares, o estylo das construcções flamengas, tão originaes e onde como que 
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se estampa um reflexo da vida concentrada e sedentaria das ciàades operarias da antiga 

Flandres. É ·uma observação que já tem sido feita por mais d'uma vez, que onde quer 
.. 

que uma vida nacional sã e forte produz um typo, uma physionomia bem definida de modo 

de ser social, a architectura manifesta logo essa vitalidade collectiva, dando um estylo, 

uma originalidade pittoresca ainda aos edificios mais humildes, á casa do pobre como ao 

palacio principesco. É o que, na Idade-Media, mostram bem as cidades livres ou communas 

independentes da Italia, do Rheno, e das Flandres. O mesmo espírito independente, ,que 

ergueu e lavrou 2s cathedraes e os paços municipaes, presídio á construcção das habitações 

dos humildes artífices, e é por isso que estas tambem são pittorescas e, ousemos diz el-o, 

bellas no seu genero. 

Não deixaremos Brístol sem lançar, que mais não seja, um volver de olhos a um 

edificio curioso, o Hospital de São Pedro. A forma geral é elegante, e participa um tanto 

do estylo das casas flamengas na circumstancia do andar terreo se desviar, retraindo-se, 

da linha dos andares superiores. A ornamentação da frontaria é graciosa e, sem se 

ligar a nenhum estylo bem definido, agrada pelo mesmo capricho de phantasia que mani

festa. 

Approximâmo-nos do termo da nossa excursão e temos de trigar o passo. Só de 

relance deitaremos o olhar a este alteroso edificio, que nos fica no caminho. É o Castello 

de Chepstow. Este é um verdadeiro castello, um castello roqueiro e fortificado. Visto 

cá de baixo, das margens do Wye, á hora dubia do crepusculo, lembra mais umá obra 

caprichosa da natureza do que um trabalho saído das mãos dos homens. Como uma vasta 

mole de rochedos sobrepostos, cujo sopé viesse banhar-se na corrente do rio, não parece 

ter sido edificado, mas ter a penas surgido por e:ffeito d'uma sublevação geologica. O 

Castello de Chepstow, nos seus primeiros fundamentos (de que ainda subsistem restos) 

é de origem normanda e data do seculo xr. Foi reedificado e a1:npliado no seculo xm, no 

tempo dos Plantagenets. Foi successivamente solar de trez grandes familiàs aristocraticas, 

os Fitz-Osbern, os Clare e os Herbert : actualmente pertence á casa ducal de S~merset. 

Cromwell em pessoa cercou Chepstow, em 1644, e o tomou de assalto. É esta a unica 

memoria historica d'este castello, que, ao envez do commum dos solares e fortalezas de· 

Inglaterra, atravessou isolado e em socego os seculos mais tormentosos da historia ingleza. 

É pois um castello obscuro.: mas o que perdeu em interesse historico ganhou-o por outr~ 
lado, conservando-se intacto a favor da sua mesma obscuridade. É bom éxemplar da 

architectura militar dos seculos xm e xrv, e um dos mais bem conservados. E agora, a 

caminho para Glastonbury. Da antiga Abbadia, que occupava, com as suas dependencias, 

uma área que media umas poucas milhas em circumferencia, só restam minas. E que é feito 

do espinheiro sagrado, plantado, segundo reza a lenda, nada menos que pelo proprio José 

de Arimatheia? O sopro gelado da i~credulidade queimou-o tambem, nem vestígios restam 
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d'elle? Para ver este milagroso arbusto, que florescia no coração do inverno, precisamente 

na vespera do dia de Natal, concorriam agui milhares de peregrinos de todos os angulos 

das Ilhas Britannicas, quando havia fé nas Ilhas Britannicas e floresciam os espinheiros sob 

a neve de Dezembro. A vasta hospedaria, que os monges aqui tinham e onde recebiam 

caridosamente centenares de peregrinos, subsiste ainda e em perfeito estado de conser

vação. Mas que destino foi o seu? O nobre edificio, consagrado pela fé religiosa e a caridade 

christã, conveáeu-se tambem ao utilitarismo da epoca. É ainda hospedaria, em verdade, 

mas hospedaria onde já não é Christo quem recebe os hospedes extenuados . por uma longa 

viagem emprehendida só pelo incentivo da Fé. Quem os recebe agora é um gordo e rubro 

estalajadeiro, de barrete na mão e com um sorriso mercenario nos labias, um sorriso que 

se traduz em seis shillíngs diarios, cama e meza, não incluindo o vinho! N'uma palavr-a, 

o hostau religioso converteu - se n'uma estalagem e chama-se hoje (( George Hotel )). 

Alternativas das coisas e dos sentimentos! Para sermos justos, devemos dizer que · não 

se come mal em cc George Hotel)). Mas o viajante, se fôr um pouco poeta, preferirá ainda 

assim ficar sem jantar e ir- se passear na praça, defronte do veiho e nobre edificio, a scismar 

n'aquelle espinheiro, que florescia em pleno inverno britannico, e em José âe Arimatheia, 

o bom rico de Jerusalem ..... a scismar na relação mysteriosa entre a fé e o anachronismo, 

e n'esta singular condição das . coisas moraes, que torna o anachronismo indispensavel á 

paz do espírito e ao contentamento do coração, como se a alma humana não tivesse mais 

ferozes inimigos do que a geographia e ~ chronologia! O peregrino do seculo xm, que · 

chegava ali, á porta amiga do hostau religioso, com os pés inchados por uma marcha de 

semanas atravez de serras cobertas de neve, mas contente e consolado com a idéa de que 

ia ver o ·arbusto milagroso plantado pela propria mão de José de Arimatheia - sim, pela 

mão do proprio José de Arimatheia - este peregrino, que fazendo esta dura viagem ganhava 

seguramente um logar no ce:u, um logar d'onde poderia talvez, durante toda a eternidade, 

ve,r a face benigna de José de Arimatheia, no meio da assembléa dos santos patriarchas, 

este peregrino não seria porventura feliz, o mais feliz que é dado ao homem sei n'este 

mundo? Singular e gravíssima relação entre a geographia e chro~ologia e a felicidade 

humana! Problema é este, que merece be~n ficar-se a gente um dia se!TI jantar:. a passear, 

scismando n'estes casos _intrincados, defronte do velho h~stau dos monges do secu]o xm, 

transformado em hospedaria no seculo XIX. 

D 
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VENEZA 

v ENEZA, apezar de decadente, e ainda bella 

- talvez a mais bella entre todas as cidades 

da Europa meridional. É, seguramente, entre todas 

ellas, a mais pittoresca, a mais original e a mais 

placida, d'aquella placidez nobre a que os italianos 

chamam soave austero. Esta placidez, este socego é um dos maiores encantos da antiga 

capital dos Doges. O viajante, cançado e aturdido pelo tumulto vulgar das grandes 

cidades modernas, experimenta, ao entrar em Veneza, sensação egual á do caminheiro, 

que, depois d'um dia de sol 'e fadiga, se espreguiça indolentemente n~~um banho 

tepido e perfumado. · Veneza, em despeito das transformações inevitaveis por que 

tem passado, é ainda e será sempre uma cidade semi-oriental, por conseguinte cidade 

de repouso suave e de indolente scismar. Apezar da sua posição marítima , 

nunca mais será um ,centro, um emporio commercial: por causa da sua excepcional 

edificação lacustre, jamais se transformará n'uma · cidade industrial. Ficará eterna-
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mente, com os seus canaes, as suas cupolas byzantinas, as suas gondolas e os seus 

bandos de pombas mansas e familiares, como uma relíquia encantadora d'um mundo 

extincto e a terra preferida pelos artistas, pelos poetas, pelos scismadores amigos d'um 

silencio cheio de imagens e pensamentos. Esta cidade tem uma physionomia unica: latina 

e byzantina, ao mesmo tempo, occidental e oriental, christã e mahometana, juntaram-se 

n'ella e fundiram -se n'uma harmonia graciosissima os genios mais diversos. Molle e 

voluptoso, como o Oriente, vivo e caprichoso, como o Occidente, o genio de Veneza 

participa dos mais oppostos, mas e só semelhante a si mesmo. É. isto o que a torna unica. 

Não é só esta singularidade d'uma cidade a que, por assim dizer, falta o solo, sem rui do de 

trafico, sem poeira nem lama, edificada não sobre sete collinas mas sobre cc um cento de 

ilhas )) que impressiona o viajante : é ainda e principalmente a feição tão particular da sua 

architeçtura, tão rica e sobre tudo tão imprevista, que a primeira impressão que nos causa 

é a do espanto puro e sin1ples - um espanto que só lentamente cede o lagar á compre

hensão, sem a qual não ha admiração verdadeiramente intelligente. 

Para se comprehender este caracter tão particular de_ Veneza, é necessario ter-se 

presente a sua historia : a historia aqui, e não uma esthetica abstracta, é que dá a intelli

gencia d'estas maravilhas architectonicas. É preciso lembrarmo-nos do papel especial, que, 

durante toda a Idade-Media, deram a Veneza a sua posição geographica e a sua situação 

politica. As condições geographicas e as políticas, concordes, como tantas vezes tem sue

cedido, fizeram de Veneza, durante bons dez seculos, a Carthago e a Tyro da Idade-Media, 

- o mediador activo e intelligente entre civilisações diversas e hostis, entre o mundo 

latino ~ o byzantino, primeiro, depois entre o mundo christão e o mussulmano. Veneza 

tomou d'uns e d'outros, apropriou-se por uma lenta e insensível infiltração e como que 

,assimilou esses genios diversos e com elles compoz o seu, ji na política, já na religião, 

já na arte. Durante toda a Idade- Media, Veneza, constituída o centro, póde bem dizer-se, 

do commercio do mundo, negociava d·irectamente com Constantinopla, o Egypto, 

a .Syria, as Ilhas do Mediterraneo, os portos do Mar Negro, a Asia Menor e toda a Europa 

Occidental; indirectamente, por meio das caravanas dos Arabes e SyriacosJ d'um lado, 

do outro lado, por meio das grandec:; feiras do Rheno, onde concorriam os negociantes 

das cidades Hanseaticas, com a Persia, a Mongolia, a India, a Arabia, os povos do Baltico, 

a Polonia e a Russia. Ao mesmo tempo que as suas relações commerciaes abrangiam .0 

mando conhecido, as suas relações políticas punham- na em contacto, com as nações mais 

diversas por índole, religião e costumes. Senhora da Istria, da Dalmacia, d'uma parte da 

Albania, das Ilhas J onias, das Cycladas, de C reta e de Chypre, Veneza dava uma mão ao 

Oriente e outra ao Occi~ente, dominava ao mesmo tempo sobre povos barbaros e sobre 

os representantes das mais antigas civilisações, fazia communicar fraternalmente o mundo 

catholico com o scismatico, guiava e explorava em proveito proprio o grande movimento 
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dos Cruzados, e em quanto o Papado, os Jmperios Allemão e Byzantino e os reinos do 

Occidente se chocavam e destruíam mutuamente, engrandecia-se com os seus destroços. 

D'este monopolio commercial e d'esta especial situação política saio o genio de Veneza, 

e d'esse genio o typo de architectura que temos sob os olhos. Mas aqui convem ceder a 

palavra a um dos homens que .melhor teem comprehendido e explicado a Italia da Idade

Media e da Renascença e o caracter da sua civilisação artística. « O que é proprio e particular 

de Veneza, diz o Sr. H. Taine, o que f.1.z d'ella uma cidade a gue nenhuma outra se asse-

melha, é este facto, que, unica entre 

todas as cidades da Europa depois da 

queda do Imperio Romano, só ella se 

conservou livre e coú.tinuou sem inter-
O Ria/to 

. n1pção o regimen, os costumes e o espírito das republicas antigas. Imagine-se 

Cyrene, Utica ou Corcyra, uma colonia grega ou punica, que milagrosamente . 

tives~e escapado á invasão e transformação universal, pr.olongando quasi até nossos 

dias uma fórma antiga da humanidade. C<Dm effeito, Veneza é uma colonia d'uma 

d'essas antigas cidades, · ~m~ colonia de Padua, que se refugiou n'um logar inacces

sivel, fugindo diante de Alarico e Attila. Como quasi todas as colonias antigas, 

conse.rvou-se durante algum tempo unida á metropole ·por uma especie de vassa

lagem. A filha engrandeceu sob o patronato . da mãe, e separou-se d'ella. Desde esse 

momento a sua independencia é absol~ta. Escapa aos reis barbaros, escapa á grande engre-

" 
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nagem feodal: o filho de Carlos Magno retira-se deante das suas lagunas, os imperadores 

allemães reconhecem-na independente, em quanto um laço purame11te nominal a liga a 

Constantinopla:. Esse mesmo laço quebra-se em breve. Entre o~ Cezares doirados da 

Byzancio e os Cezares· coiraçados de Aix-la-Chapelle, os seus paúes e a sua bravura 

manteem-na livre. Diz-se romana, mais romana do que Roma vencida e degenerada, e 

unica representante agora do genio romano. E com razão. Retirára-se a tempo do meio da 

podridão imperial, para reviver, á moda das antigas repu blicas, militante e laboriosa, 

n'um recanto onde não podia chegar a onda bruta do feodalismo. Nem a cota de malhas 

germanica, nem a opa de seda byzantina tolhem movimentos aos seus filhos. Não se trans

formaram em escribas, sob a mão vil do eunucho, ou em soldados, ás ordens d'um barão 

barbaro: trabalham, navegam, edificam, deliberam e votam, corpo outr'ora os Athenienses 

ou os Corinthios, livres e eguaes. Durante os primeiros seculos, o governo é uma pura 

democracia. O viver, o vestir é simples e o mesmo para todos. Cassiodoro, no seculo vi, 

maravilha-se de ver como entre elles o pobre e o rico são eguaes, como vivem uiJi

formes e concordes. Ve'neza é então como uma imagem das sobrias e activas democracias 

gregas. A instituição dos Doges não altera esta primitiva liberdade. O Doge é magistrado 

e não senhor. Se se mostra tyranno, expulsam-no, tonsuram-no ou executam-no. 

A religião tem muito Úmbem do caracter dos cultqs locaes antigos. São Marco é para 

Veneza uma especie de Jupiter Capitolino ou de Minerva Poliade: o corpo do Apostolo, 

trazido furtivamente de Alexandria, protege o sólo da ·patria como outr'ora CEdipo, 

enterrado e-m Colona, protegia o sólo atheniense. O espírito publico tem em Veneza a 

força que tinha em Athenas no tempo de Cimon e Milciades. Era como um rebentar e 

reverdecer da oliveira antiga, no meio do inverno feudal.. ... Nós hoje, cidadãos das 

grandes nações modernas, não chegâmos a comprehender a intensidade das energias que 

se desenvolviam n'aquellas sociedades tão limitadas. Vivemos como perdidos em estados 

grandes de mais. Não imaginâmos que provocações incessantes á coragem e á iniciativa 

comportava uma sociedade reduzida a uma simples cidade ..... Quando uma sociedade se 

desenvolve assim por si só, é por força inventiva, creadora, tira de si um gosto e uma 

arte proprias. A vida espontanea produz as creações originaes, e a invenção entra no 

campo da intelligencia depois de ter fecundado o da acção: )) Esta pagina do illustre 

·· cri,tico nos ajudara a comprehender o caracter tão particular da architectura venezian~, 

fazendo-nos sentir as razões intimas do gosto que a produzia. 

N'outro tempo não se chegav:a a Veneza senão por mar. Hoje a cidade está ligada 

a terra-firme por urrí extenso viaducto, o do caminho de ferro, que atravessa as ' vastas 

lagunas sobre um cento de arcos. Esta maneira de entrar em Veneza é talvez mais com

moda, mas certamente pouco pittoresca. O methodo antigo deve pois ser preferido. 

O viajante ape1a-se em Mestre, que é a ultima estação ~ntes de Veneza e ainda na terra-
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firme, aluga uma gondola, e pode assim aproximar-se da incomparavel cidade sem nada 

p€rder· d'aquella magica perspectiva. O longo e tortuoso canal, com a suas voltas repe

tidas, deixa-nos entrever ora um aspecto ora outro, ainda fugitivos e vaporosos, da. sultana 

do Adriatico, que lá ao longe se divisa meia encoberta. Esta expectativa, assim prolon

gada, e.' encantadora. A pouco e pouco, surgem no horizonte torres e cupolas, aereas, 

vagas a principio, como uma cid1.de de fadas, depois mais definidas e numerosas. Ainda 

uma volta do Ü1terminavel canal e eis-nos em Veneza. O Canal Grande e para Veneza o 

que são para Paris a rua de Rivoli, o Corso para Roma e Regent-Street para Londres. 
. . 

Proj ecta-s e atravez da cidade como um enorme S, começando na estação do caminho 

de ferro, e acabando em frente do palacio dos Doges. A medida que nos aproximâmos do 

• Rialto, tornam-se mais frequentes os palacios, a maior parte d'elles no estylo da Renas

cença, exceptuada porém a sumptuosa Ca d'Oro, exemplar perfeito, ootr'ora, do rico e 

elegante gothico veneziano., hoje em grande parte perdida e deturpada. Eis-nos no Rialto. 
. ' ' 

Como a maior parte das pontes da Idade-Media, como a Ponte Velha de Florença e as 

antigas Ponte de Londres e Ponte Nova de Paris, o Rialto era e é a,inda hoje conjunta

mente um caminho e .uma especie de feira perman.ente ou bazar, com suas lojas d'um 

lado e outro, construcções ligeiras e elegantes, de estylo uniforme, e que não contribuem 

pouco para · dar ao edificio um · aspecto dos mais originaes. Construido no seculo xvr, 

o Rialto ·atravessa o Canal grande com um arco que mede proximamente , vinte metros. 

É ainda hoje o centro da actividade commercial_ de Ve.neza, mas centro bem decadente! 

No seculo xvr, o Rialto era um ponto .unico na Europa, o que são hoje a Bolsa de Paris 

e o Royal Exchang~ de Londres, o coração da vida mercantil do mundo. De cada 

lado da ponte ha um merc.ado: um, o do peixe, o outro da fruta. Este chama-se o Campo 

San Giacomo e é digno de ser visitado, sobre tudo durante os mezes de Setembro e 

Outubro. As peras, as uvas, os pecegos, os melões, que embalsamam o ar e recreiam a 

. vista' provam que os venezianos' ainda na decadencia, não perderam aquelle fino epicu

rismo, que, em melhores tempos e n'uma esphera mais alta, fez d'elles os mestres das 

artes plasticas. Mas voltemos a nossa gondola, que entretanto nos ficara esperando, 

amarrada a um marco. Estes marcos são característicos dos canaes venezianos. N 'outro 

tempo, indicavam os pal.a:cios dos nobres e eram pintados com as cores heraldicas dos 

seus donos. A propria gondola, o cabriolet, ·o fiacre de Veneza, não deve passar sem 

menção. Na sua forma geral ha alguma coisa da canoa commum e alguma coisa das 

antigas g-aleras es,candinavias. No centro eleva-se um pequenp gabinete, com cortinas 

mais ou menos rJcas. As gondolas são ordinariamente pintadas d~ preto, com uma cerca

dura dourada. A proa e a popa ha um estrado, e de pé, sobre esse estrado, rema o 
I 

gondoleiro,· apoiando o remo n'um tolete curvo .e saliente da altura quasi d'um metro, 

chamado fercola. A destreza com que estes homens conduzem as delicadas embarcações . 
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atravez de canaes ordinariamente estreitos, dobrando rapidamente as esqmnas, sem se 

chocarem, e realmente admiravel. Seria diffi.cil descobrir um meio de locomoção mais 

commodo e agradavel do que este. A vida em gondola é o ideal da vida preguiçosa. Os 

barcos de pesca maiores do que as gondolas, são tambem curiosos. Com as suas duas 

. .velas latinas abertas, dão idéa d'uma borboleta gigantesca, e os mastros terminam ordi

nariamente da maneira mais pittoresca, com um grupo de emblemas religiosos, ou uma 

capella em miniatura, com o seu santo e a sua lampada. É este um uso romano, apenas 

transformado pelo Christianismo. Os romanos como bem sabem (i)S archeologos, traziam 

os penates no convez dos seus navios. Estes trazem os seus santos protectores no topo 

dos mastros. A significação ou a intenção é a mesma. Divaguemos ao acaso pela cidade. 

Os . canaes são por via de regra, estreitos e tortuosos. Mas a architectura, boa ou 

mediocre, abunda por toda a parte. É difficil distinguir e classificar, no meio da confusão 

Bauos Venezzimos 

dos estylos, Gothico florido, Oriental, Italiano da Renascença, que se misturam phan

tasiosamente, ás vezes no mesmo edificio. Esta confusão dos estylos, tão caracteristica 

do gosto veneziano, é o desespero do archeologo e o encanto do viajante, simples 

dilettante, que só procura o pittoresco e. desdenha de boa mente a erudição. Entre todos 

os edificiós de estylo gothico (pseudo ou simili-gothico seria mais rigoroso dizer) . 

sobreleva em elegancia de desenho e opulencia de ornamentação a famosa Ca d'Oro, 

outr'ora propriedade da familia patricia dos Taglioni, que deu á Republica doges, gene

raes, diplomatas e artistas, uma d'estas familias como os Samuto, os Cornaro, os Taliero, 

verdadeiramente principescas, que c~:mquistavam ilhas longiquas e recebiam, como reis, 

embaixadas dos potentados do Oriente. A Ca d'Oro, com os os <c principes mercadores )) 

de Veneza, está hoje muito decadente: decadencia devida em parte ao tempo, mas em 

maior parte ainda á inintelligente restauração de que foi victima, ha de haver alguns 

annos. Depois da Ca d'Oro, são ainda dignos de menção, entr€ estes velhos palacios, 

ou ruinas de palacios, o Palazzo Cavalli, um dos mais bem conservados, o Palazzo 

Camelo, que é quasi uma ruina, mas ruina formoza, e a casa, assim chamada, de 

Desde mona. A casa de Desdemona! exclama o leitor,- que leu Shakespeare, e está persua-
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dido que Desdemona, assim como Ophelia e Julieta e Cordelia, são filhas aereas da 

phantasia do poeta e nunca habitaram outros palacios alem das mansões brilhantes mas 

impalpaveis da imaginação ... O facto é que a filha de Brabantio podia muito bem ter 

existido : entre as jovens patricias venezianas de seculo xvr, mais d',uma haveria tão for

mosa como ella, como ella tão boa e tão desditosa. E a ter existido, que habitação mais 

propria lhe poderíamos desejar do que este gracioso palacio, tão grave na sua elegancia, 

tão delicado e tão senhoril? Nada d'isto repugna á imaginação, antes pelo contrario. 

Aquellas janellas tão bem lançadas e rendilhaúas tão garbosamente, estão pedindo para 

as occupar dignamente, uma figura graCiosa e nobre de mulher, que, pela tarde, se venha 

ali assentar, scismando, em quanto sem mido deslizam sobre a agua escura do canal as 

gondolas ' brilhantes e enfeitadas dos jovens patrícios de Veneza. Se a obra do poeta, 

lida, nos deu tanto prazer, porque não prolongaremos esse prazer imaginando por um 

momento reaes aquellas scenas inimitaveis? A tradiçã.J da casa de Desdemona, como 

todas as tradições, apoia-se mais na boa vontade de quem a acolhe do que em testemunhos 

solidos e irrefragaveis. Pois não sondemos nós a solidez d'esses testemunhos: acceitemos 

a tradição pelo que ella vale, e tenhamos um momento de illusão poetica, prazer que 

não dão por certo as verdades historicas authenticas e solidamente documentadas. O Cati.al . 

Grande estende-se e ondula entre duas linhas quasi continuas de palacios, que datam 

pela maior parte, da Idade-Media, com as suas janellas ogivaes, os seus balcões rendi

lhados, com aquella rica phantasia de ornamentação que parece inexhaurivel. Outros, em· 

menor numero, datam da Renascença e sustentam graciosamente trez fileiras sobrepostas 

de columnas antigas. N'uma volta do canal, vê-se repentinamente erguer-se da agua, 

como uma rica vegetação marinha, como uma arvore gigantesca de coral esbranquiçado, 

Santa Maria della Salute, com as suas cupolas, a sua prof1.1são de esculpturas, o seu 

frontão carregado de estatuas. Mais ao longe, n'outra ilha, avista-se San Giorgio 

Maggiore, branco e redondo como uma concha de nacar. Á esquerda, apparecem São 

Marcos, o Campanile, a praça, o palacio dos Doges. É um espectaculo único. A admi

nvel praça, orlada de porticos e de palacios, estende n'um amplo quadrado a sua floresta 

de columnas, os seus capiteis corintheos, as suas esta tuas, a disposição nobre e variada 

das suas fórmas classicas. Semi-gothica e semi- byzantina, eleva- se a Basilica n'umà 

extremidade da praça, com as suas c~polas doiradas, os seus coruc;heus agudos, as suas 

arcadas cheias de estatuetas, as suas abobadas carregadas de mosaicos : singular e myste

rioso sanctuario, e,specie de mesquita christã, em que s~ unem, sem se comprehender 

como, os crenios de cluas civilisacões e duas religiões hostis. Ao lado da Basilica 0 b ' ' 

gigantesco Campanile, nu e erecto como um mastro de navio, ergue até ao ceu e annun

cia de longe aos viajantes do Adriatico a soberania de Veneza. E aos pés do Campanile, 

encostada a elle, a delicada loggetta d~ Sansovino parece uma flor, tal é a profusão com que 
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a revestem o marmore, o bronze, o_s baixos-relevos, 

as esta tuas, todo o luxo inventiva da arte a mais 

elegante. Aqui e ali, vinte illustres relíquias formam 

como um museu ao ar livre: é um ·grupo de colum

nas quadrangulares, trazidas de S. João d'Acre; uma 

quadriga de cavàllos de Bronze, despojo de Constan

tinopla; quatro pilares de bronze, onde fixavam os 

estandartes da cidade; dois fustes de granito, encj

mados pelo crocodilo e o lião alado da Republica. 

Taes são os ornatos monumentaes d'esta praça, 

sem rival no seu genero. No meio d'elles, o palacio 

dos Doges parece um diamante unico no meio d'um dia

dema. A primeira impressão que se recebe, em frente d'este 

edi:ficio incomparavel, é a da novidade. Ser:tte-se que é esta 

uma architectura sem precedentes, fóra dos generos, dos 

typos convencionaes e conhecidos. Comprehende-se então 

quanto e illiluitada a invenção humana, quanto para alem 

das fórmas classicas ou gothicas, se abre ainda á imaginação 

iJ;J astros de ba1•cos de pesca 

creadora um mundo a explorar, e chega-se a 

concluir que a Arte, n'isto semelhante á Natu

l'eza, póde violar todas as regras mais ou menos 

convenc10naes e produzir todavia obras perfeitas. 

Com effeito, o palacio dos Doges, centro ao 

~esmo tempo da vida politiGa e da vid-a 

artística de Veneza durante bons oito 

seculos, começado no anno de 8 I 3 , 

continuado por differentes vezes até á 

conclusão no meiado do seculo xv, · 

enriquecido pela esculptura .e a 

pintura principalmente durante os 

seculos XVI e xvn; reflecte todo o 

desenvolvimento espontaneo e ori

ginal do genio veneziano. Não é 

byzantino, nem gothico, nem mou

risco: é tudo isto ao mesmo tempo, 

mas por um modo seu, combi

nando · estes elementos d'uma ma-
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neua particular, imprevista, genial. Com espanto, mas um espanto agradavel, vemos 

aqui a phantasia oriental éollocar audaciosamente os cheios sobre os vasws, em vez de 

assentar o vasw sobre o cheio. Sobre uma columnata de fustes potentes assenta uma 

segunda ligeira e esbelta, toda rendilhada de ogivas, e sobre esta base, ao parecer 

tão fragil, ergue-se um muro maciço de marmore. Por cima d'este muro, tão extraor

dinariamente erguido, corre uma cornija de pyramides canelladas, de agulhas, de 

corucheus, de festões, como uma cercadura bordada, uma renda de marmore. É impos

sível levar mais longe a inversão de todas as regras estabelecidas, e produzir ao 

mesmo tempo impressão mais agradavel, mais perfeitamente esthetica. Entra-se : 

é um 'verdadeiro deslumbramento. Em volta de duas cisternas, revestidas de bronze 

esculpido, quatro fachadas monumentaes ostentam a riqueza das suas formas ,archi

tectonicas e as suas esta tuas, onde brilha o gosto da Renascença no seu período 
I 

juvenil. Nada nu ou frio: tudo tem figura e relevo. Estamos longe das épocas 

pautadas, longe dos monumentos convencionáes, em que _um gosto pedantesco, com o 

pretexto da correcção e da medida, faz ._arrefecer a invenção viva e sincera. Vê-se que 

os artistas venezianos não tiveram em vista conformar-se ás regras de Vitruvio e 

merecerem o applauso dos eruditos, mas simplesmente agradar aos olhos e á imagi-. 

nação. Para isso, em vez de copiarem os modelos consagrados, deram largas á propria 

imaginação : ornaram, bordaram, se assim se pó de dizer, sobrepuzeram columnas e 

esta tuas: fizeram não uma obra correcta, mas uma obra alegre e rica. Véem-se colessos 

pagãos, Marte e Neptuno, em face de figuras bíblicas, Adão e Eva. Rizzo e Sanso

vino accumularam aqui os marmores preciosos das · suas escadarias, os estuques 

phantasiosos, os caprichos elegantes dos seus arabescos. Armaduras e ramagens, 

grifos e faunos, nymphas, plantas marinhas, animaes pha.ntasticos, tocam-se, con

fundem-se, e estes contrastes, em vez de parecerem disparatados, agradam, alegram 

a vista. Como são nobres e v-erdadeiramente principescas estas amplas escadarias, 

como trazem logo a ~déa os personagens . magníficos e theatraes dos quadros de 

Ticiano e Tintoreto, doges, senadores, almirantes, com as suas si marras de seda, as suas • 

pomposas dalmaticas, as suas tiaras byzantinas, magnificencias senhoris em proporção e 

harmonia com esta architectura, que para ellas e:ffectivamente foi feita. No alto d'esta 

escadaria, um grande quadro de Tintoreto mostra-nos um São Marcos, gigantesco e for-

midavel como um Satu~no, tendo ao lado duas soberbas figuras de mulheres, a Força 

e a Justiça, de cujas mãos um Doge recebe a espada do governo. Eis-nos agora nas grandes 

salas de estado. Todos os mestres da grande escola veneziana concorreram para adornar 

estas salas, verdadeiramente imponentes. Estão aqui todos, Ticiano, Tintoreto, Veronese, 

Palma, Pordenone, assim como os esculptores Palladio, Aspetti, Sansovino. É como se 

o .genio todo da grande cidade se ti\re,sse aqui concentrado para glorificar a patria, traçando 
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com o pincel e o escopro o memorial .das suas 

victorias, pintando e esculpindo a apotheose da sua 

grandeza. Não ha em todo o mundo um tropheu 

Casa de D esdemoiia 

igual : batalhas navaes, navios 

de longa proa recurvada, como 

colos de cisnes, galeiras 

embandeiradas, estandartes 

desfraldados ao ~vento do 

mar, tropel tumultuoso de 

combatentes que se c;ho- · 

cam, multidões illyrias, 

sarracenas, gregas, corpos 

nus bronzeados pelo sol, 

estofos entretecidos com 

fios de ouro, arma:duras 

esmaltadas , toda a pompa 

heroica da historia de Ve

neza, desfilando de Zara a 

Damietta, de Padua aos 

Dardanellos! É um espec

taculo prodigioso, que não 

póde descrever-se. Entre 

estes quadros, um, o Pa

raiso de Tintoreto, é o 

ma1s · vasto que se tem 

pintado: mede noventa pés 

em largura sobre trinta 

de alto : contam-se ·n'esta 

téla enorme . nada menos 
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de ·6oo fi guras. Segundo o professor Ruskin, as partes ma1s antigas do edificio 

são o lado oriental, e a fachada que da sobre o mar. Na opinião d'este illustre 

Pa!azzo Cava/li 

archeologo, ja no seculo IX havia aqui um palacio construido para servu de habi

tação aos Doges e para as deliberações do senado, quando os Venezianos decidiram fixar 

na ilha .do Rialto a séde do governo· da Republica. Se ainda no edificio actual se conserva 
IO 
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encravada alguma parte d'esse primitivo palacio é o que ja hoje se não póde decidir. 

Ruskin só se julga ·authorisado a affirmar que era este o sitio do edi:ficio do seculo rx~ 

cuja frente olhava a actual Piazetta. Esse primeiro palacio ducal conservou-se, apenas 

levemente alterado, ate aos primeiros annos do seculo xrv, quando começou a construc

ção do pa!acio actual, a que Ruskin cha~11a gothico, designação que conservaremos como 

vinda de tal mestre, mas fazendo observar que estas palavras, gothico, byzantino, mourisco, 

não podem ser empregadas, quando se trata do estylo singularmente livre e phantasioso 

da architectura veneziana, senão no sentido mais lato, _e nunca como term~s d'uma 

classificação rigorosa. Fique isto dito por uma vez: Veneza, ao mesmo tempo que era 

incapaz de crear um estylo do todo o ponto novo, não quiz tambem sujeitar-se as regras. 

precisas dos estylos de que se inspirava, imitando-os livremente, altérando-os e as vezes. 

confundindo-os. É esta a sua originalidade : crear àlguma coisa nova e imprevista com 

elementos anteriores e conhecidos : non novim sed nove. Posto isto, podemos sem incon

veniente chamar com Ruskin, gothico ao actual palacio dos Doges, começado nos pri

meiros annos do seculo XIV. A edificação d'esse novo palacio liga-se intimamente as 

novas condições políticas do Estado veneziano n'aquelle seculo, quando a Republica~ 

atravessando uma d'essas crises organicas que são proprias do crescimento das nações~ 

alterou a sua constituição, transformando-a de democratica em aristocratica. O Senado 

usurpou ou assumio a authoridade legislativa, que até então residia na assembléa geral 
I 

do Povo, e este engrandecimento da sua fortuna politica reflectio-se naturalmente no 

engrandecimento do edificio que manifestava, por assim dizer, materialmente, a impor

tancia d'aquella alta corporação. Assim pois, como observa Ruskin, este edificio marca 

uma: época na historia de Veneza. E acrescenta : « assim como o palacio byzantino era 

coevo, na sua fundação, com o estabelecimento do Estado, assim tambem o palacio 

gothico e coevo com o estabelecimento do poder aristocratico. )) A construcção começada . . . . 
no principio do seculo XIV, proseguio gradualmente, até incluir o claustro central : muito 

provavelmente, a fachada do lado do mar só se concluio em 142 3, quando se acabou 

tambem a Salla del .gran Consiglio. N'esse momento, o Senado veneziano pareceu de 
. . 

repente atacado d'uma d'estas bellas paixões de economia, paixões passageiras, mas a que 

. todos os senados estão mais ou menos ·sujeitos. Mandou suspender os trabalhos, resol

vendo que se conservasse toda a parte do antigo palacio do lado da Piazetta e decretando . . 

ao mesmo tempo a prohibição de se propor em qualquer tempo a continuação da obra, 

com multa de mil ducados para o transgressor! Este facto extravagante é todavia authen

tico, e pode ler-se na bella chronica Veneziana· de Marino Sanuto. Houve felizmente 

um Doge, o famoso Mocenigo, que, depois d'um fogo, que dalJ)nificou seriame11te o 

palacio, ousou propor em pleno S~nado a continuação dos trabalhos, juntando ao mesmo 

tempo a proposta uma bolsa com os mil ducados. Os senadores, que, apezar da sua 



terrível reputação, tinham 

imaginação e eram artistas , 

.approvaram a proposta por 

.acclamação decidindo que os 

mil ducados fôssem sim re-
' 

cebidos, mas como dom vo-

luntario do Doge para a 

continuação da obra. « No 

dia 27 de março de 1424, 

diz Ruskin, soava o pn
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meuo golpe de martello sobre os 

· muros byzantinos do velho palacio de 

Ziani, condemnado a ser demolido. 

Era o pnmeuo acto do periodo da 

Renascença e o pnmeuo golpe · na 

architectura de Veneza e na propn<l 

Veneza. )) Esta ultima phrase ressente-se 

singularmente das ex.ageradas preoccu

pações políticas e artísticas de quem a 

escreveu. Como se sabe, o illustre 

.archeologo e critico' inglez é partidario 

.ex_clusivo e quasi fanatico, em Arte, 

da Idade-Media, em política, da demo

cracia. D'ahi o seu desdem, que en

cobre uma especie de colera, contra a 

architectura e a pintura da 

Renascença, d'um lado, do 

outro lado, contra as soCle

dades aristocraticas e as suas 

obras. N'isto o bom senso, 

o · gosto e o saber do emi

nente critico são compro

mettidos gravemente pelas 

tendencias estreitas e pun

tanas do espírito inglez. Que 

.a aristocracia no seu tempo e 

no seu lugar, póde ter muito 

75 
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de bom, prova-lh'o sem ir ma1s longe, o 

exemplo da sua propria ~Inglaterra. Que, 

particularmente, em Veneza, foi a fórma 

aristocratica que transformou a pequena e 

humilde colonia de refugiadqs n'um grande 

Estado, que chegou a ser um Imperio, é o 

que reconhecem os .. historiadores ainda da 

escola mais radicalmente democratica, como 

Sismondi e Ferrari. Quanto a Arte da Rénas

cença, o seu defeito não consistia, como pre

tende Ruskin, em ter sido uma reacção contra 

o estylo byzantino, em pintura, contra o estylo 

• 
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gothico em architectura. Antes. da Renascença, e ainda no seculo XV' já o gothico 

declinava por toda a parte, corrompido pela exageração do seu propno pnnCiplO, 

emquanto a pintura byzantina inerte, immovel, não conseguia, qepois de dez seculos, 

sair do . periodo hieratico, antes retrocedia á força de exageração purista, canomca, 

conservadora. O mal, o defeito da Renascença, ou antes do movimento saído da 

Renascença, depois de exgotado o seu impulso pnmeuo e genial, foi a superstição 

da antigüidade, das regras classicas, o culto do convencional, que acabou por suffocar 

toda a inspiração. Mas esse é o período da decadencia. A architectura da Reüascença deve 

ser estudada e apreciada em Bruneleschi, em Bramante, em Miguel Angelo, e não em 

Bernini, apezar do seu raro talento. Deve ainda ser estudada e apreciada em Veneza, 

onde a liberdade e ~udacia singulares do genio veneziano reagiram quasi 'até ao ultimo 

momento contra a exageração vitruviana, co.ntra o fanatismo cultista. Menos regular, 

menos classica, a architectura veneziana da Renascença tem uma graça v~va, uma origi

nalidade phantasiosa, que difficilmente se encontrarão n'outra parte, e e pena lastimar que 

um tão grave erudito' um tão fino critico como o illustre professor inglez' .nos venha 

dizer cc que o primeiro signal da Renascenç<l em Veneza, foi o primeiro signal da destrui

ção da Arte veneziana. ;) Tamanhas allucinações põe ás vezes o espírito de seita, ainda 

nas melhores cabeças! Antes de darmos costas ao nobre palacio dos Dandolo, dos Moce

nigo, dos Sanuto, lancemos ainda um olhar, que o merece, áquella grave ponte que ali 

esta, fechada e impenetravel como um segredo de Estado, ligando por cima do canal 

deserto o brilhante paço ducal com um outro edificio, bem differente d' elle, pesado, 

triste e sem ornatos, mas· que, apezar d'isso', lhe era n'outros tempos absolutamcüte 

correlativo. Aquelle sinistro edificio e a antiga prisão de Estado de Veneza, e esta ponte 

coberta, por onde communica com o palacio dos Doges, não é outra senão a famosa e 

poetica ponte dos Suspiros. Poetica, dizemos nós, por ter sido cantada por poetas; mas 

triste e sinistra poesia! Por ali passavam, por aquella galeria, como ja no caminho do 

eterno esquecimento, aquelles que a política inexoravel do illustrissim9 Senado decidia 

deverem desapparecer, por perigosos ao Êstado, da scena do mundo : não humildes reus, 

mas os mais altos potentados, generae's, senadores, membros da aristocracia. Esses jul

gava-os e condemnava-os o Senado directamente, e sem mais transição passa~am da 

nobre Sala dei Consiglio para a es'curidão da masmorra, d'onde só monos sairiam. É a 

lembrança d'esses dramas mysteriosos, filhos da politica tenebrosa da illustre Republica, 

que dá a esta ponte não sei que lugubre poesia. A ponte, como tal, nada tem de 

notavel: é feia e pesada. Mas quem, sobre tudo de noite, passa debaixo d'aquclle arco 

maciço e olha para cimà e se lembra das tragedias, das agoni'!-s, dos crimes, cuja idéa 

esta simples palavra P.onte dos Suspiros traz ao espirito, experimenta uma impressão 

poderosa, qu~ difficilmente lhe esquecerá. 'J 
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. Contorneemos agora o palacio ducal e atravessemos de novo a praça de São Marcos. 

Lancemos de passagem um olhar a estes bandos de pombos, que esvoaçam alegremente, 

ou pousam familiares no meio da praca, sem que a vista dos transeuntes os assuste, 
I . • 

porque ninguem ousa maltratal - 9s. São tambem historicos, e como taeg illustres, 

alimentados pelo mumCiplO e protegidos solicitamente. Segundo uma tradição, 

que nada tem de inverosímil, .estes pombos são os descendentes de certos pombos 

correios por. meio dos quaes Dandolo, durante o cerco de Candia, no seculo XIII, 

recebia noticias da ilha e finalmente a do triumpho dos venezianos. Como os gansos 

sagrados do Capitolio, os descendentes d'estes pombos passaram desde então a ser 

sustentados á custa da Republica. O que se não comprehende é como propagando-se 

livremente .e protegidos desde então, isto é, ha bons 6oo annos, sejam hoje apenas 

alguns centos e não milhares e até milhões, segundo pedia a progressão natural. Estes 

pombos 1nunicipaes fazem lembrar, alem dos gansos do Capitolio, os ursos de Berne 

e os corvos da Sé de Lisboa. 

Eis-nos finalmente em frente de São Marcos. O leitor não pode esperar encontrar 

aqui o que se chama uma descripção d'este grande monumento. Para o fazer cabalmente, 

por modo intelligivel e que aproveitasse, seria necess:uio .um volume. Parece-nos preferível, 

em vez d'uma descripção acanhada e confusa, e portanto inutil, dar sünplesmente a 

impressão geral, e para isso recorreremos ás palavras eloquentes d'um illustre critico francez, 

já atraz citado. Difficilmente encontraríamos melhor interprete e mais autorisado. Eis 

como se exprime o Snr. H. Taine, no seu bello livro Vo)'age en Italie. « Os venezianos 

foram ·a Constantinopla, e trouxeram de lá, para as suas igrejas, as formas arredondadas, 

os arcos sP.mi- circulares, as -cupolas globosas', tão caras a architectura byzantina. Mas ao 

implantai-as no solo patrio, transformaram-n'as, e a Igreja .de São Marcos differe tantc 

de Santa Sophia, quanto diff€re uma nação joven, conquistadora e inventiva d'um ve1ho 

imperio grave e compassado. Vendo-a, os architectos soltam exclamações indignadas,

não podem dar dois passos sem verem violadas as regras e confundidos os estylos. Não 

era possível sobre este chão movediço, copiar a enorme cupola de Santa Sophia : pois . 

bem, em vez d'uma grande, fizeram cinco pequenas,· alargando-as exteriormente ·em 

forma de bolbo, com fledias e ornatos -exoticos. É que a phantasia creadora, ainda 

copiando, não se deixava prer;der pelo canon hieratico do modelo. A phantasia aqui; como 

por toda a parte em Veneza. é senhora e rainha. Desde o peristylo, conhece-se- lhe o 

imperio exuberante. A nudez antiga dos arcos do portico foi ádornada com um revestimento 

cannelado, · que projecta em pontas gothicas a sua grinalda de estatuetas. Leves e finos 

coruc~eus vieram collocar-se sobre os contrafortes. Quinhentos columnellos de porphyro; 

de marmore verde, de serpentina, sobrepuzeram e apertaram sobre as fachadas os 

seus andares incoherentes, os seus bustos classicos ou barbaros, o acervo magnífico 
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Ponte dos Suspiros 

8r 

das suas pedras multi

colores. Portas sarracenas 

rasgam-se aqm e alli 

entre capíteis extràva

gantes, onde aves, liões, folhagens, 

espigas, cruzes, se complicam em 

desenho emaranhado ~ phantastico. 

No tecto, mosaicos innumeraveis 

desenrolam mil scenas biblicas 

concebidas e executadas com a 

simp·Ieza e a inhabilidade infãntil 

das enlumi'nuras ·dos velhos mis

saes gothicos. Reconhece-se em 

tudo isto · o homem da· Idade-

Media, requintado e 

pélo christianismo, 

perturbaco 

desdenhando -

li 
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o simples e chão para procurar insaciavelmente o complexo e o multiplo, !': bor

dàndo inq:uieto sobre a tela classica importada, uma decoração gothica original. 

Acrescentemos que ess.e homem, em Veneza, era alem d'isso marinheiro e viajante. Tendo 

v~sitado, alem dos ma~es, as basílicas byzantinas e as mesquitas mahometanas, precisava 

de amontoar os marmores, os bronzes, os reflexos scintillantes do ouro e da purpura, 

para expnmn· no seu christianismo · a poesia faustosa e complexa c.om que o 

penetrara o espectaculo deslumbrante do Oriente... Entremos. Não póde haver 

maior contraste, e mms singular, do que esta passagem repentina da pra~a de São 

Marcos, ampla e alegre, cheia de luz e de animação graciosa, para · o interior da 

bas11ica. Descem- se dois degraus, e eis que os olhos mergulham repentinamente na· 

purpura tenebrosa d'um sanctuario pequeno, de fórrna desconhecida, cheio de reflexos 

amortecidos, apertado e sobrecarregado como o subterraneo em que um pachá guarda os 

seus thesouros. Duas unicas côres mas as duas mais poderosas, o revestem de cima a 

baixo-: uma a do marmore de veios avermelhados, que luz nos fustes das columnas, 

nos muros, nas lages do pavimento : outra, ' é!- do ouro que brilha nas cu polas, incrustado nos 

mosaicos, e como que atrae e fixa a luz. É um tom indiscriptivel o d'este brilho poderoso 

no meio da quasi escuridão do estreito recinto. A pouca luz que penetra vem de cima, 

filtrada atravez de vidros coloridos. Fórmas innumeraveis, pilar~s sobrecarregados de 

.csculpturas, oronzes, candelabros, centenares de mosaicos, parecem ondular no ar, onde 

fluctuam em atomos luminosos os contrastes da noite e do dia .... Estes architectos dos 

seculos xr e x.rr tinham um modo de sentir unico e só d'elles. Meios byzantinos 

e meios arabes, transbordava-lhes da imaginação uma poesia desconhecida aos 

barbaros do Norte. Não e:X~.primiam como elles uma tristeza idealista, um infinito 

vago. Havia no fundo das suas imaginações uma alegria meridional, que se exprime na 

côr intensa com que impregnaram a sua igreja, n'este revestimento continuo de mosaico~ 

brilhantes, n'estas galerias esct{lpidas, n'estes pulpitos, n'estes bàlcões, na rica decoraçãü 

d'estas portas arabes ou gothicas. Mil contrastes, que n'outra parte pareceriam disparatados, 

imperfeições evidentes, filhas da inhabiliqade, harmonisam-se aqui, fundem-se, perdem-se 

na impressão geral e não se da por ellas. Em volta do altar-mor, as quatro colmnnas que 
- ' 

sustentam o baldaquino quasi desapparecem sob uma profusão de figuras, que as revestem 

cada urna no seu nicho, desde a base atf ao capitel. Consider9-das uma por uma, são imper

feitas, serni-barbaras : denunciam immediatamente o esforço vão e a impotencia d'uma arte 

incipiente. Considerae-as porem no seu conjuncto, a oito ou dez passos de distancia : o 

effeito total e admiravel. Ha n'esta multidão indistincta, urna -força expressiva, que se impõe, 

impressiona, domina. O .artista medieval, incapaz de exprimir a individualidade, tem o 

sentimento do conjuncto, das m1ssas. Não comprehende, como o artista grego ou como 

mais tarde, o artista da Renascença, os traços definidG>s, característicos do indivciduo : mas 



VENEZA 8~ 
) 

vibra n'elle poderosamente o sentimento das grandes collectividades, a alma das multidões 

christãs, oppressa e grandiosa ao mesmo tempo, sob o veo religioso da Idade-Media. É este 

sentimento intenso e apaixonado que anima estes mosaicos hieraticos. Vieram de Cons

Iantinopla os artistas, antes operarias, que os fizeram : denunciam-se bem na insignificancia, 

na impotencia d'uma arte ao mesmo tempo decrepita e infantil, que tal foi a arte byzantina. 

Falta a expressão, falta o traço ind.ividual e falta a observação da natureza viva e real. 

É tudo mesquinho, frio, insignificante. Mas coisa singular, o povo joven que recebeo 

essas. figuras do povo decrepito, soube fazer com ellas um conjuncto harmonico e bello. 

A obra hieratica e inexpressiva entrou como- um fragmento na obra inspirada e sincera. 

A distancia e. no meio d'esta profusão, não se notam ja as anomalias quasi ridículas das 

figuras hirtas e me_canicas·. O que se sente e a impressão poderosa da multidão. Sente-se a 

gente no meio d'uma assembleia de santos, d'uma historia infinita, de todo o ceu legenda

rio. Esquecemos os promenores, para 'nos deixarmos possuir pelo sentimento do todo, 

nobre, · profundo, religioso. Assim fez tambem a antiga Veneza heroica e piedosa; e foi por 

isso que, durante seculos, prodigalisou as suas riquezas, o seu tra~alho, as suas conquistas. 

Era este ·a mundo ideal que a sua fé entrevia, tão vivo para ella, tão povoado como o 

mundo real. )) O leitor não nos perdoaria a impertinencia, se, depois d'estas paginas real 

mente eloquentes tentassemos ainda acrescentar alguma coisa a respeito de São Marcos. 

Passemos pois adiante, com a satisfação de termos encontrado no caminho um tal 

acerone. 

Ainda uma volta pela cidade, ainda uma visita a uma igreja : será a ultima. No meio 

d'uma praça, eleva-se a estatua equestre de Collione, um dos grande~ generaes da Republica. 

É a primeira estatua equestre fundida na Europa depois da queda do Imperio romano. 

Foi seu autor Verochio, encarregado d'esse trabalho no anno · de 1470. O facto d'esta 

primazia, mais do que o merito absoluto da obra, que pecca pelo excesso de Tealismo, como 

hoje se diz, torna notàvcl esta estatua, que é simplesmente um retrato do famoso 

condottiere. Defronte d'ella está a igreja de São João e São Paulo. É uma igreja gothica, d'um 

gothico italiano, o que quer dizer alegre. Os pilares redondos, os arcos larg<?s, ds vidros 

quasi todos brancos, afastam do espírito as idéas funebres e mysticas que suggerem as 
. -

cathedraes dos paizes do Norte. Como o Campo Santo de Pisa, como Santa Croce em 

Florença,· esta igreja esta cheia de tumulos. É o mausoleu, a necropÓle historica cia 
Republica. Doges, generaes, almirantes, quasi todos os personagens que representaram um 

papel na historia de Veneza, teem aqui o seu tumulo. Pela maior parte, são do seq.1lo xv, 
ou do começo do sect1lo XVI, o período mais brilhante da nação, aquelle €m que os grandes 

homens e as grandes acções encontraram, para as celebrar, á grande arte que renascia. D'estes 

monumentos uns mostram-nos a aurora d'aquella grande luz, outros o seu esplendor, outros 

finalmente o declinar. Pode assim se_guir-se, como observa Ruskin, n'uma serie de sepul-
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cros, a historia do genio veneziano, desde o nascimento 

atravez da · virilidade, até a decadencia. No monumento do 

Doge Morosino, que tem a data de r 3 8o, a fórma gothica 

apparece-nos, elegante ja, mas ainda pura. 

Simples na concepção, sobrio de ornamen

tação, representa na sua austerida:de o verda

deiro typo do monumento funerario : simpli

cidade, elevação, gravidade. Ja no tumulo do 

· Doge Marco 
1
Corneri, que . é · de I4I9, esta 

austeridade, t~da medieval, apparece temperada 

pelo sentimento da forma corporea v1va, que 

Campo Sa1t Po!o 

ha de vir a ser o do.mi

nante no seculo seguinte. 

Esta transição do esty lo da 

Idade-Media para o da Re

nascença é ainda mais sensível 

.. 

I 
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no tumulo do Doge Venieri, que é de r.po. Certos promenores da ornamentação 

fazem já lembrar o seculo xvr. Á medida que nos approximâmos d'esse seculo, até 

entrar n'elle, nos tumulos de Mocenigo, de Marcello, de Loredan e de Pesara, sente-se 
I 

diminuir gradualmente aquella simplicidade austera da arte medieval. Uma especie 

de pompa heroica sobrecarrega o moquniento funebre : as arcadas amplas, os finos 

arabescos, as fileiras de columnas com seus capiteis. de acantho, os largos panejamentos 

bem lançados, as estatuas robnstas e em attitudes variadas, tudo isto lhe dá uma nobreza 

grandiosa, uma expressão artística imponente, que substituem a gravidade fria e immovel 

do período-anterior. o moi1Umento do Doge Vendramini, já em pleno seculo XVI, pode 

dizer-se marcar o apogeu da arte da Renascença. N'este monumento, a gravidade antiga 

Veneza e o A dnático 

subsiste ainda, mas combinada agora com o gosto pittoresco, com a liberdade, com o 

poder expressivo do estylo da Renascença. Tudo n'esta obra prima denuncia a idade. pode

rosa e limitada em que o artista, reduzido a cinco ou seis sentimentos energicos, concentra 
I 

n'ellcs uma sensibilidade intacta e faculdades completas, que m~üs tarde, pelo effeito do 

proprio desenvolvimento, hão de vir a dispersar-se. 

Este monumento, com mais dois ou trez do mesmo período, marcam o apogeu da . . 
arte da Renascença. Com o seculo xvr acabam as grandes paixões, e com ellas os grandes 

pens·amentos e a grande arte. Os tumulos do seculo xvn, pompos9s e vasios de expressão, 

são apenas, segundo a phrase de Taine, «grandes maquinas de opera.)) Um requinte de 

ornamentação, um luxo emphatico, tão improprio de monumentos d'esta ordem, servem 

apenas para pateniear a ausencia do sentimento e da verdadeira inspiração. Este seculo 

.cortezão e pedante~co, o seculo de Luiz XIV e de D. João V, não produzia, pode dizer-se 

affoitamente, uma unica obra v,erdadeiramentc superior. O estylo é mau, como são acanha

dos os pensamentos, como são mesquinhos os costumes da epoca. A extincção da vid;l 

.. 
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política collectiva, da livre iniciativa, juntamente com a timidez da intelligencia, e11torpe

cida pelo excesso da disciplina ecclesiastica, reduziram a arte a uma impotencia real, sob as 

apparencias do fausto apparatoso e cortezão. Mas as côrtes são mas escolas de independen

cia, e onde não ha independencia não póde haver verdadeira inspiração, arte verdadeira. O 

seculo xvn não é um cidadão, cheio de grave sentimento da sua independencia e da sua 

responsabilidade : é simplesmente um cortezão, um ente brilhante e mesquinho, que fita de 

continuo a face do príncipe, para sorrir se ella sorri, entristecer-se se ella se obumbra, 

refl'ectindo sempre um sentimento alheio, como um espelho, polido mas sem vida propria. 

É por isso que a sua arte é tambem uma arte de reflexo e de imitação, de apparato e de 

impostura. No fundo, apezar da sua luxuosa ostentação, verdadeira arte de decadencia. 

Parêmos pois aqui, que não temos realmente mais nada a ver. Lancemos ainda um olhar 

aos nobres monumentos dos seculos xv e xvr, tão cheios de sentimento profundo na sua 

simplicidade, saudêmol-os como os testemunhos d'um dos mais bellos momentos do 

espifito humano, e deixemos a necropole historica de V~neza. Veneza, tambem temos 

de a deixar .... Chegamos ao termo da nossa peregrinação. Saiâmos de Veneza com esta 

impressão ultima, a impress~o dos tumulos, que é austera mas salutar. Em Veneza tudo 

falia do passado, por conseguinte da morte. E o que é a historia, essa agitação de ephemeros, 

durante un1 momento, entre duas eternidades, mais do que o proem10 da morte e 

uma ·necropóle successiva ? 

\ 

' 
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A FLORESTA DE FONTAINEBLEAU 

Em Bas-B1·éau, Fontainebleau 

F ONTAINEBLEAU representa para 

o parisiense o mesmo que Cintra 

representaria para o lisboeta, se nas abas da serra e em-torno do parque da Pena, o 

poder sobrenatural de benefica feiticeira désdobrasse e alastrasse por uma área de 17 mil 

hectares o arvoredo corpulentissimo do Bussaco, entremeando-lhe aqm e alli a selva

geria rude mas simultaneamente encantadora da Arrabida. 

Quer isto dizer que Fontainebleau significa a fusão d'essas trez maravilhas com 

qne a natureza e a arte embellezaram este cantinho occidental do torrão portuguez? 

não quer. Fontainebleau. não é Cintra, como Portugal não é a França nem o Tejo 

é o Sena ; seus palacios rea1engos, primorosos embora e curiosissimos tambem, 

nada entretanto apresentam de commum com o castello da Pena ; a , Sala das Pêgas 

ou a dos Veados no paço mourisco dos nossos reis nada · tem que vêr com o 

• 
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Salão das Tapeçarias ou com a Sala do Conselho, nem com a Galeria de Diana ou 

com a de Francisco I; o cbasselas dé Thomery não equivale aos vinhedos da Bairrada; 

o Forte do Imperador na roch}l Cassepot não representa o panorama da Cruz-Alta; 

Barbison não e .o Luso ; Melún .não . e . a Mealhada; o . restawrant de Franchard não 

corresponde ao Hotel-Serra; a lagôa de Belle- Croix não.· é a ria de Collares; o arvo

redo e os fetos .da floresta franceza não· copiaram a vegetação da matta do Bussato, 

nem esta copiou aquelles ; das penedias . da Arrabid,t rião · se deduzem · os despenha

deiros de :Apremou.t ou os fraguedos de ·Bouligny. 

O que se quiz com esta approximação foi apenas fazer comprehender em 

resumo a portuguezes -o. conju!1to ·de béllez'as que Fontain.ebleau constitue para o 

parisiense, quando fatigado e escandescido perante aquelle vertiginoso tumultuú ·da 

moderna Babylonia carece de espairecer .e rdocillai: o· espirito na serenidade ·contem

plativa da 'natúreza, respirando o ambiente · balsaÍnico das florestas, tendo o árvo

r.:do · pO{- confidente, o ceu por cupola, e sobre tudo isto . o' sopro . incompt:ehensivel 

do .Creador . a fazer sentir sua infltJencia benefica, salutar e omnipotente. 

A doze leguas da capital da França, ~ quasi a beira da via- ferrea que -vai' de Paris a 

Lyon, encontra- se a afamada floresta de Fontainebleau, no centro da qual está a cidade do 

mesm.o nome· a 4 lülometros da. margem esquerda do Seria; .pegado com a __ cidade o 

palacio ou ante's aggregado de palacios; e em-torno d'este os jardins e o . parque; na 

peripheria da áiattá, alvejando aqui ·e alli, .· á similhan.ça de malmequeres n'úm avellu

dad0 . tapét'e de relva, diversas povóaçôesitas .qüe c'ànstituem outrós taútos pontos de 

vista agradabilíssimos, ·em que predomina o fehz remanso da vida cainpestre. ·Tudo 

isto anda usualmente abrangido · sob à denomin~ção generica de . Fontainébleau. 

Ha duas ·maneiras ·:de visitar: a · florestà e apreciar-lhe as bellezas : ou percorrêl-a 

n'um prompto e colher d'ella· uma idea geral, o qu~ só deixará phrenetico appetite 

de ir lá depois vagarosamente estudar-lhe e saborear-lhe as · minucias, - ou então 

passar alli despreoccupadamente dias e dias esquecido na suave contemplação d'aquelle 

arvoredo encantador, entre cujas brenhas se tem formado e desenvolvido o gosto 

de quantos paizagistas notaveis ha produzido a França. Uma simples semana, toda

via, que alli se passe na occasião em que o folhedo verdeja com todos os suavís

simos cambjantes da chlorophylla, bastará sem duvida para se crear inextinguível 

amor a todos os accidentes, por pequeninos que sejam, d'aquelle riquíssimo scenario. 

E atravez das suas labyrinthicas encruzilhadas quem pedestremente se aventurar 

a descobrir surprezas e maravilhas ficará vantajosamente indemnisado de quantas 

ímprobas ·fadigas lhe impuzer este molesto meio de percorrer a floresta. Ao arrojo 

da tentativa corresponde . como recompensa a contemplação de ~ bellezas pittorescas 

indefiníveis, que por outra forma se torna impossível descortinar. 
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Se o viajante, porem, trouxer em sua agenda matlílematicamente determinado o 

estreitíssimo limite de poucas horas, e quizer n'esse acanhado prazo apreciar por 

alto o conjuncto geral de tudo quanto· alli ha para desfructar, forçoso ·lhe serà 

escolher uma carruagem para meio de transporte ; assim o_ exigem as longes distan-

- cias a percorrer n'esta floresta. 

A muitos lembraria talvez dar o passew a e:avallo . . Breve, porem, se arrepen~ 

derá quem tal meio preferir de transporte, porque as tentações de apear-se a cada 

passo para entrar n'uma gruta ou descer a um despenhadeiro, para insinuar-se 

por uma tortuosidade estreita ou subir ·a um penhasco onde algum . ponto de vista 

interessantíssimo esteja desafiando a curiosidade do visitante, - tudo isso constitue 

por si um conjuncto mais que sufficiente de motivos para se tornar · praticamen.te 

inconvenientissima, senão de todo ünpDssivei, a · digressão a cavallo. 

Em carruagem muda o caso · de figura; cocheiro1 que esteja habituado áquellas 

excursões, sabe já os sítios piltorescos. por onde lhe cmnpre conduzir os viajantes, 

e onde estes momell.taneamente dev;em apear-se para visitar os pontos inaccessiveis 

aos vel1iculos. 

Vem agora a pêlo - antes de nos embrenharmos na celébre floresta - dizer 

de passagem o que é a cidadesita de Fontainebleau ,. cuja: população, de resto, 1~ão ' 

chega a attingir o algarismo de dez mil habitantes. O que principalmente lhe da 

vida e animação e a força m·ilitar que· la estaciona e a af:fluencia dos numerosos 

visitantes que na estação propria alli vão temporariamente assentar sua residencia. E, 

se por .um lado a povoaçã0 nos offerece ruas largas e bem arejadas, onde se respira 

uma atmosphera: lirnpida e sadia, impregnada ainda do acre perfume da floresta, -

por outro lado quem pretenda- atli · ac·har curiosos vestígios de antigas construcções 

pouco mais encontra do que o denominado cc Hotel Pompadour )) na extremidade 

da rua do Obelisco e ja contíguo á floresta, um pavilhão que fazia parte do pala

cete pertencente á celebre Gabriella d'Estrees, e um portal do palacio eJ.ificado pelo 

architecto Serlio para o cardeal de Ferrara. 

A leste e a sul da cidade fica o intitulado cháteau com o seu parque. Château 

lhe chamam os francezes, mas não cuide o leitor que tem alli um vislumbre sequer 

de castello roqueiro ; palacio . lhe chamaremos melhor, ou antes aggrega.do de pa

lacios e pavilhões, áquelle interessante mosa1co de edificios realengos em cuja 

construcção é facil de perceber a diversidade das epochas e dos estylos, mas em 

que mórmente · predomina o gosto da Renascença, - embora desde tempos mui 

anteriores alli costumassem ir temporariamente descansar de S\}aS fadigas governa

tivas os · reis de Franca. 

A tradição legendaria quer mesmo attribuir ao re1 Roberto a construcção de um 
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pequeno albergue, onde elle e a sua comitiva repousasse quando ia de Melun 

entregar-se na matta ·a exercícios venatorios, - e d'este modesto nucleo teria bro

tado mais tarde um verdadeiro palacio. Champollion-Figeac, porém, que exerceu alli 

as funcções de bibliothecario e minuciosamente compulsou os documentos do 

archivo, inclina-se a suppor que o fundador do château fosse Luiz o Gordo. O que 

ha de incontestavel é que, em tempos de Luiz VII ou Luiz o Moço, Fontainebleau 

constituía já um paço feudal de aspecto acastellado, com torres e ameias, e fossos, 

e barbacans. Construcções posteriores e successivas foram pouco a pouco alterando 

e substituindo a feição primitiva: 

Alli vinha Filippe Augusto frequentemente caçar e alli celebrou elle com es-

Restmwaute em Ft·anchard 

trondoso apparato as festas do Natal en II95 · Alli se comprazia muito em habitar 

o . piedoso rei S. Luiz e sua mãe a virtuosa ' Branca de Castella. Alli nasceu Filippe 

o Bello, e alli veio elle tambem a fallecer em r 3 14, victima de uma desastrosa 

queda que deu do cavallo, na caça dos javalis. Alli traçou Carlos V de França os 

primitivos lineamentos da bibliotheca de Fontainebleau. Alli mandou Carlos VII pin

tar nas paredes das salas os episodios de suas victorias, - pinturas que desde 

muito não existem já. Alli fez Francisco I sua residencia de predilecção, convertendo 

a velha mansão feudál n'um edificio de proporções puran::~nte palacianas em que o 

sopro da Renascença substituiu por jardins e parques os fossos do antigo paço 

acastellado; alli proporcionou o heroe de Marignan sumptuosa hospedagem ao seu 

rival de Pavia - Carlos V de Allemanha; alli mandcu o amante da duqueza de 

Étampes e da Belle Ferroniere pÍ'ntar na galeria, que ainda hoje se chama de Fran-
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cisco I, uma sene de quadros em que avultavam extravagante~ allegorias, taes como 

por exemplo aquella em que o monarcha se achava representado sob a figu-r-a de 

uma divindade pagã abrindo a uma chusma de cegos o templo da arte e do gosto. 

Alli se fez Diana de Poitiers retratar por Primaticcio em toda a voluptuosa nudez 

da sua fahulosa homonyma. Alli mandou mais tarde Catherina de Medieis supprimir 

muitas d'essas pinturas em que a crueza mythologica assumia as pwporções do 

escandalo. 
• 

Sob a influencia da vmva de Henrique II os salões de Fontainehleau passaram 

a illuminar-se deslumbrantemente para o luxuoso apparato dos festejos; n'estes, po

rém, quasi que dominavam agora mais os enredos da intriga política do que os 

brinquedos do galanteio. Mas veio Henrique IV, o príncipe bearnez que tinha de 

inaugurar no throno da França a dynastia dos Bourbons. Henrique IV foi de todos 

os monarchas aquelle que depois d€ I:rancisco I mais contribuiu para o engrandeci

mento e aformoseamento do palacio de Fontainebleau. Incantadas e felizes alli lhe 

correram esquecidas horas de sua existencia, ja encegueiràdo nos prazeres da caça, 

já enlevado . e rendido pelos bonitos olhos de Gabriella d'Estrées. 

Lá nasceu tambem Luiz XIII, em Fontainebleau. E lá residiu por algum tempo 

a infeliz Henriqueta d'Inglaterra, quando em 1644 a pobre princeza lavada em lagri

mas se refugiou em França escapando ao cataclysmo que sobre sua familia rebentava 

medonho. 

Lá se hospedou, treze annos depois, outra rainha celebre, - a varonil Chris

tina de Suecia, que espontaneamente havia desafogado os hombros do pezo com que 

o regia manto lh'os onerava. E lá se mostra ainda hoje na Galeria dos Veados o 

sitio sinistro em que a ciun~enta maculou de sangue as suas . mãos, mandando im

perturbavel e serena assassinar o destitoso marquez de Monaldeschi : - um idyllio 

de amores a terminar por odiosas scenas de cannibalismo! 

E d'entre os vultos celebres, que nas salas de Fontainebleau soltaram da vida 

o derradeiro · alento, commemoremos ainda o grande Coqdé que falleceu lastimado 

e pranteado por quantos lhe cir~umdavam o leito na hora final. 

Em tempo de Luiz XIV, Madame de Maintenon á similhança do que succedêra 

em reinados precedentes com a duqueza de Étampes, com Diana de Poitiers e com 

Gabriellã d'Estrées, entendeu tambem que devia ser a deidade mimosa de Fontaine

bleau; alli se ventilou perante ella, consultando-se-lhe inclusivamente o voto, n'um 

conselho a que el-rei presidiu, a conveniencia · de acceitar ou não a disposição 

testamentaria do monarcha de Ht::spanha, quando este ao fallecer em I 700 designara 

por seu successor o duque de Anjou. Alli mareou seu nome o augusto Roi-Soleil 

quando assignou a lugubre revogação do edicto de Nantes. 
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Alli se mostra finalmente ainda a mesa em que, um seculo ma1s tarde, Napoleão, 

depois de haver abalado o mundo com a energia gigantesca de um verdadeiro Titan, teve 

por ultimo de resignar-se a firmar com o proprio punho ~ abdicação de seu poderio. 

E se de visitantes ·illustres, que alli te em sido temporariamente hospedados, quizes

semos evocar os nomes todos, longa seria por certo essa lista em que avultam os nomes 

do czar Pedro J, de Christiano VII da Dinamarca, do pontifice Pio VII, e, nos tempos 

Rocha Natzwal em 'Fraucha1·d 
' 

modernos, o .d'esse modelo de reis que: durante o seu curto reinado causou o pasmo da 

Europa toda, - o d'esse cc D. Duarte extraviado no seculç;> xrx )) como sentenciosamente 

Alexandre .Herculano o qualificou', - o d'esse infeliz moço emfim, que na ordem chrono

logica dos monarchas portuguezes $e chamou D. Ped.ro V, e que, intitulando-se a si 

proprio cc o amigo dos qúe trabalham )) , deixou ind~levelmente perpetuado entre o seu 

povo a memoria gloriosa de suas incomparaveis virtudes. 

Annexos ao palacio, - onde ha realmente muito que ver e admirar, jà sob o ponto 

de vista a.rtistico, jà sob o ponto de vista historico, quer se percorram as interessantes 

pinturas de suas salas e galerias, quer se examme a floreada ornamentação dos estuqu~s, 
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quer externamente se analyse a disposição architectural das diversas partes que constituem 

o elegantissimo edificio, quer finalmente os olhos 

repousem na contemplação das estatuas e mais 

trabalhos de esculptura que o adornam, - seguem

se os jardins e o parque. 

Os jardins propriamente ditos s,ão na 

actualidade trez. De todos o mais frequentado 

Uma vereda 11a Floresta, em F1·a11cha1·d 

e aquelle que os francezes d'esignam p~lo nome de Partene. Contíguo à Galeria de 

Henrique li, o Partene occupa uma área re~tangular de trez hectares e caracteriza-se 

pelo symetrico a1inh_amento de seus canteiros, em que de espaço a espaço avultam por entre 

macios tapetes de relva suberbissimos teixos de um verde-malachite càprichosamente 
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tosqueados em configuração de pyramides e obeliscos; ao centro destaca-se um lago 

espaçoso, tambem de _forma rectangular, coroado por um elegante repuxo. Outro 

dos trez é o Jardim de Diana, assim denominado pela estatua de bronze que la existe 

d'esta deusa a ornamentar uma fonte; Jardim 'dos Buxos lhe chamaram em tempo 

de Francisco I que o fundou; mais tarde o designaram tambem pela denominação 

de Jardim do Laranjal em consequencia de um pomar annexo que Luiz XIII alli 

mandou plantar, e por Jardim do Laranjal (Jardin de l'Orangerie) o conhece ainda 

muita gente. Finalmente o Jar~im Inglez (que comprehende o .antigo Jardim dos 

Pinheiraes mandado plantar por Francisco I) data apenas do seculo actual, porque 

foi o architecto Heurtant quem d'elle deu o moderno risco por ordem de Napoleão; 

recommenda-se pela variedade d'arvores que o sombreiam, taes como platanos e sycomoros, 

tulipeiros e cyprestes da· Luiziana. Contiguo ao Jardim Inglez fica o celebrado tanque, onde 

os visitantes não deixam nunca de parar a.lguns momentos para saciarem a curiosidade 

verdadeiramente infantil de assistir ás so:ffregas evoluções, com que as numerosas carpas 

alli existentes se precipitam devoradoras sobre quantos pedacitos de pão lhes atirem. Ha 

inclusivamente mulheres e creanças adréde estacionadas n'aquelle sitio com o mercantil 

proposito de venderem ao touriste fragmentos de pão ja expressamente cortados e talhados 

para o fim que se deseja. Não cuidem, porém, ser verdade quanto alli lhes disserem d'esses 

famintos peixes, inculcad.os como sendo ainda os mesmos a que outr'ora por des.fastio 
' 

vinham deitar aloiradas codeas de pão as mãos mimosas e assetinadas da duqueza d'Étampes 

ou de Diana de Poitiers, de Gabriella d'Estrées ou de Mademoiselle de la Valliere, da 

marqueza de Pompadour ou da condessa Dubarry. Por secular que nos apregôe111 a vita

lidade d'estas venerandas carpas (havendo algumas alli que, segundo asseveram, não 

contam menos de tl'ezentos annos de idade), o mais seguro sera descrer de similhante . 
affirmativa, - porque, verdade, verdade, o que ha de certo é que em r_8 r 5, por occasião de 

entrarem li as tropas dos alliados, o Tanque das Carpas foi totalmente esvaziado, e dos 

peixes nem um s6 escapou a voraz gulotonice dos Cossacos. Portanto as carpas, que hoje 

alli existem, são todas de moderníssima data, e completamente usurpados os legendarios 

títulos ' de aristocracia com que pretendam impôl-as a pasmaceira dos papalvos. 

Resta fallarmos do Parque. Esse abrange uma superficie de 84 hectares, em 

que predominam docemente uns vagos e indefiníveis attractivos de suave melan

cholia. Percorre - o longitudinalmente, sombreado por olmeiros corpulentissimos 0 

- celebre canal que Henrique IV mandou abrir n'uma extensão de quasi 1200 metros, 

e onde chegou a haver deslumbrantes espectaculos nauticos no reinad6 de Luiz XIV. 

Se a~ora, ao sahir do palacio e dos · jardins, quizermos a pé, sem percorrer 

longa distancia, colher r{um volver d'olhos um delicioso ante-gosto das bellezas 

selvaticas com que a floresta de Fontainebleau por todos os cantos nos enfeitiça, 
I I3 
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tomemos ao sul pela avenida de Maintenon até chegarmos aos penhascos de A' on 

ou ás rochas de Bouligny. 

A quem não estiver prevenido causará talvez extranheza encontrar de espaço a 

espaço nos troncos das arvo~es ou nas escabrosidades das pedras algarismos e s1gnaes, 

uns com tinta azul, outtos com tinta vermelha ou côr-de-rosa, lettras aqui, riscos 

acolá, settas horiz~ntalmente dirigidas ora n'esta, ora n'aquella direcção, - uma infi

nidade, em summa, de indicações que á primeira vista nos causam surpresa, e que 

algum espírito em demasia meticuloso poderá taxar de prosaicamente inopportunas, 

mas que representam , o trabalho ímprobo e perseverante de uma longa existencia 

quasi exclusivamente consagrada ao mister de tornar mais access1ve1s aos visitantes 

as bellezas multiplas d'aquella Ú1aravilhosa floresta. 

Denecourt se chamava esse benemerito que ha cmco annos falleceu. Filho de 

uns camponezes pobrissimos, a quem mal chegavam os tristes recursos de que 

dispunham para amanhar suas vinhas, Denecourt creado no se10 da vegetação a:ffei

ÇOOH-se de tenra edade á solidão dos bosques. Aos vinte annos porém, surrira-lhe 

esplendida e tentadora a visão das glorias militares: não soube resistir aos impulsos 

do patriotismo que o dominava: sentou praça de voluatario; fez a campanha d'Aus

tria em r 809 ; no anno seguinte cá o tivemos em Portugal incorporado no exercito 

de Massena, ac.abando por ser ferido em Merida. Mais tarde encontrâmol-o desligado 

já do serviço milite:Lr, e ora entregue ás lides pacificas de um pequenino commercio, 

ora exercendo as funcções de um modesto emprego na cidade de Fonta1nebleau. 

Finalmente em r 8 3 2 Denecourt passou a cifrar nos arvoredos da bella floresta tbdo 

o enthusiasmo de que era susceptível sua alma expansiva e poetica. 

Concentrado alli durante annos e annos sem d'outra coisa cuidar, Denecourt 

explorou infatigavel por entre aquellas brenhas quanto secreto escaninho, quanto 

recondito esconderijo, quanto ignorado penhasco ou desconhecida gruta a natureza 

havia profusamente disseminado na floresta de Fontainebleau. Depois, alvoroçado com 

o descobrimento das infindas maravilhas que desencantára, tratou de mimosear os 

visitantes proporcionando-lhes em livros que successivamente publicou a apreciação 

minuciosa de quanto por alli ha digno de ver-se. E, não contente ainda c9m isto, 

sollicitou dos poderes publicas licença para systematizar o complicado itinerario 

atravez da floresta e facilitar por me10 de riscos e algarismos, e lettras, e signaes . 
traçados aqui e acolá, a indicação dos diversos tramites e carreiras, evitando assim 

que o visitante se extraviasse em qualquer excursão. Por ultimo, abalançou-se a abrir 

passagens e atalhos, sempre no intuito de proporcio1~ar ao tmwiste ensejo de ma1s 

commodamente apreciar as bellezas e magnificencias da sua querida floresta aqUI 

uma vereda para encurtar o accésso a um determinado ponto; acola uma rampa 
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destinada a facilitar a exploração de qualquer penhasco afamado por seu deslumbrante 

, panorama, n'outro sitio a abertura de um tunnel tornando mais prompta e menos 

fatigante uma determinada excursão. E tudo isto sem por forma nenhuma alterar ou 

prejudicar a disposição natural do terreno 

ou os accidentes do arvoredo, antes· saben

do disfarçar os artificios do processo com 

finíssimo tacto e não somenos felicidade 

na execução. Alli dispendeu elle seus pmi

quissimos haveres; e, quando estes lhe 

faltaram, valeu-se das sympathias que a 

sua perseverante idéa lhe grangeára, para 

com subscripções promovidas entre os 

habitantes de Fontainebleau levar a cabo 

o seu arrojad_o projecto; a propria admi

Um Recesso 11a Fl01·esta de Folltai~tebleau 

nistração da floresta por 

mais de uma vez o sub

sidiou na execução de tão 

louvavel empenho. 

Os penhascos · de 
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Avon, que em tempo de Francisco I e mesmo de Henrique IV se encontravam ainda 

escalvados e nus de vegetação, acham- se hoje pittorescamente sombreados, sobretudo 

desde que Luiz Filippe alli mandou activar a plantação dos pinheiros marítimos e 

vanas outras essencias. Por entre as verdejantes copas d'esse arvoredo avultam ro

chas de formas extravagantissimas ou excavam-se grutas de labyrinthicas anfractuosi

dades que despertam o pasmo do viandante. 

Por outro lado, se nos inclinamos parfl as rochas de Bouligny, sentimo-nos 

Viaducto do Camz'uho de Ferro de Lyon, Fontazieeb!eme 

igualmenle impressionados pela imponente grandeza d'esta mole titanica, onde o 

abrupto das penhas rivalisa com o mysterioso aspecto dos profundos abysmos que 

as circumdam, e onde se agrupa urn conjuncto indescriptivel de todas as formas 

imaginaveis, ora mathematicamente symetricas, ora extravagantemente grutescas, mas 

sempre originalíssimas e surprehendentes. 

Depois, a Natureza não se ccmtentou alli sómente com o phantasioso deva

near morphologico. Pegou da sua palleta mirifi.camente inexgotavel, e por sobre 

os musgos e os lichens, que atapetam ou Ílicrustain os variadíssimos accidentes 

d'aquella superficie grisalha, derramou prodigamente em combinações admiraveis, 

de que a arte humana não chega a descortinar o segredo, uns tons opulentissi-
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mos de côr-de-laranja e açafrão, uns cambiantes verde?, uns prateados delicadíssimos, 

por vezes uns lampejos aureos que chegam a a:ffectar magicos encantos de phos- · 

phorescencia. Ah! que tudo isso nos indemnisa bem de não encontrarmos aqui a 

fazerem-nos sombra senão quasi exclusivamente pinheiros de moderna data e pouco 

apenas, pouquíssimo, d'esse -arvoredo secular cujos troncos colossaes e pittoresca-
, 

mente esgalhados encontraremos a farta n'outros sítios da floresta! 

Travadas agora já estas primeiras relações com o aspecto grandioso de Fontai

nebleau no tocante a grutas e· fraguedos, lembrara talvez ao viandante ir visitar os 

desfiladeiros de Franchard e simultaneamente aproyeitar o ensejo de tomar no seu 

restaurant a refeição que mais lhe appetecer. Franchard, porém, não e, para quem 

disponha de pouco tempo, digressão que se aconselhe a pé; o expediente da carrua

gem abrevia-nos singularmente o caminho e poupa-nos a fadiga; lá em Franchard 

nos apearemos quando quizermos desfructar os accidentes do estupendo desfiladeiro. 

Franchard é seguramente o ponto que os visitantes da floresta frequentam com 

preferencia. Situado á beira da estrada, o restaurant defronta com uma especie de 

châlet, onde por pouco dinheiro nos o:fferecem bugigangas e bagatelas, feitas de car

valho ou de junipero, taes como facas para cortar papel, cannetas para pennas, cigar

reiras, &•., - rusticos productos de industria florestal, que o visitante se não 

esquiva a adquirir como recordação d'aquelle passeio. 

A pouca distancia do restaurant fiem~ as ruínas da celebre abbadia de ·Franchard 

que Filippe Augusto doou no seculo xn a uns eremitas de Orleans e que, aban

donada afinal em tempos de guerras e tumultos, veio a converter-se em tovil de 

bandidos té que Luiz XIV a mandou derrocar. Não longe d'essas vetustas ruínas 

encontra-se uma rocha curiosissima, d' onde lentamente ·e gotta a _ gotta vai a agua 

cahiudo, como se foram lagrimas de pura magoa que estivesse melancholicamente 

vertendo. Roche-qui-plezwe lhe chamam significativamente os francezes, - exemplo 

frisante de que até corações de pedra poderão chorar em dadas circumstancias. 

Onde, porém, o visitante vai ficar deveras abysmadb é quand~ chega a pene

trar no desfiladeiro; ahi a feição selvatica desdobra-se em toda a sua pujante ma

gnificencia. O cinzel da Natureza em seu caprichoso devanear continua a esculptu

rar-nos os colossaes monolithos sob as mais variadas modalidades, deixando-nos ver 

aqui uns saurios formidaveis, alli uns camelideos phantasticos, acolá uns cetace~s 

medonhos, mais adeante uma gigantesca· tartaruga nitidamente definida em todos os 

seus contornos ou um grupo de cogumelos megalithicos com os talos artisticamente 

cinzelados pela acção corrosiva dos seculos. 

Depois subamos a analysar o esplendido ponto de v}sta que li no alto se 

enxerga, e pasmaremos ao co!}templar o surprehendente panorama de muitas milhas 
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em derredor. Mais áo norte estão situados outros desfiladeiros não menos celebres, 

não menos -selvaticos, não menos grandiosos' e pittorescos, - os ·desfiladeiros de 

Ap·remont,; n'estes, como nos · de Franchard, · o · viandante chega ã sentir-se amedron

tado quando repara nos prodígio-s de equilíbrio alli realizados por tão menstruosos 

penhascos. En1:re Apremont e Franchard brota uma nascente d'agua límpida e fres

qmsslma, notavel por deslizar sobre pedras cujo colorido vermelho affecta perfeita

mente o aspecto de umas nodoas de sangue, a similhança do que em Coimbra 

succede · na Fonte das Lagrimàs: 

Ao norte dos desfiladeiros de Apremont encontra-se Bas-Bréau, e log-9 a breve 

distancia parà oeste, mas já na peripheria da floresta, a aldeiasita de Barbison sem

pre ma1s ou menos frequentadà pela colonia fluctuante dos paizagistas, que fazem 

da estalagenil do tio Gapne ( modernamente, o « Hotel dos Artistas. )) ) seu alber-
' gue de predilecção em consequencia da proximidade . a que ficam de Apremont e 

Bas-Bréau. E em Bas-Bréau, se o touriste é enthusiasta por maravilhas de vegetação, 

em Bas-Bréau é que elle póde antecipadamet~te dispor-se para dar largas á sua 
• I . 

ac.imiração perante verdadeiras magnificencias de arvoredo, entre as quaes se destaca 

o celebrado cc Briareu ))' um carvalho colossal que ergue majestoso as suas multi

pias braçadas e que por esse facto merece bem o · significativo nome com que o 

designam. De resto, as arvores gigantescas abundam por tal fórma em Fontainebleau 

que ocioso e longo seria enumerai-as aqui todas pelas , suas especiaes denominações 

mais ou menos apropriadas. Em grande numero d'ellas as sub-divisões do caule 

partem ás vezes tão rez-vez do solo e desenvolvem-se coni tal pujança, que chega 

a tornar-se diilicil dizer qual seja o verdadeiro tronco da arvore; tal é o que sue

cede em. Nid-de-l'Aigle com uma admiravel azinheira cujos pseudo-troncos não são 

menos de dez. 

Nid-de-l'Aigle é um ponto interessantíssimo que se encontra aG norte da cidade 

de Fontainebleau, e em que por entre o arvoredo se destacam tambem . curiosos 

penhascos, notaveis sobretudo pelas fórmas extravagantes que affectam de mons-
' 

truosas petrificações. Com estas alternam carvalhos i::orpulentissimos em que o tronco 

. vetusto, enc;arquilhado · e cheio de gibbosas , nodosidades reveste as mais extraordina

rias configurações. O mesmo succede a: · pouca distancia de Nid-de-l'Aigle, em Mont

Ussy, onde o arvoredo · surgindo com os troncos torcidos por entre fisgas de roche

dos titanicos parece brotar Ia das mais profundas entranhas da terra e deixa predo

mmar essa feição bravia que ·distingue algumas das scenas pintadas por Salvator 

Rosa; nos mezes, porém, da primavera e do estio, a belleza variadíssima do folhedo 

que se entrelaça e debruça _por sobre as anfractuosidades parquscas da . rocha, 

derrama n'este local um ineffavel encanto de amenidade suavissima. Perto d'aqui ha 

~ 
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uma torre de pedra tosca com uns simulacros de setteiras e de petrechos bellicos ; 

,. é o « Forte do Imperador )) . Quem ahi subir não clara por mal empregado o seu 

tempo; a troco de um franco - contribuição de guerra que um camponez alli re

sidente imp~e sobre o invasor de seus dominios - empresta-nos elle -um excellente 

oculo de alcance com que podemos desfructar os interressantissimos quadros de pano

rama ambiente, taes como Villejuif e Corbeil, a torre de Montlhery que taõ grande 

terror infundia aos reis de França nos tempos do . feudalismo, Brie-Comte-Robert, 

Savigny-le- Temple, o valle atravessado pelo magnífico viaducto da estrada-ferrea de 

Lyon, - e por fim, la ao longe, a cidade de Sens, a torre de Villecerf, e os afamados 

vinhedos da Borgonha. 

A oeste da rocha Cassepot, onde assenta o « Forte do Imperador, )) fica o bravio e 

pittoresco sitio de Belle-Croix, penhascoso em partes e n'outras coberto de mattos copa

dissimos, onde javardos estabelecem seus reconditos covis. Uma das mais antigas arvores 

que ora se nos deparam é o carvalho de Clovis, arruinado ja mas ainda majestoso, e 

coevo indubitavelmente de Henrique IV que perto d'aqui n1andou fazer a celebre Route

Ronde - estrada a que puzeram este nome por descrever em-torno da cidade de Fon

tainebleau um trajecto circular de 40 kilome'tros. Tambem perto de Belle-Croix se nos 

depara a maior das poucas e pequenas lagàas que ha na floresta, b que torna este ponto 

mui frequentado por veados e corças. Não longe encontra-se a fonte de Mont-Chauvet 

· notavel pela frescura de suas aguas e pelas condições privilegiadamente pittorescas do 

sitio em que existe. 

Por ultimo, já que veiO a proposito fallarmos de lagoas e nascentes, cumpre des

fazer um preconceito que anda vulgarizado e banalmente repetido sem razão de ser. 

Diz-se geralmente e acredita-se que na floresta de Fontainebleau é taõ profundo o silencio 

das solidões, que nem uma nota siquer, um trinado, um chilrear de avesita, surge 

nunca a interrompêl-o. Isto significa nem mais nem menos que uma revoltante calumnia. 

Pode - verdade é - dizer-se que sitias ha da floresta, onde, tirante a estação das 

chuvas, se não encontra um pingo d'agua; n'estes, claro fica, as aves não irão de prefe

rencia estabelecer seus ninhos; mas onde lhes brota a limpidez de ~gua fresca, ou em 

geral sempre que uma primavera chuvosa fornecer aos plumosos cantores abundancia de 

bebedoiros, ahi estão de prompto em bandos os tordos e os pintarrôxos, os piscas, os 

pintasilgos, os tentilhões, os verdelhões, os rouxinoes, os melros, mil passaritos emfim . 

de variedades sem numero, e justo será então confessar que poucos bosques ha tão mu

sicaes, tão melodiosos como a floresta de Fontainebleau. 

Nada lhe falta para ser um verdadeiro Eden. 

Sobra-lhe inclusivamente o encanto da solidão, porque, apezar de frequentada por 

milhares e milhares de touristes, a vastidão da su'à area não lhe deixa perder as condições 
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de um ermo adoravel, onde se respira em toda a plenitude o sentimento do bello e do , 
grandioso, - onde o espirito desprendendo-se das miserias humanas ascende á contem-

plação de uns ideaes mysteriosos mas brilhantissimos, - onde em summa a consciencia 

do homem o faz sentir-se pequenino _e humilde perante as magnificentes opulencias da 

Natureza, atomo imperceptivel perante a immensidade do universo. 

14 

• 
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O MEDITERRANEO 
DE NICE A GENOVA 

d 

Moute-Ca1'lo1 Monaco 

Q Mediterraneo póde propriamente considerar-se um lago vastissimo com todas 

as proporções de verdadeiro Oceano. 

·Quem o comparasse a um coração de mulher teria talvez acertado com a ma1s 

synthetica expressão de suas oscillantes modalidades. 

Ora manso e pacifico, sereno e lim pido : exhalando aromas, filtrando harmonias 
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e respirando amores ! ora phrenetico, irritavel ! ora inquieto e tumultuoso ! logo 

cholerico e medonho ! mais tarde, fremente e convulso a estorcer-se nas vascas do 

desespero ! alternando, como por desenfado, as harni.onias meigas e suavissimas da 

brisa com os rugidos feros da procella ! por vezes incoherente, enigmatico ! sempre 

mcerto e variavel ! sempre ph:mtasioso e caprichoso ! 

A variabilid1.de instavei, que se accentua no seu amplíssimo lençol d'aguas, cor

responde não somenos a variedade de tons e de scenario na accidentada moldura de 

suas margens. 

Ceder á tentação de lhes percorrer o sinuoso perímetro é desfruétar um dos mais 

interessantes panoramas que a imaginativa -póde devanear. 

Quer o leitor visitar uma curiosa secção d'essa pittoresca peripheria ? 

É seguir a magnífica estrada á beira- mar, que vai de Nice a Genova. 

Chamam- lhe os italianos Via della Cornice. 

· Route de la Cornicbe a denominam ' OS francezes. 

Os inglezes dizem : - Tbe Cornice 1'oad. 

Só nós em portuguez não temos termo consagrado para perpetuar tão significa-

tiva designação, salvo se chamar-lhe quizessemos « Estrada da Cornija >> - o que 

a certos ouvidos mais melindrosos soaria indubitavelmente pouco euphonico. 

E todavia fôra este realmente o nome por que melhor se poderiam deixar adi

vinhar os tormentosos accidentes d'aquella mirifica e lindíssima estrada temerariamente 

lançada sobre o rebordo saliente, que por vezes debrua a parte mais alta de alcanti

ladas rochas simulando uma verdadeira cornija a coroar a fachada de um edificio. 

Ha então uma estrada por alli á beira d'aquelles precipícios, debruçada sobre as 

profundas aguas do Mediterraneo que a molecula e molecula lhe vão excavando os 

alicerces de marmore em que se baseia? 

Nem mais, nem menos .... uma estrada! 

Ah ! que deve ter sido um intrepido investigador, mas simultaneamente um poeta 

de coração aberto ás magas impressões dos grandes quadros da natureza, aquelle que 

pnme1ro ousou trilhar essa arriscadíssima vereda e galgar imperturbavel por sobre 

OS> penhascosos alcantis, inàugurando com suas pegadas o traçado que outros mais 

tarde haviam de seguir e alargar. 

alli. 

Em tempos que já lá vão, nem mesmo de estrada podia competir-lhe o nome. 

Simples carreuo estreitíssimo, verdadeiro caminho de pé posto, eis o que havia 

E quem se qmzesse afoitar á beira d'aquelle prec1p1c10 perigosíssimo, capaz por 

s1 só de causar vertigens ao menos susceptível de as sentir, teria infallivelmente de 

predispor-se para affrontar os mais tefrificos embaraços quando não preferisse inten-

I 
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tar a digressão n'uma liteira transportada por camponezes adestrados desde longos 

annos em tão aventuroso mister. 

E: ora dependurado quasi sobre as medonhas escarpas, - ora rastejando mes-

Monaco vista da tet·t·a-j it·me 

mo na fimbria da prata sob a tremenda ameaça· de vu a cada momento uma vaga 
I 

mais impetuosa involvêl-o e arrasta.l-o, - ora peregrinando ao longo de sobrancei-

ras penedias, cujos debruçados · píncaros bastariam para amedrontar o mais sereno 

espírito com a simples idea de que toda aquella inúnensa mole poderia uma vez 

de subito desmoronar-se e esmagar quem por la se andasse aventurando, - o 
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viandante, que ousass.e leva:r a cabo tão audaz commettimento, poderia depois gabar-se 

de haver praticado um acto arrojadissimo, com a circumstancia muito para especificar 

de haver ao mesmo tempo surprehendido e · descortinado panoramas assombros?s. 

Um dia Napoleão o Grande, com aquellas vistas d'aguia penetrantissimas que o 

Rocca B1·una 

caracterizavam, entendeu dever rasgar por alli 

sobre os abruptos penhascos uma estrada laraa 
b 

e ampla com todo o desaffrontamento preciso 

para a livre passagem de suas tropas. . 

E a voz potente d'aquelle genio realizou-se o milagre. 

Mais tarde o governo' piemontez ampliou ainda 

os grandiosos planos de Napoleão. 

E, de Nice a Genova, quem tiver o gosto artístico de trocar os escuros tun

neis e desaterros da via-ferrea pela encantadora estrada a beira-mar, gastara - ver

dade é - um certo numero de horas a ma1s na sua digressão? mas desfructará a 

surpreza agradabilíssima de inesperadas sensações perante a formosura indescriptivel 

d'aquelle vistoso panorama. 

c 
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Ora a msmuar-se por entre virentes olivedos, ora a serpear por sobre o dorso 

das montanhas com o horizonte amplíssimo a desdobrar-se-lhe em-torno, ora atra

vessando n'este ou n'aquelle ponto galantes povoações muito alegres, muito risonhas, 

ora emfim sulcando impavida ao longo das cristas por que - superiormente terminam 

aquellas gigantescas moles de mannore, - a estrada. desdobra-se pittoresca sempre e 

sempre diversissima em aspectos, quer de um lado contemplemos o azul profundo e 

transparente do Mediterraneo, quer do outro deixemos devanear os olhos por entre o 

variegado folhedo com que exuberantemente se desata deante de nós o esplendm de

veras tropical d'aquella vegetação miraculosa. 

Deixemos de parte o caminho-de-ferro; deixemol-o. 

Outros que se enthusiasmem com o sibilar estridulo da locomotiva o:ffegante e 

rapida, satisfeitos exclusivamente com a mira da maior velocidade no transporte, mas 

impossibilitados de gozar as perspectivas que á beira do Mediterraneo se nos o:ffe

recem! 

Nós seguiremos a pe, encostados ao bordão do peregrino, ou Hemos commoda

mente reclinados n'uma carruagem pelo sinuoso trajecto da estrada á beira-mar, e - . 
por Deus! - que nos não arrependeremos, antes deveras ganharemos com o alvi

tre! Nem d'outro modo poderiamos devidamente apreciar a feição pittoresca d'estas 

situações lindissimas. 

Partamos, pois, de Nice, - Nizza, como officialmente se lhe chamava antes de 

annexada á França em r 86o aquella parte do territorio piemontez, - Nizza, onde 

Affonso Karr, o espirituoso auctor das cc Vespas )) tanto se comprouve em trocar 

pelo sacho de jardineiro, na aprimorada cultura de suas camelias-, o plectro de poeta . 
mimoso, a penna de fino critico e de romancista elegantissimo. 

Partamos de Nice. E logo que ultrapassarmos o portosinho de Villefranche 
' 

(Villafranc.a lhe chamam àinda os italianos) , logo que nos surgir formosa e presu-

mida com o seu airoso pharol a bahiasita de S. João - ponto escolhido para tantos 

pic-nics, tantas 'digressões alegres de festiva e despreoccupada folgança, - teremos 

cedo a certeza de avistarmos Mo naco, a mais galante, sem duvida, das interessantes 

povoações que ora nos cumpre visitar. 

Cá temos agora um outeiro, aonde subiremos pelos flexuosos zigue-zagues de estrada. 

E, quando ahi chegarmos, saudemos ainda uma vez, por despedida, Nice delicio

samente situada junto á foz do Paillon, Nice desleixadamente recostada no seu espal

dàr de collinas circumjacentes, Nice lá em baixo a rever-se na sua gentileza emquanto 

o mar se lhe desdobra na -frente, amplíssimo e sereno, te àos confins da Corsega. 

Mais adeante encontraremos Turbia (a Tropcea Augusti), uma arldeia antiquissima 

que os povos medievos fundaram sobre alicerces romanos. 
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Da collina em que assenta esta povoação, dominada pelas pittorescas ruínas de 

uma torre, descobriremos afinal a deliciosa perspectiva de Monaco, - uma cidade

sita em miniatura, phantasiosamente edificada n'uma pequenina península , 

um verdadeiro bijou, que appeteceria engastar no simples broche de uma dama, 

Meutone 

e que tem todavia por magnificente moldura o esmalte · azul do Mediterraneo! 

O leitor nunca por acaso ouviu fallar do principado de Monaco~ - a mais 

exigua soberania dos estados europeus? 

lmagine-s.e uma capital (a cidadesinha de que ora estamos tratando) com as 

povoações do territorio adjacent~, - quer dizer : Mentone e Rocca-Bruna. 
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Eis em que se cifra este microsco

plco principado, cujos vetustos perga

minhos datam nem mais, nem menos, que 

do seculo x, - epocha em que sob o 

sceptro da dynastia Grimaldi começou a 

figurar na política da Europa aquelle 

pequenino estado. 

Hoje, porém, o principado de Monaco 

- · triste condição das vicissitudes sociaes !. 

- acha-se quasi meramente reduzido a 

uma soberania nominal, encravado como 

Vmtimiglt'a vista do alto da estrada 

-' 



O MEDITERRANEO II3 

, B 01-dighera vista de longe 

esta no departamento francez dos 

AI pes-Maritim os. 

Ainda assim, força é con-

fessai-o! - o problematico prin

cipado conserva todas as apparencias 

officiaes de uma soberania em fórma. 

O actual príncipe, Carlos III, 

em cujas veias ainda circula o sangue 

da dynastia Grimaldi, 

continua a usufruir 

sob o protectorado da 

I) 
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França (como outr'ora succedia sob o protectorado da Sardenha) as honrarias de 

entidade reinant~, e arroga-se inclusivamente o vaidoso capricho de estabelecer consu

lados em vanas côrtes da Europa. Lisboa e uma d'essas ; pela circumstancia do 

esplendido porto que possue, Lisboa merece ao príncipe de Monaco a honra de ser 

contemplada com um consul de sua nomeação; a essa prova do seu principesco 

agrado corresponde o governo portuguez nomeando um consul tambem perante a 

côrte de Monaco. 

E lá reside o pnnCipe no seu palacio flanqueado por muralhas acastelladas com 

um magnífico parque arborisado, tudo em ponto pequenino, - muito pequenmo, 

verdade e, mas muito galante. 

Dir-se-hia uma côrte adrêde talhada para os habitantes de Liliput com todas as 

condições de um grac~oso paraiso povoado por microscopicas huris. 

E entretanto quem poderia suppôr que n'aquelle formoso Eden remanam habi

tualmente os hediondos vicias do mais tenebroso inferno ? 

Monaco é sobretudo conhecida nos annaes do high-Hfe pelas fabulosas sommas 

de milhões que o demonio do jogo alli faz rolar todos os annos sobre o tapete verde 

dos banqueiros. 

Confrange-se o éoração qÍ1ando se pensa no avultado numero de incautas vlc

timas, a quem um simples momento de irreflexão basta para despenhar alli da ale

gre despreoccupação em que folgadamente se baloiçavam, convertendo-lhes a vida 

n'um desespero tremendo ! 

Ditosos e risonh~s quando para lá entraram, eil-os cabisbaixos, desvairados, tar

diamente arrependidos do imprudente passo que . deram, contemplando com olhar 

esgaziado e. vago o fundo abysmo em que se deixaram submergir, cogitando talvez no 

suicídio como unico desenlace acceitavel ante aquella impossível -situação! 

Sarcasmo pungente com que os vicias da humanidade se comprazem por vezes 

em escarnecer dos lyrismos que a natureza nos prodigaliza no seu uber:rimo regaço! 

Ah! é que ninguem será capaz de presuppor os horrores que alli se escondem, 
' 

as scenas de anciedade e angustia que alli se desdobram nos tentadores salões do rei 

A~rtr, - um despota feroz, a CUJa tyrannia irresistivel tantos vassalos se curvam 

submissos e fascinados! 

Ninguem será capaz de tal presuppor nem imag~nar perante aquelle ambiente ri

sonho de constante primavera luminosa, com o · sol sempre refulgente - seja qual fôr 

a epocha do anno, - com o ceu sempre sereno, e o mar sempre azul, e a terra em

torno a desabotoar-se fecunda em verdejantes moitas de arvoredo sempre copado, sem

pre viçoso, sempre pujante! 

De resto as actuaes tendencias são todas para que os arra1aes malditos da infame 
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roleta se localizem n'uma -po

voaçãosita moderna, em que 

involuntariamente nos 1amos 

esquecendo de fallar, e que 

ainda pertence propriamente 

aos dominios do príncipe. 

Monte-Carlo se chama. 

O luxuoso apparato, com 

que a iniciativa particular tem 

realizado a construcção dos 

edificios n'esta nova povoação, 

da elementos para calcular 

que inclusivamente,., mais dia, 

_menos dia, a propría capital 

se.ra supplantada por Monte

Carla e lhe cedera os seus 

foros de côrte. ' 

Monte-Carla passa por ser 

o ponto mais lindo d'estas 

localidades. 

Os penhascos em que se 

recosta parecem affectar fórmas · 

mais extravagantes que as de 

quelquer outro ponto da vi-" 

sinhança. 

A vegetação assume ahi o 

non-plus-ultra da pujança tropicaL 

As proprias flores parecem mais vana

das no matiz, mais ardentes no colo~ido, 

mais inebriantes no aroma. 

Será por isso que a desmoralização 

social escolheu de preferencia este privilegiadó recanto para 

ahi assentar o verdadeiro foco da corrupção ? 

E ha desgraçados que vão de proposito a Monaco attrahi-

s assa dos por aquella tentação diabol'ica. 

Para esse taes, passam ,completamente desapercebidas as naturaes bellezas do 

panorama ao lÓngo do qual v1a1am. 
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Todo o seu engodo, todo o seu enlevo, toda a sua m1ra se lhes coç.centra 

exclusivamente nas quatro paredes da sala, em que a fatalidade lhes prepara talvez a 

mais cruel das desillusões .. 

Sm1 R emo vista de longe 

Oh! viajar por álli sem querer des

cortinar os segredos medonhos d'aquelle 

antro, · sem querer mesmo indagar por 

onde se entra, e circumscrever as aspirações d'alma 

todas na tranquilla delícia de percorrer d. fóra ao ar 

livre, sob o perfumado bafejo da brisa marítima aquelle 

deleitoso Eden em que a natureza apostou sem duvida 

entornar a flux os feitiços todos da sua cornucopla, 

sem negros cuidados que nos preoccupem, sem crue1s inquietações que nos 

enturvem a · serenidade do espírito, perfeitamente desprendidos de tudo quanto signi

fique interesse material e sordido, - passear por alli com a alma desafogada e o 

coração á larga , levando pelo braço a mulher de quem se gosta e em cujo olhar . 
fagueiro nos transltlZ , como por encanto a dulcíssima certeza de que são por ella 

comprehendidos e compartilhados nossos sentimentos, - oh! por · Deus! que essa 
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deve ser uma das grandes felicidades n'este mundo, se é que 

n'este mundo ha felicidade verdadeira! 

Riam-se muito embora uns semsaborões que por ahi 

existem, fructos pêcos do mod·erno realismo, riam-se ; mas 

o velho apophthegma qe que não ha na vida humana 

outra coisa que não seja o amor - ,constitue por si um 

principio de eterna verdade e de axiomatica intuição. 

Como havia então de comprehender-se o mundo sem 

a doçura de uns labias femininos a surnrem-nos frescos 

e purpureos ? 

O mesmo sena admittir uma prin:avera 

sem flores ou um jardim sem rosas, rosas 

sem aroma, e aroma sem produzir embriaguez 

' As escadas da A1adomta, San Remo 
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dos sentidos e arrobamento d'alma. Rosas que nos esmaltam vividas o jardim da 

existencia, brisas que nos endoidecem com as inebriantes emanações de seu perfume, 

fanaes de esperança que nos surgem luminosos em . noite de vendaval desfeito, astros 

brilhantes que nos alumiam o horizonte n'um momento de duvida, anjos que a 

Providencia enviou do ceu á terra para nos acrysolarem nossa fé fazendo-nos prever 

e quas1 ante-gostar as doçuras ideaes do paraíso : - eis o que as mulheres são! 

Objecto de todas as aspirações d'alma, sonho de todas as glorias, causa unica de 

todos os grandes commettimentos, de todas as graüdes audacias, de todos os grandes 
. ' 

esforços do homem! 

Sem o mago influxo de Nathercia, pode por ventura aflirmar-se que Luiz de 

Camões houvera escripto os cc Lusíadas )) ? 

Supprima-se do universo a mulher, e que nos fica? Fica-nos a aridez do deserto. 

Thesouros de luz e de inspiração, tem tudo o amor como causa primordial ! 

quer este seja o amor-sentimento que purifica e exalta, quer seja . o amor-sensação 

que nos queima e nos consome, - e sempre em todo o caso a entidade-mulher 

quem nos descerra com um surriso as portas do empyreo, e teremos na primeira 

hypotbe::;e a Beatriz do Dante, na segunda as huris voluptuosas de Mahomet. 

Por isso.... a melhor maneira de apreciar aquellas situações lindíssimas de Monte-
, 

Carlo e, como dissémos, percorrêl-as conduzindo fagueiramente apoiada em nosso 

braço a mulher de quem mais gostemos. 

Para completarmos o que ha do principado de Monaco resta-nos fallar de Rocca

Bruna e de Mentone. 

Rocca-Bruna (ou Roque brune - como os francezes preferem chamar-lhe) é uma 

simples aldeia intrepidamente empoleirada por entre . as as peras anfractuosidades da 

rocha com o alvejante da casaria a contrastar-lhe o verde lustroso e accentuadissimo . 
das larangeiras e dos limoeiros, tudo isto dominado e coroado por um casfello em 

rum as. 

Caminhando para léste, depara-se-nos Mentone situada á beira-ma! em duplo 

amphitheatro, com o Mediterraneo a espriguiçar-se-lhe voluptuosamente aos pés, -

uma povoação que faz lembrar Napoles na galanteria de achar-se torneando em dois 

arcos de circulo duas bahias ~legantissimas, e que á feição marítima do seu inte

tessante panorama reune o encanto de curiôsas digressões pelas montanhas que a 

circumdam. N'estas um dos pontos que mais captivam a attenção e a sympathia do 

viajante é a aldeia de Santa-Ignez, situada no píncaro das serranias que immoldu

ram a dupla bahia de Mentone. 

Interessante é pela mesma forma outra aldeia, um pouco mais ao norte situada, 

e ·entre montanhas tambem; Gorbio lhe chamam, - e da-lhe mormente renome a c1r-
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cumstancia de ser muito a miudo escolhido para ponto de festivos ' pic-nics, sobretudo 

pelos extrangeiros que temporariamente estabelecem sua residencia em Mónáco. 

Bussa11a 

E já-agora cumpre não deixar de mencwnar nas cercamas de Mentone as cele

bres grutas denominadas << Baoussé-Roussé )), - cavernas onde a paciente investi~ 

gação dos sabias tem ido descobrir e desencantar curiosidades fosseis, cuja existencia 

remonta a uma altissima antiguidade e sobremaneira interessa os paleontologistas. 

Mentone, cuja deliciosa perspectiva tanto se póde gozar seguindo pela estrada 

que ora percorremos, como viajand<? pela via-ferrea, - Mentone é a derradeira estan-

' 
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Cla em que tocaremos de territorio francez n'esta digressão da Via della Cornice, por

que breve se nos depara a demarcação que officialmente divide a França da Italia, 
' . 

breve entraremos propriamente na patria da língua toscana. Baldado empenho, porém, 

<Í 
Faggia e San Stejano 

é o da politica franceza . querer impor as . localidades, ·por onde temos passado, 

umas feições de nacionalidade gauleza que realmente lhes não ' quadra! baldado em

penho! Os povos teem d'este.s singularíssimos · caprichos; nã~ · lhes muda facilmente 

o nome quem quer; não esta no mero capricho de um conquistador ambicioso tro

car-lhes a patria. Póde a França, muito embora, d'estas povoações evidentemente 
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italianas afrancezar os nomes a seu bel-prazer, convertando Nizza em Nice, mudando 

Rocca-Bruna para Roquebrune, ou de Mentone fazendo Menton; mas la esta a 

bella Italia surridente estendendo os braços com maternal carinho para aquelles filhos 

queridos, e elles . a protestarem contra quem lhes pretende impôr uma lingua estranha 

e elles saudosos sempre da mãe-patria que por caso nenhum se resolvem a olvi

dar! Politicamente estamos ainda em terreno francez, e todavia ethnologicamente ha 

muito ja que percorremos a formosa terra do Lacio. Administrativamente porem o 

ponto de separação entre a França e a Italia é o leito barrancoso de uma torrente 

por sobre a qual se arqueia a ponte de S. Luiz; de um e outro lado, nos respec

tivos confins, erguem-se as repartições aduaneiras. de cada paiz, como a espreitarem

se, a vigiarem-se reciprocamente. 

Passada a ponte, a primeira povoação, qu~ se nos offerece com foros políticos 

de piemonteza, constitue ponto estrategico aproveitado pelos -tacticos na linha de de

fesa em que por este lado se baseia a segurança da Italia contra as invasões do 

inimigo. Ventiní.iglia lhe chamam. A denoininação parece a primeira VISta querer 

significar que distara vinte milhas de certa e determinada locafidade; erradissimo an

daria, porém, quem tal cuidasse, porque diversa é a sua etymologia. Ventimiglia 

representa nem mais, nem menos, do que uma estranhissima corruptela do antigo 

nome Albium Intermeliu.1n, - capital que foi dos Intermelianos, uma tribu d~ Ligu

ria. Ventimiglia é graciosamente banhada por duas correntes d'aguas (o Roya e o 

Neuri); em tempos normaes dir-se-hiam dois estreitos filetes, dois bucolicos arroios 

que vão brandamente deslizando escondidos, quasi envergonhados por entre os 

fraguedos alpestres ; lembra mesmo perguntar com espanto para que foi aquelle 

extraordinario luxo de lhes architectar uma ponte com arcos multiplos e gran

diosos. Derretam- se, porém, as neves das montanhas ou caia de subito uma 

abundante chuvada, -· - e o veio d'agua, que nem simples ribeira ou humilde riacho 

até alli 'poderia chamar-se, presttts se avoluma e avulta, prestes se alarga e en

grossa, prestes irrompe medonho nos seus ímpetos de leão ra1voso, alagando campos 

e arrastando em seu vertiginoso rodomoinho quanto se lhe atravesse em frente! 

A propria ponte, que d'antes tão alterosa e formidavel nos parecia, essa mesmo se 

nos afigura que breve acabara tambem por subverter-se nas vascas tempestuosas 

d'aquella fremente cholera. 

Um pouco adeante de Ventimiglia surge-nos riquíssima na sua vegetação onen

tal · a povoação de Bordighera, conhecida em toda a Italia pelo cognome que lhe 

dão de << terra das palmeiras. )) E ha todavia palmeiras em Nice, e ha palmeiras em 

varias outros pontos do littoral que ora seguimos, sem exceptuar V entimiglia que 

ultimamente deixamos! Porque ha de então Bordighera merecer as honrarias de cele-
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bridade n'este genero? Ah! mas é que ninguem poderá, senão vendo, faur idéa, por 

pouco approximada que seja, da luxuriante abundancia com que se desenvolve aqui, 

nem das colossaes proporções que adquire esta elegantissima família de vegetaes! O 

viajante, que alli de subito acordasse transportado d'outras regiões, cuidaria achar-se 

em pleno oriente, nos mais ferteis palmares da Asia-Menor. Ha mesmo quem affirme 

havtr em .Bordighera mais palmeiras do que na propria J udéa. 

A origem d'aquellas arvores corpulentissimas, com que Bordighera tanto se 

ufana, é hoje um mysterio absolutamente impenetravel. Para a maior parte da gente, 

que se contenta em repetir o que ouve sem cuidar em discernir o phusivel do 

rejeitavel, passa por certo que foram os frades de S. Domingos quem alli plantou 

aquellas palmeiras; - e quem tal repete não repara siquer em que muitíssimas 

d'ellas, a desatarem-se na mms opulenta exuberancia de aureos fructos, mostram 

com toda a evidencia datar de uma época seculos e secu}os anterior a fundação da 

ordem dominicana ! 

Fôsse quem fôsse o plantador d'aquellas formosas arvores, Bordighera usufrue o 

singularíssimo privilegio de fornecer exclusivamente as palmas que o Summo Pontí

fice todos o.s annos abençôa em Roma na Basilica de S. Pedro. E á origem d'esta 

especial prerogativa anda ligado um facto que não deixa de ser curioso e pitto

resco. 

· Corria o anno de I 5 86. Aos 10 de septembro determinara o papa Sixto V que 

se realizasse a collocação do grande obelisco de Heliopolis na Praça de S. Pedro. A 

direcção suprema d'este colossal trabalho estava entregue ao famoso architecto Do

mingos Fontana. Ardua e difiicil se antolhava a empresa. O pontífice tinha dado 

ordem expr~ssa para qne, durante a execução d'aquella a~-riscada tarefa, nenhum dos 

circumstantes, sob pena de morte, pronunciasse uma palavra siquer. Sabem todos 

como Sixto V era capaz de cumprir o que promettia; quem portanto n'aquella 

grave conjunctura ousasse quebrar o silencio tinha em perspectiva immediata a pouco 

invejavel sorte de figurar pendurado n'uma forca! De repente, porém,, no momento 

critico em que o ponderoso monolitho se achava quasi ao nivel da altura em que 

devia assentar, corrêra entre a apinhada multidão dos espectadores o ancioso receio 

de que ficassem afinal inutilizados tantos esforços. As cordas do machinismo tinham 

dado espantosamente de si, - e todos temiam vêr cahir obliquamente o obelisco 

sobre a base que se lhe destinava ou as cordas rebentarem, mallogrando-se d'est'arte 

o fructo de tantos trabalhos. N'isto ouvm-se uma voz gritar d'entre a turba : 

- Acqua alie funi (Molhem as cordas !) 

Fôra um marinheiro que espontaneamente havia soltado aquelle brado provi

dencial, sem lhe importar a pcmalidade em que incorria por haver transgredido as 
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ordens do papa; Bresca de San-Remo se chamava o in trepido. O conselho foi de 

prompto aproveitado, e logo as cordas encurtaram retezando-se, logo re-adquiriram a 

tenacidade precisa;· prestes a operação chegou ao cabo nas mais completas condições de 

Noli vista àa costa 

bom exito. E o pontífice não só perdoou ao marinheiro a infracção de suas ordens, 

mas inclusivé levou a sua magnificente generosidade a ponto de o convidar a que 

pedisse elle para si e para seus herdeiros um privilegio qualquer, como remuneração 

do serviço que havia prestado. Bresca de San-Remo pedia então que lhe fôsse conce

dido o exclusivo fornecimento das palmas para a ceremonia solemne de Domingo de 

Ramos na Basilica de Roma. D'aqui resulta que ainda hoje esse privilegio anda vincu

lado aos descendentes do arrojado marinheiro. 



O MEDITERRANEO 

· Bordighera, de resto, apezar de estar actualmente reduzida as condições de uma 

simples aldeia de pescadores, teve já outr'ora à sua phase de brilhante :Borescencia, 

quando lhe coube a vez de figurar tambem como republica soberana, á imitação de 

Porto Venere, Spezzia 

Genova, sob cujo protectorado 

por algum terppo subsistia. 

Erguida com imperiosa suberbia no 

Capo di Santo Ampogli-o, a galante . re

publicasinha de Bordighera exercia do-

minio sobre varias povoações que d'ella 

dependiam, taes como San-Biagio, Vallebona, Soldano e Sasso, a poetica eremita das 

~ontanhas - elegante corôa da serrania verdejante. 

Logo adeante de Bordighera surge-nos San-Remo, pittoresca cidade em que as 

bellezas marítimas correm parelhas com as terrestres, e que desfructa a reputação de 

possuir para os convalescentes as mais lisonjeiras condições climatologicas de toda 
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esta costa do Mediterraneo. Tudo aqui prima por accentuadamente italiano, · sem o 

mais leve indicio de importação franceza. A populaÇão que habita n'esta localidade, 

italianissima dcvéras no sangue e na linguagem, revela com tudo certo cunho caracte

rístico de individualidade incontestavel. As proprias igrejas apresentam architectura 

sua, muito especial, que as faz distinguir das que encontramos no resto da Italia. 

Possível é mesmo talvez n'este recanto de terra, entre as montanhas e o mar, virem 

um dia a descobrir-se vestígios d'aquella velha raça Liguriana que habitou nos plai

nos do Piemonte antes da invasão dos Celtas e que passa por ter constituído uma 

das primitivas populações da península italica. Ha nos industriosos habitantes de 

San-Remo uma particularidade, que até certo ponto os approxana dos nossos habi

tantes do Minho, e vem a ser que, se alguma vez emigram por buscar fortuna, o 

fazem com a lisonjeira idéa de mais tarde regressarem ao torrão natal. 

Na serie de cabeços, que em seguida accidentam a costa, o mais alto e proeminente 

denomina-se Capo- Verde; sobre este destaca-se, - piedoso diadema de tão elevado 

pincaro, - a igrejinha da << Madonna della Guardia )), mui frequentada por maríti

mos que alli vão depositar suas devotas o:fferendas antes de confiarem os barcos as 

inclementes vicissitudes do Mediterraneo. 

Apparece-nos depois - a meio caminho de Nice e Genova - Porto-Mauricio 

com suas torres e zimborios graciosamente reclinado sobre o Cabo do Mel (« Capo 

di Mele ))). Ahi o trafego marítimo assume as proporções de uma labutação mm

terrupta. O portosinho, coalhado de barcos costeiros e velas latinas, povoado por um 

tropel immenso de homens e creanças em cujos olhos negros e . bronzeada tez se lê 

· distinctamente a ardencia da actividade meridional, - tudo isto continuado .atravez 

dos seculos, de geração em geração, e pouco mudado talvez desde que os Tyriós alli 

começaram a inocular suas tendencias commerciaes, - tudo isto apresenta um as

pecto curiosissimo de movimento e de vida. 

Ia-nos esquecendo citar o encantador scena'rio de Taggia e San-Stephano, que 

atraz nos fica já, - encantador mais que tudo pela interessante excursão ao con

vento de Nossa Senhora de Lampedosa, um poetico retiro que a piedade foi lá fundar 

no píncaro das fragas por entre a verdura das oliveiras, dos cyprestes, das azinheiras, 

com o alvejar das neves a resplender ao l-onge e o murmuno das torrentes a desli

sar-lhe aos pés. 

A partir de Porto-Mauricio, desdobra-se-nos em frente um vaUe de encantos, 

descortinando-nos a lindíssima yista de Bussana, uma povoação pequenina mas elegante 

que se ergue a cavalleiro tambem sobre os fraguedos, e que espreita de la o grupo 

festivo das camponezas quando estas em baixo no veio d'agua crystallina exercem 

quotidianamente o seu laborioso mistér de lavadeiras. 
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Logo depois entramo,s em Oneglia, estancia habitual de temporario repouso para 

os viajantes que emprehendem a jornada entre Nice e Genova. Aqui nasceu em 1468 

André Doria, o celebre almirante genovez, o corajoso libertador da sua patria, o 

terror emfim do famoso corsario Barba-rôxa, o republicano austero e convicto que 

teve a abnegação de recusar a soberania de Genova, e que falleceu aos 92 annos 

de idade, apo_z haver gasto a vida exclusivamente no serviço activo de seus conter

taneos. 

De Oneglia segue uma estrada directa para Turin atravez das serranias. Nós, porém, 

continuando em nosso planeado intento d~ excursão á beira-mar, notaremos de pas

sagem o valle de Diano com as suas trez cidadesitas galantemente immolduradas 

por duas ramificações alpinas, banhado pelo rio Negro, fertil em vinhedos e em 

fructas, fertil em cereaes; - depois Cervo, um ninho d'aguia na encosta de uma 

penedia; - á esquerda o castello de Andorra, cujas insalubres cercanias o vulgo 

supersticioso explica por um castigo de Deus em expiação do abominavel crime 

outr'ora alli commettido : o assassínio de um nuncio pontificio. 

Porfim já o · Cabo do Mel nos fica Ia mui derradeiro, quando chegamos a entrar 

em Alassio, - · cidade cujo nome querem alguns derivar da filha do imperador 

Othon, d'essa apaixonada menina ( romantica lhe chamaríamos hoje!) que fugindo 

com o eleito de sua alma, alli foi viver longe da humanidade prosaica, a sós com a 

.doce realização do seu aureo sonho de amor. 

Segue-se Albenga, - uma localidade importantíssima apezar de não conter mms 

que cinco mil almas. Capital do respectivo districto administrativo, circumdada por 

fortes muralhas e decorativamente cngrinaldada por uma corôa de multiplas torres, 

Albenga mira- se desvanecida no ljmpido espelho de uma bahia muito elegante e abrange 

em seu recinto uma antiga cathedral gothica e um baptisterio que dizem fundado sobre 

as ruínas de um templo gentílico. Alliada outr'ora dos Carthaginezes contra os Ro

manos, proporcionou úa Idade Media refugio a muitos dos que militavam sob o 

pendão dos Guelfos. Extremamente apreciavel sob mil aspectos, pena é _que as aguas 

do Ceuta espraiando-se-lhe aqui ou alli em charcos pantanosos lhe tenha grangeado 

;1 infausta reputação de insalubre e doentia! A curta distancia da cidade ergue-se a 

cqmprida ponte romana' ~onstruida em tempo do imperador Honorio, - uma ponte 

que ora se debruça inutil sobre terrenos constantenente enxutos. 

Cá temos agora Loano com o castello dos Darias e o convento dos Carme

litas, e as historicas recordações que nos evoca do conspirador Fiescho ou moder

namente da victoria de Massena sobre os Austríacos; depois, Finale com o seu tunnel 

e a sua bahia; por ultimo Noli com muralhas e torres á imitação de Albenga, Noli a 

espelhar-se com preslnnida garrid_ice no azulado_ crystal das aguas que. voluptuosa-
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mente lhe vem beijar os alicerces, Noli que ousou em questões de independencia 

medir corajosamente rivalidades com a propria Genova. 

Adeante! adeante, que ahi se nos offerece agora a terceira cidade na ordem cate

gorica de quantas visitaremos em nossa digressão, - inferior apenas a Genova ou a . 

Nice! De origem Liguriana indubitavelmente, Savona apresentava ja condições de fl.o 

rescencia na época dos Romanos. Entre suas glorias modernas avulta a de ter dado 

b~rço ao summo pontífice Julio li (da casa Della-Rovere) e ao suav1ss1mo poeta Chia

brera, feliz imitador ·de Pindaro e de Anacreonte. 

Logo a seguir, tocaremos em Albisola, onde se nos proporciona o enseJO de 

exammar o palacio que a familia :Della-Rovere ahi mandou construir, - depois .em 

Celle, onde se mostra como preciosidade artística um 5. lVJiguel, quadro expressa-

A costa, perto de Geuova 

mente pintado por Perino dei Vaga em cumprimento de . solemne promessa feita 

durante os perigos de uma tormenta. 

Mais adeante observaremos as scenas animadissima·s de um estaleiro com todo o 

ruidoso martellar dos artífices, toda a sollicita faina dos calafates, com o cheiro do 

alcatrão e o fumo do pez derretido, e a algazarra dos apprendizes, e tudo vida, e 

movimento, e lavor. 

Passado o (( Fiume di Latte )) (Rio de Leite)' i a la de longe nGS fascina magní

fico o panorama de Genova com a opulencia architectm;al de seus palacios, - e mais 

em distancia ainda a formosa bahia de Spezzia, em cuja entrada se descortina exposta 

ao desencadeado furor dos vendavaes uma· povoaç~o de pescadores disseminada por 

entre as anfractuosidades da rocha, - a aldeiasita de Porto-Venere. 

Do que nos resta galgar, entre Cogoletto e Genova, as sinuosas curvas do litto

ral é que fazem mais longo o trajecto, proporcionando-nos assim o enseJO de v1s1-
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tannos Voltri, celebre e rica pelas suas florescentes fabricas de papel, - e mais 

adeante Pegli, recommendavel pelo aspecto luxuoso e magnificente das vivendas 

campestres que ahi fundaram os Grimaldi, os Darias e os Pallavicini. Sestri di Ponente 

é já quasi um verdadeiro suburbio de Genova. San-Pie di Arena póde mesmo 

considerar-se como fazendo parte da cidade. 

Finaliza-nos aqui esse deleitoso passeio, que os italianos denominam Via della 

Cornice, - collar de perolas, em que de espaço a espaço fulgem rosetas de precio

sos diamantes. Nice e Gehova são os fechos riquíssimos d'esse valioso collar-. 

Genova! Com razão lhe puzeram o cognome de Soberba, - soberba no sentido 

imponente e grand·ioso, e nobre, do adjectivo! Genova é realmente a rainha d'esta lu

minosa região. Cabem-lhe de justiça as honrarias que a historia lhe confere a par 

de Veneza. Republicas ambas, ambas aristocraticas, ambas commerciaes, ambas marí

timas, ambas fl.orescentissimas, representaram ambas em épocas passadas um papel 

deslúmbrante. A sumptuosidade de seus templos, a m<_lgnificencia de seus palacios, 

o seu porto esplendido, o ·seu pharol e as suas fortificações, a imponencia opulenta. 

de seus zimborios, a esbelta arrogancia de seus campanarios, - tudo, tudo contri

bue para fazer de Genova uma cidade encantada. 

(( Para annunciar a Italia (diz o inspirado Méry) nada se poderia encontrar mais 

proprio do que Genova. Constitue ella o digno portico de marmore a inaugurar 

essa eterna galeria que vai findar no golfo Tarentino. Genova é o peristylo d'esse 

vasto museu que expõe os seus quadros, as suas estatuas, as suas cidades na im

mensa vertente dos Apenninos, e que refresca a sua atmosphera com as brisas entre

cruzadas de seus dois mares. >> 



LAGOS DA lT ALIA 

... 
I sola dei Pescatori, Lago Maggio1·e 

LAGOs da h alia ! 

N'estas duas palavras, - cada uma das quaes encerra jade per si mundos da mais 

suave poesia, congloba-se, consubstanc·ia-se o que ha de mais grato e mais encanta

dor para quem gosta de espairecer o espirito em localidades onde o sol rebrilha com 

toda a benefica intensidade de seus raios luminosos por sobre a transparencia de crys-
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talli'nas aguas sobre que se debruçam garbosos cedros e florentes cevadilhas entre o 

folhedo sylvestre dos aloes e as elegantes latadas do vinhedo. 

Quando se diz - lagos da Italia.' - é como se dissessemos : ouo sobre azul! 

Quem pretenda regozijar-se com o aspecto seductor de uma região onde o 

sublime logra casar- se harmoniosamente com o bello e o deleitoso com o gran

dioso, encontra nos territorios contiguos ás abas dos Alpes a feliz realisação de seus 

desejos. Montes da Suissa e lagos da Italia podem reciprocamente dizer-se supple

mentares ·uns dos outros. 

Assim, por ex,emplo, quem se · dê á cunos1Ss1ma tarefa de emprehender a as

censão do Monte-Rosa e olhe depois lá do alto_ para a serie de vistas que se lhe 

desdobram em-torno, maravilhado ficará perante o surprehendente esplenqor de tal 

espectac:u~o. 

Mirando ao sul, destaca-se-nos no centro d'este assombroso panorama a an.tiga 

capi.tal do reino Lombardo- Veneziano, - Milão, a bella cidade monumental, airosa 

e presumida com a sumptuosidade admiravel da sua· cathedral magnífica . 

.!)..o norte de Milão espreguiçam-se aqui e acolá em caprichosas flexuosidades as 

aguas límpidas dos varias lagos italianos. 

Quem, porém, qmzer deveras completar este vistoso pr:ospecto, desça depois la 

dos píncaros onde alvejam as neves, embrenhe-se pelas verdejantes florestas dos 

castanheiros e nogueiras que tanto abundam nos riquíssimos valles da Italia, ou dis-

corra phantasiosamente por entre os figueiraes e os parreiraes, por entre os pece

gueiros de flor mnnosa e rosada que debruam as recortadas margens dos lagos. 

Olhando então de la para o alcantilado vertice, do Monte-Rosa, o frizante contraste 

da paizagem proporciona-nos o ensejo de admirar as feEzes combinações de tintas 

que a Natureza alli soube ostentar extrahindo- as de sua palleta mysteriosa e nunca 

exhausta. 

De resto, essa harmonia suprema que resulta dos contrastes na ordem physica, 

das antitheses na ordem social, constitue uma lei de sempiterno ~quilibrio posta 

pelo Creador e reconhecida .pelo coração humano. A par do gigantesco torna-se in

dispensavel o microscopico; a par do grandioso, o delicado; a par da força, a gra

ciosidade; a par de umas brenhas selvaticas, umas veigas deleitosas; a par do penedo 

escabroso e arido, o regato límpido e sonoroso ; a par da montanha, o valle ; a 

par do leão, a borboleta; a par do eucalyptus, a bonina. Sombras e luz comple

tam-se mutuamente. O colorido carece do incolor para bem fazer sentir seus luxu

riantissimos encantos; dentro mesmo do colorido, as diversas côres dão-se recipro

camente realce umas ás outras ; dentro da mesma côr ha as diversas tintas, e 

dentro da mesma tinta as diversas nuances a multiplicarem-lhe infinitamente 0 
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effeito do bello, como na musica as diversas notas, como no mirifico systema 

do universo o vario gravitar dos div~rsos astros. o principio de unidad-e, a que a 

natureza obedece em tudo e por tudo, desdobra-se em manifestações omnimodas. 

Dos grandes lagos, que ora em nossa digressão nos propomos visitar, o mais 

orientalmente situado é o Lago de Garda, que serve de limite natural entre a provinci;:t 

Castello de Se1 mione, Lago di Gm·da 

de Brescia e a de Verona. Por elle daremos pr!ncipio 
. .. a nossa mteress:mte excursão. 

Lacus Benacus lhe chamavam os Romanos. 

Perante a vastidão do seu amplissimo lençol d'aguas, -que se alastra n'uma ex

t~nsão de 48 kilon1.etros de comprimento por I 6 de largura, nascé instinctivamente 

o desejo de o considerar antes um pequeno mar, um Mediterraneo em resumo, -

tão largas e desafogadas são as suas proporções, tão tempestuosas por vezes as ex

pansões da sua co lera, tão agitadas as vagas que n'elle esbravejam! 

' 

I 
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Apertado entre montanhas na sua extremidade septentrional, onde chega a 

banhar a orla austríaca do Tyrol, e onde os penhascosos alcàntis acabam por es

treitar-se de tal fórma que apenas mal deixam entre si o intervallo bastante para as 

aguas do Mincio alli se escoarem, - o Lago de Garcia, á proporção que o consi

deramos cada vez mais ao sul, vai amplianc.io copio_samente a área de seus domi-

Lecco, Lago di Como 

mos; vão-se-lhe, como por encanto, rasgando em-torno os horizontes; e, quando che

gamos á extremidade meridional, onde o Mincio re-adquire alfim sua autonomia 

para mais longe desemb.occar no Pó, o lago expande-se com toda a pupnça da sua 

gloriosa magestade. 

É n'este ponto do sul, entre Peschiera e Desenzano, que se projecta n'uma ex

tensão de 'proximamente cinco kilometros uma lingueta de terra, a que chamam 

promontorio de Sermione, - e que, havendo sido em tempos uma península, está 
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hoje convertida n'uma verdadeira ilha desde que, por excavações praticadas na parte 

em que se prende ao littoral, as aguas do lago vieram isolál-a do terreno contíguo 

e circumdál-a por todos os lados. 

Sinnio chamavam os · Romanos a este cunoso promontorio, mms que tlldo afa-

Colllo vista do la.do sul de Bellagio 

mado por haver 

sido n'elle a re

sidencia de Catu-llo, 

Catullo, o celebre amante 

de Lesbia, Catullo, o 

mavwso poeta dos beijos 

infindos, aquelle que excla

mava no auge do se~ en

thusiasmo de enamorado : 

Vivamus, mea L esbia, a/que amem~~s! 

aquelle em summa, que só 

no amor entendia dever concentrar- se a actividade do coração humano e só no amor 

consumir- se a curta duração da existencia. 

Talvez aqui fôsse, talvez, n'esta sua encantada vivenda, que elle disse á querida 

da sua alma : - cc Mil beijos quero que IJJ.e dês, e depois dos mil mais cem; outros 

<< mil em seguida, e outros cem depois d'estes; e apoz .... novamente mil, e novamente 

« cem; por ultimo, quando já nem por milhares se possam contar, juntar-lhes-he-
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cc mos ma1s e ma1s de modo que impossível nos seja alfim atinarmos-lhes com o 

cc numero, e assim ficaremos livres de que alguem nos inveje sabendo ao certo a 

<c quantia dos interminaveis beijos que entre nós se trocaram. '' 

Da mz basia mill'e, deinde cmtu.m ; 

Dein mille altera, dein secunda centum; 

Dein usque altera mille, deinde centnm: 

Dein, quum. millia multa j ece1·imus, 

ContU?·babimus illa ne sciamus, 

Aut ne quis malus invidere poHil, 

Quum tantu:n sciat esse basiorum 1 

Ah! que differença entre este e o sobrio auctor das « Flores do Campo '' que 

principiando por pedir um beijo, e depois do primeiro o segundo, acaba logo no 

.terceiro, e com os trez se contenta, e nos trez concentra a expansão toda de sua 

vzs amatoria, e nos trez cifra a synthese da felicidade! 

Mas vejam· o que é o poder da arte e do sentimento! João de Deus soube 

em trez simples beijos ~evelar tanto lyrismo ou talvez mais que o poeta romano 

em seus beijos infinitos: 

Trez e a conta 

Certinha e justa ... . 

Vês ? 

E que te custa? 

Não sejas tonta ! 

Trez! 

Trez, sim ! Não cuides 

Que te desgraças : 

Vês? 

Trez são as Graças, 

Trez as Virtudes, 

Trez. 

E as folhas santa~ 

Que o lírio fecham, 

(Vês?) 

E que o não deixam 

Manchar, são .... quantas ? 

Trez! 

Lá podem ver-se ainda hoje as rumas da residencia deliciosa em que habitava 

o apaixonado amante de Lesbia. 
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O que porém, sobretudo, alli 

actualmente avulta no promontorio 

de Sermione, contíguo ·a_ uma gra

ciosa povoaçãosita de 5 oo habi

tantes, é o castello edificado em 

fins do seculo xm pela família 

Scala, - uma família illustrissima, 

cujos membros possuíram durante 

largo tempo a soberania principesca 

de Verona. Vem as aguas do lago 

beijar languidamente os alicerces 

d'este vetusto castello, emquanto, 

do lado opposto se lhe desdobra o 

olivedo n'um continuo jardim co

pado e verdejante. 

É que estamos n'um paiz onde 

os namorados, quando nas poeticas 

canções do seu dialecto querem 

symbolizar a belleza immutavel e 

perenne da mulher que amam ou 

a firmeza constante -de seu coração, 

nada encontram com que melhor a 

comparem do que a oliveira que 

nunca perde o folhedo : 

Cam l' auliva u.on muda da Júmna 1 

É que estamos nem ma1s, nem menos, que 

em pleno coração da Lombardia, uma das mais 

ferteis, das mais productivas, das mais opulentas 

regiões da Italia. 

Quasi que não ha aqm um simples cantinho 

de terra, que se não encontre cuidadosamente 

aproveitado pela cultura. Os canaes de irdgação 

multiplicam-se em labyrinthicas rêdes sombreados 

em suas margens por choupos elegantissimos. 

Com estes alternam - se filas interminaveis de 
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amoreiras; - quer dizer : estamos em pa1z onde a creação dos bichos de seda attinge 

um assombroso desenvolvimento. 

Do Lago de Garda ao de Como o caminho mais curto, mais directo, mais 

breve, mais racional, é incontestavel

mente a via-ferrea que nos conduz 

a Lecco. 

O Lago de Corno, cuja super 

freie póde approximadamente calcu

lar-se em I 56 kilometros quadrados, 

Jl aremta, Lago di Como 

- . ~ 

- é especialmente abaste-

- -cido pelas aguas do rio 

Adda que o atravessam. 

Mas varias - outras tor

rentes ha tambem, que 

tributariamente lhe pagam ·seu valioso 

.feudo, e com tanto impeto por vezes 

que o lago transborda então para fóra 

de :suas margens naturaes, inundando 

campos e povoações circumvisii?:has. 

De contornos caprichosissimos e 

longe de possuir a 

connguração quasi 

triangular do Lago 

de Garda, o Lago 

de Como assume 

disposiçãó quas1 

ànaloga i de uma folha vegetal 

· tri - lànceolad9-, expandindo -se 

em· trez bracos ou rami:ficacões. 
' ' 

Dir-se-hia uma enorme racha 

tri-radiada, produzida na crosta 

do globo por convulsiva ex-

plosão de suas fornalhas centraes, e convertida depois em receptaculo das correntes 

d'agua circumvisinhas. 

Tem pois o lago trez braço? : - um que da parte central ma1s larga se alonga 

directamen~e para o norte; e dois que descem para o sul, divergentes. 

• D'estes dois o que mais orientalmente situado está recebe a designação especial 
18 
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de Lago de Lecco, - por deferencia para com a linda povoação a que ora nos 

acaba de conduzir a locomotiva da via-ferrea. 

Lecco é uma cidadesita pequena mas encantadora, erguida mesmo á beira do 

lago. Vê-se pulsar alli a vida e o movimento nas suas importantes manufacturas de 

algodão e seda. Industria e commercio bafejam-,n'a com o sopro da prosperidade. 

Á beira das aguas espelham-se poeticamente as bonitas fachadas de seus edificios. 

Atracados ao caes, enxam.eiam pittore.scos barquitos de formas antigas e mm cuno-

. sas, que nos estão irresistivelmente convidando a ir n'elles esquadrinhar e admirar 

as bellezas do lago, - emquanto a brisa nos vem fresca e fagueira acanc1ar a 

fronte, e a canção do bateleiro 'nos encanta os ouvidos com o sentimento expres

sivo de sua natureza musical. Em roda expande-se frondoso o arvoredo, e de involta 

com elle insinua-se em todas as direcções uma ininterrupta alcatifa de pampanos. 

Sobranceiros ao Lago de Lecco em toda a extensão da sua margem oriental, e 

mesmo a seguir já para norte ao longo do braço septentrional do Lago de Como, 

alteiam-se, empinam-se, n'um percurso talVez de dez leguas, montes abruptos e sel

vaticos, que outr'ora em certos pontos chegavam inclusivamente a embargar o 

transito de quem pretendesse ir costeando por terra a sinuosa orla do lago. A in

dustria humana, porém, que parece já-agora não conhecer estorvos nem difficuldades, 

soube arrojadamente rasgar nos tempos modernos, atravez de rochas e penedias, 

uma estrada larga e desafogada que nos proporciona agradabilíssimo passew. 

Um dos ·pontos que na margem oriental do lago mais excitam a curiosidade do 

viajante e mais o induzem a demorar-se lá por algumas horas, por alguns dias 

mesmo, para que o espírito esvoace livremente enlevado na contemplação do am

biente panorama, , - um d'esses pontos é Varenna, !ormosa povoação galantemente 

aninhada na falda dos montes ,em que ora acabámos de fallar. Verdeja-lhe em-torno 

um deleitoso vegetar de parreiraes e arvores fructiferas. Sobranceiro á povoação 

destaca-se pujante e solidamente firmado nas fragas por entre cedros colossaes um 

velho castello roqueiro, de cujas ameias pode o visitante descortinar até longe dis

tancia a deliciosa perspectiva do subjacente lago. Pouco distante fica-lhe a famosa 

cascata do Fiume di Latte ( cc Rio-de-leite )) ) , - cascata que desce lá de uma pro

digiosa altura em frementes cachões. 

Varenna com as suas viellas estreitas e escarpadas, com as suas casas que ainda 

conservam em toda a immaculada pureza restos de antigo estylo, com os seus bal

cões e sacadas a debruçarem-se entre a verdura do folhedo que festivamente as en

grinalda, - e lá em baixo nas aguas suavemente a baloiçarem-se uns bateis de 

fórma elegante e caprichosa, como aquelles que já em Lecco tivemos occasião de 

encontrar, - tudo isso constitue um grato conjuncto de pittorescos attractivos para 
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quem possue alma de artista e sabe devidamente apreciar os encantos das pa1zagens 

á borda d'agua, sobretudo para quem se compraz em ir estudar nos seus propnos 

locaes as feições características das antigas povoações italianas. 

O escabroso dos fraguedos, em que abunda a moldura oriental do Lago de 

Como, concorre poderosamente para que o primitivo typo das construcções se tenha 

ahi conservado incolume, desviando os argentarios de irem lá com a ~uxuosa invasão 

das opulencias modernas encobrir ou derrocar quanto curioso spec1men d'outras eras 

por alli subsiste. 

Opulencia e luxo, quem os preferir, encaminhe-se antes para o braço occidental 

do lago. Ahi, sim! ahi lhe promettemos que ficará exuberantemente satisfeito seu 

irrequieto de~ejo, por mais exigente e por mais difficil de contentar que o visitante 
seja. 

A partir de Bellagio CBellagio corresponde exactamente ao ponto de convergencia 

em que se identificam os trez braços do lago), - _ a partir de Bellagio, seguindo 

té á cidade de Como C sita no extremo sul do braço occidental), e d'ahi costeando 
' 

a orla toda que a oeste contorna o lago té ao extremo norte, - desenrola-se em 

serie continua uma fileira de jardins e vivendas, a que podiam com bem razão 

apropnar-se aquelles conhecidos versos do nosso Garrett: 

_ . __ . . _ . _ _ . . . . . . . _ amena estancia, 

Throno de vicejante primavera, 

Quem te não ama? quem, se em teu regaço 

Uma hora da vida lhe ha corrido, 

Essa hora es<1.uecerá ?. _ .... - . - . 

Residencias principescas ; terraços ajardinados; caramanchões de vinhedo; laran

jeiras e loendros, camelias, palmeiras, magnolias; de espaço a espaço grutas naturaes 

em cujas anfractuosidades se avelludam macios tapetes de musgosa vegetação; tudo 

isto a ·espelhar-se na azulada superficie do liquido crystal, em que se refrangem cçm 

esplendoroso e:ffeito as ondulações luminosas dando ensejo a mil cambiantes mo

dalidades de surprehendente irisação ; Li em distancia, por entre as brumas, o contorno 

esbatido das montanhas longiquas a esvaecer-se n'um cinzento-azulado que assume 

quasi os tons do phantastico; eis o interessante, o seductor aspecto d'esta privilegiada 

região, que já nos tempos antigos inspirou a Plínio uma predilecção pronunciadissima 

e nos modernos ha sido constantemente o grato enlevo dos que ambicionam seques

trar-se aos ruidosos embates das grandes capitaes e concentrar-se, por pouco tempo 

que seJa, no pacifico remanso da vida limpida e serena . 

., Alli como em Cintra C e , mais um motivo é este para com justa razão lhe 
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. Tomo, Lago d-i Como 

applicarmos os supra -citados 

versos de Garrett ! ) ás belle

zas naturaes accrescen1 as bel

lezas d'arte . . O genio poetiço 

da Italia tem sabido apro

veitar as condições favoraveis 

d'aquella situação deliciosa para 

com finíssimo gosto a con

verter n'um maravilhoso Eden. 

Cêrca de Bellagio uma das 

mais rec.ommendaveis vivendas 

e incontestavelmente a Vil/a 

Serbelloni, notavel sobretudo 

por frondosos jardins galan

temente disseminados sobre 

penhascosas fragas que em 

forma de península se msi

nuam pelo lago dentro. 

Ao descer de Bellagio para 

o porto de .Como, depara-se

nos a Villa Pliniana, onde 

transpiram ainda, qual perfu

mada emanação, as recordações 

historicas de seu pristino pos

suidor, e onde continua a rei

nar aquella primavera eterna e 

risonha, qual o proprio Plínio 

em seu tempo nol-a descreveu. 

Proseguindo para o sul, e 

logo adeante da Villa Pliniana, 

surge- nos a · cidadesinha de 

Torno, - povoação que dizem 

ter sido n'outras épocas afa-

. mada por sua importancia e. 

prosperidade; tudo isso, porém, 

· se desmoronou ante a invasão 

das hastes hespanholas que no 
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seculo xvr brutalmente a 

saquearam, reduzindo-a 

a condições tristíssimas 

de insignificancia poli

tica; e d'esse deploravel estado nunca mais 

a desditosa tornou a levantar-se. Sobram-lhe 

em compensação as condiçõ·es pittorescas, 

que d'essas - louvado Deus! - não ha 

invasores, por mais vandalicas que sejam 

suas damninhas intenções, não ha invasores, não ha 

conquistadores, não ha políticos, não ha ambiciosos, 

que logrem despir uma povoação quando a Natureza 

porfiou e toda se esmerou em prodigalizar-lhe seus 

mais apurados requintes de formosura. 

Por ultimo a povoação mais importante que encontramos é a cidade de Como, 

sit~ada exactamente no recanto extremo do braço occidental do lago, - e tão soffre-
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gamente pÔr elle banhada que muita e muita vez a invadem caudaes inundações, quando 

acontece affluirem de repente chuvas cGpiosas ou der:reterem-se de subito as neves 

das serranias circumvisinhas. 

Com os . seus 2o.ooo habitantes, Como é ' hoje a rainha do lago; - cabe-lhe, 

pms, por direito a honraria de haver-lhe transmittido seu nome. Cmnum lhe chama

vam já os Romanos, quando o lago era ainda tão somente designado pela denomi

nação de Lacl-{s Lm,·iz.ts. Povoação fundada pelos Gaulezes, Como veio mais tarde a 

ser colonia romana, e já n'esses tempos florescente. Lá nasceram os dois Plinios, o 

sobrinho e o tio; lá lhes nasceu a extrema predilecção que por aquelles encan~ados 

sitias sentiam ambos. Cidade in.dependente na Edade-Media, Como veio a ficar no 

secuio XIV sob o domínio dos Visconti, ~- e d'ahi por deante a sua historia polí

tica andou constantemente subordinada ás vicissitudes de Milão. O archeologo, que 

a visite, lã encontrara interessantíssimos vestígios e curiosos monumentos de todas 

estas · épocas, mórmenté con~ respeito as artes medievas. A sua cathedral, - CLjja 

construcção principiou no seculo xrv e só veio a terminar cêrca de quatrocentos annos 

depois, - passa, e com razão, por ser um . dos mais formosos templos da Italia. 

Entre os vultos illustres, a quem esta cidade logrou a gloria de haver sido berço, 

citam-se os dois pontífices Innocencio XI e Clemente XIII, o sapientissimo Volta e 

o escul ptor Canova. 

Quem do Lago de Corno qmzer passar ao Lago de Lugano tem dois caminhos a 

escolher, - ambos interessantes, ambos recommendaveis. Um d'elles é a estrada que 

vai de Menaggio a Porlezza, d'onde um vaporsito nos cónduzira em pouco mais de 

uma hora a cidade de L11gano; o outro é a via-ferrea que parte da cidade de Como, 

e que nos offerece a ·tentadora vantagem de estanciarmos em Mendrisio, para d'ahi 

visitarmos o confortavel estabelecimento fundado na encosta do Monte Generoso, -

excursão encantadora ·que P.Or qualquer das duas estradas poderemos realizar, verdade 

é, mas que nos íica ma1s a geito se tomarmos Mendrisio por ponto de partida, 

Mendrisio que desfructa fóros de cidade apezar de não contar talvez mais do que 

dois mil habitantes, perante a feição arrebatadora de sua situação topographica, perante 

_a doçura de clima que n~ella predomina, perante o fertil solo de suas cercamas, pe

rante a vegetação vigorosa que n'estas abunda e que mórmente s.,e exemplifica em 

amoreíras e vinhedos. 

Fallámos no Monte Generoso e na sua interessante exe:ursão. Foi um habitante 

de Mendrisio, o doutor Pasta, quem teve a luminosa idéa de proporcionar alli aos 

viajantes na encosta d'aqu~lle _monte um excellente hotel, que apenas dista do elevado 

píncaro uma hora de caminho, e que para a quadra invernosa póde reput~r-se devéras 

a residencia melhor em todo o districto dos lagos. Em tempos o Monte Generoso 
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por· falta de estradas, por falta das commodidades indispensaveis, por falta sobretudo 

de uma conveniente pousada, pouco visitado era pelos forasteiros.; contentavam-se em 

conhecêl-o de nome e passavam adeante. O doutor Pasta percebeu que seria uma 

empresa lucrativa e um serviço proficuo fundar alli aquelle magnífico estabelecimento, 

-e a concorrencia do publico justificou lisonjeiramente suas esperanças. 

L uga.uo e Monte Sal·vafore 

Lindo é, lindíssimo devéras, o panorama que de Ia se desfructa : em pnmetro 

logar o Lago de Lugano com a cidade do mesmo nome a banhar-se em prateadas 

aguas; - depois, defrontando com ella, a occidente, o Monte Salvatore com a sua 

interessante capellinha no vertice; e por ultimo, como soberbissimo panno de fundo 

n'este poetico scenario, o encastellar successivo dos cerras que se vão gradualmente 

aLteando e de pincaro em pmca~o nos alongam os olhos té as distantes glorias das 

• 
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grandes montanhas da Suissa, desde o Mor,te Rosa até ao Bernina. Por entre as 

.... -
.I , 

Luiuo, L11~0 Moggi01·e 

• 

fragas brotam em selvatica pro

fusão, toucados com aureos ca-

chos, os codeços dos Alpes; aqui 

a acola alastram-se urribrosos os 

castanheiros e as faias; relembra 

instinctivamente aquelle buco

lismo dulcíssimo do immorre

douro Virgílio: 

Tity1·e, tu, patulce recu ba.11s sub tegm·ine fagi, 

•• ;I ••••••• • ••• 

. tu, Tityre, lcutus Út umbra. 

De Mendrisio a Lugano 

é curta a . viagem; o ca

minho-de-ferro passa mesmo 

rente ao lago sob as abrup-

tas penedias do Monte 

Salvatore. 

Lugano é uma Cl

dade suissa plttoresca

mente situada 1~'um dos 
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recantos septentrionaes do 

lago a que transmittio seu 

nome. Circumdam-n'a col

linas e cerras :flanqueados 

por aldeias e risonhos loga

reJOS, em torno dos quaes 

entretecem garridamente sua 

pullulante vegetação gracio

sas vinhas de involta com 

as oliveiras e os limoeiros. 

Seis mil habitantes conted, 

quando muito, esta cidade 

provinciana, - o que afinal 

lhe não tolhe o enseJo 

de figurar entre as povoa

ções mais commerciantes da 

. ~ Suissa. 
~~ 
~ É- que a propna Suissa 
o 

~, está por si demonstrando 

~ em brilhanti;:;simo exemplo 
.3i 

~ não ser a extensissima area 

de um paiz ou a numerosa 

população de uma localidade 

o mais essencial elemento de 

sua fortuna prospera. A pe

quenez tem frequentemente 

na sua propna exiguidade 

as fundamentaes condições 

de grande estima e valia. 

Se o viajante puder de

morar-se e,m Lugano, um 

dos monumentos a que por 

caso nenhum deve deixar 

de prestar sua particularis

sima attenção é incontesta

velmente a Igreja de S. Lou

renço, - templo construido 
19 
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segundo os desenhos do architecto Bramante e que apresenta em seu portal delicadís

simo esculpturas attribuidas ao cinzel de artistas celebres. A par d'isto seria tambem 

desleixo imperdoavel se deixasse de ir admirar na Igreja de Santa Maria dos Anjos 

(Santa Mm-ia degli Angeli) um magnífico fresco de Bernardino Lu.ini, que representa 

- As santas mulheres amparando ao pé da cruz a Vi1-gem desmaiada. 

Bernardino Luini, que floresceu entre o seculo xv e xvr, e que foi o ma1s 

illustre membro de uma famosa família de pintores distinctos, constitue para os povos 

d'este districto uma gloria nacional sob o ponto de vista artístico. Ja na cathedral de 

Como, em que ha pouco fallamos, poderíamos ter enumerado entre as obras d'arte 

que encerra, quatro àfamadissimos paineis d'este pintor: - a Adoração dos Magos, a 

Natividade, uma Vi1-gem e um S. ]!ronynw. Bernardino Luini que veio a morrer em Milão, 

onde tambem deixou importantes trabalhos, foi discípulo do grande Leonardo de Vinci 

e brilhante continuador de suas tradições. Longe, bem longe de limitar-se a para

phrasear servilmente as obras do mestre, Luini destaca-se notavelmente por sua incon

testavel origiBalidade, e apresenta bem claro, bem definido, o cunho característico da 

individualidade propria. Tendo embora menos grandeza de concepção que Vinci e 

menos sciencia magistral, - cabe-lhe entretanto com justiça não somenos a gloria 

de ser um primoroso artista. 

Se a quem vai visitar esta região não for possível demorar-se nas cercamas do 

Lago de Lugano os dias bastantes para vagarosamente realizar as agradaveis excursões 

que se lhe proporcionam, quer nos passeiDs pedestres, quer embarcado a vogar por 

sobre a azulada transparencia das aguas, - .se d'entre todas essas convidativas excur

sões apenas dispuzer do tempo restrictamente preciso para eifectuar uma so, -

n'esse caso o melhor conselho que dar-lhe podemos é o de escolher o Monte Sal

vatore para objecto d'essa unica digressão. 

Menos elevado - consideravelmente menos - que o Monte Generoso, o Monte 

Salvatore merece todavia ser visitado pelos excellentes pontos de vista que tambem 

nos offerece, aparte o especial interesse que n'elle possa encontrar quem se preoc

cupa de preferencia com investigações geologicas. 

Imagine o leitor que o Mont~Z Salvatore occupa exactamente o ponto d'onde 

melhor se pode à voZ d'oiseau abranger n'um prompto as bellezas todas do lago em 

fascinante conjuncto, graças ao caprichoso recorte com que as aguas o immolduram 

contornando-lhe quasi toda a peripheria do terreno em que assenta e proporcio

nando-lhe d'est'arte as feições de uma verdadeira península. Circumscrevêl-o em baixo, 

na falda, commodainente reclinado sobre as fofas almofadas de um caleche, é ja por 

si um delicioso passeio; mas só largando o caleche e subindo, trepando ao píncaro 

para de li desfructar encantado aquelle panorama encyclico. .. só d'esta fórma é que 



LAGOS DA ITALIA 147 

·verdadeiramente se pode n'um raP._ido volver d'olhos ficar deslumbrado perante a 

simultanea perspectiva de tantas maravilhas. 

É que o Lago de Lugano - o Ceresius lacus dos Romanos - o:fferece nos no 

tortuoso capricho de suas accidentadas margens as mais variadas scenas : aqui roche

dos escalvados; alli vegetação luxuriante de florestas; acolá cultura apuradissima; 

casalejos e habitações campestres, alvejando entre verduras; povoações sem numero, 

respirando vida e lavor. 

Do Lago Lugano para o M<!ggiore precipita-se impetuoso e rapido n'um per

curso de r 3 kilometros o rio Tresa, - impetuoso e rapido perante a sensível 

di:fferença de nivel entre os dois lagos, - e por impetuoso e rapido se nos torna 

impossível aproveitar o seu trajecto na digressão que ora intentâmos. 
-

Embrenhar-nos-hemos então mais ao norte, enfiando pela via terrestre de Ponte 

Tresa, - o que assaz nos proporciona ensejo · para notarmos o frizantissimo con

traste entre a característica rudeza das montanhas helveticas e a viçosa amenidade 

dos valles d'Italia. 

Quando chegamos a Luin?, patria do- famoso pintor em que ha pouco fallámos, 

surge-nos amplíssimo e tambem de contornos phantasiosamente irregulares o Lago 

Maggiore, - Verbanus lacus, como os Romanos lhe chamavam. 

Insinuando-se pela sua extremidade septentrional no territorio smsso, e consti-

tuindo ahi uma especie de divertículo que assume a designação especial de Lago de 

Locamo, o Lago Maggiore ex tende-se de norte a sul n'um comprimento de 56 kilo

metros, e n'elle escôam suas aguas, além do Tresa que já mencionámos, o Ver

zasca, oMaggia, o Tosa, o Canobbina, o Gioena, e o Ticino que, depois de atravessar 

o lago, re-adquire sua autonomia e denominação para mais longe ir desaguar no Pó. 

Quem se c~mpraz em contemplar a magestade selvagem a par das bellezas suaves 

e mimosas, taes quaes se nos deparam sob o privilegiado ceu da Italia, encontra 

n'.este lagc: a poetica realização do seu desideratum : - de um lado altas montanhas 

erguendo-se abruptas e estreitando-nos entre seus penhascosos flancos o campo da 

visão ; do outro, um horizonte immenso · a descortinar-se-nos gradualmente festivo 

e risonho té aos longiquos plainos da Lombardia ; nas orlas, communicando entre 

sj por animadíssimas carreiras de vapores e barcos .á vela povoações numerosas e 

todas mui alegres, todas mui activas na constante manife·stação de sua exuberante 

vitalidade. 

Seguindo pela margem oriental do Maggiore, Laveno é um dos portositos que 

~ale a pena visitar, attendendo não só ás poeticas condições da sua situação topo

graphica, mas inclusivamente á circumstancia ·de no.s proporcionar uma commoda 

estrada quando queiramos intentar a excursão ao Lago de Varese, - porque em 
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summa ... já-agora que nos propuzémos visitar as bellezas lacustres d'esta região, não 

seria justo que pelos lagos grandes e majestosos olvidassemos a graciosidade gentil 

dos pequemnos. 

Passando á margem occidental do Maggiore, destaca-se-nos quas1 na ponta de 

uma lingueta angular 

de terra, que avança 

pelas aguas dentro no 

ponto em que o lago 

assume sua mawr 

largura, a cidadesita 

-de Pallanza com os seus trez mü 

ou quatro mil habitantes. 

Pallanza - onde Napoleão 

Bonaparte em pnnc1p10s d'este se·

culo mandou encerrar n'um con-

Lago de Ot·ta vento os bispos· d'Italia e cardeaes 

que recusaram acceder á celebre 

concordata entre a curia romana e o governo francez, - Pallanza, .pequenina mas 

elegantissima, e, como tal, proclamada rainha do Lago Maggiore, - Pallanza é 

propriamente um jardim, tão desinvolvida se acha alli a horticuhura perante as gratas 

condições climatologicas de similh'ante localidade! ·Na profusão de ·plantas estimaveis, 

que. alli se nos deparam com exuberante pujança, avultam por suas colossaes "dimen

sões umas soberbissimas camellias, tão corpulentas sem duvida como as que em 
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Portugal nos ostenta sobranceiro ao Douro o encantado jardim do cc Palacio de Crys

tal )) no Porto. 

Deixando Pallanza, onde o archeologo encontrará como cunoso attractivo na 

Igreja de Santo-Stephano uns interessantíssimos restos de antiguidades romanas, 

tomemos um dos graciosos barquitos que n'este lago abundam, e visitemos o deli

cioso archipelago das ilhas . Borroméas, onde nos está preparada · a encantadora sur

presa de um paraíso em miniatura, como se mãos de fada alli nos architectassem 

adrêde a assombrosa realização de um sonho esplendido. 

Imaginem-se quatro ilhotas pequeníssimas, pittorescamente situadas a um kilo--; 

metro da orla do lago, - quatro rochedos escabrosos, penhascosos, escalvados e 

aridos, que em I 670 o conde V italiano Borro meu, a cuja família pertenciam já desde o 

seculo xm, tratou de transformar em quatro mansões deliciosas, não se poupando 

a fadigas nem olhando a .. sacrific'ios, creando-lhes artincialmeate um solo' fertilis simo 

á custa de enormes carregações de terra vegetal que dispendiosamente mandou para 

lá transportar, convP-rtendo as fragas inhospitas em terrenos succulentos e gratos ' á 

cultura, plantando arvoredo, organizando jardins, construindo terraços e pavilhões, 

por ultimo edificando uma opule_!1tissima vivenda que seus herdeiros foram depois 

ampliando, e aformoseando cada vez ma1::;, a ponto de constituir hoje -um pnnCJ

pesco palacio. 

Tem cada uma d'estes ilhotas seu nome especial. 

<< Isolino J) é a mais pequenina das quatro C conforme o está de per si indicando 

sua propria denominação) e d'entre todas a que mais ao norte fica situada. 

Segue-se a << Isola Madre )) correspondente á parte central do lago, uma 

ilhota que apresenta a particularidade curiosissima de achar- se povoada por um 

numero infinito de faisões, e onde sobranceiro aos multiplos terraços que a ador

nam se ergue alteroso em meio dos jardins e rodeado de plantas meridionaes um 

degantissimo castello. 

L9go depois, na direcção norte-sul encontramos a <c Isola dei Pescatori )) que, me

dindo apenas de circuito mn lcilometro, constitue todavia uma poetica aldeia povoada 

por duzentos habitantes, todos elles pescadores C o que justifica a designação especial 

da ilhota); d'entre as modestas vivendas d'e~tas aldeia, onde quasi" nada mais se 

encontra senão redes e petrechos destinados á pesca das enguias e das trutas em 

que o Magg-iore prodigiosamente abunda, ergue-se o campanario da galante e devota 

igrejinha que serve de parochia ao archipelago . todo. 

Por ultimo, e ao sul das trez primeiras, depara-se-nos cc Isola Bella )), - a ma1s 

hotavel de todas, a mais formosa, a mais opulenta, ~ mais ornamentada. Cobrem-n'à 
I 

jardins em socalcos e vistosos terraços, adornados com estatuas, vasos, obeliscos. Tudo 
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quanto possa unagmar

se de mais int€ressante 

em riquezas vegetaes , 

tudo a phantasia en

contrará alli prodigiosa-

mente realizado. Entre o arvoredo 

qu~ sombreia aquelles deliciosos 

jardins mostra-se ainda hoje· como 

curio-sidade historica um carvalho 

frondoso e corpulento, em cujo 

tronco se lê a palavra battaglia, -

palavra que se diz ter sido en

talhada por Napoleão Bonaparte 

quando alli esteve de visita poucos 
. ~ ·, . ' ~~-

Queda d'agua uo Spliigen 
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dias antes de ferida a celebre batalha de Marengo ; era o gemo guerreuo da agma 

corsa a deixar indelevelmente impresso em nove lettras, como de resto o ·deixou c:m 

todos os seus actos, o característico vestígio de suas constantes preoccupações, o 

alvo permanente dos seus mais brilhantes sonhos de gloria! 

Por sobre os . luxuosos terraços de (( Isola Bella )) corre uma plataforma eleva

díssima, d'onde o espectador desfructa um espectaculo grandioso e amplo a começar 

no terreno circümjacente da propría ilhota e a acabar ao longe nos c.mnes nevados 

dos Alpes. Junto a costa occidental existe o palacio dos condes, que d'elle fazem sua 

habitual residencia durante uma parte do· anno, - edificio vasto . e magúi.íico, ador

nado com uma soberbissima galeria de excel.lentes quadros, entre os quaes não 

escasseiam os . dos auctores celebres. Do palacio sae-se para os · jardins por uma 

especie de vesti bulo, phantasiosameÍ1te ·disposto em forma de gruta com embre

chados de buzios, conchas e crystaes a fo'rrar-lhe as paredes e o tecto. 

'Já-agora nos não despediremos do Lago Maggiore sem levarmos a cabo a ascen-
-

são do Monte Motterone; e o dia, que n'essa excursão gastarmos, :ficar-nos-ha faguei-

ramente gravado na memoria, como se fôra a recordaÇão de .um sonho delicioso. O 

vertice ·da montanha parece ·talhado de industria pela natufeza para de lá se gozar o 

que ha de melhor e de mais surprehendente com respeito ao panorama dos Alpes 

apreciados na sua vertente meridional. Não cuide o leitor todavia que n'isto se re

sume e cifra quanto de lá' regala ·os olhos do observador. O . Lago de 8rta, mrta 

grandíssima parte do Maggíore, e, como satell'ites d'estes dois, os lagositos de Varese, 

Monate e Commabio, com a 'vasta planície da Lombardia a · desenrolar-se para o sul, 

recamada ·de 1ogarejos e aldeias, de villas, de cidades mesmo, entre as quaes lá no 

extremo campeia Milão, perfeitamei1te visível n'um diá claro, apezar das quinze 

leguas ·que dista, - eis o · qu·e em-torno se de~cortina. Mas superior, eminentemente 
I 

superior a quanto ora se nos topa .d'este novo panorama, e a feição com que se 

destaca d'entre as montanhas circumvizinhas o Monte Rosa coroado das neves, tão 

dive"rso no aspecto d'aquelle que se nos · figura quando o miramos ~o lado septen

trional; · depois·, seguindo com a vista o successivo encadear 9e montanhas, notaremos 

- ainda o pico do Monte Leone sobral1Ceiro á estrada do Simplon; mais adeante, os 

picos e as geleiras do S. Gothard e do Splugen; por ultimo, já n'uma distancia de 

2 7 1eguas, as serranias do Bernina a debruçarem-se em alvejantes scintillações sobre 

os verd·ejantes valles de Engadine. 

E esta finalizada · a nossa excursão de touriste pelo Lago Maggiore? 

Pois que?! havemos de sahir d'aqui se1p travarmos de perto conhecimento 

com todas as bonitas povoáções que lhe esmaltam a accidentada orla, taes como 

Intm e Locamo ? 
20 
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Pois que?! sem repousarmos em Arona? sem de lá nos deliciarmos com a 

aprazível vista de Angera, que lhe fica mesmo defronte, na margem opposta · do lago ?

sem ao menos observarmos a colossal estatua de bronze que o pouca distancia da 

cidac.ie mandaram os municipes no seculo xvn eng1r para perpetuarem a memona 

de seu illustre conterraneo, o arcebispo de Milão, S. Carlos Borromeu, - aquelle 

sabio e virtuoso prelado que no concilio Tridentino tão intimas e affectuosas rela

ções estreitou com o venerando arcebispo de Braga, D. Fr. Bartholomeu dos Mar

tyres? 

Não póde ser. Equivalia 1sso nem ma1s, nem menos, que a deixar incompleta a 

·nossa missão. 

E só depois segmremos adeante, ao Lago .de Orta. 

Ahi novos encantos se nos deparam, apoz havermos atravessado formosas mattas 

de arvoredo, em que predominam castanheiros frondosissimos, e com que alternam 

ora frescos milharaes, ora víçosos pomares que tanto abastecem de fructa suas ga

lantes cercanias. 

Entre estas merece especial menção a villa que deu · seu nome ao lago. 

Orta é uma povoaçãosita de mil habitantes, alegremente situada á beira 

d' 1 agua. 

Pouco distante, no Monte Sacro, encontra o viajante uma sumptuosa igreja 

·dedicada a S. Francisco de Assis, cuja vida e milagres se acham alli representados 
I 

nas esculpturas de terra-cotta executadas pelos melhores artistas do seculo xvi; de 

uma d'estas capellas attribue-se o desenho ao celebre Miguel-Angelo. 

O L .tgo de Orta, que mede apenas 12 kilometros no seu maior compn- . 

mento por 3 em sua maior largura, está entretanto - caso notavel! - nas con

dições de pleitear primazias· contra todos os grandes lagos de que ora acabámos de 

tratar. 

' Porquê? 

Porque em sua gentil pe~uenez logra elle offerecer aos visitantes .uma verdadeira 

joia, egual nos attractivos, senão superior, - superior talvez - á mais pittoresca 

mesmo das que o Lago Maggiore ostenta no archipelago das Borromeas. 

Este precioso mimo, delicad.issimo remate da nossa poetica digressão atravez 

dos lagos da Italia, e a ilhasita de S. Julio, - gentil surpresa que faz lembrar uma 

flor phantastica a desabrochar do seio das agu<J.S toda perfumada e fascinante, como 

outr'óra a Grecia imaginára que a deusa da formosura tinha voluptuosamente bro

tado d'entre as espumas do mar! 

Nem de mais carece o Lago de Orta para affrontar sereno a competencia vai

dosa de seus ·grandiosos rivaes. 
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Mais um frizante exemplo de quanto pode a pequenez e a graciosidade! 

É que Deus parece proteger essencialmente tudo quanto é pequeno. 
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Pequena é a borboleta e pequeno o beiia-:flor; beija-flor e borboleta constituem 

os entes mais sympathicos da creação animal. 

Pequeninos são a violeta e o jasmin, e vejam que suavidade no seu perfume! 

Pequenina e simples ·é a perola, e vejam que primorosa que é! 

Pequenina é uma lagrima, e vejam se ha baga de orvalho ou diamante nquis

s imo que se lhe compare em formosura! 

Pequenino é um beijo, - e vejam que mundos de p9es1a no seu pequeníssimo, 

doce murmurio, coado rapidamente entre duas boccas que se ,estremecem! 

Pequenino é tudo quanto é fraco e humilde, e que por Isso mesmo Deus 

.afaga. 

E o que é pequeno e humilde, bafejado por elle, resurge grandioso e potente. 

Ang-era vista de Amua , Lag-o Mag-g-iore 

Vejam o procedimento de Christo perante a creança ou perante a mulher- per-

• dida, essa outra especie de creança a quem a sociedade, que alias tanto se occupa 

hoje de resolver os mais hu'manitarios problemas, não prestou ainda a devida 

.attenção. 

Siníte parvnlos vemre ad me I deixae approximarem-se de mim as creancinhas! 

dizia elle , quando os grandes , os presumidos, os orgulhosos da terra pretendiam 

.antepor- se afastando do · seu benefico regaço aquellas pequenmas, innocentissimas 

.creaturas. 

E desde Maria de Magdala até Margarida Gauthier, - .desde a primeira mulher

·que se vio tri~temente obrigada a vender o seu segundo beijo porque lhe rouba

Té!-m aleivosamente o primeiro, - desde essa até a que constituir no começo das 

-civilizações futuras o ultimo élo de tal cadeia de infortunios, - Deus ha de sempre 

~extendendo braços misericordiosos , áquellas sobre quem cospe humilhação a sociedade 
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ainda não bem compenetrada do verdadeiro espirito do Christiamsmo, Deus ha de 

sempre justificar aquelle conhecido verseto do poetico cantico de Maria : 

Deposuit potentes de sede, et exa.ltavit lnmú.leso 

' o o 

Depois d'isto ... ainda haverá quem por pequemno menospreze o Lago de Orta 

entre os outros lagos da Italia ? 

I o 

--~~--
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OS PYRENEUS 

c ORRE vulgarmente ·acreditada entre os . povos trans- pyrenaicos a gratuita asserção 

de que as plagas africanas começam logo para c.i dos Py.çeneus. Se n'isto ha 

simplesmente o ensejo ·de symbolisar quão exuberante de seiva e rica de vitalidade, 

· ' competindo em galas e puj ·mça com a vegetação d'Africa, brota e se desinvolve, e 

medra, a vegetação da península iberica, - justo e o reparo. Mas se como antes 

nos parece, involve aquella proposição um disfarçad~ proposito de nos epigrammar e 

amesquinhar aos olhos da restante Europa, taxando-nos de barbaros e avêssos a ClVl

lisação, talhando-nos em summa um logar social a par dos Cafres e outros povos 

congeneres ... - muito obrigados lhes ficâmos, nós os que temos a felicidade incom

paravel de nos aquecermos e de nos inspirarmos sob este sol radiante e creador, sob 
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este ceu de puro azul, sereno e lünpido, - muito obrigados nos confessâmos perante o 

ar lastimoso com que nos deploram arrogando-se uns sarcasticos ares de ridícula 

supremacia, mas ... engulam, meus senhores, engulam esse injustissimo aleive que lhes 

não merecemos! Os povos da península, em cujo organismo circula ca-m ardente 

enthusiasmo a impetuosidade vital do meio-dia, protestam briosamente contra a ini

quidade .de similhante ·sentença levianamente pro:erida, sem conhecimento de causa, 

no indiscreto e sofE·ego empenho de fazer espirito entre dois goles de espumoso 

cbmnpagne. 

Os .Pyreneus não constituem por forma alguma a linha divisoria entre os povos 

-
barbaros e os civilisados; à11tes brilhante, brilhantissimo sem duvida., deveremos 

proclamar o · papel que, a península · ha constantemente representado entre os diversos 

estados europeus. E, quand0 milhares de elementos não queiramos trazer em abono 

do que avançamos, bastar-nos-ha citar d'entre os innumeros beneficios, que nos 

deve a civi_lisação da Europa, aquelles dois gloriosos commettimentos que j'agora 

ficarão immorredouros na historia da humanidade : - foi a Hespanha quem propor

cionou a Christovão Colombo o ensejo de descobrir a America; foi Portugal quem 

mandou Vasco da Gama rasgai~ intrepidamente 

Por mares nunca d'antes navegados 

o caminho para a India.' 

Que nos digam ser esta gigantesca cordilheira uma d'aquellas naturaes fronteiras 
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qúe . parecem adrêde estàbelecidas p:ua delimitar nacionalidades profundamente dis

tinctas entre si, profundamente impressas de um cunho característico, - então, · sim! 

então, plenamente de accordo ! Se ha para os povos limites naturaes determinados 

pelas condições geographicas dos respectivos pa1zes, a cordilheira dos Pyreneus pode 

afoitamente dizer-se que reune em s1 um completissimo conjuncto de taes con

dições. 

Jà Silio Italica expressava isto mesmo quando em seu poema - (( A segunda 

Guerra Punica >> - nos diz : 

PJ1·ene celsa nimbosi verticis arce 

Divisos Celtis lo;tge prospectat Iberos 

Atque celerna tenet mag11is divortia teJTis 

ou como Filinto Elysio nos traduzia em portuguez : 

Pyrene que da altura desmedida 

Do tempestuoso pico avista ao largo 

Os Iberos dos Celtas clivididos 

E as grandes terras põe divorcio eterno. 

Com este nome de Pyrene prende galantemente uma das ma1s cunosas lendas 

em que os · antigos buscaram filiar . a denominação da alterosa cordilheira. O proprio 

Si li o Italico faz d'ella menção no canto 3 o do seu poema. 

Pyrene C ~iz a lenda mythologi_ca) se chamava a filha do rei Bebrycio, um dos 

monarchas da Hesperia, - da Ultima Hesperia, como os Romanos diziam para diffe

rençar da península italica a península hispanica. 

Pyrene era uma das mais formosas princezas d'aquella epoca, - fatal condão 

que ás vezes se d.esata em negregada causa de infelicidades! Assim estava destinado 

talvez que havia de succeder com Pyrene; assim succedeu tristemente. 

Aportára um dia n'aquellas remotas regiões afamado hero.e que enchéra 0 

mundo com o echo estrondoso de suas excepcionaes façanhas. Era o decantaqo Her

cules que em· suas arrojadas peregrinações lográra a1fim attingir o extremo occidental 

rdó velho mundo. 

Verem-se e amarem-se foi C como se diz nas antigas novellas) questão de um 

simples momento.· Viram-se e amaram-se. 

Mas depois? Depois... acalmados aquelles impetuosos ardores do primeiro mo

mento... succedeu o que tantas vezes succeJe! O bravo Alcides não hesitou em 

abandonar aquella que ingenuamente se lhe rendêra fascinada. 

E quando a final a desdito?a Pyrene, sentindo-se prestes a ser mãe, qmz evitar 
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os im petos da co lera paterna, 

s6 encontrou por alvitre fugir 

desconsolada e afflicta, embre

nhando-se a toa entre as bra

VlaS selvas das montanhas, 

·' 

onde veio desastrosamente a perecer despe

daçada pelas feras. Diz-se mais que, tempos 

depois, lhe recolhêra os restos exangues seu 

arrependido amante, e que enternecido, cons-

Desfiladeiro de Rolaud, peTio dé Cambo 

ternado ante o calamitoso fim da pobre princeza, lhes prestára alli mesmo honras 

funebres, recolhendo-os piedosamente em sepultura. Do nome da pnnceza, CUJO tragico 
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passamento se realizàra nas devezas de tão inhos:... 

pitas montes, redundàra naturalmente para estes a 

designação de Pyreneus. 

Nem todos, porém, com0 o leitor facilmente 

suppõe, acceitam de boa mente a lenda mythologica 

--·-""?r-

"' 

I6I 

.... _- , --,_ ___ _ 

ora exposta. Assím, por 

exemplo, Diodoro de Si-

c i lia e com elle v anos 

outros escri ptores da antiguidade 

Ponte de Orthq 
preferem :filiar a denominação da 

cordilheira no vocabulo grego pyr 

(fogo), suppondo alli perpetuada a recordação de qualquer pavoroso incendio por 

desconhecida causa propagado e desinvolvido entre o basto arvoredo d'aquellas ser-
2 1 
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rànias. Modernos philo1ogos, :finalmente, varias outras explicações téem pretendido 

achar; tal por exemplo Wochler qué recorre ao celtico bre (montanha), emquanto· 

Carlos Romey se inclina ao gaelico pir ( vertice) e outros ao phenicio 'pbareny (ramo). 

Força é confessar entretanto : - por mais scientificas que sejam essas modernas 

investigações ( n'alguma das quaes por ventura estará encontrada a ver à;-~ de), todas 

ella morrem prosaicamente perante a feição pittoresca da lenda mythologica. E venham 

cá os sabias protestar muito embora! o povo, no innato 1yristJ10 com que revela 

suas tendencias mais poeticas do que especulativas, prefere em regra o que lhe fas

cina e deslumbra o espírito, o que Jhe surri á imaginativa, o que lhe faz vibrar no 

coração as :fibras do sentimentalismo. 

Sinuosamente projectada entre Hespanha e França, a cordilheira dos Pyreneus con

tinua-se longitudinalmente para oeste a ir mergulhar nas aguas do Atlantico, em

quanto da sua vertente meridional descem para o sul caprichosas ~amificações, algumas 

das quaes acabam mesmo por vir accidentar o solo portuguez. _ Quem das alturas de 

Biarritz quizer descortinar o panorama, que lhe surge em frente, pàde n'um lance 

d'olhos desfructar de um lado a cadeia dos Pyreneus propriamente ditos erguendo 

altiva os seus nevados . píncaros, e do outro a ondulação graciosa dos Cantabros 

que se esvaecem nas brumas longínquas do occidente e acabam por 

agua. azulada, limpid;'l e transparente, do Oceano. 

. . 
Immt;rgir na 

• N'esta temerosa barreira, que a natureza ergueu entre Hespanha e França, poucas, 

pouquíssimas se podem dizer aa. .Passagens praticaveis. E todavia não servia isso de 

obstaculo a que um dos maiores capitães da antiguidade - o carthaginez Annibal 

- atravessasse de um pulo aquelles medonhos desfiladeiros, dispondo-se a ir como 

leão destemido n'um rasgo pasmoso de heroica audacia ferir a poderosa Roma _em 

seu proprio coração ! O mesmo succedeu no seculo vm a Carlos Magno, quando 

insinuando-se por entre as gargantas d'aquellas colossaes montanhas se propoz, brioso 

paladino, arcar frente a frente no proprio torrão da península _contra o vigoroso 

poderio dos musulmanos. E, se aos tempos modernos quizermos circ:t-unscrever nossas 

vistas, entre as mais gloriosas proezas bellicas de que téem sido testemunhas pre

senciaes aquellas fragosas serranias, indesculpavel seria por· certo o olvido (que nem 

me-smo poderia achar desculpa no sentimento da modestia, aliás innato em corações 

portuguezes), indesculpavel seria, repetimos, o esquecimento de quem deixasse de 

mencionar como um dos feitos heroicos mais notaveis do seculo actual essa enfiada 

serie de brilhantes victorias que hão~de eternamente ficar assignaladas e admiradas 

sob o simples titulo de Campanha Peninstüar, - epopéa sublime que, principiando 

em Portugal, seguio desafogadamente pela Hespanha dentro té galgar os Pyreneus e 

fazer tremular ovante nos muros de Tolosa o pendão das quinas . 

.. 
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Pmça do me,-caclo de Lanms 

Hoj e os , progressos da mod·erna industria facilitam a communição entre Hespanha 

e França · fazendo vibra.r alegremente atravez dos desfiladeiros pyrena1cos o sibilar 

oífegante das locomotivas. 

Quem ao atravessar de · França para Hespanha faz caminho por Bayonna, encontra 
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ja n'esta cidade certas 

feições meridionaes 

que lhe imprimem 

o cunho caracteristico das 

povoações hespanholas. Si~ 

tuada a cinco kilometros 

do Oceano, Bayonna, entre 

o Adour e o Nive, cons
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titue-lhes graciosamente o ponto de coniluen- · 

cia em meio de uma vegetação verdejante 

que apresenta ainda todas as frescuras da 

v~getação do norte. A par d'isto, Bayonna 
Ig1·eja dos Templa1·ios em Lnz 

denuncia accentuadamente ja em suas r~as estreitas e tortosas, bem como no estylo 

de suas construcções, a iniluencia do elemento hespanhol. Inclusivamente ao repa-

• I 
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rar-se nos camponezes que dos arrabaldes concorrem ao mercado da cidade, abaste

cendo-a com seus pr 0ductos agrícolas, facil é reconhecer aquella população biscaynha 

que buliçosamente e11xameia nas duas vertentes dos Pyreneus, ,e em que especial

mente . se nos destacam formosas mulheres que descalças e de saia curta transportam 

á cabeça os cantaras de barro ou os cestos com fructa, apresentando na gentileza 

de -seus meneios a elegante e graciosa flexibilidade das antigas canephoras. E ao 

contemplar aquella brios~ moldura de muralhas que forram a povoação, corno se 

fôra um cossolête de aço íinameúte temperado a proteger os arrojos de audaz 

guerr:eira, - muralhas ·pittorescamente circumdadas pela verdura d.as cercanias, -

dir-s~ - hia tlma · in trepida ~mazona que, reclinada a repousar n'um tapete dé rel

vas, não sabe ~ disfarçar completamente sob a pujança do- apparato marcial , as · galantes 

revelações da sua garridice feminil. A similhança do nosso Porto, ·que por" sua bri

lhante defesa no celebre cerco de I 8 3 2 a r 833 mereceu ó honroso epitheto de 

<c cidade invicta )) , - Bayonna figura nos gloriosos annaes da heroicidade como 

baluarte inexpugnavel; cabe-lhe portanto com justiça o cognome de nunquam polluta 

que lhe puzeram como divisa heraldica, affirmada inclusivamente na propria campanha 

de I 87 4· É · que estamos pizando já o torrão patrio da família vasconça, - que, . 
por o·nde quer que se dissemine, ha de sempre mostrar-se altamente ciosa das suas 

tr:adições e dos seus costumes, dos seus foros e das suas immuniâades, do seu berço 

emfi.m, sobretudo d'aquelle encantado berço· em que · pela vez primeira os olhos se 

lhe abriram á luz do dia. Aos habitantes de Bayonna se julga ser devida essa arma 

tcrrivel que, principiando por uma simples faca introd~1zida em guisa de pique no 

cano das espingardas, acabou, successivamente modificada, aperfeiçoada e tranformada 

em bayoneta, por ser nas mãos da infanteria um assomb'roso elemento de ataque e 

por vezes o decisivo impulso de uma brilhante victoria. 

Commercialmente fallando nã9 julgue o visitante ir encontrar grande actividade 

em Bayoima; obstam-lhe a isso as ingratas condições de seu porto q'ue, obstruido 

como está pelas areias do mar, não permitte facilme~te . o accesso a barcos de certa 

lotação. Emquanto a monumentos de architectura, o que mórmente avulta em Bayonna 

é a famosa cathedral inda impregnada d'aquelle mysterioso perfume que caracterisa 

as edificações medievas. Pelo lado historico merece tam bem ser citado o elegante 

cloâteau em que · fez sua residencia algum tempo essa princeza celebre que tão desen

contradas opiniões ha inspirado aos chronistas, e sobre cujo vulto não pôde ainda 

até hoje dar de chapa a verdadeira luz da critica. Occupando um logar pre-eminente 

nas tempestuosas convulsões do seu agitado seculo} Catherina -de Medieis constitue 

devéras um enigma com todos os imperietraveis arcanos d'esse hieroglyphico inde-. 
cifravel que se chama coração d,e mulher. Quatro seculos hão decorrido, - e esses 
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quatro seculos, que não bastam ainda para que os Cuviers da histeria possam recom

por conscienciosamente as feições d'aquella esphynge política, foram todavia mais que 

sufficientes para pouco e pouco se ir desmoronando sob a acção anniquilante dos 

annos uma importantíssima parte da principesca vivenda; o château de Bayonna, ainda 

hoje apreciado como recordação historica, está longe de corresponder ao que era no 

tempo em que alli habitou a filha de Lourenço de Medieis. 

Curiosa, curiosa deveras, é a lenda que _anda tradicionalmente ligada ao valle de 

Zuhurra, nos arrabaldes de Bayonna, e que prende com a época em que os Euskal

dunaks dominavam n'esta região. Imagine o leitor que estamos n'uma zona em que 

abundantemente predominam contos de fadas. D'estas a que passava por mais pode

rosa -entre todas as fadas dos Pyreneus era a fada- Ontasuna, e, além de poderosa, 

formosíssima; por isso lhe chamavam Ontasuna Maithagarria ou Ontasuna cc a irre

sistivel. )) · Em torno de um rosto alvíssimo e fas.cinante, onde brilhavam com lim

pidez serena das saphiras dois olhos azues destillando virginal ternura, desdobrava-se 

ondulante a fartura de uns cabellos neg.ros e longos que por ventura quási, quasi, 

lhe chegavam aos pés, e tão sedosos, tão assetinados, tão finos, como em creatura 
. -

feminina se não encontrariam talvez. Velàva-lhe a nudez do corpo, sem 'disfarçar-lhe 

a elegancia lascivamente graciosa das fórmas, lliJ?.a tunica de purpura. De prata era 

o cinto que a estreitava logo acima dos quadris; de prata os borzeguins que usava; 

de oiro a lança que empunhava na dextra quando montada no dorso de um .. veado 

percorria em delirante rodomoinho montanhas e florestas, afugentando" dos povoados 

as feras, e constituindo-se a benefi_ca padroeira dós rebanhos. Por i'sso, quando em 

maio chegava a época de fundirem-se as neves, entrar a relva a crescer, e revestir-se 

o arvoredo com sua verdejante ornamentação, iam · invariavelmente os pastores todos 

patentear-lhe, cada um de per si, sua gratidão - ineffavel n~ devota offerta de um velo

cino branco. Ora aconteceu apaixonar-se Ontasuna um dia pelo mais joven, pelo 

mais tímido, pelo mais formoso d'esses pastores. Zuhurra se chamava o privilegiado 

mortal, que assim lograva inspirar a uma fada sentimentos tão doces. Venturosos 

instantes de louca volupia que alli decorreram entre ambos no segredo _ d'aquellas 

solidões, nunca o ninguem os soube. O o que se soube é que Zuhurra, mais do . que 

nenhum outro pastor, vio em breve mu-ltiplicar-se-lhe a grey por üma fórma espan

tosa, e com a rimltiplicação do rebanho crt:scer-lhe a casa em prosperidade, - tudo 

por influencia da benefica Ontazuna. Tinha, poré.m, de acabar algum dia aquella feli

cidade invejavel do pastor! Desde o momento em que laços de amor se tinham 

estreitado entre elle e a formosa fada, a vida de Zuhurra achava-se fatalmente ligada 

á condição de existir sem quebra a fidelidade d'esse amor, - porque em summa, 
' 

se verdade e que as fadas costumam remunerar com a immortalidade e com a supe_-
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rabundancia dos bens mundanos a constancia d'aquelles a quem se dignaram eleger 

por amantes, verdade é tambem que sabem castigar . com a morte subi ta a mais leve 

infracção nos preceitos da fidelidade; ha n'isto um fatal decreto, a cuja execução ellas 

proprias não p'ode'm ·0ppor.:...se. E o destino, - ess~ maldito invejoso, que pa~·ece ás 

vezes regoziJar-se diabo

licamente com os reve

zes da humanidade, -

o destino quiz uma vez 

que Zuhurra se encon

trasse ao decahir da tarde 

com uma das gentis pas

torinhas d'aquelle valle, 

menos formosa decerto 

que Ontasuna cc a ure

sistivel )), mas em todo 

o caso encantadora assaz· 

para qúe o pastor mo

mentaneamente ol viciasse 

os attractivos d'aquella á 

quem tão fervorosos pro-

. testas fizéra de lealdade 

inquebrantavel. Encontra

ram-se alli a sós a pas

torinha e Zuhurra; sur

riram-se.... e amaram-se! 

Ai! mal cuidava o misero 

quão breve lhe cahiria 

a fulmimi.l- o fatal con

demnação.f Zuhurra pa

gou prestes com a vida 

Víguemale e o Lago ele Gaube 

2 2 
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aquelles curtíssimos instantes de uma ~felicidade illicita. Quando Ontasuna tornou 

a ver o seu pastor predilecto, já este não pertencia ao numero dos vivos; pezara 

sobre o desleal o implacavel destino a que obedecem os que travam com as fadas 

relações de amor. Ontasuna chorou affi.ictissima a irremediavel perda do seu formoso 

Ponte ele Hespanha 

pastor, - e em commemoração de tão pungente infortunio passou . d'ahi por deante 

a envolver-se n'um luctuoso veu. Ao valle, em que fenecêra o leviano Zuhurra, poz 

ella o nome do seu finado amante, como para eternizar a recordação d'aquellas 

inconsolaveis magoas. 

Bayonna pode dizer-se que esta nos confins do pa1z vasconço; tudo quanto lhe 

fica ao sul e bisc:aynho propriamente dito. Aventuremo-nos a um curto passeio atra

vez do onduloso terreno entre vetustos carvalhos, sobre cujos carcomidos troncos se 

alastram frondosas as digitações dos polypodios, - e· em breve encontraremos na 
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margem esquerda do Nive a antiga villa de Ustaritz, junto a qual se reuma outr'óra 

a celebre Bilzar, assembléa em que os representantes das communas de Labourd 

discutiam patriarchalmente no coração da floresta os negocias administrativos do seu 

povo. Um pouco mais para sueste, mas ainda na margem esquerda do Nive, encon

tra-se a pittoresca villa de. Cambo, lisonjeiramente afamada pelos e:ffeitos therapeu

ti'cos de suas aguas mineraes, - e logo adeante de Cambo o celebre Pas de Roland, 

larga abertura que segundo a tradição lendaria o paladino Roldão rasgou sem custo 

atravez da solida rocha no simples esforço de um pontapé! E vão lá dizer aos povos 

das cercanias, vão-lhes lá dizer que não, q.ue não foi assim, - que a mais provavel 

causa d'aquella abertura na rocha deve ter sido o impetuoso tumultuar do Nive que 

por alli rompesse eventual passagem n'alguma cheia em que o subito derreter das 

neves lhe engrossasse a torrente! o biscaynho abana incredulo a cabeça e nega-se 

terminantemente a renegar das lendas que aprendeu no berço com respeito ao 

Pas de Roland. 

Dos povos pyrenaicos os biscaynhos constituem effectivamente a raça mais inte

ressante; seu especial dialecto, seu innato amor da liberdade, seu genio facilmente 

irritavel e prestes sempre a tomar despiques, - elementos são estes já .de per si 

accentuadamente proprios para nos despertar curiosidade e nos inspirar sympathia; 

a par da sua irritabilidade, encontrál-os-hemos meigos, amoraveis, alegres, promptos 

para tudo quanto seja commettimento aventuroso, e physicamente bellos, bem con

formados, athleticos, - organizações cuja superioridade se acha significativamente 

expressa n'um celebre proloquio vulgaríssimo entre elles mesmo: (( não é um 

homem, é um biscaynho! )) 

Ainda ao t1orte dos Pyreneus, mas a leste de Bayonna, outro· povo se nos 

depara que por seus caracteres apresenta com o biscaynho incontestaveis relações de 

parentesco : é o bearnez. Teve este povo em tempos assignalado logar na historia, 

quando sobre elle dominaram os celebres príncipes de Bearn, condes de Foix, que 

pelo tempo adeante vieram a intitular-se reis de Navarra. Em épocas remotas estes 

principesitos elegeram Orthez para sua côrte, e n'ella deixaram vestígios tanto da 

grandeza a que souberam elevar seus estados como dos negros crimes com que 

muitos d'elles se mancharam. Do castello de Mancada, castello grandiosamente edi

ficado em Orthez no seculo xm, pouco mais resta hoje que uma torre sobranceira a 

um montão de ruínas; foi n'esse castello que o conde Gastão Phebo deixou morrer 

de fome seu filho, - seu unico filho! E quando um pae não recua ante similhante 

horror, pouco deve admirar que elle aqui !~m~em ma~asse traiçoeiramente por suas 

mãos o honrado Pedro Ernault, governador que então estava no castello de Lourdes 

em prol da causa do Príncipe -Negro, e que, lealmente fiado na inviolavel condição 
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dos parlamentarios, se apresentara a 

conferenciar em Orthez, longe, bem 

longe de suspeitar a cobarde infamia 

que lhe preparavam! Orthez conta 

effectivamente nos seus annaes muitas 

.memorias sangrentas ; lá está ainda 

a ponte v.elha commemorando, como 

presencial testemunha uma d'essas 

scenas calamitosas. Orthez é banhada 

Circo montanhoso de Gavanzie 

• 
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PO! uma torrente caudalosa, que impetuosamente corre entre fraguedos; por sobre as 

rochas, que lhe immolduram o leito barrancoso, galgam ousados os arcos de uma 

ponte gothica; na parte central d'esta ponte ergue-se uma torre destinada em tempos 

para planos estrategicos de defesa; do alto d'esta ·torre foram precipitados ao rio pela 

soldadesca de Montgomery os padres catholicos de Orthez, que tiveram a constancia 

de preferir a morte á renegação da fé; << janella dos capellães )) (finestro dous caperans) 

se chama ainda hoje á fresta d'onde se diz que tal attentado praticaram os soldados 

calvinistas. Modernamente, grande foi tambem a matança que Orthez presenciou na 

disputadissima batalha que Wellington alli ganhou a Soult, -- batalha em qúe o 

estrategico francez chegou a pensar, nem mais nem menos que aprision,aria o seu 

temível rival; a victoria, porém, acabou por sorrir ao exercito alliado, onde a divisão 

po-rtugueza continuava sempre a conquistar gloriosos louros em assombrosos prodígios 

de valentia. 

Quando a casa de Foix veio a crescer em categmia e prosperidade, juntando ao 

titulo de senhores de Bearn o de soberanos de Navarra, estes príncipes mudaram 

de Orthez p"ara Pau sua residencia. No castello de Pau, que se diz ter sido fundado 

pelo conde Gastão Phebo, .ç.asceu e se creou com espartana educação aquelle famoso 

filho de Joanna de Albret que sob o nome de Henrique IV veio a fundar no throno 

de França a dynastia dos Bourbons. Lá está ainda o interessante cbâteau pompeando 

sobranceiro ás modernas construcções, que por todos os lados ~he pullulam em-torno, 

e que par~cem querer invejosamente affrontál-o, - emquanto nas ruas a gente do 

campo inda apegada aos velhos habitas tradicionaes contrasta pittorescamente pela 

feição primitiva de seus trajas as pr:osaicas modernices que no vestuario ostentam as 

damas do grande tom. Só o grándioso aspecto da natureza se conserva immutavel

mente o mesmo que era nos seculos além; com esse não podem geralmente as . 

tolissimas reformas d'uns innovadores mentecaptos que, empunhando á tôa o- camar

tello dos iconoclastas, deitam por terra sem consciencia nem dó tanta memoria 

preciosa dos passados tempos! Quem do elevado terraço que se ergue sobranceiro · 

á povoação, lançar desafogadamente os olhos pelo panorama ambiente·, ficará devéras 

encantado ao alvejarem-lhe multiplos logarejos e aldeias entre os riquíssimos vinhedos 

do Jurançon, té que a vista de todo se lhe perde nos gigantescos píncaros das 

longínquas serranias, sobrepujad·as pelo Pie du Midi d'Ossau e pelo Pie du Midi 

de Bigorre. Com este aprazível scenario coincide um amenissimo clima, - um ar 

suave e sereno, uma a~mosphera quieta e macia, que deixa sem custb os ,sons 

nitidamente enormes atravessarem distancias. De longe, de muito longe se pode ouvir 

o repicar dos sinos nos campanarios ruraes ou o põetico balir dos rebanhos; não 

corre brisa, não bole folha; dir-se-hia que a natureza fez aqui uma pausa excep-
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cional ,em seu movimento ininterrupto ; a propria morte, inevitavel como · e, parece 

~inda ."assim retardar-se para os · que recorrem· a estas salubres localidades corri o 

intuito· de prolongarem os ameaçados dias de .sua existencia! É que · estamos visitand0 

uma região riquiss.üna · em nascentes mineraes therapeutitamente aconselhadas- 1 contra 

grande numero de molestias' e já no tempo dos· romanos muito afatnadas ;. en'tre 

ellas a de ·Bareges passa ·por ser uma das mais proveitosas. 

· A quem pretenda fazer uso de aguas medicirtaes ha ·· sobretudo dGis lagares mm 

recommendavcis ; Eaux-Bo~nes e Eaux-Chaudes. De Pau para lá conduz.-nos em rapido 

declive uma curta e. pittor~sca estrada que passa ·por Laruns, - povoação pequenina 

mas risonh.a, galantemente aninhada entre picos montanhosos e notável mórmente 

pelo mercado concorridíssimo que alli fazem de generos agrícolas os lavradores da 

circumvisinhança. 

Depara-se-nos depois o Valle d'Ossau ( valle do urso) dominado por altas mon

tanhas de variadas fórmas, banhado p-or excellentes aglias e coroado par um ceu 

esplendido. Nas accidentadas margens da torrente que o corta em quasi toda a sua 

·extensão, e nas encostas dos montes que o circumdam, grupam-se multiplas aldeias, 
'\ ' 

em cujos habitantes se conservam intactas as tradições da vida intima, taes quaes as 

poderia observar . quem visitasse aquelles povos ha trez ou quatro seculos. Alli foi 

durante annos para o joven Henrique ·de Navarra o habitual theatro de suas distrac

ções venatorias, - tal qual tempos antes o havia sido egualmente para aquelle 

celebre Gastão de Foix que já por _ duas vezes ' citámos, monteiro infatigavel que 

deixou um livro escripto sobre a arte da caça, príncipe cruel que maculou sua 

memoria com hed1ondos crimes, e que, em me10 de tudo, tão orgulhoso era do 
' seu poderio, tão presumido de seus dotes pessoaes, que em sua illimitada vaidade, 

além de tomar o sol por divisa heraldica, juntou de sua propria inspiração ao nome 

de baptism·o o pretencioso cognome de Phebo! 

No valle d'Ossau vagueiam ainda (como que para justificar-lhe a designação), 

sobretudo quando aperta o frio nos montes circumvisinhos ursos e lobos contra cujas 

d.epredações ~e premunem cuidadosamente os pastores, · - que de pastores é o 
' 
mistér quasi exclusivo dos camponezes alli residentes, nem de outra coisa tratam os 

homens alli senã:o de apascentar seus gados ; "incumbe as mulheres todo o mais 

trabalho, sem mesmo exceptuar a onerosa tarefa dos la·vores agrícolas ; por Isso a 

cada passo ençontraren~os raparigas fortes e musculosas, de caras rubicundas e cres

tadas, olhar activo e intelligente, muito expeditas, muito desembaraçadas, muito tra

balhadeiras, e tão conscias . de quante vale aproveitar bem o seu tempo, que nem 

mesmo, ao transportarem cargas i cabeça, prescindem de . ir com a roca i cintura 

e o fuso . na · mão :fiando a sua inseparavel estriga ! 
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Valle de Ar-

geles)- uma delicíos <:l cam-

. pína, a que vulgarmente lá 

chamam cc o paraíso dos Py
reneus )) , - e paraíso é de

véras aquella attrahente man

são que nos regala a vista 

perante o inexcedível encanto 

de suas variadas sementeiras, 
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seu frondoso arvoredo, e á 

beira dos caminhos o gracioso 

entrelaçar dos pampanos com 

as cerejeiras a desatarem-se 

em purpureos cachos de sua 

formosissima fructa! Mal cui

dará, todavia, quem apenas 

àttende aos magicos attractivos 

que _ a natt~reza alli nos oífe....:: 

rece, mal cuidará que existe 

nó Valle de Argelés aquella 

tremenda praga a que se acham 

tristemente condemnados al

guns dos mais formosos valles 

da Suissa. Prevalecem alli as 

condições pathologicas do 

cretinismo ; e, onde a natureza 

tão mim·osas paizagens -r1os 

soube debuxar, compraz-se 

ella, por uma enigmatica incon

gruet~cia de seus decretos, em 

desfear com as deformidades 

do bacia os habitantes d'aquel

las lindas localidades. 

Cascata· do Injerno 

-. 
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Como a _ impedir o ingresso n'esta infeitiçada reg1ao, encastella-se ao desem

boé:car de um desfiladeiro a v~lha povoação de Lourdes, em cujas antigas muralhas· 

pretendem ' alguns reconhecer ainda os vestígios da construcção romana. Lourdes 

adquirio modernamente grande ·nomeada nos piedosos fastos da devoção catholica 

pela miraculosa apparição da Santíssima Virgem a uma donzellinha da localidade. 

Bernardette Soubirons era em r 8 58 uma rapariguita que, vivendo n'uma d'aquellas 

aldeólas, costumava frequentemente ir ao matto buscar lenha para as urgencias do 

lar domestico. Uma vez contou ella qué andando n'essa habitua] tarefa lhe apparecêra 

a Mãe de Christo n'uma gruta e que por dias seguidos se repetira aquelle deslum

brante milagre. O caso entrou a dar brado; e a gruta, que principiou a ser concor

ridíssima pelos fieis das localidades limitrophes, transformou- se, passado tempo, n'um 

devoto sanctuario, entre cuja opulenta ornamentação chegou ~ figurar um candelabro _ 

de oiro ! Sobranceiro á gruta começou mais tarde a construir-se um templo monu

n1ental, em cuja fabrica se não gastaram menos de dqis milhões de francos. Em tudo 

isto ha podido occorrer a esmoler piedade dos numerosos peregrinos, que de con

tinuo em romarias lá concorrem a vasar nos mealheiros da egreja o obulo de suas 

devoções e a buscar nas decantadas virtudes de uma nasçente, que alli rebenta da 

rocha, a inculcada cura de infermidades sem conto! 

Obedecendo aos mesmos principias de estrategia com que os antigos fundaram 

o castello de Lourdes, lá encontramos tambem dominando o valle outra imponente 

fortaleza que em t<:_mpos desempenhou papel importantíssimo como atalaya a vigiar 

cuidadosamente qualquer irrupção de forças inimigas travez d'aquelles rudes desfila

deiros. Castello de Luz lhe chamam, e em- torno d 'elle innovéla-se uma pequenina 

aldeia, cujos moradores se dedicam especialmente á creação de gado suíno. Alli, 

dentro d'aquellas fortes muralhas estabeleceram sua residencia os denodados Templa

nos, e alli pelo seu inexcedível valor obstaram mcús de uma vez á impetuosa invasão 

dos Sarracenos; alli demonstraram elles em summa ser sempre os mesmos agu~rridos 
cavalleiros que tão heroicos serviços haviam prestado na Palestina, e que mais tard'e 

no_ Occidente da Europa continuavam a sustentar em porfiada lucta da cruz contra 

o crescente seus gloriàsos brios de intrepidos paladinos, - milícia religiosa constan

temente repartida entre o fragor das batalhas e o ascetismo da regra monastica. 

·O valle de Argeles bifurca-se em Pierrefitte, d'onde partem duas estradas diver

gentes, que conduzem ao coração . das montanhas e ao desfructar de · um scenario 

riquíssimo pelos Pyreneus 'fóra. A da direita insinua-se n'uma estreitíssima garganta, 

debruada por alcantiladas escarpas~ - um logar sombrio e pedregoso, frizante contraste 

á risonha e _ fertil paizagem que a traz deixámos. Mas ainda aqui, na variedade da 

ornamentação e no brilhantismo do colorido, a natureza procura amaciar e como que 
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dulcificar a feição rude e soturna que predomina nos severos contornos das pened.ia·s. 

Rebenta por toda a parte, d'entre as fendas das fragas um corpulentissimo arvoredo; 

por sobre as escabrosidades dos colossaes pedregulhos alastram-se em avelludada 

alfombra os tons cambiantes da verdtua graciosamente esmaltados · aqui .e acolá por 

delicadas flores de um variegado matiz. · Perto se encontra a celebre nascente de La 

Raillere, que tão frequentada é, na estação das aguas, pelos touristes de Cauterets. La 

Raillere fica mesmo na estrada para o Lago de Gaube e para a Ponte de Peyre ou 

Canigott visto do Monte Luiz 

de Marcadaou, - a commuó.icação mais directa que ora aqui se nos · offerece com 
.. 

a Hespanha atravez das serranias pyrenaicas. Quem por ella ousar aventurar-se deve 

contar desde logo que terá de luctar com difficuldades in criveis ; .ah! mas, em com

pensação, que grandioso, que imponente . espectaculo o do panorama em-torno ! A 

cada passo um precipício medonho! mas a par de cada precipício um conjuncto miri

:fi.co de bellezas indescriptiveis! Por toda a parte catadupas e cachoeiras espumando 

impetuosas entre os alcantis das fragas e refrangendo a .luz com toda a scintillante 

magia das mais it:concebiveis irisações! Cá temos, por exemplo, as catadupas de 

Mahourat e de Coussin, Cerizet, Pas de l'Ours, e logo adeante as de pont d'Espagne 

que por sua magni:ficencia levam indisputavel primàzia sobre todas as mais. Subamos 
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ainda um pouco, e lograremos encantar n'uma. altura, que está orçada em 1788 

metros acima do nível do oceano, o interressante lago de ·. Gaube, para cujo abaste

cimento d'aguas (alastradas n'uma área de 720 metros de comprimento por 3 20 

de largura) contribue a fusão das neves que coroam o pico de Vignemale. 

O outro desfiladeiro, que se proporciona a quem sae do Valle de Argelés, e 
mais comprido ainda, mais tortuoso, mais verdejante talvez, menos sombrio, menos 

soturno, mas não 

menos medonho 

no tocante á profundez enorme 

dos abysmo's e precipícios em 

que se desentranham as alcanti

ladas fragas té que se nos depara 

o decantado . circo de Gavarnie. 

Gavarnie é uma pequenina 
Castello de Foix 

aldeia, humilde, pobre e mísera, que por si nada vale, mas que defructa o privilegio 

de constituir o vestíbulo de um scenario altamente espectaculoso e curioso. Circos se 

chamam aqui monstruosas caldeiras cavadas entre montanhas por successivos degraus 

ou socalcos circularmente dispostos, os quaes lhe dão a perfeita apparencia de colossaes 

amphitheatros adrêde construidos por sobrenatural poder para gigantescos espectadores. 

D'estes. circos, que, geologicamente falando, constituem, por assim dizer, uma peculiar 

feição dos Pyreneus, o de Gavarnie passa incontestavelmente por ser o mais celebre. 

Aqui nos surge tambem a celebre Bréche de Roland, ou << Brecha de Roldão )) 
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(como nós em portuguez costumamos dizer). Imagine-se um rasgão enorme, com 

que de alto a baixo se acha fendida, n'uma largura de roo metros pouco mais ou 

menos, a temerosa crista dos rochedos que circumscrevem o recinto do circo de 

Gavarnie. Imponente e deveras majestoso, este abrupto portal diz a lenda medieva 

ter sido o paladino Roldão ' quem por abrir caminho o talhou ·na rocha com um 

simples golpe da sua famosa cc Durandal. )) 

Ah! q~Ie realmente se tornaria preciso um grosso volume para indicar todas as 

maravilhas em que se nos desata a cordilheira dos Pyreneus, qualquer que seja o 

sentido em que labyrinthicamente emprehendamos explorar seus reconditos escaninhos! 

Lá esta por exemplo, a pittoresca Bagnéres de Luchon, muito linda, muito alegre, 
I 

muito graciosa, muito scirttillante, e, mais que tudo, notavel por ser um appetecivd 

centro de curiosas digressões para quem se compraza em desfructar um delicioso 

conjuncto de bellezas naturaes. D'estas, uma das mais apreciaveis é sem duvida 

alguma o lago de ·Oo, em cuja elegante bacia vem despenhar-se por entre abruptos 

fraguedos uma lindíssima cascata. 

E, ja que fallamos - em cascatas, não podemos furtar-nos a tentação de mencwnar 

o Valle de Lys, - celebre sobretudo pela abundancia com que n'elle se revelam esses 

accidentes hydrographicos, exclusivamente devidos á fusão das neves que liquefeitas 

se despenham de quebrada. em quebrada por entre o caprichoso recorte dos fraguedo.s, 

figurando no numero das mais notaveis a intitulada cc Cascata do Inferno. J> 

Alternando . com estas cachoeiras, destacam-se penhascos temerosos que por vezes 

assumem as fórmas mais·. singulares, como succede no monte Canigou, cujo píncaro 

representa perfeitamente as destroçadas minas de um colossal edificio que mãos de 

gigante alli houves~em fundado em tein.po, - tal e a extravagante e plantast~ca con

figuração em que o ,lavor das convulsões vulcanicas deixou aquelle tremendo pico! 

Inferior á cordilheira dos Alpes no que respeita a selvatica rudeza dos contornos 

geraes, e sem possmr a vasta extensão de geleiras em que tão prodigiosamente abun

dam · aquelles nevados montes, - pode entretanto a cadeia dos Pyreneus ufanar-se 

com as bellezas que a natureza lhe derramGu a fl.ux pelos valles circumvisinhos. Se 

por um lado escasseiam aqui os grandiosos lagos e · soberbissimos rios com que ·alter

nam pittorescamente as fragas 'alpinas, - por outro lado força e confessar que a zona 

pyrenaica chega a apresentar-se mais risonha e luxuriante do que a propria Suissa, 

graças as suas condições climatologicas, graças a sua latitude, graças emfim á ·proxi

midade dos dois mares, o que tudo junto não faz senão concorrer para que a nqueza 

de vegetação attinja n'estas montanhas, que ora acabamos de visitar, elevadíssimos 

níveis. Seus mananciaes de agua corrente, longe de se.rem torrentes turvas, ostentam

nos, pelo contrario, to.da a límpida transparencia de um precioso crystal. Por toda a 
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p·arte a frescura; por todos os cantos a amenidade risonha de um torrão fertilissimo; 

aqm florestas, além sementeiras, acolá pastagens, logo adeante pomares e vinhedos, 

- e tudo pittorescamente entremeado com a deleitosa perspectiva de povoações innu

meras que sobretudo abundam na verdejante planura banhada pelo Adour e pelo 

Garonne. Cidades, villas, aldeias, simples logarejos e casaes, praças de guerra e castellos, 

cathedraes. majestosas, ermidinhas singelas e poeticas, - padrões historicos ou artísti

cos, monumentos de gloriosa intrepidez ou de cruentas turbulencias, de piedosas 

crenças ou de vaidade e orgulho, - tudo isso alli se nos depara em pasmosa abun

dancia. 

Lá está Tolosa com a sua cathedral de estylos multiplos, Agen com as suas 

interessantes antiguidades romanas, - Auch desvanecida tambem na imponencia da 

sua cathedral magnífica, assim como Rodez, - Carcassonne que está hoje -dividida 

em duas partes (uma, a cidade velha, com todos os caracteres gothicos de povoação 

medieva, - outra, moderna, com ruas largas e direitas, jardins amenos e aprazíveis), 

- Perpignan, cujo apparato de fortificações faz ainda hoje lembrar que foi alli a 

antiga capital do Roussillon, - Rocamadour, uma pequemna aldeia, em cuja egrejita 

quasi a cahir em ruínas se guarda e mostra uma . espada que dizem ser a genuína 

(( Durandal )) do esforçado Roldão. 

O proprio castello de Foix, do qual s6 já restam hoje trez torres (uma das 

quaes foi construída em tempo do conde Gastão Phebo ), o propric castello sobran

ceiro á cidadesita do seu mesmo nome? - com o ter perdido sob o ponto de vista 

estrategico a primitiva importancia, - não perdeu o seu direito á nossa curiosidade 

de visitantes, q·ue n'elle admiramos ainda um dos mais notaveis solares d'essa illus

tre casa, cujo nome por mais de uma vez temos mencionado no decorrer d'estas 

paginas. Dentro d'aquellas paredes se amammentou c creou uma poderosa raça de 

heroes; cuspir-lhe hoje sobre as ruinas, que inda alvejantes campeiam, fôra o mesmo 

que - pdo facto de achar-se actualmente reduzidissüno o domínio portuguez na 

India - quererem negar- nos que Portugal ch~gasse no seculo xvr . a d~minar em 

todo o Oriente ! 
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No monte Pincio 

ROMA E SEUS ARREDORES 

assoma 

No innevoado horizonte uma torre; uma cupula 

Uma cidade! É Roma. 

É Roma, grande Deus! é Roma! Ignoto effl.uvio 

Dos Ceus aqui se aspira! 

Vem como evocações os genios de alem-tumulo 

Vibrar em cada lyra. 

(J ULLO DE CASTILHO - A 01'11Çào do Pontijicc) 

Q 
UEM pela primeira vez entra na cidade eterna, quem de longe a avista pela vez 

primeira, deve infallivelmente senti·r o indescriptivel estren~ecimento das grandes 

commoções. 

Roma não e só a capital do orbe catholico. Roma constitue uma galeria interminavel 
• 

de monumentos, - um mundo infinito de recordações. Roma e a synthese augusta e 

sacratissima de tudo quanto a civilização europêa nos tem deslumbrantemente desdobrado 



I 

ROMA E SEUS ARREDORES 

durante seculos e seculos ante a imáginação attonita desde que Romulo assentou nó 

Palatino os alicerces do _futuro imperio até que . Victor Manuel sanccionou no Quirinal 

a unificação da Italia. Roma ha si-do em todos os tempos . um manancial inexgottavel 

• de assombros e prodígios. 

Tarefa é, pois, di:fficil e altamente embaraçosa para quem redige estas paginas, con

glo"Qar nos acanhados limites de um capitulo tudo quanto deva apontar- se de extrema

. mente interessante com respeito a Roma. 

N'um livro, que em r842 escreveu o príncipe de Lichnowski ~arrando-nos sua 

viagem por Portugal, diz elle com justo criterio (assim o revelasse em todos os conceitos 

que do nosso paiz alli deixou exarados!) - diz elle que a primeira coisa que faz, quando 

chega a uma cidade, é subir á mais alta de suas torres para alcançar uma idéa geral da 

disposição topographica e assim receber na rapida apreciação d'esse conjuncto uma 

impressão analoga á que lhe produziria a inspecção da respectiva planta. Imitemos nos 

tim poucochito o systema do príncipe allemão, - e, antes de nos embrenharmos pela 

intrincada rêde de suas ruas e praças, monumentos e minas, tentemos descortinar de 

alguma altura, que domine a cidade, o seu panorama geral. 

Para este effeito dois são os pontos mormente recommendaveis em Roma. A quem 

pretenda apanhar n'um relance a conglobação de toda aquella immensa mole com os 

arrabaldes a immoldurarem-na, aconselharemos de preferencia o soberbissimo ponto de 

vista que sobre o J aniculo nos offerece a esplanada da Igreja de San-Pietro-in-Montorio, 

templo erigido no proprio sitio em que a tradição piedosa diz ter sido martyrizado o 

apostolo S. Pedro. Querendo, porém, apreciar especialmente o aggregado dos monu

mentos leoninos, o bairro moderno da cidade, e sobretudo o magnífico zimborio da 

gigantesca basílica - d'onde Roma transmitte os seus · dogmas aos quatro ventos do 

orbe catholico, - creia o leitor que ponto nenhum encontrará comparavel ao que n~s 

proproporcionam os terraços do Monte Pincio. Collis hortulorum lhe chamavam no tempo 

da Roma dos Cesares, - e Monte dos Jardins lhe chamam tambem alguns ainda hoje, 

frequentado com é pela chusma dos ociosos que de tarde, á hora do pôr-do-sol, vão 

alli espairecer passeando ao longo das umbriferas alamedas, onde outr'óra Lucullo se 

banqueteava com fausto principesco e Messalina passava escandalosamente as noites na 

torpeza de lubricas orgias. 

Subamos, leitor, subamos ao Monte Pincio e abeiremo- nos do muro que lhe cir

cumscreve os terraços; o tempo que alli gastarmos, t ninguem decerto o dará por mal 

empregado; olhemos, · pois, e ... extasiemo-nos. Uma das coisas, que logo de prompto 

nos impressionam sobremaneira, é a abundancia enorme de zimborios que se destacam 

por entre os sumptuosos edificios de Roma, - abundancia tanto . mais para notar, se 

advertirmos que pequeníssimo _é comparativamente o numero dos campanarios n'aquella 
24 



r86 A EUROPA PITTORESCA 

cidade. E entre os zimborios, oh! entre os zimborios o que sobre todos levá -a' palma 

e désperta o pasmo de quantos o observam e· a maravilhosa cupula da Basilica de S. Pe

dro, - uma das mais notaveis bellezas architecturaes que em Roma teremos ensejo de 

.l 

Fonte de N eptuno. 

" li). =-r f . 

admirar. Que gran dez a! que magnificencia! que magestade! sente-se alli o vivifiante s;

pro de um po deroso genio! percebe-se alli a elevada concepção de um privilegiadissimo 

artista! deslumbra-nos alli o irradiante esplendor da Renascença em toda a pujante exu-
. . 

berancia do seu assombroso desabrochar! 

É que, se muito deveu aos Ce~ares a cidade . das sete collinas, muitíssimo déve eil-a 

• 
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aos papas, - farte.m-se embora as linguas praguentas de lhes lançar em rosto seus vícios, 

sem fazerem caso dos serviços prestantissimos com que a miudo os pontífices colla..:. 

boraram na grande obra da arte e da civilização. Roma christã entendamol-o bem, não 

O monte Capitolino visto do Tibn 

arrazou a. Roma do paganismo para sobre ,seus detritos' e ruínas levantar um novo un-: 
perio. Longe de arrazar . e demolir, Roma christã re-edificou e -fundou; a arte pagã e a 

arte christã harmonizam-se e identificam-se; çom .a .restauração do capitolio coincide a 

construcção do Vatjcario,. - ·d:esse venerandç:> palado que erguido . à_ par da Basilic~ de 
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S. Pedro parece querer completar~lhe a feição, fica:ndo no conjuncto d'estes dois monu

mentos expressa a mais .perfeita. synthese de Roma catholiç:à. 

Desçamos agora á Praça do Povo (Piazza del Popolo); desÇamos. Cá se nos depara o 

Fonte nos jardins Bo1·ghese 

ensejo de admirarmos um magnificio obelisco de granito vennelho, trazido de Heliopolis 

para Roma em tempo do imperador Augusto, e removido por ordem do papa Sixto V 

para o local em que actualmente está encimando uma fonte, - uma das numerosas 

fontes em que superabunda a cidade etern(\, e entre as quaes merecem especificar...,se por 

sua peculiar elegancia a Fonte de N eptupo, representada .n'uma das gravuras que illus-
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tram estas paginas, e a fonte ·dos jardins da Villa Borghese que na digressão pelo Monte 

Pincio poderiarmos ter visitado tambem. 

Communica a Piazza del Popolo c9m os arrabaldes de Roma pela chamada Porta do 

Povo, construída por Vignola segundo desenhos de Miguel-Angelo e correspondente 

pouco mais ou menos a . situação da antiga Porta Flaminia. Foi pela Porta del Popolo 

que o inspirado Méry fez sua entrada, por accasião de visitar a capital da christandade, 

e tão encantado ficou o primoroso estylista perante aquell~ magestoso vestíbulo, que não 

pôde elle no poetico volume das suas cc Noites Italianas )) eximir-se a exclamar com 

toda a expansão do seu enthusiasmo : 

- cc Honra e louvor a quem por esta fórma soube annunCiar a cidade eterna ao 

peregrino! Roma carecia effectivamente de uma entrada assim. Sinto-me extasiado ante 

estes porticos soberbos, ante este obelisco sustentado por esphynges, ante esta collina 

de arvoredo e flores que nos conduz aos jardins· de Lucullo, ante essas estatuas colos

s.aes que adornam e engrandecem o Hemicyclo, ante as_ estatuas de Roma e de Neptuno, 

do Tibre e do Arrio, ante esses sumptuosos marmores d'onde brotam jorros d'agua 

torrenciaes, ante o bom-gosto em summa d'esses portentosos mestres que souberam 

harmonizar os templos catholicos com os simulacros do paganismo, o symbolo da 

christandade com o obelisco de Rhamses, a tiara pontificia com os productos artísticos 

do polytheismo. Percebe-se que nem de outra fórma a Praça do Povo pudesse annun

ciar Roma a quem por alli faz sua entrada. )) 

O obelisco da Praça do Povo póde considerar-se o centro de convergencia para trez 

das mais formosas ruas de Roma : - a Via del Babbuino, que vai ter á Praça de Hes

panha e ao QuiriBal; a Via di Ripetta, que nos conduz ao coração da cidade; e a mais· 

notavel das trez, o decantado Corso, que, abrindo caminho entre a Igreja de Santa

Maria-di-Monte-Santo e a Igreja de Santa-Maria-dei-Miracoli, nos faculta passagem par,a 

o Capitolio. 

Imagine o leitor uma soberbissima rua que em dois kilometros de extensão atra

vessa quasi pelo meio da cidade, e que pela sua elegante feição c.onstitue, para as 

mais animadas evoluções do high-life romano, ponto especial de predilecção; tal é o Corso. 

Mas o Corso, entenda-se, o Corso não é uma rua com.::; outra qualquer; o Corso é um 

sitio analogo ao que são em Paris os Campos-Elyseos, em Londres o Hyde-Park, em 

Vienna d'Austria o Prater, em Haya o Bosque, em Madrid o Prado, e ao que seria 
I 

em Lisboa o Passeio Publico da Alegria se varinha magica de feiticeira pudésse trans-

• portál-o para o Chiado. Não admira, pois, que adquirissem celebridade europêa os 

folguedos carnavalescos do Corso e as famosas corridas de caval1os alli effectuadas por 

occasião do entrudo, - como tambem não deve causar espanto que seja n'aquelle 

ponto o passeio predilecto e o prazo dado para encontro da flor da sociedade rica, 
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Columnata do forum de Nerva 

elegante e selecta, mormente nas manhãs bonitas d'inverno ou nas tardes de. verão 

depois do :jantar. , . 
' 

: --:Da ,.Praça · do Povo ao 'Capitolio quem pre.teÍ1daí seguir o· mais directo ' éatrtinhei achará 

, 
I 
\ 
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nó Corso a realização do seu desideratum. Quer o leitor lá ir, ao afamado monte, q11e 

tantas ·recordações historicas tem comsigo 1i.gadas? De perto, mal lhe poderemos des- · 

cortinar a. feição, . - tão accumuladas se a~ham alli na sua vertente as construcções 

E sculpttwa 110 A rco de T 1"to 

. 
obstruindo-se reciprocamente umas ás outras e mascarando-lhe a apreciação da ·pers-

pectiva! Só em distancia, - do Tibre, por exemplo, - é que lograremos formar exacta 

idéa d'aquelle conjuncto e divisar n'elle uns perfeitos ares de morro acastellado perante 

a elevada torre que lhe remata o pincaro. 

Ah! que de memorias .evoc,a na mente do archeologo a contemplação d' esta -.collin$1, 
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- a mais peq.uena sem duvida, mas simultaneamente a mais celebre das · sete da Roma 

antiga! Aqui residiram as Sabinas raptadas pelos companheiros de_ Romulo; aqm se 

constituio o centro activo da republica incipiente; aqui se refugiaram, quando cercados 

pelos Gaulezes, os poucos patriotas que, escapando ao desastre de Allia, tomaram so

bre si o melindroso encargo de salvar o futuro do nome romano; aqui disputavam 

reciprocamente plebeus e patrícios suas pretenções á influencia politica e ao exercício 

das funcções administrativas; aqui recebiam. solemnemente os triumphadores em ova

ções pomposas a corôa que Roma decretava aos que bem mereciam da patria; e aqui 

era tambem - por um frizantissimo constraste, e notavel exemplificação de quanto ha 

de contingente nas vicissitudes da vida humana! - aqui era tambem a célebre rocha 

Tarpeia, d'onde, a justiça romana mandava inexoravelmente despenhar os grandes cri

minosos, os traidores .á patria. Foi d'esta extranha coincidencia que veió a tornar-se 

proverbial a affirmativa de que entre o Capitolio e a rocha Tarpeia, entre o summo fastígio 

das grandezas e o profundo abysmo das miserias humanas, não distava mais que um 

passo! 

Mas onde está o celebre templo de Jupiter Capitolino, que, por mms que o pro

curemos, o não encontramos aqui? E entretanto aqui deve ter sido aquelle famoso 

monumento, se é que nos não engana a elegantissima prosa do nosso Tito Livio. Que ~ 

é feito, pois, d'esse templo que do seu escarpado pedestal dominava o Foru.11z? 

Ah! que até n'isto se nos depara um formal e terminante desengano ácerca do 

que é e do que vale a estabilidade das coisas humanas! Fundado por Tarquinio o 

Antigo, e continuado por Tarquinio Soberbo, - re-edificado seculos depois por Sylla, 

- incendiado mais tarde e arrazado nas luctas da soldadesca em tempo de Vitellio,

reconstruido em seguida por Vespasiano, - novamente incendiado no ten~po de . Tito, 

- e afinal re-edificado mais uma vez por Domiciano, que o restaurou com exceptional 

sumptuosidade e pasmosa magnificencia, - o Templo de ]upiter Opti1nus Maxim.us velO 

tristemente a succumbir sob o vandalismo brutal de Stilicon e de Genserico. Quem para 

elle quizesse olhar no seculo 8o, encontraria apenas um montão de rui nas! 

E hoje? 

Hoje, no sitio que o antigo templo occupava, está a Igreja de Ara-Cedi, assim 

como o Palacio Caffarelli parece no entender dos archeolÓgos corresponder ao local da 

antiga cidadela. 

O que, poréim, lá poderemos admirar ainda no Capitolio, como pr~cwso monu

mento da arte antiga, é a estattla equestre de bronze doirado qúe representa o impera

dor Marco-Aurelio, - estatua que, apezar de haver atravessado vicissitudes multiplas e 

occupado diversos lagares antes de collocada por Miguel-Angelo na situação em que 

ora está, é a unica de bronze que arrostou incolume atravez dos seculos com ·os baldõ.es 
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frequentissimos a que andou sujeita, - a unica emfim que em bronze possuímos illesa, 

inteira, dos tempos antigos. 

Mas, se já alli não temos que ver o Capitolio romano em sua genuína expres

são, cumpre entretanto não esquecer as memorias .implantadas n'aquelle monte pelos 

en thusiasmos da Renascença e . pelo brilhantismo dos períodos medievos que imme

diatamente a precederam. Alli prestou solemne glorificação ás 0ellas-lettras o bom

senso dos papas cingindo em r 3 4- r com a corôa de louros a fronte do divino 

Petrarcha. Alli se fez o celebre Rienzi proclamar tribuno pela multidão embevecida 

ante os deslumbrantes lampejos da sua fascinante eloquencia; e alli vei0 elle a perecer 

tambem, pouco tempo depois, ás mãos d'aquelles m~smos que primeiro o haviam 

delirantemente constituído seu ido lo! - mais uma vez a dolorosa exemplificação de 
' 

que entre o Capitolio e a rocha Tarpeia não dista mais que um passo! Surge-nos 

em seguida a época da Renascença e· com ella o rejuvenescimei1to das bellas-artes : o 

Palacio .do Senador, o Palacio dos conservadores e ~ Museu Capitolino cujas preciosas 

galerias não deve deixar de miudamente visitar quem entra em Roma, circumdam •a 

moderna Praça do Capitolio e constituem trez interessantes monumentos, dignos de 

minuciosa inspecção. 

Descendo agora pela estreita rampa da Via Marforio, penetraremos no Forum, -

n'aquelle ~istorico Forum onde pullulani as recordações de quaúto ha de mais alto e 

grandioso com respeito aos annaes d'esse povo extraordinario e singularíssimo, que 

Virgílio não hesitou em proclamar populum lat~ regem belloque superbum: De Roma 

an6ga o Fomm é sem duvida alguma o local mais celebre e mais classico; alli se 

reunia o senado; alli estavam como padrão de gloria e patriotismo os famosos Rastros; 

alli surgiam a cada ' passo monumentos imponentissimos attestando sumptuosamente o 

assombroso esplendor d'aquella refulgente civilização; alli trovejou vezes sem conto a 

voz eloquente de Cícero; alli se agitavam e discutiam, e ventilavam, e resolviam, os 

destinos do mundo! 
.I 

Tudo isso, porem, bem diverso é já hoje do que foi n'aquelles. tempos gloriosós. 

Auxiliado pela barbaria medieva o pó dos seculos encarregou-se de ir successivamente 

soterrando as bellezas architectonicas do Fotum; - e, como se isto por si não 

bastasse, chegaram mesmo a trocar-lhe em épocas modernas a sua illustre denomi

naçã0 primitiva pela de Cmnpo Vaccino, vilmente destinado . como ficou á tosca e rasteira 

serventia
1 

de mercado especial .para transacções de gado vaccum! Mas saudemos ainda 

uns restos do Tabulari·um, - d'aquelle famoso Tabularium onde nos bons tempos da 

grande republica se arrecadavam as tabulas de bronze em que ficavam gravados os 

senatus-consultos e os decretos do povo soberano; hoje esses restos servem apenas 

.como de supporte ao Palacio. do Senadot," em gue ha pouco fallámos. 

.. 
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E o templo de Vespasiano onde esta? onde esta o Templo de Saturno? o Templo 

da Coni:ordia? tantas preciosidades, em summa, que assaz demonstravam a quão 

elevado grau haviam chegado em Rot~a a architectura, a esculptura, a estatuaria? Do 

Templo de Vespasiano restam-nos trez columnas corinthias de marmore branco de 

Carrara. Ao Templo de Saturno querem alguns attribuir oito columnas de ordem 

jonica, Ia subsistentes rio ( Catnpo Vacâno. O Templo da Concordia, onde o Senado em 

certas circumstancias celebráva as suas sessões e onde o patriotismo de Cícero troou 

contra os nefandQs tran1as de 'catilina, acha-se representado por insignificantes vestigios. 

Qu~ ha tambem; senão ·vestígios ; da Basilica · Julia ou do Templo de Antonino e 

Faustina? Por vezes complica-se mesmo o ·caso ante a confusão dos archeologos; 

divergem as opiniões dos exploradores; desencontram-se os votos dos entendidos; 

torna-se em certas conjuncturas inipossivel chegar a uma conclusão verdadeira! A que 

infindas controversias, por exempl~, hão teem dado origem no FoTu1n trez bellas 

columnas de marmore pentelico, elegantemente iníileiradas e tão formosas, que seus 

capiteis ainda hoje constituem verdadeiros mGdelos para as proporçõ~s da ordem corin

thia? fariam por ventura parte do templo dedicado a Castor e Pollux, como pretendeu 

Ampere? seriam antes pertenças do templo edificado por Augusto em -honra de 

Minerva Chalcidina, segundo opina o sabio ·Bunsen? representarão ellas resto do templo 

consagrado a Jupiter Stator, como alguns suppÕem? ou seria alli · o Comitium, como 

outros lembraram? perde-se a imaginativa em conjectura:S e não · consegue apurar-se 

a verdade. 

A columna de Phocas, essa é que li está evidentemente ~ · sem contestação, 

como estão tambem o Arco Triumphal de Septimio Severo, - um sumptuoso monu

mento de mannore branco, destinado a commemorar as · victoria.s que no Oriente 

ganhou aquelle imperador em companhia · de seus filhos · Caracalla · e Geta. 

Perto d'este arco triumphal, que se ergue Ôvante sobre oito columnas d~ ordem 

composita, e que em seus baixos-relevos denuncia já evid~ntes signaes de decadencia 

artística, mostram-se .dois compartimentos ·murados, um por debaixo . do outro; que 

dizem ser as masmorras do celebre · Carcere Matnertino, tão famoso n6s anna'es do 

grande imperio e tão lobregamente ·assignalado pelás scet1as cruentas de ·cruel vindicta 

alli decorridas. Lá succumbiram estrang~lados por - ordem ·de Ciceró os cumplices de 

Catilina; lá pereceu por ordem de Cesar o heroico gaulez Vercingetorix, que outro 

crime não commettêra senão pugnar pela independencia da · patria; ' lá morreu Jügurtha; 

lá teve o fim, que ' por seus monstruosos delictos merecia, o perverso Sejano; lá quer 

a lenda christã que estivesse encarcerado o apostolo S. Pedro antes de colher sobre 

o Monte Pincio a palma <;lo martyrio. 

E no fim de contas, por mais que os seculos tenham barafundado os monu-
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. _,. 

O Monte Palatino e o Arco de 'Constímtiuo vistos do Colyseu 

mentos , a ponto de ser 

actualmente difficil reco

nhecer no· Campo Vaccino o 

grande Fonun) porque in

clusivamente o solo antigo 

está hoje cêrca já de oito 

metros abaixo do solo ac

tual (e basta esta differença 

de nível para nos consti

tuir um singularíssimo obs

taculo á perspectiva da ima

imaginação) , - certo é en

tretanto que de todos os 

lados nos surgem venerán

das relíquias a evocar- nos 

na phantasia as scenas de 

outr'ora e as magnificencias 
. . 

pretentas. 

« Se eu fôr algum dia 

a R o ma >> (diz o Garrett 

no seu gracwso livro das 

Viagens) « hei-de entrar na 

<< cidade eterna com o meu 
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<< Tito-Livio e o meu Tacito nas algibeiras do meu paletó de v1agem. Alli, sentado 

<< n'aquellas ruinas immortaes, sei que hei-de entender melhor a sua historia, que 

<< o texto dos grandes escriptores se me ha-de illustrar com os monumentos d'arte 

<< que os viram escrever, e que uns recordam, outros presenciaram os feitos memo

« raveis, o progresso e a decadencia d'aquella civilisação pasmosa. 

<< E Juvenal? E Horacio? o meu Horacio, o meu velho e ;fiel amigo Horacio !. .... 

<c Deve ser um prazer regio ir lendo pela sacra-via fóra aquella deliciosa satyra, 

cc crew que a nona de livro I : 

Ibam joTte sacra ·ow, sicut meus est mos, 

Nescio quid meditans nugat·um ..... 

\ 

cc Deve ser maior prazer ainda, muito maior do que beijar o pé ao papa. 

« Parece-me a mun; mas como eu nunca fui a Roma....... )) 

Ao ponto culminante da Via-Sacra c01-responde o Arco de Tito, - um arco 

de marmore pentelico, mandado erigir pelo senado e pelo povo romano em honra 

do imperador Tito no intuito de commemorar a conquista de Jerusalem. Inferior em 

dimensões aos outros arcos triumphaes da cidade eterna, porque apenas consta de 

uma simples arcada, - nem por isso deixa elle de ser o mais formoso monumento 

que n'aquelle genero possuímos da antiguidade romana. As palavras Divo Tito que se 

lêem na inscripção,, e a circumstancia de vermos q.lli representada na abobada do arco 

a :figura do imperador, transportado por 'uma aguia que o arrebata ao ceu, indicam-nos 

bem claramente que o illustre triumphador era ji fallecido quando o monumento se 

concluía. Nas esculpturas, que lhe servem de adorno, ha dois baixos-relevos bellis

simos; um d'elles mostra-nos o grande Tito conduzido em triumpho n'um carro 

puxado por quatro cavallos; · é a pro pia Roma, symbolizada sob uma :figura de mulher, 

quem assume a incumbencia de lhes guiar as redeas; por sobre a cabeça do impe

rador debruça-se a Victoria coroando-o; adeante e a traz do carro atropela-se a m~ltidão 

dos soldados constituindo-lhe o cortejo. O outro baixo-relevo representa a continuação 

da pompa triumphal; vêem-se n'elle os guerreiros engrinaldados de louros, conduzindo 

processionalmente os riquíssimos despojos encontrados no templo d~ Jerusalem, - entre 

esses o famoso candelabro aureo de sete lumes, que a tradição diz ter-se perdido, sub

merso nas aguas do Tib.re, por occasião de ferir-se entre as hastes de Constantino e 

as do seu rival Maxencio a celebre batalha da ponte Mil via; de , in volta com os trium

phantes gue"rreiros marcham in:fileirados e cabisbaixos os prisioneiros judeus, - os 

tristes antecessores d'aquelles infelizes que, mais tarde, acorrentados no immundo bairro 

do Ghetto, padeceram durante . seculos as aviltantes inclemencias com que os escravisou 

o instincto mau do intolerantismo catholico, e de que só afinal veiO a liberfál-os ple-
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namente~ elevando- os á condição de cidadãos romanos, o nobre espu1to do liberal 

pontífice Pio IX, quando na sua festejada ascensão ao .solio papal captou pelo rasgado 

horizonte de suas humanitarias reformas a fanatica sympathia e os applausos unanimes . 
das _almas boas e generosas; assim não viessem, depois, tolas exigencias de nnpa-

cientes democratas estragar e su:ffocar as 1ouvaveis tendencias do espirÍto mais sensa

tamente. conciliador que em tempo algum illustrou a cathedra do pontificado! 

Sobranceiro ao Forum e ao Arco de Tito fica-nos o Monte Palatino, uma das 

sete celebres collinas em que assentava a grande cidade dos Cesares. O Palatino apre

senta a particularidade notavel de occupar uma posição verdadeiramente central com 

respeito ~s seis . collinas restãntes. Quem subir, pois, ao Palatino, descobre d'elle 

simultaneamente os vertices dos seis montes que o circumdam : - a noroeste o 

Capitolio; ao norte o Quirinal e o Viminal; o Esquilino a nordeste; a sueste o 

Celio; a sudoeste o Aventino. 

Ruínas semi-esboroadas a alastrarem-se incrustadas de musgos e heras por entre 

a verdura do arvoredo, e no alto como remate uma vivenda, moderna cer.cada por 

jardins, d'entre os quaes se destacam duas esbelt8.s palmeiras, - ·eis a que está hoje 

quasi exclusivame'nte reduzido aquelle historico monte, onde a tradição lendaria quer 

que Romulo fundasse os muros de Roma incipiente. Alli tiveram residenóa os Grac

chos; alli residiram Crasso, Scauro e Cicero; alli habitaram Catilina e Marco-Antonio. 

O proprio Augusto alli fundou uma aprazível viven~a; mais tarde a engrandeceu Calí

gula com luxuosos embellezamentos; por ultimo a inso:tfrida magnificencia de Nero, 

não conhecendo . limites nem obstaculos á realização de seus caprichos e devaneios, 

fundou alli com tresloucada profusão de opulencias e sumptuosidades o celebre pala

CIO conhecido pela característica denominação de « vívenda aurea. )) 

Na fa-lda do monte <iepara-se-nos o Arco Triumphal de Constantino, - erigido 

em commemoração das victorias ganhas por este imperador sobre os seus antagonistas 

Maxencio e Licinio. Consta de ttez arcadas. Na parte inferior adornam-n'o baixos

relevos e esculpturas, que, representando as proezas d'aquelle a quem o senado e o 

povo pretenderam glorificar~ simultaneamente revelam a phase decadente . da arte romana,' 

- · tão grosseiro é o lavor do cinzel! Mais frizante por isso mesmo se torna . o primor 

das esculpturas que embellezam a parte superior do arco, esculpturas que representam 

assumptos relativos á vida de Trajano, e cujo estylo sensivelmente mais puro indica 

uma phase artística mais feliz. Com~ explicar esta di:fferença? É que as esculpturas 

da parte inferior são realmente coevas de Constantino, emquanto as outras corres

pondem á época de Trajano, e .- ou este arco principiado dois seculos antes, no 

intuito de glorificar o illustrado amigo e protector de Plínio o Moço, - foi ·.a final 

adaptado a perpetuar os valorosos feitos dê Constantino, - ou construido seria logo 
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de seu começo para o intento a que ficou destii1ado, 

mas mam seus architectos mendigar-lhe os ornatos aàs 

monumentos de épocas anteriores, desmanchando para 

isso algum o.utro arco por ventura em tempos existente 

- á entrada do Forum de Trajano. 

Esta expressão - , << Forum de Trajano )) - obriga

nos a uma advertencia que de todo em todo nos ia 

esquecendo fazer, e que volta agora a proposito. Forum 

se chamava aquella grande praça, de que já fallámos, 

convertida hoje- quem tal pGdería suspeitar? - ·em Campo 

Vaccino, em mercado· de vaccas! ·Era alli que R:oma decre

tava n'um traço · os destinos dos povos;· era alli que a 

soberba republica legislava urbi et orbi I Mas a Roma dos 
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Cesares não se contentava apenas com um simples Forum, por ma1s grandioso que 

fôsse ! dir-se-hia aquelle um gigantesco templo a que o architecto entendêra dever 

addicionar, como divertículos complementares, capellas multiplas. Cedendo embora 

em dimensões ao Forum principal ou Forum propriamente dito, - nenhuma, 'porém, 

das praças, que se ufanavam com as honrarias de nome identico, lhe cedia em 

opulencia de ornamentação. Entre estas, o . Forum de Trajano (partel do qual esta hoje 

occupado pela Praça da Columna Trajana) sobrepujava todos os seus congeneres no 

tocante a magnificiencia. Mas digno era tambem de notar-se o Forum de Antonino 

(representado hoje em parte pela Praça Colonna). E havia o Fonm~ de Julio Cesar 

sumptuosamente fundado por este, com o superabundante producto de suas escanda-
' . 

losas rapinas, em seguida á celebre bàtalha de Pharsalia, e adotnado com um riquíssimo 

templo consagrado a Venus Genitrix ( corresponde hoje a uma parte do Forum de Julio 

Cesar à Igreja de Santa-Martinha). Havia o Forwn de Augusto situado entre o de Julio 

Cesar e o de Trajano (ao meio d'elle erguia-se o Templo ·de Marte vingador - Mars 

Ultor, - templo de que restam incolllLnes trez formosas column-as de ordem corinthia 

e uma p1lastra sustentando pma architrave de bellissimo estylo ). Havia por ultimo o 

Forum Transitorium, assim denominadG por servir de passagem a -quem do grande 

Forum pretendia . encaminhar-se para os de Julio Cesar e de Augusto; começado por 

Domiciano e concluído por Nerva, Forum de Nerva lhe vieram tambem a .chamar ; 

de sua luxuosa ornamentação poderemos · ajuizar ante as duas bellissima,s columnas 

que admiramos na Via Alessandrina entre a Praça Trajana e a Basilica de Con

stantino, - duas columnas corinthia:s que, apezar de soterradas até dois terços 

de sua altura, proclamam accentuadamente o esplendor artístico da época em que 

foram .erguidas ; no friso que as remata desdobram-se representados em baixos

relevos os misteres multiplos de Palias ; ao centro e no alto destaca-se Impo

nente e grave a estatua da .casta deusa ; d'aqui pretenderam alguns deduzir 

serem estas duas columnas (le colonnacce, como os italianos as denominam) res

tos de um templo qu~ perto d'aquelle sitio existio, dedicado a Minerva, e que 

ainda no seculo " xv subsistia em. razoavel estado de conservação ; - cc minas 

do templo de Minerva )) lhes chamam por . isso . aquelles que não preferem vêr 

n'esses restos um · fragmento do luxuoso portico, com que se · adornava o Forum 
I 

de Nerva. 

Tempo é ' já, porém, de passarmos ao . famigerado Amphitheatro Flaviano; pas

semos, pois, - que perto o encontraremos do Arco de Constantino. E agora prepa

remo-nos para dar largas ao assombro ante a vastidão immensa d'essas colossaes 

minas, que, embora minas, constituem ainda de per si uma da? maravilhas de Roma, 

e - não só de Roma - do mundo! Torna-se perfeitamente questão de clamar enthu-
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· siasmado, como nos tempos aureos d'aquelle prodigioso monumento clamava o poeta 

Marcial 

Omnis Ccesareo cedat labor Ampbitheatro f 

Começado por Vespasiano quando este imperador regressou da guerra contra a 

Judéa, e continuado depois por seu filho Tito, o Amphitheatro Flaviano corresponde 

ao sitio onde anteriormente era o grande lago dos jardins de Nero. Na sua construcção 

trabalharam milhares e milhares de ' prisioneiros judeus, condemnados pela sua precaria 

condição de captivos a ímproba tarefa d'aquelle acabrunhante lavor. Dir-se-hia que 

andava inherente ao povo hebreu este degradante jugo, com que as arbitrariedades 

despoticas dos grandes monarchas ~s amarravam ao desempenbo de ínfimos e labo

riosos misteres, - como ja no Egypto os Pharaós lhes haviam aproveitado seu gemo 

paciente e submisso por occasião de se edificarem as gigantescas pyramides. 

Tito, o conquistador de Jerusalem, foi quern_ teve o ensejo de inaugurar com 
' 

festejos solemnes aquelle amphitheatro que, se por suas colossaes dimensões repre-

senta effectivamente uma significativa demonstração da grandeza romana, por outro 

lado constitue não somenos um monumento odiosissimo de barbaria, destinado como 

era aos sanguinarios espectaculos de uma selvagem qrnificina. 

Ja os festejos da inauguraça~enunciaram bem ás detestaveis feições, que deviam 

singularmente ~aracterizar aquella arena. Nos cem dias que elles duraram, comprouve-se 

alli o instincto cruel d'aquelle decadente imperio em saborear com requintada voluptuo

sidade o espectaculo repugnantissimo de · uma interminavel matança. Cinco mil feras 

e dez mil captivos alli pereceram durante esses cem dias. Mais tarde lá figuraram · 

tàmbem entre as victimas os míseros christãos, quan-do sob a perseguição d'este ou 

d'aquelle imperador lhes Gabia a. vez d'irem alli dar pasto a sanguinaria curiosidade 

dos espectadores. Combates entre gladiadores e feras, houve- os no Amphitheatro Fia

viana até ao seculo vr. No seculo vm principia para aquelle monumento a phase_ da 

decadencia; decadencia n'um monumento quer diéer demolição. Sob as tendencias 
. ' 

devastadoras do aventureiro normando Roberto Guiscard, começou em· parte a demo

lição do Amphitheatro Flaviano. Do seculo XI ao seculo ?CIV .servia elle· de . fortaleza 

a varias ·famílias nobres, que Ia se refugiaram e abrigaram durante as guerras civis 

da idade-média; esta se deve reputar verdadeiram~nte a época de seus mais calami

tosos desastres. No seculo XIV, ainda uma vez o aproveitaram festivamente para campo 

vastíssimo de um pomposo torneio. Depois entraram a explorar-lhe os marmores e as 

cantarias com a soffreguidão rapinante de verdadeiros vandalos; a fidalguia romana _ 

começou a ir alli desaforadamente buscar os materiaes para a edificação de seus solares; 

no Palacio Barberini, no d~ Veneza, no Palacio Farnesio e em outros, em muitis-
26 

• 
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s1mos outros da cidade santa, diilicilmente se encontrará um simples canto de sua 

primitiva construcção, que do Amphitheatro Flaviano não proviesse. De ·resto as famí

lias nobres d'aquellas épocas não costumavam recuar ante qualquer meio de pôr em 

I 

Tumulo de Ceâlia Metella na Via Appia 

pratica suas tendencias insacia

velmente expoliadoras,- ass'im 

lhes sobrasse o ensejo ! D'entre 

todas, porém, a familia dos 

Barberini logrou immortal re-

·nome no tocante a desmanchar desapiedadamente vdhos monumentos d'arte, venerandos 

padrões de gloria; d'elles se chegou mesmo apl'loristicamente a dizer em guisa de 

epigrammatico trocadilho : 

Quod n01z fecenmt Barbari, fec-ere Barberini! 

Quando Pio VII e Leão XII trataram de o restaurar, o Colisseu ou Colosseu (que 

. ' 
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assim chamaram tambem ao Amphitheatro Flaviano de certa epoca em deante, -

não, como julgam muitos, em consequencia de .suas colossaes proporções, - mas 

por estar situada perto d'alli a esta tua colossal de N era, esta tua de cujo pedestal se 

podem observar ainda hoje os restos a flor do solo no respectivo local), o Colisseu 

achava-se n'um verdadeiro estado de lastima. Á iniciativa de Pio VII et Leão XII 

A queducto da Cmnpagna 

succederam, como sequencia do 

mesmo plano ainda, as restaurações 

emprehendidas e levadas a effeito 

por Gregorio XVI e por Pio IX. 

A restauração parcial do Colisseu deixando-nos adivinhar a Jeição primitiva do 

conjuncto, mas conservando-lhe artisticamente o car-acter de ruína, proporcionou 

áquelle monumento condições pittorescas, . que no seu perfeito estado de integridade 

elle certamente nos não poderia offerecer. 

A vastidão enorme cl'aquelle colosso .ninguem, sem percorrer-lhe a~ rumas, logrará 

phantasiar. Que importa dizerem-nos antes d'isso que este edificio ellipticamente con

figurado apresenta de circumfenmcia 546 metros, e . 52 de altura? ou que a oval da 

arena mede 92m,5 7 por 5 901,II? ou que sobe a oitenta o numero das arcadas p'or onde . 
a multidão regurgitava n'aquelle amplíssimo recinto? ou que finalmente alli havia logar 

para cem mil espectadores caberem a larga? Só vendo e admirandd aquella inconce-
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bivel magnificencia, em que as diversas ordens de architectura C do rica, jonica e ccnn

thia) se encontram successivamente sobrepostas, - só . percorrendo aquellas arcarias 

enormes, - só atravessando aquellas grandiosas galerias, - só pasmando emfim ante 

aquella estupenda revelação de Roma imperial, e que podemos formar idéa de simi

lhante maravilha. Sente-se na contemplação d'aquelle colosso uma profunda impressão 

de respeito. Aquillo e C como alguem já sentenciosamente o qualificou) devéras romano 

na brutalidade da intenção, - romano na revolucionaria insubordinação relativamente 

á regrada pauta dos preceitos architecturaes, - romano ainda na prodigalidade infinita 

do desembolso pecuniario, - romano finalmente na grandiosidade do plano, na sensata 

apreciação do fim que se tinha em · vista construindo aquelle edificio, e na irreprehen

sivel perfeição de seu acabamento, por fórma a poder-se d'elle- dizer que fôra feito 

não para durar tempos mas eternidades; os proprios terramotos não lograram nu.nca 

desconjunctar-lhe os mannores argamassados; para que a ruína entrasse uma vez alli, 

foi absolutamente preciso que mãos damninhas de homem lhe arrancassem previamente 

os solidos engates de metal. 

E entretanto, se por sua fabulosa riqueza e magestade o Colisseu levava a palma 

a todos os outros circos e amphitheatros, algum havia que lhe ganhava ainda em 

dimensões, -- tal era o denominado « Circo maximo >J, cuja . fundação querem alguns 

attribuir a Tarquinio o Antigo, e que, engrandecido seculos depois por Vespasiano, 

chegou a accommc,dar em seus palanques e galerias 2 50 mil espectadores; por ultimo 

ainda Constantino lhe alargou mais a área, a ponto de poderem alli simultai1eamente 

400 mil pessoas presenciar os celebres jogos ciTCenses, - espectaculos faustosos que já 

em tempo de Ovidio se iealisavam com extraordinaria pompa e que lhe inspiraram no 

livro dos A1no1·es aquella scintillante elegia, cujos pnme1ros versos dizem assim : 

Non ego nobihum sedeo studiosus equon.11n; 

Ctti tamen ipsa fave ns, vincat ut ille precor. 

Ut loquere1· tecum veni tecumq1ze sederem, 

Ne tib·i non notus, qztem jaâ s, esset amor . 

Tu cunum spectas, ego te : spectem'LH uterque 

Quod juvat, atque oculos pascat uterque suos 1 

ou como o fallecido Visconde de Castilho magistralmente paraphraseou 

Que me impertam corceis, embora insignes? 

Vim eu sentar-me aqui por ver os jogos ? 

Se preferes algum, que m'o designes! 

Esse alcance o triumpho! - eis os meus rogos . 

Ao circo ontro empenho 

Me traz desvelado ... 

Sentar-me a teu lado 

' ' 
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Poder-te fallar, 

Expor-te o que tenho 

De fogo nas veias, 

Das chammas que ateias 

Fazer-te pasmar. 

Tu no curso o olhar tens posto; 

Eu em ti o meu olhar. 

Cada qual siga o seu gosto; 

Tu na festa, eu no teu rosto 

Nos deixemos encantar! >> 

20) 

E depois, mais adeante, quando começa a desfilar o cortejo processional dos. 

andores, que magia de phrase! que riqueza de colorido'! que soberbia de metrifi

cação! 

c< Silencio ! attendamos! o prestito assoma! 

Applauso, Romanos, aos Deuses de Roma! 

Que esplendida pompa! que imagens divinas! 

O applauso retumbe nas sete collinas! 

Applauso, Romanos, aos Deuses de Roma! 

Silencio! ~.ttendamos! o prestito . assoma! >> 

Parece-nos estar pessoalmente assistindo a todas as peripecias e cunosos episodios. 

d'aquelle grandioso espectaculo. 

No terreno, que ·outr'ora ocupava o << Circo maxnno )) entre o Aventino e o 

Pala tino está hoje (triste consequencia do moderno ·utilitarismo!) estabelecido um 

gazometro. 

Se tomamos agora para noroeste em direcção . ao Tibre, lá se nos depara o 

galante retiro da Insula Tiberína, - uma das mais pittorescas situações que na capital 

da Italia nos será licito visitar. Antes, porém, de lá cheg<>.rmos, saudaremos quasi em 

frente de Ponte-Rotto (a primeira ponte que houve de pedra em Roma, e d'onde 

foi precipitado ao Tibre o corpo do infame Heliógabalo ), saudaremos na Praça da 

Bocca-della-Veritá un.Í. dos mais elegantes e graciosos monumentos 'que da arte romana 

nos restam. É nem mais, nem menos, que um formoso edificio de configuração cir

cular, em que os eruditos pretendem ver um templo de Hercules, mas a que o vulgo 

teima em chamar Templo de Vesta. Sustentavam-lhe galantemente o portico, talhadas 

em bello marmore de Carrara, vinte columnas corinthias, de que ainda hoje restam 

dezenove. Fronteiro a este edificio pagão (que deve proximamente datar do 2° seculo 

do imperi~, e que está convertido em templo catholico sob a piedosa invocação de 

Santa-Maria-del-Sole) era o templo de Ceres e Proserpina, sanctificado tambem pelo 

christianismo e aproveitado para igreja sob a invocação de Santa-Maria-in-Cosmedin; 0 
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elevado companano que se acha re

presentado na respectiva gravt~ra, com 

que estas paginas vão illustradas, 

pode afoitamente attribuir se a pnn

cipios do seculo xn. 

Quando depois de ter contem-

Castel Gondolpbo 

plado as magnificiencias mo· 

nu.mentaes , as riquezas artis· 

ticas e as ruínas antigas de 

Roma, lhe tránspomos as 

portas e ultrapassamos o re

cinto das muralhas que a cir

cu mscrevem, - sente-se ins

tinctivamente o coração con-

. l 
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tristado entre o cunho de solidão 

monotona e severa, com que se 

nos accentua a vasta extensão dos 

.campos -em- torno, - campos que 

nos aureos tempos do 

grande imperio se acha

vam totalmente apro

veitados pela cultura e 

.alegremente esmaltados 

de numerosíssimas vi

vendas, onde os Roma

nos ncos davam oc

cupação a milhares e 

milhares de escravos. 

Com as devastações suc

cessivas, alli exercida.s 

.durante as invasões dos 

barbaros e durante os 

Aquedttcto perto de J'ivoli 

tumultos civis das épocas medi'evas, a campina dos 

arrabaldes de Roma foi perdendo a florescencia da 

lavoira, - foi-se despovoando e pouco a pouco 

adquirindo as miasmaticas condições da mafaria. 

Se não fôsse terem-se aproveitado aquelles terrenos pata pas

tagens, dir-se-hiam completamente improductivos e inuteis. 

Tirando uma estreitissima zona de territorio agricultado, 



.. 

JARDIJiíS DA VILLA n'ESTE, TIVOLI 
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Cascata de Tivoli · 

que circumda rez-vez os 

muros da cidade eterna, 

e <:;m que sobresahem, 

quaes vicejantes flores, 

lindíssimos r~tiros opu

lentamente ajardinados e ~onhe

.cidos na Italia pelo nome de villas 

(tal é a Villa-Bórghese, que já 

mencionámos junto ab Monte 

Pincio e que póde considerar-se 

um verdadeiro mus.eu de 

preciosídades artísticas, 

tal é a Villa-Albani, per-
- ' 

tencente ao príncipe Tor-

lonia, - taes são a Villa-
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Ludovisi, a Villa-Madama, a Villa-Massimi, a Villa-Mattei, a Villa-Medicis, a Villa 

Panfili-Doria, a Villa di Papa Giulio, etc., etc., quasi todas recommendaveis pelos 

primores d'arte que encerram), - tirando esta florente grinalda que se desenrola 

em- volta da .cidade, - o que se encontra, quando mais d'ella nos afastamos, é per

feitamente o desconsolador aspeç:to do deserto. Para tornarmos a topar deliciosas 

condições de vegetação, forçoso é que ultrapassemos doze, dezoito e em certas direc

ções mesmo vinte e cinco ou trinta milhas! 
I 

Sahindo de Roma pela Porta de S. Sebastião, que por um triz não coincide com 

a antiga Porta Capena, entramos na Via Appia, - a celebre estrada que os Romanos 

qualificaram de Regina viarum_, começada no anno 3 12 A. C.' pelo censor Appio Claudio 

-e prolongada até Capua (lirJ;ite que então era do territorio romano) sob a energ1ca 

iniciativa d'aquelle intelligentissimo magistrado; mais tarde a continuou até Brindisi 

(Brundusium) Ó incansavel esforço d'esse povo legendario, cuja indomavel energia não 

soube coilhecer nunca obstaculos e ell). tudo nos deixou pasmosos testemunhos de 

sua incomparavel grandeza. 

Seguindo, pois, p~la Via-Appia, - e deixando atraz a rumas do Arco de Druso 

e as das Thermas de ·Caracalla C onde tantas preciosidades foram em tempos encon

tradas, taes como o Hercules Farnesio, a Flora, a Venus Callipygia, e varias outros 

primores d'arte antiga com que se ennqueceram mórmente as galerias do Museu 

Borbonico em Napoles ), notaremos de passagem a devota igrejinha Domine quo 

-vadis, assim denominada em consequencia da piedosa lenda que lhe anda annexa. 

Diz a lenda christã que indo o apostolo S. Pedro a fugir de Roma; por escapar 

á perseguição pagã, e.ncontrára n'este .mesmo local Jesus-Christo caminhando com a 

cruz ás costas. Maravilhado ante aquella extranhissima apparição, diz-se que o Apostolo 

lhe pergnntára : cc Aonde vos dirigis, Mestre? (Domine, quo vadis?) )) - e que o 

Divino Fundador do Christianisn~o lhe respondêra : - << Dirijo-me a Roma, para 

que novamente me crucifiquem.)) S. Pedro Caccrescenta a lenda), comprehendendo imme

diatamente o significativo intuito d'aquella ironica admoestação, voltára prestes a 

affrontar com intrepidez o martyrio que o esperava na côrte dos Cesares. 

D'este ponto em deante a Via Appia offerece-nos perfeitamente o tristonho aspecto 

de uma necropole. Já. derradeiras nos ficam minas multiplas de tumulos antigos, 

entre os q uaes se diz que está o do malfadado Geta - barb9-ramente assassinado 

por ordem de seu irmão Carac-alla e C surprehendente cumulo de pungentissimo sar-. 

casmo !) immortalizado depois pelo pmpri'o fratricida com as pomposas honrarias da 

apotheose. 

Cá temos agora as Catacumbas de S. Calixto, afamadas não só por serem de 

Roma as mais antigas e as mais vastas, mas inclusivamente por lhes ter pertencido 
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· a funebre primazia de abrigarem nas suas cryptas subterraneas as venerandas relíquias. 

de vanos pontífices que floresceram no . seculo m da era christã. 

E aquelle monumento . de configuração circular que além nos apparece, e já em 

distancia no prende a atténção por sua imponente magestade? Esse é nem mais, nem 

menos, que o tumulo de Cecilia Metella, a esposa do celebre dictador Sylla. Capo di 

Bove lhe chamam os italianos em cons·equencia do frisó de marmore branco que o · 
. ' 

circumda, architecturalmente ornado com cabeças taurinas. Imagine o leitor um gigan

tesco mausoleu . em forma de torre, cujo diametro . orçará proximamente por vinte 

metros; tal e o tumulo de Cecilia Metella. Coroavam-n'o primitivamente columnas. 

sobrepujadas por uma cu pula; o barbarismo, porém, da idade-média tirou-lhe as 

columnas e substituio-as por ameias; foi a família dos Gaetani quem praticou este 

acto de vandalismo no intuito de converter o monumento em fortaleza. 

Ent~e os tumulos da Via Appia mostrar-nos-hão os ciceroni yarios outros ainda, 

em cujo recinto se abrigáram antigamente os restos mortaes de personagens celebres, 

- taes são os de Septimio Severo, de Gallieno, de Seneca, de Pompeu, de Pom

pomo Attico, de Messala, etc., etc. Em geral, d'esses mausoleus só ruínas restam, -

nunas na maior parte dos casos quas1 amorphas, e a par d'estas casualmente algum 

trecho d'inscripção, algum fragmento de n1armore em que possam por ventura 

reconhecer-se vestígios de esculptura! 

Proseguindo pela Via Appia atravez d'esse triste deserto, a que os habitantes da 

cidade eterna chamam Campagna, surgem-no~ de espaço a espaço elegantes secções 

d'esses magníficos aqueductos em que os architectos romanqs se mostraram mestres 

eximi os; o que n'esta região nos resta do Aqueducto Claudiano e do Marciano basta 

para attestar-nos a inexcedível perícia de quem os erigio. 

Quarido chegamos á falda dos Montes Albanos, - a pa1zagem, tendo já com

pletamente perdido a feição pantanosa e monotona que ate aqui a caracterizava, 

re-adquire aprazíveis condições de formosura; achamo-nos de novo em plena exube

rancia de vegetação; por toda a parte pullulam convidativas e risonhas as verdejantes villas. 

A beira do Lago Albano, sombreadissimo por copadas arvores, espriguiçam-se 

voluptuosamente encantadoras vivendas. Castel-Gandolfo, onde os pontífices costu

mavam outr'ora ir passar parte da estação calmosa, constitue sobranceira ao lago uma 

das mais sumptuosas entre aq~1ellas principescas residencias. 

A sueste do Lago Albano fica o Lago de Nemi (o . Lacus Nemorensis dos antigos), 

um lagosito que está hoje occupando o fundo de uma cratera vulcanica, e 

·em-torno do qual houve outr'ora ·uma floresta espessissima: 

,I 

Vallis Aricince sylva prcecinctus opaca 

Est lacus, antiqua religi01ze sacer 
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· nos diz d'elle em seu poema dos Fastos o bom do 'ovidío, - ou, como em por

tuguez traduzia o seu mais inspirado interprete, visconde de Castilho : 

« Jaz no Aricino valle, em selva opaca, 

Lago já lá d'avós por sacro havido. » 

O bosque não existe ja; mas em compensação ficou-lhe a designação latina 

(nemus) eternisada no nome do lago e no de uma pittoresca aldeia que suas aguas 

banham. 

Outra localidade não menos interessante, para qu~m devéras queira apreciar as 

bellezas dos arredores de Roma, é Tivolí, - a antiga Tibur tão festejada pela grande 

maioria dos poetas latinos, e que Horacio não hesita em preferir . a todos os outros 
. . 

sitias, por mais gabados e famosos que sejam. Para a excursão de Tivoli o vian-

dante. ein vez de sahir de Rema pela Porta de S. Sebastião e seguir pe-la Via Appia, 

tera de tomar para nordeste transpondo os humbraes da Porta de S. Lourenço; e, 

seguindo ·pela Via Tiburtina chegará apoz 3 o kilometros de trajecto ao desejado 

remate da sua digressão. 

Se nos tempos antigos foi Tibur doce mansão de delicias, a m odenu Tivoli 

. em coisa nenhuma lhe cede relativamente aos pittorescos attractivos de sua encan

tadora paizagem. Na impQssibilidade de os apontarmos todos, citemos ao menos as 

.afamadas cascatas (cascatelle) formadas pelo abrupto despenhar do Teverone· (sobre 

cujas aguas se debruça. de uma rocha um gracioso Templo de V esta), - e ' não olvi

demos tambem os jardins da Villa d'Este, onde bellezas naturaes e artificiaes de 

·Ornamentação disputam entre si a quaes deverá competir a prímazia. A par de tudo 

isto coincidem as historicas ruinas de muitas à'essas vivendas celebres, em que 

outr'ora abundava a decantada Tibur, e que para o antiquario tão cunos~s sJ.ç:>, 

tão dignas ·de estudar e de apreciar. 

Comparaveis .ás cascatas de Tivoli, na Italía só ha as catadupas de Temi (entre 

Roma e . Foligno ), - ·uma das localidades mais recommendav.eis a quem pretenda 

desfructar o variado scenario dos Apenninos Centrae~. E - singularidade notavel! _ 

tantq nas cascatas de Terni, como nas de Tivoli, foi a industria humana que des

viando artificialmente as aguas de seu primordial trajecto lhes proporcionou os 

scintillantes e:ffeítos d'aquelle brusco accidente. A aldeiasita de Papignano e o castello 

de Sant'Angelo, junto ás catadupas de Temi, concorrem, na eminente situação em 

·que se acham sobre alcantiladas fragas, para tornarem mais formosa ainda aquella 

poetica pa1zagem. 

Com isto nos Ia esquecendo que, - sendo cc Roma e seus arredores )) 0 thema 

·obrigado d'este capitulo, -. espaço nos não sobra já para accrescentarmos 0 muito 
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que ácêrca do assumpto desejaríamos dizer. O que podemos é concluir repetindo 

aquella grande verdade enunciada por Méry : - « Se a ·vida é uma , viagem; para o 

artista deve Roma considerar-se d'essa viagem o verdadeiro termo; Roma é para o 

artista o para1so, o repouso, a immortalidade! )) 



- - · ••· • . - , I 

O NORTE DA HESPANHA 

v AGUEAR pelos .Pyreneus á beira de precipícios horridos tem o que quer que seja de 

attrahente e arrojado, mas perigosíssimo. Quando, com os olhos fitos na estreita 

vereda que serpenteia por entre os abysmos, logramos vencer aquellas alterosas escar

pas, - se de lá ousamos baixar um olhar furtivo para a medonha profundidade que 

se nos escancara abrupta e fremente, - dir-se-ha que se nos turva a serenidade 

visual; como que se nos desdobra ante os olhos um veu brumoso e oscillante; prestes 

parece que vai fallecer-nos o equilibrio. Pavidos, amedrontados, debalde queremos 
28 
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·fugir; relampeja-nos lá do fundo um clarão sobrenatural e mysterioso, cujo fuzilar 

·magnetico e faiscante nos deslumbra e atordôa. 

E ai do mísero ! - - diz a tradição indígena - ai do desgraçado viajante que 

fortuitarpente se encontrasse n'essa arriscada conjunctura, quando não quizesse valer

-lhe invisível mas protectora a mão benefica do seu anjo-da-guarda! o infeliz acabaria 

forçosamente por tombar despenhado n'aquelles tenebrosos algares, comparaveis i 
_guela horrenda e soffrega da insaciavel morte. 

As lendas pyrenaicas explicam maravilhosamente essa allucinação dos sentidos, 

esse irresistivel estonteamento de que fica possuído quem alli sobe a taes alturas. 

Explicam- n'o phantasiando para cada um d'aquelles profundíssimos abysmos uma 

-entidade malefica e sobre-natural, que lhe preside e que os montanhezes designam 

pelo nome de << Fada das Vertigens )), O insigne folhetinista Julio Machado, ao pas

·sar por alli n'uma digressão de recreio, teve occasião de ouvir contadas por labias 

biscaynhos algumas das mais poeticas lendas co~ respeito a estas sinistras creaturas, 

-e d'ellas lhe não esqueceu fallar-nos quando a scintillante e rendilhada graciosidade 

-do seu estylo elegantissimo nos proporcwnou aquelle formoso livro modestamente 

intitulado - Em Hespanha. 

Essas temíveis sereias, rem1mscenc1a poetica das superstições antigas que o 

-christianismo não logrou desarraigar ainda em dezenove seculos, - dardejam .fogo 

no olhar ; fascinam e deitam a perder com provocações ardentíssimas o imprudente 

·que uma vez ousou contemplar-lhes sua belleza excepcional'. Tolhido, subjugado, 

. absolutamente dominado por um indefinível mixto de terror e de voluptuosidade,_ o 

infeliz só vem a medir o alcance do perigo a que se acha exposto, quando de subito 

-lhe corre nas veias, em guisa de estremeção electrico, o secreto presentimento de 

um desastre proximo e irremediavel ; baldado se tornaria então o empenho de re

. cuar ; tarde é já para quem quizesse tentál-o ! O filho ~'Eva pagará fatalmente com 

a vida as imprudencias da sua tresloucada curiosidade, - e apenas lhe restará tempo 

-sufficiente para ouvir ainda d'involta com as lufadas da ventania as gargalhadas 

·retumbantes de uma alegria feroz e satanica. 

Não affrontemos, pois, essa arriscadíssima situação. E, em vez de provar.mos expe-

rimentalmente se por ventura é mentirosa a extraordinaria asserção da lenda, cón

·tentemo-nos hoje em percorrer .na região septentrional da Hespanha os pontos mais 

·interessantes e pittorescos por que se nos recommenda e~ta originalíssima zona desde 

.a costa biscaynha até aos confins meridionaes de Castella-a-Velha. 

A Hespanha é um dos paizes mais lisonjeiramente favorecidos pela Natureza no 

·tocante ás condições uberrimas do seu terreno, - ao bafejo propicio da sua vivifi

~cante climatologia, - á orla extensíssima do seu littoral, banhado já pelas aguas 
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do Atlantico, já pelas do Mediterraneo, - ao conjuncto em fim de importantíssimos 

elementos que todos conspiram para que a prosperidade nacional deva ser alli uma 

realidade palpavel em vez de um ·simples desideratum. 

Constituída por quasi tantas famílias e raças, como silo 

as províncias em que o territorio hespanhol se divide, a Hes

panha, se não tem já hoje a preponderancia política das épocas 

em que os tripulantes de suas caravelas traçavam sobre as 

cartas do orbe terraqueo as regiões ·de um novo mundo que 

descobriam, se verdade é tambem· que lhe · não pertence já, 

como n'outras eras, o domínio de meia Europa, - nem por 

Plaz.a de la Constitucion, Vittoria •• 

. Isso deixa de avultar entre as nações de primeira plana pelos brios cavalheirosos 

que representa, pelas tradições gloriosas com que se ufana. 

Intelligentissimo ·e vivaz, activo e buliçoso, producto apurado e selecto do cruza

mento de varias raças, o povo hespanhÓl possue incontestavelmente entre os demais 

povos accentuadissim'O cunho de interessante originalidade. 

Na litteratura, nas bellas-artes, na architectura, na musica, . na pintura, no :drama, 
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na poesia, em tudo emfim quanto seja revelacão 

do bello e do ideal, a Hespanha tem um logar 

á parte no meio das mais celebradas nações. O 

aspecto ridentissimo de suas payzagens, o puro azul 

do ceu que lhes serve de cupula, a graciosidade peculiar de suas mulheres, as luxuosas 

pompas de sua energica linguagem, tudo concorre de uma fórma unisona para lhe 

dar relevo e accentuar-lhe -devéras a importancia de sua elevada missão. 
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Que tem que a Hespanha não seja nos tempos actuaes a gigantesca pote ncia 

que assombrou o mun_do em épocas preteritas ? Carlos V, trocando no mosteiro de 

S. Justo as purpuras imperiaes pelos bureis do cenobita, não lhe tirou, comó não 

podiam tambem tirar-lhe subsequentes vicissitudes, o direito de ser estimada e apre

ciada por quantos ainda hoje a visitam, por quantos ainda hoje alli contemplam 

com pasmo os immorredouros padrões de uma nação grandiosa, - onde o elemento 

romano, e o gado, e o_ arabe, e, depois d'estes, todos os outros que por sua vez 

lhes teem succedido, foram brilhantemente concorrendo, cada qual a seu modo, para 

que nos fastos-- da civilização européa ficasse eternizada a gloria dos povos hispa

mcos. 

O rio Bidassoa, que na derradeira secção do seu percurso marca politicamente a 

divisão entre Hespanha e França, apresenta-nos com gentil garridice junto á sua foz 

duas povoações fronteiras : Hendaya no territorio francez, Fuenterrabia no kespa!}hol. 

Dir-se-hiam sentinellas avançadas de dois povos, que mutuamente se observam e mu

tuamente tratam de fazer-se respeitar no expressivo symbolismo d'aquelle tacito -

cc Quem vem la ? )) - Lembram, posto que assaz differentes em particularidades 

multiplas, lembram até certo ponto pela sua posição raiana o que em muito maior 

es.cala representam como praças de guerra Elvas e Badajoz na fronteira, luso-hespa

nhola. 

De resto, hoje a feição es-sencial de Hendaya accentua-se puramente commercial; 

e Fuenterrabia que, immortalizando-se outr'ora como fortaleza inexpugnavel, me

receu por seus denodados brios ser em tempos de Filippe IV elevada a foros de ci

dade, Fuenterrabia jaz alli com as suas muralhas meias-desmanteladas, recordando 

a penas bizarrias preteri tas ; mas nem por isso merece menos notar-se a antiquis'sima 

feição de seus edificios, a disposição de suas ruas, os escudos e brazões de mar

more que adornam ainda seus velhos palacios ·arruinados, sobretudo a parte architec

tonica de sua cathedral,- onde quem entra depóis de admirar externamente o estylo

Renascença mal cuidará ir encontrar no interior o caracter ogival do estylo gothico. 

Junto á foz do Bidassoa que o illus,tre Wellington atravessou aos 7 de outubro 

de 18q, depois de haver colhido á frente do exerCito luso-anglo frondosos louros 

em varias localidades que ora vamo~ visitar, taes como Salamanca, Vitoria, San-Se

bastia.n, etc., e onde o quinhão mais glorioso quasi sempre pertenceu indisputavel

mente á intrepidez heroica dos regimentos portuguezes, - junto á foz do Bidassoa 

surge a egual ·distancia de suas margens, no verdadeiro limite entre Hespanha e 

França, e como aljofre borbulhando a flor , d'agua, uma ilhasita pequenina, pequenís

sima. Ilha dos Faisões lhe chamam. Porquê ? ninguem saberá alli dizer-no l-o! se 

para tal denominação houve qualquer motivo plausível, d'elle não resta já memoria; 
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- e emquanto ao soberbo gallinaceoJ com cujo nome a ilhasita se enfeita, como se 

a povoassem myriades d'aquellas doiradas aves... animal é esse que ninguem se lem

bra de ter. alli nunca visto. Ilha da conferencia a denominam outros ; e para isso 

agora, sim, para isso encontramos explicação de sobra ; a ilhasita . pela sua desafogada 

situação na extrema dos dois paizes ·prestou-se por varias vezes á realização de entre

vistas diplomaticas entre as respectivas potencias; tal foi em 1463 o encontro de 

Luiz XI de França com Henrique IV d~ Castella ; tal foi entre o . cardeal Mazarini e 

D. Luiz de Haro em I 6 59 a celebre conferencia que durou quatro mezes e que teve 

por objectiva assentar as bases da paz dos ;Pyreneus ; tal foi ainda a entrevista so

lemne de Luiz XIV com Filippe IV, quando este concedeu áquelle por esposa sua 

filha Maria Thereza d'Austria. 

A dezesete kilometros para sudoeste de Fuenterrabia destaca-se-nos prazenteira e 

risonha a cidade de San-S·ebastian, cuja situação a beira-mar lhe proporciona lison

jeiramente grande concorrencia de frequentadores na temporada dos banhos. Encos

tada a· uma rocha que o embate das vagas se · encarregou de excavar pela base, a 

ponto de a separar completamente da parte continental, convertendo em ilha o 

que d'antes era apenas península, - . San- Sebastian acha- se todavia artificialmente 

ligada ao continente por um.à ,ponte de pau adrêde construída. 

· O que ninguem decerto imagina são os deploraveis actos de vandalica devas

tação que alli praticaram . as tropas britannicas por occasião da guerra peninsular.· Ou 

brutalidade· inhe~ente aos aguerridos filhos da soberba Aibion, ou invejoso despeito 

perante as prosperas condições . de vitalidade em que se lhes antolhou San-Sebastian 

já pela florescente actividade de suas industrias, já sobretudo pelo animado movi

mento de suas transacções commerciaes, - a verdade é que a entrada do elemento 

inglez n'aquella praça traduzia-se. barbaramente, á sombra de umas hypotheticas estra

tegias, em destruir e arrazar..... arrazar e destruir! De resto, o nosso proprio paiz 

teve por mais de uma ·vez, n~essa laboriosa quadra, occasião de apreciar experimen

talmente esta pécha dos !)Ossos fieis alliados. Alcobaça, por exemplo, onde florescia 

uma excellente fabrica de tecidos que chegou a crear solida reputação, - Alco

baça, - ahi está para testemunhar-nos o attentado abominavel ·de que foi victima, e " 

com que os; inglezes alli deixaram assignalada sua passagem; o incendio da fabrica, 
I 

lançado por elles á conta da invasão franceza, reune ao barbarismo do acto a 

odiosa aleivosia da calumnia; estão innocentes d'esse delicto os francezes, nossos 

inimigos d'então; quem d~véras lhe poz fogo e a reduzia a cinzas, quem desimma

namente extinguia aquella viçosa revelação da industria portugueza, foram os nossos 

proprios protectores, aquelles mesmos cujo auxilio - força é dizel-o tão pezado e tão 

caro se tem feito em todos os tempos sobre nós sentir. Que o digam inclusivamente 
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as calamitosas depredações que Portugal lhes deveu, como se fôra pa1z por elles. 

conquistado, quando em . tempo d'el-rei D. Fernando I aqui se nos apresentou soe-

correndo-nos o conde de Cambridge contra as tropas de Castella.. .. soccorrendo-nos,. 

quer dizer, talando e devastando nossas povoações, causando- nos n'uma palavra 

maiores damnos e mais sensíveis perdas do que os proprios castelhanos nos occasio-· 

navam a guerrearem-nos! É que a final de contas para estes senhores tem . sempre 

passado como indisputavelmente axiomatico o epitheto de - poor paltry slaves - 

com que o author do Child Harold nos mimoseou; e muito favor nos fazem elles. 

ainda em nos não quebrarem na cara as garrafas esvaziadas do famoso Porto com 

que os nobres lor9s se narcotizam regaladamente durante as horas do pospasto! 

Hoje San-Sebastian póde bem dizer-se completamente transform,ada. Da antiga 

povoação pouco já resta; as novas construcções tendem a fazer desapparecer os ves- · 

tigios da velha cidade arruinada. Ainda assim, entre os poucos monumentos, que· 

d'esta escaparam, cumpre não deixar omissas a Igreja de Santa-Maria (um templo · 

composto de varias naves, elevadas, amplas, magestosas) e a Igreja de S. Vicente 

cuja architectura nos offerece um hybridismo analogo ao da cathedral de Fuenterrabia, 

com a differença, porém, de ser exactamente o inverso do que alli encontrámos ;. 

quer dizer, aqui ha o estylo gothico externamente e o da Renascença no interior do 

templo. Sobranceira á povoação, e coroando o vertice do Monte Orgullo, campeia a 

cidadela com as suas fortificações; tumulos que avultam á beira da escarpada vereda, . 

praticada na rocha entre a cidadela e o sopé do monte, indicam ao viandante o sitio .. 

onde repousam as cinzas dos intrepidos o:fficiaes que em 183 6 · defenderam a cidade· 

contra as investidas do carlismo. 

O leitor deve ·ter já provavelmente reparado em que esta nossa actual digressão

não é mais do que natural sequencia d'aquell'outra em que nos embrenhamos, quando 

tomamos . por titulo e assumpto de nossa palestra - Os Pyreneus. Lá nos começou 

já a: surrir a feição biscaynha de varias povoações que atravessamos. O patz que ora 

estamos transcorrendo é nem mais, nem menos, do que a continuação ·da zona. 

vasconça; o povo, com quem ora estamos travando conhecimento, é a mesma raça 

audaz . e perseverante, activa e intelligentissima, briosa até ás raias do orgulho indo-

mavel, ciosa mais que tudo de s.eus foros e immunidades, ciosa de seus costumes e 

habitas tradicionae.s, ciosa da sua independencia e liberdade, originalissima pela sua . 

litteratura, originalíssima pela sua linguagem, - uma linguagem que tem dado ,que 

fazer aos sabias no tocante a determinar-se-lhe a filiação, e que para os vasconços passa 

por ser o idioma fallado no Eden pelos ndssos primeiros paes. Como ha!monizar-se, . 

porém, tal tradição com est'outra de egual procedencia? dizem os biscaynhos, para 

exemplificar o arrevessado feitio da lingua que faliam, dizem elles que o demonio · 
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Casa de las ConclJas , Sala manca 

andou sete annos a estudai-a 

e não conseguia apprender 

mais · do que trez ·palavras! 

com trez palavras apenas 

poderia a serpe11te, por mais 

astuta que fosse, induzir Eva 

a cravar soffregamente o 

nacar de seus dentinhos na 

saborosa polpa do pomo 

prohibido? os vasconços que 

deslindem lá entre si este 

caso bicudo, e continuemos 

nós em nossa digressão , 

·o que na Hespanha se 

chama Províncias Vasconga

das constitue uma das gran

des capitanias geraes em que 

esta dividido aquelle reino ; 

Guipuzcoa, Alava e Biscaya, 

são os nomes d'essas trez 

provincias; San- Sebastian, 

Vitoria e· Bilbau, se deno

minam as capitaes respec

tivas. Vitoria que ficou glo

riosamente assignalada nos . 

fastos guerreiros pela me

moravel batalha em que o 

exercito luso-anglo- hispano 

se immortalizou aos 2 r de 

junho de r8r 3 sob o com

mando do general W elling

ton, - Vitoria data do 

seculo vr e diz-se fundada 

por Leuwigildo, rei dos Wi

sigodos. Cidade importante, 

e agradavelmente situada no 

centro de bellas e ferteis 
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campinas, Vitoria apezar das tumultuosas vicissitudes por que passou durante · os 

prolongados conflrctos entre carlistas e christinos, Vitoria apresenta ainda hoje ao 

visitante perfeitamente conservados e incolumes varios templos de magnífico estylo, 

algu.ns dos quaes encerram mesmo preciosidades artísticas. 

Praça da Constituição se chama a praça principal da cidade, e n'ella se orgamza 

todas. as manhãs um mercado de viveres assaz concorrido. Praça da Constituição!!! chega 

a gente a sentir desejos de perguntar qual das constituições é aquella a que allude o let

treiro da praça! são· já tantas as que o povo hespanhol tem, n'este seculo, visto jurar e 

violar depois, - tantas que di:fficil será entender-se alguem n'aquella embrulhada incrível! 

Apezar d'isto, porém, não ha talvez cidade na Hespanha, por pequena que seja, que 

não tenha lá n'algum cantinho a sua chamada Plaza de la Constitucion, - como se n'isto 

ande o innocente desejo de se illudirem a si proprios, acabando por crer na existencia 

da coisa, á força de lhe lerem o nome inscripto muniCipalmente nas esquinas! 

Passemos agora a Bilbau, capital da Biscay~. Esta é d'entre as cidades vasc~n
gadas a que apresenta estado mais prospero e lisonjeiro. Erecta na margem direita 

do Ansa, a oito kilometros do Oceano, Bilbau deve incontestavelmente um avultado 

quinhão da sua florescencia ao porto que possue magnífico e frequentadissimo. 

« A minha Bilbau formosa, 

« Banhada n'agua a correr, 

« Parece uma branca rosa 

« Em seu tugurio a viver; 

« Como é linda a minha terra, 

cc A terra do meu nascer ! 

cc Nas suas varzeas de flores, 

cc Quando vem surgindo o sol, 

cc Tudo me falia de · amores, 

cc Gomo a voz do rouxinol 

« Quando vôa, quando canta 

cc No matutino arrebol. 

« Pelas margens d'esmeralda, 

« Pelas aguas de crystal, 

cc Tem coisas a minha terra, 

cc A minha terra natal ! .... 

. cc Parecem contos de fadas ; 

c< Nunca vi lindeza egual !.. .. " 

Sabem de quem são estes versos ? do inspirado author da Paquita; do nosso 

amavel Bulhão Pato que. lá nasceu e se creou em suas cercamas, e lá aspirou por 
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entre o acre perfume d'aquelles mattos esse vigor inextinguível que lhe caracteriza 

seus enthusiasticos escriptos, e que nem mesmo as precoces cans do inverno conse

guem por ora attenuar. Alma portugueza desabrochada ao sol de Biscaya ! 

A vila 

cc Nasci (e o nosso poeta que falia) n'uma bella provmc1a e n'uma heroica 

« cidade, a cidade de Diogo Lopes de Haro; que foi tão varonil na idade-media 

« como intrepida para resistir aos assaltos da França nos fins do seculo passado 

« e princípios d'este ; que supportou com heroica -perseverança em I 8 3 5 e 3 6 os 

<< repetidos cêrcos, e ainda ha sete annos repellio as arremettidas tigrinas dos servos 

cc de Deus e vassalos de D. Carlos de Bourbon - o honrado e magnanimo ! 
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« Que alegria de gente, que salubridade e vigor de povo ! As raparigas com as 

cc duas tranças longas, atadas nas extremidades com laços de fita de côres variadas e 

cc fortes; na cabeça uma flor do campo ! A saia curta, a perna redonda, os ·jarretes 

cc finos mas de ferro como os seus montes nativos ! A voz extensa e afinada, gor

cc geando os zurzigos, que correspondem ás malagueiías e playcms dos andaluzes ! A 

cc pandereta revoluteando nos ares ! )) 

Deusto, onde o poeta passou seus primeiros annos, e Arrigoriaga - uma aldeia

sita cuja igrejinha e fonte o leitor encontra aqui representadas em gravura, - consti

tuem nas cercanias de Bilbau duas povoações graciosissímas. 

Na estrada-ferrea que vai de Vitoria para Burgos, um dos mais pittorescos desfi

ladeiras que a locomotiva percorre entre temerosos fraguedos e abruptos precipícios 

da cordilheira pyrenaica é sem ·contestação alguma o que chamam <c Passagem de 

Pancorbo )), - Pancorbo é um burgo pequenino mas antiquissimo, situado i beira 

do caminho-de-ferro. Os dois castellos que lhe serviam outr'ora de defesa, e que por 

sua estrategica posição guardavam intrepidamente o territorio de Castella-a- Velha, 

acham-se na actualidade em completo estado de ruína. Um d'esses dois, que tambem 

figurou nas lides da Campanha Peninsular, veià a ser tomado em r8q pelos hes

panhoes sob o commando do conde de Bispal e dez annos depois arrazado pela divi

são franceza do .príncipe de Hohenlohe. O outro, de fundação vetustissima, 12assa por 

ter sido o lobrego th~atro em que Rodrigo, o derradeiro monarcha da dynastia w isi

goda, violentou Florinda, a filha do conde Julião, - dando por esta fórma indi

rectamente ensejo a que na desastrosa batalha do Guadalete assentassem os Arabes 

seu domínio com respeito á península hispanica. 

E por um simples beijo se perde um throno! Por um curtíssimo, treslOl).cado 

instante de problematica felicidade, se prepara um longo, excruciante futuro, de amar

. guras e lagrimas ! 

<< Mas quem pade livrar-se por ventura 

<< Dos laços que Amor arma brandamente 

<< Entre as rosas, e a neve humana pura, 

<< O ouro, e o alabastro transparente? 

<< Quem de uma peregrina formosura, 

<< De um vulto d~ Medusa propriamente 

<< Que o coração converte (que tem preso) 

<< Em pedra não , mas em desejo acceso ? >> 

Luiz de Camões formul~u effectivamente uma objecção que ficará, para todo 0 

sempre, irrespondivel ! 

E agora, seguindo pela estrada-ferrea adeante, entremos em Burgos, - Burgos 
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uma das maiS antigas, uma das mais notaveis cidades da Hespanha apezar de ter já 

muito decahido de seu antigo esplendor. Situada na margem direita do Arlanzon, 

junto a confluencia do Vena, Burgos que foi durante longo tempo a residencia dos 

soberanos de Castella, - Burgos, a patria do Cid Campeador e a patria do não 

menos celebre Fernão Gonçalves, - Burgos C como quasi todas as capitaes sobre que 

desde muito já soou a hora da declinação) apresenta um aspecto melancholico e 

solemne. Circumdada de valentes muralhas em toda a sua periphe.ria, já nos ~ão deixa 

~ntrétanto admirar a vasta cidadéla, gue perdeu na guerra da independencia, e a que, 

por ter sido originariamente castello realengo, haviam posto nome de « Toucador qa 

Rainha )). Muitos outros monumentos nos restam, porem, de sua antiga magnificen

cia; - e um d'elles, por exemplo, o mais notavel, o mais precioso de todos, é a 

magestosa cathedral que passa e com razão por ser não só um formosissimo speci

men do estylo gothico, mas inclusivamente uma das mais bellas igrejas do mundo. 

Perto d'este admiravel templo fica a Puerta de Santa Maria, - a unica das portas que 

Burgos nos offerece digna de especial menção. Depois de ter passeado pelo Espolon 

C uma alameda ajardinada que existe extra-mums á beira do rio), quem quizer entrar 

na cidade pela Porta de Santa Maria tem de percorrer a ponte que mesmo em 

frente d~ella galga por sobre o Ailanzon; ultrapassada a ponte, depara-se-nos a facul-

. tar-nos magestosamente ingresso a celebre porta, flanqueada por seis pequeninas -tmres 

e adornada com varias 'estatuas de marmore, ~ntre ellas a de Fernão Gonçalves, a 

de Ruy Diaz de Bivar C o illustre Cid) e a do imperador Carlos V. • 

Burgos, cuja phase aurea coincide com a época .em que là tiveram sua côrte 

os soberanos de Castella, Burgos veio a ser supplantada por Valhadolid, quando esta 

assumio as honrarias de capital da Hespanha. Valhadolid, fundada entre o Pisuerga 

e o Esgueva que lascivamente se lhe espriguiçam lambendo-lhe o contorno, preside 

a um districto fertilissimo. O rapido incremento . que assumia, quando os monarchas 

castelhanos assentaram n'ella a sua residencia; deu logar ao conhecido proverbio : 

- Villa por villa, Valladolid en Castilla. Cresceu-lhe de prompto o commercio; pro

gredia-lhe a industria; floresceram-lhe as artes; surgiram-lhe, de todos os lados e 

em todos os ramos, lisongeiros elementos de prosperidade. João de Herrera, o famoso 

architecto, - Alfonso Betruguete, o esculptor insigne, - João d'e Juni, com a sua 

alma expansiva de italiano apaixonado e fogoso, - Gregorio Hernandez, cujas ten

dencias piedosas ficaram assaz exemplificadas nos trabalhos que deixou, - o delicado 

João de Arfe, que cinzelou maravilhosamente a riquissima custodia existente ainda 

hoje na cathedral de Valhadolid, - estes e muitos outros alli apresentaram prova do 

incontestavel direito que tinham a ficarem-lhes seus nomes eternizados nos gloriosos 

annaes da arte. 
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Lá nos mostram ainda a casa em que viveu Miguel Cervantes, - uma casa 

modesta e pittorescamente situada á beira do Esgueva. Lá nos mostram tambem o· 

jazigo em que repousa Pedro de la Gasca, - um simples frade, a quem a Hespanha 

deve o .serviço importantíssimo de lhe haver conservado o Peru, quando o mconve- 

niente procedimento de Pizarro ameaçava fazer-lhe perder a posse d'aquelle opulento 

paiz. Em Valhadolid - onde Christovão Colombo veio miseravelmente a fallecer· 

escoicinhado pela ingratidão d'aquelles mesmos príncipes, a cujos domínios elle addi

cionára nada menos que um novo mundo, - em Valhadolid foi tambem que nasceu 

aquelle sombrio vulto a quem chamaram nos Paizes-Baixos Denzonio do meio-dia, e· 

a quem Portugal deveu a implantação d'esse ominoso governo, que sobre nós dolo

rosamente pezou durante sessenta annos desde' I 5 8o ate· 1640. Filippe II, que 

enriqueceu a terra de seu berço com uma cathedral sumptuosa e vasta, mas severa. 

e pezada, - deu- lhe a par d'isto o tremendo espectaculo das fogueiras inquisito

riaes, inaugurando e desinvolvendo para essas indescriptiveis scenas de cruel canni

balismo um zelo por tal forma catholico e umas pompas de tal maneira theatraes, 

que o pensamento assombra-se e horrorizado se confrange o coração ao recordar tão

negros horrores em nome do manso e pacifico Jesus! 

Quando a côrte hespanhola transferia sua residencia de Valhadolid para Madrid, 

a successora de Burgos entrou por sua vez a conhecer experiÍ:nentalmente quanto· 

custam os transes da decadencia. Sua população, que attingira o elevado algarismo· 

de cem mil habitantes, baixou rapidamente a um quinto do que fôra. Hoje, graças 

ao e:fficaz estimulo das modernas industrias, Valhadolid - a Pintia dos romanos -

acha-se levantada a final do marasmo a que chegara; anda actualmente orçado em 

sessenta mil, pouco mais ou menos, o numero de seus ha-bitantes; pullulam do solo· 

novas edificações, affrontando importunamente ás vezes a gentil architectura de monu-· 

mentos vetustos, poupac;los pelo pó dos seculos; pronunciam-se claros symptoma~ 

de prosperidade revelados pelo activo movimento de suas transacções cornmercia~s;.. 

o borburinho especial de seus mercados e o bulício inherente á numerosa cohorte 

dos estudantes, que lhe frequentam a universidade, imprimem na velha Valhadolid 

um accentuadissirno cunho de florescente vitalidade. 

J a em Salamanca não succede o mesmo. Salamanca - a f01'tis Salrnantica -

apezar de possuir denÚo em seus muros uma universidade mais celebre que a de 

Valhadolid, não só pela prioridade emquanto a época d~ fundação, mas sobretudo· 

pelos merecidos creditas que outr'ora gozou, a ponto de que iam la completar sua 

educação muitos portuguezes a tempo em que ja florescia a universidade de Coim

bra, - Salamanca, da qual podemos dizer que na idade-media era um foco de scien-· 

cias comparavel ao que é hoje Paris, - Salamanca, ao chegar-lhe o momento da. 
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.declinação, baqueou para nunca 

mais re-adquirir sua prisca gran

·deza. Restam -lhe d'ella porém, 

pasmosos documentos monu

nlentaes. Vinte e cmco IgreJaS 

parochiaes que tinha, vinte e 

·cinco collegios, vinte conventos 

de frades e onze de freiras, além 

de -varias hospícios, ermidas e 

·capellas, authorizam de sóbra a 

·Calcular o que Salamanca seria 

em seus tempos de gloria. Mui

tos d'esses elementos subsistem 

.ainda . para por elles avaliarmos 

os outros que faltam. No estylo 

gothico floreado a cathedral de 

Salamanca é um magnífico spe

·cimen e dos mais esplendidos 

que se conhécem: Edificios pro

fanos encontramos la tambem, 

onde a vista possa regalar- se 

.admirando-lhes os pnmores ar

chitecturaes e as bellezas de es

·culptura. A << Casa das conchas )), 

representada fielmente em gravura 

. que acompanha estas paginas, 

·COnstitue um monumento inte

ressantíssimo entre os palacios 

fidalguescos que abundam na 

velha cidade. Hoje trata- se de 

unir Salamanca directamente com 

alguma das linhas-ferreas portu

guezas ; em breve poderemos ir 

la de um salto admirar aquellas 

preciosas antigualhas. 

Salamanca, Valhadolid e Avila, 

cups marcações na carta 'choro- Aqueducto de Segovia 

235 



A EUROPA PITTORESCA 

graphica determinam um triangulo quasi equilatero, fmniavam outr'ora um trio um

versitario afamadissimo; hoje a universidade d'Avila não existe já. Foi em A vila que 

pela vez primeira abrio seus olhos à luz do dia a celebre reformadora das carmelitas, 

Santa Thereza de Jesus. Avila, que constitue a capital da respectiva província e que 

preside a um districto essencialmente montanhoso, acha-se galantemente iÍnmoldurada 

por verdejantes valles e risonhas veigas. ·A lealdade inquebrantavel, de que deu pro'Jas 

na menoridade de um dos monarchas castelhanos, valeu-lhe ficar galardoada com a 

distinctiva designação de « Avila del Rey )). Outros lhe chamaram << Avila de los 

Caballeros )), em consequencia das nobres famílias que alli abundavam, illustres na 

historia por ·seus actos galhardos e suas gentis proezas de cavallaria. E, posto que 

tambem apeada um pouco de suas antigas grandezas, Avila recorda ainda essa phase 

preterita nos sumptuosos palacios que ostenta, . - velhos solares, semi- arruinados 

embora, mas ainda impregnados da antiga magnificencia heraldica. E não só palac~os, 

mas templos, tudo alli nos indica uma quadra anterior de prosperidade e brilhantismo. 

Dos templos o mais notavel, o- mais precioso, o mais digno d~ vêr- se, é por sem 

duvida ·a cathedral, fundada exactamente junto ás vetustissimas muralhas de que a 

cidade se acha guarnecida. Estas, · que datam do seculo XI e que lhe deram foros 

de inexpugnavel, imprimem no aspecto geral da povoação o cunho imponente e 

respeitavel de uma verdadeira fortaleza. 

Segovia, que se ergue imponente sobre rochedos no ponto em que o Eresma e 

o Clamores misturam suas aguas, é tambem d'essa )ei fatal, a que as povoações obe

decem, um frizante exemplo. Da soberbissima cidadéla que lhe encimava outr'ora o 

conjuncto das. fórtificações, pouco já hoje póde ver-se e meio-arruinado; mas per

cebe-se ainda facilmente a resistencia vigorosa que poderia - oppôr a um assedio 

aquella situação estrategica tão sagazmente escolhida e tão militarmente preparada. 

Quando mais tarde os soberanos castelhanos a destinaram para palacio realengo, 

suas exterioridades de fortaleza acastellada contrastavam singularmente a opulencia 

luxuosa dos salões· interiores. Foi d'este regio Alcazar que Isabel a Catholica sahio 

para ser solemnemente acclamada, quando as vicissitudes da política lhe deixaram 

cahir sobre a fronte a esplendorosa coroa de Castella. 

Segovia possue entre os seus monumentos uma cathedral magnífica de estylo 

gothico formosamente floreado, analoga á cathedral de Salamanca, - e um mages-, 
toso aqueducto que abastece a povoação, . trazendo-lhe de uma fartissima nascente, 

que demora a trez leguas, agua excellente e finíssima .. Romana é a construcção do 

aqu:educto, e coeva do imperador Trajano~ que, ao involver-se na purpura dos cesa

res, jamais se esqueceu de que havia nascido na Hispania e sempre com fundações 

utilíssimas tratou de mostrar-se grato á península. Mas o povo st;gov1ano, que em sua 
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rudeza ingenua pro pende mais para as lendas poeticas, o povo não quer que o aque

ducto de Segovia -seja construcção dos romanos, e a proposito d'elle architectou tam

bem a sua len.da. 

Contam d'esta forma o caso. Andava (dizem elles) o demonio uma vez namo

rado deveras. E onde é que o reprobo havia de ir concentrar seus ardentíssimos 

amores? N'uma lindíssima donzellinha, uma gentil segoviana a desabrochar em toda 

a pullulante florescencia de sua juventude ! Nascida em familia de condição humilde 

e pobrissima, á qual não sobravam meios para assoldadar creadagem, - · era a encan

tadora moça quem todos os dias tinha de ir longe, bem longe do povoado, buscar 

agua no cantaro de barro para occorrer ás necessidades do lar domestico. Appareceu

lhe o demo n'uma d'estas p€regrinações, - o demo que infatigavelmente a perse

gma com requestos amorosos, sem todavia lograr nunca divisar um surriso de espe

rança nos labios da rapariga. Mas esta, - ou porque andasse ja farta 'das continua"S'

importunações e quizésse descartar-se do enfadonho, pedindo-lhe o que se lhe afigu

rava um impossivel, - ou porque n'essa tarde lhe pezasse ma1s que de costume o 

cantara a cabeça, - disse-lhe que sim, que estava prompta; e jurou se renderia a 

seus requebros, quando elle conseguisse libertàl-a d'aquelle quotidiano encargo. Com- · 

prometteu-se o demonio a encanar-lhe as aguas para . a cidade construindo- lhe um 

aqueducto c01npleto. E logo na manhã seguinte apparecia, levantada por artes diabo

licas e formada de arcos 302, sobre-postos em duas series, aquella obra estupenda. 

Para tal architectar e levar ao cabo, bastára ao demo o curto espaço de uma noite ·; 

com a pressa, porém, com a soffreguidão de empolgar a sua cubiçada preza, não 

reparou em que lhe esquecêra collocar uma pedra n'um dado ponto das arcarias. Foi 

quanto bastou para que uin concilio de padres convocado ad hoc declarasse nullo o 

contracto e de,sobrigada a pactuante do que promettêra. Alguma vez havia de ficar 

bigodeado o maligno espírito das trevas! 
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Uma gmnia em Himmelreich 

pARA um allemão de velha tempera é crença que a Floresta Negra não foi 

plantada por mãos de homem, que os cumes das suas arvores são pisados pelos 
\ 

pés de Deus, e que por entre os ramos correm sons de que toda a poesia allemã é 

apenas um echo. As historias · que lhe contaram na sua meninice e que succederam 

em tempos que já vão longe, muito longe, passaram-se todas n'aquelles valles. É 

por Isso que a floresta é para elle um lagar de peregrinação, como d'antes o era 

para o resto da Europa , a Terra Santa. Com a differença, porém, de que para o 
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europeu a Terra Santa é o paiz onde se deram factos milagrosos practicados por 

uma outra raça; emquanto que o Allemão vê aqui o lagar onde nasceram e 

morreram os seus antepassados. N'aquellas aldeias vivem os descendentes dos 

habitantes das montanhas que se 

oppuzeram a que Cesar e os seus 

successores fizessem d'aquella região 

uma provincia romana, quando ja 

as lendas da Floresta eram anti

quissimas, tão antigas, que não ha 

historia que aponte a origem de 

nenhuma d'ellas. Os seus annaes 

são os annaes das primeiras épocas 

Rocbe:lo em· Albibal 

. ' 
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do mundo. Nenhum archivo humano jamais os conteve. Só de Deus são conhecidos. 

Para estrangeiros, quer dizer, para quem não seja allemão, - sobretudo para nós, 

S. Braz 

Portuguezes, que vivemds aqui n'este cantinho occidental da Europa, ignorados e ás 

vezes (diga-se mesmo) a par de ignorados um poucochito ignorantes, - este nome de 

Floresta Negra suscita involuntariamente um sinistro complexo de ideas pavorosas. 

Irreflectidamente, e sem mesmo querermos attender ao que possa haver de precipi-
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tado n'esta primeira impressão, antolha-se-nos dever ser alli que a Natureza localizou e 

conglobou tudo quanto produziram de mais horrido os cataclysmos physicos das epocas. 

pnmevas. 

Instinctivamente afigura-se-nos, ante aquelle simples nome, tudo quanto ha de mais. 
\ 

tetrico e medonho, - recinto inaccessivel ás proprias feras e frequentado quiçi pelos 

demonios, - bosque cerrado e opaco, onde nem siquer entra a luz do dia quando· 

o sol lhe bate no meridiano, fazendo assim lembrar aquella tenebrosa floresta que os. 

poetas phantasiaram á entrada do Averno; e lá dentro .... uns fraguedos satanicos erri

çando-se por sobre caudalosas torrentes, de agua amargosa talvez! verdadeira synthese 

de quanto possa a imaginação mais desvairada conceber, ao devanear lobrega mansão de· 

sustos e de horrores, visitada só por truculentos facínoras que na profundez de grutas. 

asperrima~ se aventuram a esconder a negra hediondez de seus crimes! 

Sente a gente arripios .... só de pensar n'isso tudo! 

E entretanto .... quem tal dirá? a Floresta Negra caracteriza-se em geral por uma_ 

physionomia diametralmente opposta. ,Bandidos e salteadores passaram alli á perfeita. 

condição de um mytho anachronico. Depara-se-nos, sim, mas é u'ma região bucolica

mente pastoril, em cujos habitantes iremos descortinar ainda hoje a doçura, a ingenui

dade, a innocencia das eras prim1t1vas, como se na meiguice innata dos gados que 

pastoreiam bebessem os camponezes sua immaculada pureza de costumes ,e sua natural 

expan~ão. 

Porque chamar-lhe então Floresta Negra? 

Porque dar-lhe a designação de Schwarzwald, como os allemães a denominam? 

Ah! é que toda a vasta região da circumvisinhança parece influenciada pelas som-

bras profundas que sobre ella projecta o espesso arvoredo d'aquellas frondosissimas 

mattas! 

Imagine o leitor uma cordilheira soberbissima que de norte a sul irradia as suas. 

multiplas digitações entre o reinosito de Wurtemberg ·e o gran-ducado de Baden, -

esse afamadissimo gran-ducado, ácerca do qual vagos boatos ultimamente propalam que,. 

pela iniciativa do imperador d'Allemanha, em breve assumirá a categoda de reino

tambem. 

Nos pmcaros d'esta aggregação de montanhas crystaliza alvejante o manto das. 

neves durante os longos mezes da invernia; descendo-lhes, porém, a accidentada encosta, 

começam de surgir e pullular emtorno as essencias variadíssimas em que se desentranha. 

a floresta; pouco a pouco entram a verdejar de involta com as moitas do arvoredo· 

ridentissimos prados; quando chegamos ao sopé da cordilheira, predominam já desde 

muito os campos de lavoira e os vinhedos: 

- E a tudo se .convencionou chamar Floresta Negra; e Floresta Negra se chama indu-
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·sivamente n'uma larga extensão ao conjuncto dos valles em que se desdobram a leste 

·e a oeste as duas vertentes da cordilheira. 

Ao verde-escuro de seus obumbrantes folhedos deveu certamente a selva o nome 

.que lhe deram ~ da matta haverá depois passado a designar todo aquelle systema de 

montanbas ; por ultimo os proprios valles circumvizinhos ficaram indistinctamente 

.comprehendidos sob a vaga denominação de cc Floresta Negra )). 

Schwarzwald é, pois, para os Allemães o nome generico de toda aquella interes

·santissima região. Fronteira, a oeste, e parallela á cordilheira que lhe serve de nucleo, 

-corre a cadeia dos Vosges. Ao longo da uberrima planície, que está de permeio entre 

·estas duas formidaveis moles, deslizam pacificas e serenas as primeiras aguas do 

Rheno. 

· Não se assuste, pois, o leitor com esta tetrica denominação de cc Floresta Negra )), 

·- nem se deixe dominar por apprehensivos receios quando, ao penetrar n'essa 

interessante região, se lhe depare em certas localidades um ou outro nome, cujo 

·sentido possa de algum modo parecer terrível, e cuja lugubre significação se justifique 

mesmo um poucochito ante o aspecto soturno do respectivo logar. Assim o viandante 

üá lá encontrar o cc Lago Selvagem » , o cc Campo das Disputas )), a cc Veiga dos 

Finados >), e outras quejandas designações que seguramente datam de uma epoca em 

.que os respectivos sítios inspiravam ainda aos povos da circumvizinhança enormes 

terrores. Em compensação temos tambem um logar a que chamam cc Reino dos 

·Ceus )) (Himmelreich); verdade é que, para lá chegarmos, temos de passar primeiro 

pelo cc Desfiladeiro do Inferno )) (Hcellenpasj) , - o que realmente está um pouco 

·em desaccordo com a orthodoxia theologica! Fronteiro ao cc Pulpito do Diabo )) 

.ergue-se a « Cathedra do Anjo )) ! . 

De resto, não se imagine que, na Floresta Negra, só a natureza é que nos propor

-cionou attactivos. Os proprios povos, que lá habitam, constituem um objectivo interes-

-santíssimo para quem visite aquella região. 

Suabios ao norte e a leste, Allemães ao sul e a oeste, formam alli uma raça á . 

parte, - raça pittoresca e insinuantissima, que, a par de uma constituição physica assaz 

-vigorosa, reune todas as qualidades do montanhez, ailiando com a força e a bravura a 

·simplicidade patriarchal das primeiras eras, e com o amor da patria o sentimento innato 

·da indepen'dencia. 

Estrangeiro, que os visite, encontrará n'elles com a màis franca hospitalidade a 

incontestavel demonstração de seus bons costumes e nobres sentimentos. 

Uma de suas principaes occupações consiste qa exploração dos artigos florestaes ~ 

·simultaneamente a creação dos gados, o cultivo dos terrenos em que não predomina 

·O arvoredo das mattas, e , o aproveitàmento das riquezas mineraes em que abunda 
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aquelle solo, for

necem-lhes outros 

tantos misteres 

por onde se re

parta a sua incan

savel actividade. 

Mas o que 

sobretudo os tem tornado celebres 

é a sua industria fabril. Triberg 

e Furtwangen, que pertencem ao 

gran- ducado de Baden, avultam 

Na j/01·está, pe1·to de s. Braz gloriosamente nas lides indus-

triaes pelo fabrico importantís

simo, em que laboram, de chapeus de palha, relogios de parede, caixas de musica, or.gãos 

e realejos. 

I I 
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Interessantes, interessantíssimas sem duvida n'este largo districto de Floresta Negra 

são Reutlingen e Tubingen,- cidades ambas pertencentes ao reino de Wurtemberg. 

Reutlingen que conta cêrca de qumze mil habitantes, e que foi outr'ora uma 

Ebnet 

cidade livre imperial, com direilo de asylo parà os que involunt;ariamente houvessem 

commettido homicídio, Reutlingen é hoje industrialmente florescentissima pelo -seu 

activo fabrico de pannos e cortumes, e cutelaria, e rendas. A sua cathedral gothica, 

construída no seculo xrv, é um curioso specimen de architectura e um dos mais 

formosos templos do Wurtemberg. Em volta da igreja ágrupam-se as casas da povoa

ção. Por detraz de tudo ergue-se com elegante sobranceria o Achalm, - um .akan..:. 

. \ 
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tilado monte de fórma comca, por sobre cujas vertentes se debruçam galantemente 

os pampanos, e em cujo pincaro se alteiam as derradeiras minas de uma antiga torre 

imperial. 

Tubingen, banhada pelo Neckar, no ponto em que este no recebe o tributaria 

reforço dos seus affiuentes Ammer e Steinbach, - Tubingen, situada n'uma das mais 

ferteis veigas de Wurtemberg, orgulha-se nobremente com a mais honrosa prosapia, 

vis~o que a dizem fundada pelos Romanos. E, alem dos feitos illustres por que se 

acreditou na Idade-Media, veio depois a tornar-se extremamente celebre pela famosa 

universidade que ainda hoje constitue uma das glorias litterarias da Allcmanha. 

Na Floresta Negra, - se por um lado ha situações caracterizadas por uma 

bruteza selvatica, como por exemplo acontece no Hcellentbal ou <c Valle do Inferno, )) 

- ha -para confronto outros valles em que deliciosamente predominam as mais pit

torcscas condições ·de encanto, como acontece no adoravel valle de Allerheilingen , 

cujas poeticas ruinas e gracios1ss1mas cascatas- bastam para que o visitante dê por 

bem empregada a sua digressão té lá. 

Outro tanto poderemos _dizer de A!bthal, onde a povoaçãosita de S. Braz nos 

enamora e seduz com o seu antiquissimo convento de monges benedictinos. Junto ao 

-velho edificio do mosteiro subsiste ainda a igreja, construída no seculo passado á simi

lhança do Pantheon de Roma. Emquanto ao convento, esse está hoje prosaicamente 

convertido em fabrica de fiação d'algodões. Secularizados em r 8o), os monges retira

ram-se d'alli para a Carinthia, levando comsigo os restos mortaes de alguns principes 

da casa imperial de Hapsburgo, que outr'ora haviam sido sepultados na abbadia de 

S. Braz. 

O que sucçedeu com esta, póde dizer-se que egualmente aconteceu a todas as outras 

abbadias da Floresta Negra. Transform:1dos, na sua grande maioria, em hoteis ou esta

belecimentos de banhos, - offerecem- nos hoje o frizantissirno contraste de repercutir 

festivamente o despreoccupado echo das alegrias mundanas no propio sitio outr'ora 

consagrado á clausura e ao cilício, á meditação e ao ascetismo; nos refeitorios, onde 

antes se 'liam na hora do repasto as paginas devotas da Imitação de Christo ou as inge

nuas lendas do Flos. Sanctorum, scintilam hoje entre galhofas e gargalhadas, de in volta 

com o estalar das rolhas do champagne, no banquete dos hospedes e dos visitantes, os 

fogos fatuos de uma conversação - ruidosa e risonha, sim, - mas que, além de banal 

e futil, prima sobretudo por escandalosa e licenciosa. 

Hohenfels, que poucas milhas dista da povoaçãosita de S. Braz, proporciano-nos 

um panorama vistosissimo n'uma área immensa em que o accidente dos fraguedos 

quási desapparece escondido por entre as verdejantes moitas das faias e dos abetos. 

PovoaÇão graciosissiina, e risonho specimen do que são as aldeias nos valles da 
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~t;,r~ 't'if~ ': -
. .. ::~... / 

Eutre J(inmch e Villiugen 

Floresta Negra, é, por sem 

duvida, Ebnet que o vian

dante encontra á beira da 

estrada ·quando vai de Fri

burgo para Scha:ffhouse. 

Ebnet banhada pelas aguas 

do Dreisam, não tem que 

invejar as mais ·encanta

doras paizagens. O castello 
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·com o seu parque, a igrejinha, as habitações modestíssimas que lhe compõem o 

povoado, o rio que lhe passa ao pé e em cuja levada recebe movimento a sotwrosa 

roda da azeriha, - tudo isto se combü:a artisticamente n'um aprazível conjuncto. Uma 

das interessantes feições, que o touriste não deve deixar de .apreciar na excursão pela 

. Floresta Negra, são incontestavelmente os seus lagos. Sem elles ficaria decerto incom

pleto este surprehendente scenario. 

Circumdados por espessas mattas de pinheiros e outras variadíssimas coníferas, 

alguns o c cu pam mesmo um elevado nivel nos topos da serrania; quando as aguas 

ultra passam a ampla capacidade do seu reservatorio, eil-as que tumultuosamenie trans

bordam em formosíssimas catadupas a despenharem - se de fraga em frJga por entre a 

viçosa vegetação ·das cercanias ! 

E d'estas regiões raro é o lago, a que não ande na tradição do povo appensa 

:alguma lenda pittoresca. 

Assim, ror exemplo, no Mummelsee que a pouca distancia existe da aldeiasita de 

Seebach, - no Mummelsee que se encontra encravado entre montanhas escarpadas, 

fragas e penedias, por entre as quaes rebentam com seu folhedo tristonho e sombrio 

-soturnas coníferas, - . no Mummelsee diz a lenda popular que habitam encantadoras 

fadas, em cujos corações não é raro atear- se paixão ardentíssima pelos mancebos da 
• 

. circumvizinhança. E tão fagueiras, tão seductoras, tão fascinantes se mostram, que provo-

·Carem-n'os e ficarem desde logo correspondidas n'aquelle intenso amor pelos d_llectos de 

sua alma, tudo se lhes reduz a questão de poucos momentos, como feiticeiras que são. 

Ai! porém, d'aquellas pobres sereias, se os seus amantes venturosisiimos não sabem 

guardar discretamente de tal felicidade um absoluto segredo! Ai! d'ellas ... . n'essa nefasta 

hypothese! Quando algum dos ditosamente favorecidos caia no leviano desacato de 

trahir tão delicioso arcano, prestes do fundo do lago rebentará um grito de angustia, 

.e uma ondulação de sangue virá borbulhar á superficie das aguas alastrando-se em 

.avermelhados círculos. 

- A meio -.caminho · entre Wildbad (uma c~dadesita do W~rtemberg frequen~adis

sima por banhistas qll'e alli vão buscar alivio de padecimentos numerosos) e Baden

weiler (uma aprazível povoação tambem afamada por s-qas thermas romanas, e onde 

.ás vezes o gran-duque de Baden vai passar parte da quadra estiva!), a estrada- ferrea 

do Schwar~wald corta a Floresta pelo meio, galgando precipícios e perfurando mon

tanhas com o .estupendo arrojo de uma obra gigantesca. Foi. em I 873 que ficou 

.definitivamente levada ao cabo tão difficultosa empreza. Para que o leitor possa fazer 

-d'ella uma approximada idéa, basta dizer que em oitel)ta kilometros de via se dispen

.deram cinco mil contos de reis! só pontes .. . se . cónstruirarrt cerito e quarenta c sem 

fallar n'um viaducto extensíssimo), e tunneis .. . trinta e oito! A industria humana 



A EUROPA PlTTORESCA 

Uma casa na Flores/a 

caprichou alli em arcar 

com quanto estorvo a na

tureza profusamente disse

minou nos abru ptissimos 

accidentes d'aquella poe

tica região. 

Percorrendo as sinuo

~idades d'esta estrada ferrea, depara o viajante com situações em que o panorama 

assume as surprehendentes proporções de um sonho. Chega a parecer inexplicavel como 

o gemo do homem soube rasgar desafogadamente por alli um caminho ininterrupto e 
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liso! Entre Kirnach e Villingen, bem como nas cercanias de Hornberg, são· realmente 

pasmosos e fascinantes os pontos de vista que o viajante póde mesmo das carruagens 

desfructar, placidamente~-recostado nas fofas almofadas do wagon. 

.. Homberg 

Hornberg é uma cidadesita que pouco mais terá de mil habitantes, situada junto 

á confluencia do Reichenbach e do Gutach, n'um valle de condições alprestres sub

jacente ao viaducto por onde circula o caminho de ferro. Pertenceu outr'ora· ao Wur

temberg; faz hoje parte do gran-ducado de Baden. 

Kirnach é um logarejo insignificantissimo. 
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Villingen, que lhe fica perto, e que ainda tambem pertence ao territorio do gran

ducado, constitue das trez povoações, que ora acabamos de nomear, a mais impor

tante. Situada á beira do Brigach, por sobre cujas aguas atravessa n'unia poúte a 

estrada-ferrea, Villingen conta mais de quatro mil ·habitantes e data . de epocas ante-

Viaducto de Hornbe1g 

ri ores . ao seculo rx. Em seus 

monumentos pode o archeo

logo admirar ainda interessantes 

curiosidades de remotas eras. 

Ao fallarmos da tendencia industrial que caracteriza os habitantes da Floresta 

Negra, especificámos n'uma das paginas atraz a cidadesinha de Triberg. D'ella nos 

occuparemos por despedida, ao fecharmos o presente capitulo sobre o Schwarzwald. 

Triberg, apezar de sua população (alias, sempre crescente) não exceder por 

emquanto o algarismo de mil e ouinhentas almas, deve entretanto a prodigiosa 

actividade de seus habitantes uma importancia fabril devéras consideravel. 
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A manufactura dos chapeus de palha tem especialmente contribuido para tornar 

afamada esta povoação. 

Raro é encontrar pelas cercamas uma aldeã; quer percorrendo os desfiladeiros das 

montanhas, quer pelas encruzilhadas dos valles, que mesmo em transito não leve á 

cintura suspenso um mólho de palha fina, com que vai entretecendo essas tranças 

delgadinhas, de que mais tarde se fórma, entrecozendo, a trama dos chapeus. 

Estreitamente circumdada por trez montanhas, Triberg acha-se occupando o centro 

de confluencia para trez torrentes que d'aquelles trez montes se lhe despenham, e 

que por vezes mesmo chegam caudalosamente a engrossar, produzindo sens1ve1s 

destro<;os. 

Esta situação, porém, lhe dà simultaneamente condições mui pittorescas. 
' 

As lindíssimas cascatas, formadas pelas aguas do Fallenbach em sua juncção .com 

as do Scha:nach e as do Prisach, basta para que não deva deixar de apear-se em 

Triberg quem percorre como tou1'iste a linha-ferrea entre Hornberg e Villingen. 

Perto de Triberg fica Scha:nwald, o primeiro logar em que se fabricaram os afa

mados relogios da Floresta Negra, - ramo de industria que tanta prosperidade veio 

a originar para este largo disti-icto. 

De resto , todas as cercanias de Triberg se tornam essencialmente apreciaveis por 

ser n'ellas que genuinamente encontramos a originalidade característica dos habitantes 

da Floresta Negra no que toca a usos, costumes e physionomia. 

Os camponezes usam ainda com o chapeu d'abas largas a classica vestia do 

seculo xvii, colete encarnado, calção de veludo e sapato com fivela. As mulheres 

deixam pender-lhe o cabello pelas costas abaixo em duas longas, fartissimas tranças, 

ornadas no remate com fitas de seda preta. Serve-lhes de toucado llll_l chapeu de palha 

redondo, ou um chapelinho de feltro debruado de velludo e enfeitado com borlas 

de lã. 

Triberg é, desde o seculo XVII, ponto obrigado de uma devota romana para os 

povos da Floresta Negra. Com essa romaria prende-se uma lenda romantica. Diz a 

tradição que ,Triberg era, ha cerca de dois seculos, mui frequentada por soldados 

austríacos estacionados na circumvizinhança. Convidavam-n'os a isso, não só as con

dições pittorescas da localidade, - mas sobretudo ... a formosura '' insinuante das suas 

aldeãs. Uma vez, que os militares voltavam d'esta sua habitual digressão para o acam

pamento em que estavam destacados, - ao ·treparem pelo estreito desfiladeiro pra

ticado a par da torrente do Schcenach, ouviram elles com grande surpreza umas 

suavissinus melodias, que se lhes ·afigurava partirem d'entre a propria espessura da 

ilore·sta. Antolhando,..se-lhes miraculoso aquelle inexplicavel caso, tomaram-n'o por um 

aviso do ceu, e deliberaram approximar-se do sitio d'onde lhes parecia provir aquella 
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musica dulcíssima. Internando-se, pois, no labyiintho da matta, - acabaram por des

cobri-r n'uma gruta uma pequenina imagem da Virgem Santíssima, esculpida em ma-

. deira de tilia. Os militares ajoelharam e, depois de terem devotamente rezado, foram 

participar o que haviam d~scoberto. Entràu logo a concorrer Ia o povo todo das cer

canias. E ·um mealheiro, que adrêde lá collocaram para receber as esmolas dos devotos 

em- breve ficou repleto a transbordar. Com este dinheiro se começou a fundação de 

um templo, para cuja fabrica contribuíram de seu bolsinho tambem os príncipes 

d'Austria e de Baden. No frontispício de igreja insculpio-se a seguinte inscripção : 

Santa 1\1aria, patrona mihtum, o1·a pro nobís. 

A imagem, que os militares acharam, ainda hoje alli passa por milagrosa entre 

as almas ingenuas d'aquelle bom povo. E a Ihusica, a miraçulosa musica, ainda hoje 

poderá deliciosamente escuta.l-a quem por aquelle sitio transitar; s6 o que ha ... é que, 

á face da sciencia, constitue um phenomeno perfeitamente natural e facilmente expli

cavel. O desfiladeiro barrancoso por onde se precipita o Scha:nach é nem mais 

nem menos, do que uma harpa eolia formada pela propna natureza. Quando o 

zunir do vento se escôa melodicamente por entre a ramana do arvoredo, respon

de-lhe em baixo harmoniosamente o murmurio das aguas, como suav1ss1mo acom

panhamento dos sons aereos. D'est'arte resulta um conjuncto musical / que chega a 

impressionar devéras, principalmente i noite, quando em roda é tudo silencio e 

r eco lhim en to. 

Paginas e paginas que. ora aqm escrevessemos não bastariam para archivar tudo 

quanto ha de poetico e delicioso n'este borboletear ao acaso pelos pittorescos 

recessos da Floresta Negra. 

Terminaremos lembrando apenas que nos sessenta ou setenta mil visitantes, 

que annualmente acodem de todos os pontos da Europa aos afamadissimos banhos 

de Baden-Baden, difficil será encontrar um s6 que se furte ao irresistivel p~azer de 

vaguear enlevado por entre as tentadoras bellezas do Schwarz\vald. 

Pouco admira, pois, que o inspirado Méry, apaixonado frequentador das aguas 

de Baden, exclamasse, escrevendo ácerca d'este s_eu risonho paratso : 

..... C e pare de l'Europe ou vingt peuples 

Prévoyant, en été, les ftéaux des hivers, 

Guérúsent tous les maux qu'ils a-uront, et vont boire 

L'air pur de Lichtenthal et de la Forêt-Noire f 
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D ONAUE~CHINGEN, que 

pertence ao gran-ducado 

de Baden '. e onde podíamos. 

ter ~stacionado um poucochito quando em 

caminho-de- ferro atravessamos a Floresta 

Negra, - Donaueschingen é uma cidade

sinha onde o príncipe de Furstenberg reside 

n'um acastellado solar; este solar tem um 

parque, e n'esse parque ha uma nascente 

d'agua que borbulhando ao fu~do de um magnífico tanque de marmore passa por ser 

. a verdadeira origem do Danubio. 



Portico da Cathedml de Ratisboua 

O DANUBIO 

Aquella agua, que 

borbulha no tanque do 

principe de Furstenberg ; 

vai depois por um canal 

subterraneo juntar-se com 

as aguas do Brigach e do 

Brege, - , e, só depois 

de realizada a mistura, e 
que o resultante producto 

dos trez confluentes re

cebe o nome de Danubio 

( Donau lhe chamam os 

Allemães), - nome que 

d'ahi por deante conserva 

immutavel durante um 

percurso de 6oo leguas, 

té majestosamente desa

guar .p.or sete boccas no 

Mar Negro . 

. O success.ivo reforço 

cmn que em seu transito 

·o auxiliam ·trinta ·e · seis 

mil affluentes:, .entre os 

quaes figu-ra sem duvida 

um cen"to de verdadeiros 

rios , fazem que o· Danu

bio và progressivamente 

engrossand9 e seja .nave

gavel jà nas alturas de 

Ulm (a sessenta legufl.S de Donauschíngen) .. Com 

~xcepção unicamente do V o.lga, é o Da1mbio o 

no maior da Europa. 

Algures escreveu o celebre Pascal", serem os 

nos comparaveis a estradas que por si proprias cami

nham. Quando se attenta bem na missão do Danubio, 

lembram instinctivamente as palavras do philosopho 

francez. 
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O Danubio circula no mesmo sentido em que a Terra se move ao redor do 

eixo, - de oc~idente para oriente. Percorridas as pril-r:eiras cem leguas do seu 

trajecto na direcção de nordeste, o grande rio faz de repente um cotovelo e revira· 

para o sul a ejaculação de suas aguas. Chegam a nascer tentações de crer, que 

são os raios do sol que o fascinam e o attrahem. Simultaneamente fica-se inclinado 

tambem a . suppor que n'esta instinctiva attracção para as regiões de sueste o sober

bissimo rio leva sobretudo em vista convidar os povos germanicos, travez da 

estrada liquida que lhes vai rasgando, a regressarem, como saudosos emigrados 

regressam á patria, para o solo uberrimo da Asia que lhes foi primitivamente 
berço. 

<c Nos graus diversos de longitude e latitude que as suas aguas percorrem 

serpenteando (diz o gracioso Xavier Marmier em sua Viagem pittoresca atravez da 

Allemanha) o Danubío passa por quasi todas as dífferentes zonas da vegetação. Se de 

um lado o enccntramos confraternizando ainda com a penhascosa região dos Alpes, 

por outro lado vamos vel-o a espriguiçar- se voluptuosamente entre laranjaes 

odoríferos. E ora as margens se lhe ensombram com o poetico folhedo dos abetos, 

- ora as bordam risonhos pamp~nos a treparem pelas collínas limitrophes, _- ora 

lhes verdej-am fertilissimos campos de trigo e milho, - ora se lhes alastram em 

derredor píttorescas pastagens, - ora emfim lhes amadurecem com · toda a exube

rancia de seiva os .mais saborosos fructos dos paizes meridionaes. Entre estas fron

dosas comas de verdura, estas campinas fecundíssimas, estes festões de vinhedo a 

engrinaldarem voluptuosamente os comoros, - surge umas vezes, qual barreira inque

brantaveJ, negra bruteza de escalvadas fragas; - outras vezes, emerge mesmo do 

seio das aguas um pedregulho pyramidal, fazendo lembrar l'l.a configuração o dente 

colossal de 'um gigante ou o appe_ndice corheo, ja petrificado, d'algum monstro fabuloso, 

coevo dos períodos ante-diluvianos; - aqui, á beira do rio, um pedaço de terreno are

noso, como uns certos pontos do Brandeburgo; alli, uma vasta zona em que predominam 

as condições pantanosas do solo· alagadiço, como se encontra na Hollanda. Esta rapida 

successão· de tintas, diversamente agrupadas e combinadas em gradações variadíssimas, 

- esta continua transformação do solo, -- estes frizantissimos contrastes entre a natw.

reza do norte e a natureza do sul, - eis o que patticularmente constitue o encanto do 

Danubio, dando-lhe alternativamente um aspecto severo, tristonho, carrancudo, ou um 

aspecto meigo,- sereno, ridentissimo. E ora o vemos effectivamente deslisar em languida 

placidez, como um devaneio idyllico, entre o fresco tapete de relvas e as flores campe

sinas que l~1e esmaltam as margens, - ora o encontramos caprichosamente a circular 

em despreoccupada serenidade travez de sinuosos meandros, - ma1s em distancia 

-obedecendo ao ímpeto de uma subita inspiração, invadindo o espaço (como se o 
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pungua o estimulo de um desejo ambicioso!) e sulcando desordenadamente o terreno, 

. e estreitando em amoroso amplexo umas ilhas graciosissismas, depois, perdendo- se 

(como succede a loucura febril do pensamento humano) em um archipelago confuso, 

O Danubio acima de Liwz 

travez de um labyrintho de arvores espessas e arbustos, onde o ma1s exprimentado 

piloto difficilmente adivinha a derrota que d~ve seguir; - porfim, eil-o que de 

repente, apoz · aquella especie de divagação, reune ex abrupto n'uma corrente unica as 

suas aguas dispersas, , disseminadas, e reconcentra as· forças como um athleta que 
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se prevme para uma lucta difficil, e bruscamente se precipita resaltando com furia 

por entre estupendas moles de rocha que estreitamente lhe drcumscrevem seu 

leito, e acaba por despenhar-se, com gemidos plangentes, de catadadupa em cata

dupa. E' assim que o Danubio se nos revela para lá de Linz, no estreito de Grein, no 

desfiladeiro de Kazan, - e n'esse outro desfiladeiro mais tempestuoso ainda, a que 

chamam das Portas de Ferro, onde os barqueiros allemães invocam devotamente, á 

similhança do que succede com os do Canadá no caudaloso rio de S. Lourenço, o 

auxilio poderosissmo da Virgem Maria, - a poetica cc Estrella do Mar, )) como elles 

piedosamente a denominam, - a Consolatrix afflictortmz, como docemente a nomeia o 

christianismo na suavidade incomparavel dos seus bymnos sacros. )) . 

Quem houvesse de circumstanciadamente escrever a historia do Danubio teria de 

embrenhar-se pelos tempos mythicos da antiguidade. Remontaram-lhe os Argonautas 

a corrente em suas dramaticas expedições, e o velho Hesiodo na sua Theogonia 

immortalizou-lhe o nome glorioso. Istros lhe chamavam os Gregos, e Istro lh.e 

chama ainda o auctor dos Lusíadas qüando em seu immortal poema, na estancia 

r 2' do canto III, exclama enthusiasmado : 

« Entre o rem<:>to Istro e o claro estreito, 

>> Aonde Helle deixou co'o nome ,a vida, 

>> Estão os Tbraces de robusto peito, 

>> Do fero Marte patria tão querida. >> 

Tambem os Romanos conheceram o Danu bio desde as suas nascentes até a 
sua multiplice foz. Os restos que nos asperrimos desfiladeiros de Kazan ainda 

hoje vemos da grande estrada militar inaugurada pelo imperador Trajano, - e os 

vestígios que, apoz tantos seculos de distancia, podemos ainda admirar dos gigan

tescos trabalhos com que o povo-rei cuidou em oppor diques a invasão dos 

barbaros, - attestam-nos sobremaneira o minucioso conhecimento que d'aquella 

região possuiani. e de suas condições estrategicas. 

E todavia inutil foi o esforço de todas essas formidaveis construcções contra 

a irresistivel onda dos invasores, logo que para estes soou fatalmente nas myste

riosas leis da historia a hora solemne do triumpho! Germanos e ·Gados, e Avaros, 

e Hunos, tribus slavas e mongolicas, tudo irrompeu alli em sua medonha impetuo

sidade. Alguns, passado tempo, acabaram por desapparcer do solo, onde pnmeuo 

haviam surgido como invasores; mas outros ahi se fixaram e perpetuaram. D'essas 

multiplas invasões resultou para as margens do Danubio um variegado matiz de 

povos, em que não é difficil reconhecer differentes procedencias e typos diversos. 

A começar na vertente oriental da Floresta Negra, o Danpbio banha success1-
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vamente os prados de Baden, o Wurtemberg, a Baviera~ a Austria, a Hungria, a 

Servia, a Bulgaria, a Romania. Por sem duvida, que nenhum outro no no mundo 

percorre tantos reinos e principados! a nenhum outro cabe ensejo de visitar tão 

grande numero de risonhas e importantíssimas cidades! 

E senão... vepmos. 

Cá temos Ulm, por exemplo, -. a velha Ulm que já tlO seculo xn passava 

por poderosa e rica. Livre cidade imperial, tão afamada veio a ser por sua indus

tria e commercw, que ate proverbialmente se dizia : << Para governar o mundo 

todo, basta o dinheiro de Ulm. )) E' tã.o opulentos eram os seus habitantes, que, 

fiados unicamente em seus recursos proprios e sem carecerem de auxilio alheio, 

chegaram a pensar em construir uma igreja superior em belleza á cathedral de 

Strasburgo! Ulm, que pertence hoje ao Wurtemberg, e que está muito decahida já 

de sua grandeza antiga, proporciona-nos todavia ainda vanos monumentos assaz 

cunosos, entre os quaes o logar de pnmazra compete incontestavelmente á sua 

cathedral gothica. 

Ingolstadt, situada (como Ulm) na margem esquerda do Danubio, tornou-se 

em tempos celebre pela sua universidade, uma · das primeiras da Allemanha, 

universidade, onde o lendario Fausto recebeu lições de théologia, e que chegou no 

seculo xvr a ter por educandos quatro mil estudantes! 

De Ingolstadt, caminhando para léste, encontraremos na margem direita do 

grande rio, e junto á foz do Regen, a Regensburg dos Allemães, - povoação anti

·quissima que já os Romanos conheciam pela designação de Radaspona, e a que nós 

por isso chamamos Ratisbona. Imagine-se uma cidade que se distinguia outr'ora entre 

as mais :florescentes do im perio germanico, - cidade guerreira, que inscreveu nos 

seus an"naes dezesete cêrcos todos briosamente sustentados, o primeiro no seculo x 

contra os Hunos, o derradeiro já no presente secul"o contra os granadeiros do 

grande Napoleão, - cidade commercial que estendeu na Idade-Media as suas 

r~lações té aos mais longínquos paizes da Europa, com agentes na rtalia, na 

França, na Inglaterra, inclusivamente na Russia, - cidade imperial que viu sessenta 

e duas vezes dentro de seus muros reunirem-se em sessenta e duas dietas os altos 

di o-nitarios da Allemanha e os enviados das potencias estrangeiras. 
b . 

De suas antigas grandezas que resta hoje a Ratisbona? 

Restam-lhe as suas gloriosas me'morias, restam-lhe as bellezas architecturaes de 

seus mouumentos; os seus templos, os curiosissimos restos de suas velhas abba

dias, os paços da municipalidade começados a construir no seculo xrv, e sobretudo 

a sua riquíssima cathedral (bello edificio de estylo gothico, principiado no seculo xrr 

e successivamente continuado até fins do seculo xv ). 
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Hjppolyto Fortoul, em um 

livro a que , poz por titulo Arte na 

Alle1nan ha, referindo- se ao portal 

que data de 1488, revolta-se contra 

o preito de admiração que outros 

criticas tributam ante este formoso templo, e chega 

a dizer que está alli um testemunho evidente da 

decadencia que a architectura religiosa já por esse 

tempo ' começava a manifestar. Mas, dando mesmo 

de barato que possam notar-se desaccordos entre o 

estylo primitivo d'aquella sumptuosa fabrica e os 

lavares , com que mais tarde a continuaram, nem 



---------------· 

por 1sso deixa de haver na cathe

·dral de Ratisbona muito que esti

mar e aprec1ar. 

Encurvando-se agora levemente 

para sueste, e depois de beijar a 

falda da collina onde o rei Luiz I 
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da Baviera edificou o seu poetico Walhalla ( especie 

de << pantheon germanico )) destinado a perpetuar a 

memoria dos grandes homens e digno de ser visi

tado pelos primores d'a:rte que encerra), o Danubio, 

·exactamente no ponto em que o Ilz e o Inn se 

prestam a proporcionar -lhe o válioso concurso 

de suas aguas , banha , de parceria com estes dois 

.~ 
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affiuentes um imponente promontorio em que asseüta a linda cidade · de Passau, 

linda sobretudo pela excepcional e decantada formosura de suas mulheres. 

Segue-se depois, na margem direita, Linz ou Lintz ( a veneranda Lentia dos 

Romanos), - . · cidaàe austríaca, onde o archi-duque Maximiliano d'Este pelas impor

tantes fortificações que segundo planos de seu proprio invento mandou lá construir, 

estabeleceu condições de uma praça-de-guerra digna de figurar lisongeiramente entre 

as de primeira ordem. Risonha lhe chama Xavier Marmier, á cidade de Linz. Mas ... 

risónha, porquê? perguntaremos nós. Linz, apezar .da sua actividade fabril e com

mercial, apezar das suas praças, apezar dos seus monumentos, offerece entretanto no 

aspecto geral uma feição triste e soturna. Será o elemento milüar que Ih' a determina? 

será talvez! o que e certo é que por fórma nenhuma se justifica em Linz o epitheto 

com que Xavier Marmier gratuitamente a lisengeia. Risonhas, sim, poderemos dizer-lhe· 

as cercamas, mas nunca a cidade em si. 

Entre Linz e Vienna avultam temerosamente· nas margens do Danubio, pelas .. 

sombrias recordações que evocam, as ruínas dos castellos de Aggsteip e Durrenstein. 

Aggstein, celebre outr'ora pelas suas longas luctas e pelas brutaes depreda:ções de

que foi theatro, constitue hoje, mesmÔ arruinado, um dos mais curiosos entre os. 

monumentos feudaes do Danubio. Empoleirado no píncaro de um rochedo comco e 

sobranceiro á graciosa aldeia de Aggsbach, na margem direita do no, - 0 castello 

de Aggstein já não mostra senão insignificantissimos restos das trez soberbissimas 

trincheiras que o defendiam, estrategicamente dispostas na escarpa da fraga. Terror· 

dos viandantes e dos bateleiros que nos seculos xr e xn frequentavam as margens. 

do · Danubio, teve este castello por seu primeiro proprietario um afamado facínora 

conhecido entre os c;oevos pelo sinistro nome de Scl:;Techenwald (Floresta pavorosa), -

senhor feudal com todas 8S manhas de um verdadeiro salteador, que em seus requin

tados habitas de crueld·ade costumava (como remate final de. suas orgias) despenhar 

os prisioneiros por um a[çapão de ferro n'um precipício, a que elle sarcasticamente 

dava a denominação de Rosengarten (Jardim das rosas)! Afinal este monstro ve10 a 

morrer no patibulo; mas Hadmar de Khuenringer e seu irmão Lewtolâo, que vieram 

depois a succeder-lhe no domínio do castello, quasi fizeram lamentar a morte de· 

Schreckenwald , tão horrendamente o excederam ainda em crhnes e crueldades !' 

Justificava- se mais· uma vez o popular proloquio : cc - Atraz de mim virá quem 

bom me fará. )) O proprio Frederico li, duque de Austria, se curvava submisso ante· 

o terror que lhe inspiravam aquelles dois perversos. Debalde o bispo de Passau tentou 

humilhai-os, lançando ·contra elles os anathemas da ex_communhão; debalde procurou 

o duque Frederico reduzil- os, pela força das armas. Dos anathemas da Igreja riam-· 

se ambos; das tropas ducaes consideravam-se a salvo nos seus fortissimos castellos. 
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,de Aggstein e Durrenstein. Afinal so por um estratagema conseguw Frederico 

.apossar- se dos dois facínoras : - um mercador de Vienna, chamado Rudgero, 'e 

1mui valido do pnnc1pe, dirigia-s e. a Ratisbona, e, fretando ahi um barco, voltou 

Tbeben 

-n'elle pelo Danubio abaixo , com uma precwsa carregação de finíssimos estofos, ouro 

·em barra e outros artigos sobremaneira preciosos, taes que tentassem a cubiça de 

Hadmar e de Lewtoldo; as coisas passaram-se como effectivamente Rudgero tinha 

.calculado; ao navegar pelas alturas do castello de Aggstein , foi o barco assaltado 

p~los archeiros dos dois irmãos; estes, engodados na cubiça de tão valiosas merca

.. dorias, foram pessoahp.ente observar a carga do barco; e, emquanto mandavam pelo 

'. 
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setl sequito transportar parte d'ella para 

terra, ficaram sómente os dois de guarda 

ao restante; foi n'este momento que, su

bito sabindo de seu esconderijo trinta 

homens vigorosos, resolutos e perfeita

mente armados, - trinta homens que 

Rudgero adrêde occultára no porão do 

barco, - lhes lan- , 

çaram a ambos as 

mãos e algemados 

os levaram no 

abaixo -até Vienna. 

Vissegmd 

Durreinstein, 

si tua da na margem 

· esquerda do Danu

bio, é uma cidade

sita pequrnissima, que em tempos foi 

fortificada; no monte arido e rochoso, 

que a domina vêem -se ainda os esbo

roados restos do castello em que tam

bem dominaram os ferozes senhores de 

Khuenringer; ahi se diz que fôra encar

cerado o valoroso Ricardo (( Coração

de-Leão )) - depois de aprisionado por 

Leopoldo d'Austria no seu regresso da 

Palestina. Quem subir ao alto do monte, em que assentam as ruinas d·o velho 

castello, descortinará em tod_a e subjacente um panorama nqurss1mo, smuosamente 

sulcado pelas ·azuladas ~guas do· magestoso rio. 
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E todavia, apezar da extensíssima area que os olhos desfructam em-torno, ainda 

Vienna nos fica invisível por detraz qe uma serie de collinas que a sueste nol- a 

encobrem. Para avistar a capital da Austria, preciso e-~vançar um pouco mais e 

(á imitação do intrepido João Sobieski quando em 1683 se preparava para expulsar 

os Turcos) subir ao Leopoldsberg na margem direita do Danubio. D'ahi, sim; d'ahi 

surge-nos encantadora a convidar-nos com toda a :finíssima delicadeza ·do seu . trato 

a opulenta capital dos Cesares, - onde a belleza feminil chega a passar por cmsa 

vulgaríssima. 

Quando o Danubio se espngmça ao nivel de Vienna, desdobra- se em trez 

ramificações que mais abaixo novamente se r eu nem; dos trez braços, porém, o que 
' 

passa por junto da grande _ cidade é o ma1s estreito e o menos navegavel. 

Vienna, que aspira a hombrear com Berlin no que diz respeito a constituir-se 

foco do movimento scientifico, Vienna arrojou-se a disputar 'tambem contra o 

exclusivo monopolio que Paris e Londres se arrogavam das grandes Exposições 

Internacionaes. Em I 87 3 deu Vienna ao mundo o grandioso espectaculo de similhante 

festa, - e as nações acudiram pressurosas ao reclamo da florescente rainha do Danubio 

prestando o seu apow e concurso a esse fraternal convívio das artes e das 

industrias. Por outro lado as sc1enc1as aproveitam tam bem quanto enseJO se lhes 

offerece de affirmarem o interesse que a Austria toma pelos progressos da humanidade. 
/ 

Foi no celebre congresso sanitario, realizado em Vienna em 1874, que Sousa Martins 

- uma das summidades medicas contemporan~as - reivindicou pela sua palavra 

auctorizada e perante uma assembléa de sabias de todas as nacionálidades, reivin

dicou para o nosso pa1z o justo renome que lhe pertence e que os estranhos 

(por ignorantes ~uns, e por de má fé outros) tanta e tanta vez nos querem contestar. 

Sousa Martins! Deixe-me o leitor abrir aqui um parenthesis ao citar este nome. 

Sousa Martins · completa a _par de Curry Cabral e de Rodrigo Boaventura a 

trindade esplendorosa que · assumio o difficilimo encargo de continuar na Escola 

Medica de Lisboa outra celeberrima trindade, que chronologicamente. os precedeu e 

que entre os de seu t~mpo se destacou sobremaneira. Já-agora... consignemos-lhes 

aqui os nomes tambem, que nos estão impacientes os bicos da penna por deixá.l-os 

estampados n'estas pagina.s *como -preito de profunda veneração tributado por obscu

rissimo discípulo a tão respeitaveis mestres : - Thomaz de Carvalho, Arantes Pedroso, 

e Magalhães Coutinho, conslituiram effectivamente no firmamento da sciencia uma 

constellação deslumbrantissima, cujo fascinante fulgor não ha de nunca apagar-se. 

Sousa Martins, que no triumpho obtido perante os delegados ao congresso de 

Vienna alcançou a confirmação · europêa dos altos . creditas que em Portugal desfructava 

já, - Curry Cabral, o professor insigne que em seu applaudidissimo · concurso á 
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cathedra do magisterio pronunciou a ma1s eloquente, a mais brilhante, a ma1s substan

cial, a mais assombrosa lição de que ha noticia nos fastos anatomicos da respectiva 

escola, - e Rodrigo de Boaventura, talento solido e vigoroso, talento fecundo que 

O Danubio ao pé de Drmlwm 

expande em horizontes larguissimos a sua incançavel actividade, robusto pensador 

cujo cerebro não sabe o que é esmorecer nem declinar perante os golpes mais 

crueis da enfermidade, - Sousa Martins, Curry Cabral, e Rodrigo Boaventura, silo 

devéras no esplendor da medicina portugueza os successores .1egitimos de Thomaz 

de Carvalho, de Arantes Pedroso, de Magalhães Coutinho. Entre Magalhães Coutinho 

e Rodrigo de Boaventura ha mesmo por coincidencia singularíssimos pontos de 

similhança : - ambos, de tez pronunciadamente morena, cabellos crespos, olhar 
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negro e scintillante, - ambos accentuadamente caracterizados pela feição typica dos 

organismos meridionaes, -, ambos se encontram hoje luctando com o desconsolador 

estorvo da doença; emquanto Magalh~es Coutinho pz semi-prostrado por esse morbo 

I • 
Entmda do desfiladei1'0 de Kazan 

crudelíssimo que traiçoeiramente fere e fulmina, e paralysa com a instantaneidade 

do fluido electrico, - Rodrigo de Boaventura acha-se melancholicamente enYolto nas 

densas trevas da cegueira, - elle, cujo privilegiadíssimo cerebro tanta luz irradiava 

e tanta luz · continúa ainda a irradiar em-torno de si! 

Deixemos, porém, esta digressão, - que alias tão a proposito nos veiO aqm, 
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- e, depois de nos extasiarmos ante as innumeraveis bellezas de Vienna, prosl

gamos em nossa excursão pelas encantadoras margens do Danubio. 

<< Pelas orelhas do D anubio )) - diria um conhecido litteratiço dos nossos. 

botequins, que uma vez assim o escreveu effectivamente, quando noticiarista de certo 

jornaleco, ao , traduzir (muito a seria, entenda-se!) de uma gazeta hespanhola não· 

Bm·cos de pesca tzwcos no Da.nubio 

nos lembra já que artigo com reterencia á ultima guerra do Oriente, - artigo em 
I 

que o jornalista castelhano tratava das orWas deZ Danubio. 

Entrando··. agora na Hungria propriamente dita, citemos a alcantilada rocha de

Theben, que s~ ergue a prumo no ponto em que ao Danubio junta suas aguas o· 

March. Entre ruínas la nos mostram ainda a celebre cc Torre da Freira J> - assim 

denominada pelo tragico episodio alli decorrido n'outras eras. Apaixonára-se um dos. 

castellões de Theben por uma formosa virgem das circumvizinhanças; o pae da 
' 

requestada oppoz-se ao casamento, e enclausurou a filha n'um mosteiro obrigando-a 

a professar como religiosa. O senhor de Theben, porém, teve artes de ir furtai-a 

ao convento, e recolheu-se com ella ao castello; - mais tarde, atacado ahi por seus. 

inimigos, e não podendo resistir á força dos sitiantes, - quando vio que as portas 

da torre em que se refugiara iam alfim ceder ao embate dos ·hdversarios, elle com 

a sua lindíssima freira tomou a resolução de precipitar-se ao rio, onde ambos mor-· 

reram afogados. 

Tragicamente celebres como as de Theben são tambem, á beira do Danubio, as. 

ruinas de Vissegrad. Ninguem, ao contemplar aquelles escavacados restos do velho 

castello, poderá ajuizar da magnífica e luxuosa residencia que Mathias Corvino, o 

sabio rei da Hungria, alli fundara. Mathias apaixonando-se lcucamente por uma. 
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.camponeza, que v1v1a na margem fronteira, atravessava todas as noites o no em 

trajes de simples cavalleiro e com ella passava horas esquecidas na suave despreoc

·Cupação dos amantes felizes. Tinha, porém, de acabar algum dia aquelle delicioso 

idyllio! uma vez a camponeza veio casualmente a saber que o seu apaixonado ... era 

nem mais, nem menos do que o monarcha em pessoa; ante a desegualdade enorme 

de suas condições respectivas, a infeliz percebeu que havia entre ambos um abysmo 

profundíssimo e calculou que prestes a humilde flor do campo ficaria olvidada; no 

.auge da paixão, a triste acabou por enlouquecer e deitar-se ao rio, onde morreu! 

Depois Buda e Pesth, Buda na margem direita do Danubio e Pesth, a grande 

metropole àos Magyares, na margem opposta, - Buda e Pesth reunidas hoje, a 

ponto de não fazerem mais do que uma cidade unica, offerecem ao visitante o que 

ha de mais opulento na velha monarchia dos Hungaros. Aqui o rio segue durante 

boa parte do seu percurso uma direcção definitivamente norte- sul. Quando, porém, 

Belgrado a capital da heroica e poetica Servia - chega a o:fferecer-lhe a con

fluencia do Save, o Danubio tem ja, desde muito, re-assumido a sua direcção 

para léste. 

· Em frente de Drenkova, - uma aldeiasita fortificada, onde os vapores em sua 

navegação fluvial costumam fazer paragem, - as aguas do Danubio expandem-se 

e alastram-se na serenidade perfeita de um lago. 

Depois, na altura do desfiladeiro de Kazan, as tragas escarpadas, que de um e 

{)utro lado estreitam o leito do rio, contribuem poderosamente para lhe imprimir 

uma feição de selvatica tristeza, a que apenas podem accommodar-se ninhos d'aguia. 

·Começa aqui a secção verdadeiramente inhospita do Danubio. 

Mais adeante surge a famosa cataracta das {c Portas de Ferro )) - assnn cha

madas pelo costume que tinham os Turcos de passar n 'aquelle ponto uma grossa 

.cadeia de ferro~ entre as duas margens do rio (quando em ambas dominava a 

bandeira do Islam) para assim melhor lhe interceptarem a passagem. 

Porfim, galgada a serie de desfiladeiros que atravessa na juncção dos Balkans 

.com os Karpathos, o Danubio passa outra vez a alastrar-se em campinas e prados, 

proporcionando uma natural demarcação entre a Romania e a Bulgaria; mas, como 

-se o elemento turco por alguma fórma contribuísse para lhe desprestigiar as margens, 

.aqui principia tambem para o Danubio na margem meridional uma feição hybrida 

que fortemente esta denunciando o influxo da barbaria mussulmana em todo o seu 

.desgraéioso embrutecimento. 

Apague-se um dia aquelle vergonhoso borrão na carta da Europa, e o Danubio 

.assumira sem duvida tambem n'esta secção derradeira as risonhas e pittorescas con

.dições do seu antecedente trajecto. 
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-- << De barbaro me taxam n'e?te paiz, porque ninguem aqui me entende! » 

exclamava ha dezenove seculos, desterrado entre os Getas o desditoso Ovidio. 

Bm·barus hic ego sum, quia 11011. intelligor illis I 

A Turquia mostrando-se avêssa às conquistas da moderna civilização parece querer 

perpetuar nos mesmos sitias aquellas tradições, ao taxar desdenhosamente de barbaras 

todas as outras nações da Europa ! 

Rni11as 1·omanas do Dann/;io 
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