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URSS, I'NÍA NOVA CIVILIZÂÇÃO, de ANTI-DUHRING, por Frerlerico Engels CÍg 30,00
Sidnev Webb. 2 vols. .,............... Cr$ 120,00 DEZ DIAS OI"IE ABALARAM o M[JN-

INTRODUÇÃO ÀO ESTUDO DO MAR- DO, por Johu Reed ..............,..... Crg 25,00
XISMO, por F. Engels, A. Talfiei- DEMOCRACIÂ DE HOJE E DE AMA-
m9Í-._I._gtrzrlii-"_!:_!99^4_.........:... Cd 30,00 NEÃ, de Edward Bà"." ...............C.S 25,00

Má'Rx. ENGELS' MARxrsMo, por Lé- A RUSSTA .NA pÀz r rq.r. cu,nna, 
- "

nía Marx e Eagels, 2 vo1s. cada um Cr$ 25,!ln
e,5bÉnsÀ Ãcu§a-.., por Marcel \{il- -i'-1:ll !,-!lia*-'-':"'-"""""" cr$ 2s,00

Iard ...,..;...,. ,....'... Cr$ 25,00. TRECHOS ESCOLHIDOS. (Literatüra e
NOÇóES FUNDAMENTAIS DE ECO- 4tte), de llarx' Engels, Lenine ç

Itôúie pôr,trrce. de Luiz Segal, 2 Stalin '............'.i..'.................. cr$ 25,Q
vols. cada um ....................-,...,. Ç.1 ?i,q TRECI{OS ESCOLIiIDOS. (Economia,

Â QUESTÃO AGRARIA. de V. L. I-enia Cr$ 25,m Filosofia e História), por Cailos Marx.
HISTORIA DO SOCIALISÀIOl E DAS 2 vls. Preço de càda volume ....... Crg 25,ür

LUTAS SOCIÂIS! de Max Beer. 2 vls.
cada um ................................ c'r 25,00 *f,:ft .'T..::?.:L::..i.:..1:::.ll !:. cÍr 30,00PRINCIPIOS DE ECONOÀIIA POLÍ-
ttCe' au .Lapidus e OstÍovitianov, 2 À CIIINA LUTA PELA LIBERDADE,
vle. cada um ....,...,.... C$ ?,5,W de Ánna Louise Strmg CrS 25,0

LENIN, SUA VIDA E SUA ÔBRÁ. de A qUESTÃO SOfiÂL E OS CRrSTÃOSD. S. MiÍski .......... Cr$ 25,m
cARLos MAr{x, suA v-rDA e suÂ --!99lgs.i:-t=9i:-1'^t" ro}rs "" cr$ 25'00

õÉn*. a. Max,Bçar (Corno Apêrrrtice. - ]UDEUS SEM DINHEIR0, de Michael
;;^;;;;;"-ã;-o -úprrer-, 

íeite eor Gold ".'"""i""::':":::::::1" cr$ 25'o.
i;";;;;; .'. :..:;:...-1.....L.1.. c'l 25'00 EU FUI uM^§UERRILHEIRo sÉRvlo,

sr-Àiiil á"'r*ii i"a*i* <como Àpêa. , '- de Paul Sebescen '"' cr$ 25'00

dice. A NOVA CONSTITUIÇÃO SO. - - _- -_ EDIçõES pOpULAREs (COMPLETAS) JÃvIÉTICÀ ............... C.l 25,00 - --:,,';;;;

Yat-Sea '....,.......... C$ 25,1J0 EDUCANDO PARA Â MORTE. de Gre-A ORIGÊM DA FAMÍLIA, DÂ PRO- sor Ziemer ..n.'.......... Crg 10,00
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CAUSAS ECONôMICAS DÂ REVOLU- rrrUNóO, de JoEn Reed....,...'........ Co$ 10,m
CÃO RUSSA, de M. N. Pokrowski
gÀ"-+;ã.*'::,)nàto,"sai?tiõ:t ^- ^-,^ "u}'f§1"*I*".*tí.,u Tl,.i-"..liii: crg ,o,rr' IUCBqT de -IvI111 i:r:._.i:...--_..:_...: Cr$ 2s,00 rúNôÀú-sNfit§ oô fr*,üsúó, o. - "

"IüIl§f^-1,""tÂu"tà't&f",i.Á ^^ "irÉii[{ 
S'ít","f,',,.,i*5*{F,ti,

rrela dra. Ester Conus ................ Gr$ 25,@
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nmnlr oor.s lrrJNpoS. meÀórias dc O ABECEDARIO DA NOVA RUSSIA,-A;"" ú;i* §*;; ..:................... ç$so,m de rline (268 pass.).....,'..........'.. c'$ 10,00
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"de Anna Louise N4NIFESTO COMy-lll§I4' de , MIII-

a nÚSÉfe ESMAGARÁ, O JApÃO, por TORICÀ de Riaznov e varios aperdices
Maurice Hindus .....'.....-.........'--',. Cr$ 20,00 que ajudam a interpietâr esse famoso

o SÉcnnoo DÁ RESTSTENCIA RUs- dmrlmentp (304 pags-) .............'.... cr$ 10,00

SA, por Maurice Hindus ...........:.. Çt$ 25{O pAOUENA IIISTORIA,DA REVOLU
SAN'IA, BúSSIÀ por Maurice Hiarlus Crg 30,@ C;ÃO nOf-CffEVIeUE, do proÍ. Leoni-
NÂ RIjSSIA NÃO IIÁ MISTÉR[OS, por - d-a" de Rezende ....... Cr$ 10,00

Edmund Stcvens ,...... CrS 30,00
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cante.bury ..............'.1.:....:...:'. crg ?s,oo :-o-c.t-{I'.-y".:u:lr^*:,P^"" -P-"ã:^-1"
ô CRIS"IÁNISI{O E À NOVÂ OR_ UanterDury. Lomo apencrce, um Íesu-

'DEM SOCIAL NA RÚSSIÂ, pclo -mo da Historia do Pcrtido Cmurtista
ó.-a" a" -CariãUurv. 

tCo"ra ei;"á1"e, {t) a3 pn§§, -Íei!g-qo^r uma comissão

Ã- coxniçÀo od':rt.tnelnc, po, do._cÇ do ?c da URS^S, obra que todo

- flenry George) ...........,.......:..:.:. Cr$ 25,00 militânte deve ler (288 pag§') ':"""' Crf 10'm

írlSSAO EII -IÍOSCOU, por Joseph E. DUAS TATICAS, de V' I. Lenin: Como
Davies .,.....,.................. Cr$-25,00 Introdução e Apêndiee,,diversos'do'

ASIA SOVIÉTICA, de R. Á.. Davies e cumentôs que possibilitam melhor in-

A VERDADE soaRE A RELTGIÃír NA STALIN'_'BIOGRAFIA DO INSTI-RIiSSIA, pelo Patriarca Sergio e outros Cr$ 25,00
o-GÉNio ijÀ -ncVõiÚçÃo pRor,E- TUTO.À'I.E.L. DE MOSCOU E OUTROS

T.{RIÀ, biôgraÍia de Lenine, orgsnr. . .::,. AUTORES
zad.a pclo Institrto :\I. E. L.. de
Má""or' ...........:......:1.-:...:::...::. crg 2s,00 QUE FAZER ? - de V' I'.-Lenin
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DO tsRASIL

Um sistema que supera
o método antigo

do ensino 'de geografia
§r. Patrício Rodrigues Galdeano,
grande atacadista de cereais no

.Rio e em §. Paulo

Dentro de poucos dias, estudantes,- pro{essores, comerciantes e industriais, diretores de es-

tabelecimentos de eusino, assim como todos os que se interessam sôbre gualquer aspccto da nos-

sa geogralia e história - poderão cohtar com um novo e eficiente sistema de ensino daquela ma-

téria, com o Novíssimo Mapa Indicador do Brasil, feito de conÍormidade êom a nova divisão ter-
ritorial do Brasil, Íixada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos termos da Lei
n.o 3rr, de z de março de 1938.

Sôbre o referido trabalho, que é o mais atualizado e completo que existe, assim se exprime

o Dr. OTTO BENDIX, cartógrafo-cheÍe do Iústituto Geográfico e Geológico do Estado de

"Há muito tempo dedico-me ao estudo de mapas. .Posso alirmar que o sistema
a ser divulgado merece as melhores atenções dos estudiosos do assunto, quer sejamr

, <liscípulos ou professores, quer, apenas, curiosos".

Trazendo as l1ovâs rlenominações das cidades e municípios do. Brasil e as divisões dos no-
vos territórios, ô Mapa Indicador do Brasil será um prestimoso auxiliar de todos quantos neces-

sitem de uma rápida e segura informação histórica ou geográÍica

No seu inquérito sôbre a utilidade e eficiência do referido trabalho, a nossa reportagen
ouviu, também, a opinião de muitos técnicos especializados no âssunto, que the Íizeram lisonjei-
ras reÍerências, e, entre inúmeros 

.comerciantes 
e industriais, o Sr. Patrício Rodrigues Galdeanô",

que teve estas paiavras:

MAPA INDICADCR

" Como comerciante, sinto a dilicutdade enorme qr. 
" 

todo. nfo.-
menta, quando recebemos cartas de cidades rujos nomes. não existem nos.

guias c mapas; por isso é com entusiasmo quc afirmo: o Mapa Indicador
do Brasil 'r'eio preencher uma lacuna de que o comércio se ressentia de

há muito"

".:-



A DETESA ACll§A U I I

Muita gente houve que se acovardou ante o recrudescimento do fascisnro no

rhundo. Os comUnistas, pgrém, o enfrentaram com tal coragem' determinação e inte'
ligência, que o venceram.

Em A DEFESA ACUSA..., de lttarcel Willard,. encontram=se as masi belas,
emocionante§ e vividas páginas, descrevendo o heroismo con§ciente dos 'conmnistas
arrastados às bairas dos iriÚunais fascistas e burguêses, com o corpo alquebrado pelos

§uplícios infames e sádicos de seus algozês, mas com o espirito forte, invencivel, ilu=

minado pela chama imperecivel da mais empolgante convicção política, da justiça da
causa defendida.

' Os mais célebres processos contra os comunistas e a f,orma extraordinàriamente
heróica porque se comportaraÀ enr face de juizes par'ciais e indigrros, encontrãm-§e
ern A DÉFÉSA ACUSÃ..., como exemplo a orientar quantos paftkipam do nrovimen=
to proletário de libertação

Enterrado em lúgubre masmorra, sofrendo os mais atrozes suplícios, sabe o co=

munista .que. não estâ só e à mercê.dos seus inimigos, porque a seu lado, agitando=se
e clamando,'estão sempre os seus camaradas pelo rnundo afora a reclamar JUSTIÇA !

Marcel Willard aproveita como matéria central da obra .o famoso processo de
Leipzi! contra Dmitrov (o incêndio do Reichstag), mês, para situar melhor o trabalho,
que e empolgante,Íaz um estudo histórico do assunto desde o processo Babeuf (tZg6'),
d-epois Blanqli, Marx, os cartistas ingleses, a Primeira International, a Comuna de
París, Ferré, Louise Michel, Jules Guesde, Liebknecht, Bebel, Rosa de Luxemburgo'
Marti, §rantz (laus, Schultz, Edgar André, Matias Raftosi, Ana Pauker' Itsifuava, etc.,
atê os Írossos próprios heróis - PRESTES, GHIOLDI e BERCER - QUê, embora
não brasileiros os dois últimos; pelo tanto que lutaram e sofreram entre nós, como §ol=
dados da humanidade, inspiraram os espíritos bem formados a mais profunda admira=

ção"e o mais justo. recorúecimento.

A DEFESA ACUSA... é um livro épico, que nenhum comunista pode desco=
nhecer sem prejudicar sua formação moral e sua firmeza de convicções.

NAS LIYRARIAS'- Çr$ z5,oo PELO REEMBOLSO - Cr$ 16,oo

A ALMA DA 5.' COLUMA É O INTEGRALISMO

Editorial CALVINO Limitada

Av. 28 de Setembro, Í74 - Rio de Janeiro



EMILE ZOLA

Tradução de

llustrações de

BANDEIRA. DUARTE

ozoN

EDIÇÕES ESTRELA VERMELHA

eorçÕrs ESTRELA LIMITADA
Avenidc Aparicio Borges, 907 - S. í.OO3

RIO DE JANEIRO

I



ÂDM,TNTSTRAÇÃO

Diretar

Sylvia de Leon Chalreo

Cerente

Durval Alrarcz Serra

Redator-Ckale

f)iàs da Costa,

5 ecretarte

Maura de Sena Pereira

REDÀÇÃO

Rua do Rosário- n." 139. 1.o and.

-Sala3-Tel.:23--q159
i.
Hro rle lâÍ1errí)

ENDEREÇO

Caixa Postal 2013

Telegrama ELP

Rio de Janeiro

OFICINA
Í Vida Turfista"

Rua Sacadura Cabral, 183

Rio de Janeiro

PREÇO

Cr$ 2,00

Número atrazada: Cr$ 3,00

A colaboração remetida sem

soÍicitação não implica em qual-

quer compromisso de devolução

de originais

. 
A redação não se responsabi-

liza pelos conceitos emitidos em

artigos assinados.

Esta revista está devidamente

registada no D.N.L

NEVISTA DE LETRAS, ARTES, E CIÊNCIAS

SUMA.RIO

ALGUMA COISA HÁ... .

ROMAIN. ROLTAND

FRANÇA E LTBERDADE .':..-...

PASTORAI- :..--.. ':"""""'
o poEMA QUE EU NÃO ESCREVI .."..1.......'
ANIVERSÁRIO DA MORTE DE PAVLOV

ARTE CONTEMPORÂNEÀ .. .........
OS PO\4BOS DO PFSUENO PAULO

DANSA PARA TÔDAS AS CLASSES .....

GÂBRTELA MISTRAL .. .. . .. ... .... r r j............,-.

CARLOS,SCLIAR .. ...: .:-..........
O 'IRABÂLHO DE DOIS CIENTISTAS "...

A B C DE DEFESA POLÍT.ICA

MOVIMENTOS REVOLUCIONÁRIOS .. ...... . ...

PARA UXI MALOGRADO REVOLUCIONÁRIO
EUROPEU .. ..

O-s OPERÁRIOS ESCREVEI,I ..

BOLIVÁR, O LIBERTADOR .....:."
PÀLÀVRAS QUE SOFRE},[

I,IESSrÁNICO .. ...:.......,........
HOSPITAL BENEFICENTE DOS GRÁFICOS ......
NO I,{UNDO DA ESCULTURA .

IIAPA INDICADOR DO BRÀSIL

TEATRO .r.....

1I

t7

13

t4

17

1B

19

.2Ü
",?

?!

lo

2S

INVESTIDA . .: .. .; 30

' 2, ir:i
PERDON Y -4144 .r/'

J.) .,:

i5

I
38

39 .i.

4n

4i .:l

4? .;.

+.)

44 .i

46

47
i

48

ü'

F]
I



0 mrgrrB[] DtB

mnB[fr BrfrBm
Xilonr"rulur.

Traéação de

de RENEFER
DIAS DA COSrÁ

MARGUER.ITE AUDOUX

*

Na mesma coleção

MARIA CLARA

O Pai Perdiz -

- Marguerite Audoux

Charles-Louis Philippe

PEDIDOS PELO

RtrtrMBoíSo POSTAL

EDIÇÕES

AV. APARICIO BORGES
207, s.1,003

Eorc: 42-5071 - Rio de Janeiro

LIMITADA
&g
ESTRELA



!

AL0ljtylA c0lsA }lA" r r

- - 
uT teleg'ania cle Londres informo u, há, tempos, sôbre a con-ferência realizada tá, pelo sr. A-lfred É;i"g,;;;.;;il;;"'J;;:

manidade não estava á artura de. se adaptar aos modernos in_ventos e progressos.
"o er'o fundamentar foi pôr nas mãos do homem o coman-

{g 9q natureza, antes do homem aprender _ ,rnãr'.à;;r;;;;ildirigir a si próprio". -'r-- v uqv!

citou o sr- Alfred Ewing os traços descobertos de eerta es-pécie de sêres superiorer, - .$é.i"ãJti"tr;"r"*" possuia meiosde combate aperfeiçoadoÁ .* ô*..rro.
Não sei se o ilustre conferencista ainda vive. Tarvez tenha \

lido um1 das vítimas dos raides uo".ár- ã"g-rüãa..;;"BJi;para matar os ingrêses em geral. se "aíii"r.1u, que pensarádas consequências da bomba"atômicà? xr".ã^r, *.ios de com_bate chegaram a ramanha p.4iça" i't õrã'irüJ a*progresso !' 
ora, sem dúvicla, os americanos formam uma espécie de sêressuperiores apenas com as exceçõ_es dos isorac-iúlstas, dos capita_listas .de mais, q dol que, em tôdu. ;;;-;ilãs, não prestammeSmoparanada.Irã-odesaparêceros,*.'i.,.,tÁ?
Ou o sr.. Alfred {ying se equivocou e inverteu o seu pensa_mento ? Têrn acontecido .ã.o.- semerhante;; àil Lond*es e fórade Londres. Até aqui. por .*ô*pro' ;É;* fu;iilü;;h1sionais e amato'es que andam escievendõ ,rra"pr"u os outros, -o que dizem, náo é o que queriam aizer. . . ã'l;r{;;.nte o contrá_rio... Etes são contia a opressão g a f;";;-ããjin..ara.. por, isso atacam os que lutam pàu tin."dade e .ornrà"tâ* a1 opressão.Eles se cohvenceram que ferhncem à Uniáo õámàcratica Nacio-nal' E fazem o Qup póa.. pá*, separar os bras,eiros democra-

lur,. Principatmente, eles afirmu*lrÇ';;.r'Jrpir"rrram o Es-tado Novo, e estão ajudando a cons-trução O. u^À outro Estadocom o mesmo adjetirro para atrapalhar... f,rr.i.tà. in.o-".'ililtes. . .

Há equívoco aí. Hápensamento invertido. ou; então, há coi-sa 1rior...

ALVARO MOREYR A
II

.E.S-FERA
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O ÚLTIMO F]SCBTTO DE ROMAIN ROLLAND

Os vinte anos que Íizeram a ponte entre uma e outra guerra viram o <les-

moronamento 'rnoral da alma francesa. A vaidade amargamente reconhecida das gran-
des esperanças,. fundadas sôbre milhares de sacrifícios ; o desencantarnento clos
grandes ídolos, explorados pelos políticos; uma atmosfera de facilidade gozadora
e de indiferença egoista haviam roído as bases cla energia francesa. Em uma Eu-
ropa, semelhante a uma fonte ardente onde se {orjavam os destinos exaltados das
nações novas ou renovadas, clelirante de orgulho e dé ambição. a queda da F'rança
estava cle antemão inscli,ta. Aos olhos daqueles que haviam,conservado sua luci-
dez, era um pesadelo espantoso c1ue, dia a dia, bloqueava o céu. A questão não
era mais tafastá-io: tôda a questão estava pm saber conlo ã aima- {rancesa o su-
portaria. Prova trágica 

- 
que se arriscar,a a ser mortal . E que quase o foi, aôs

olhos do mundo aterrado.
Já não era tanto o desabanrento material. uras sirn o abarrdono. a aceitaqão

do clesastre pelas almas - essa multidão de almas traídas por aclueies aos,rluais
se haviam' confiado. A abdicação pareceu con-rpleta - sem precedente, em,. tôd4
a história francesa.. .

E, foi então que o milagre se realizou. Do fundo clo abismo. jorrou o clarào
da fé na F'rança e,com êle, a flama sagrada cla indestrutível esperança. Saltarprn
de toclos os meios, de todos os partidos, de tôclas as ,classes sociais. E foi parti-
cularmente conrovente na juvegtude intelecual .

O sacrifício da vida pareceria dever ser tanto mais pengso a realizar, quanto
se achava no pórtico da existência independente d prestes a colher os mais doces
frtttos Era, portanto, a hora em que o sacrifício se cumpre mais generosamente,
em pleno entusiasm,o da jovem paixão que queima - para se clar e para receber.
D tanto rnais ela recebe, tanto mais «lá...

Que beleza pura, simples e ardente nesses atos de renúncia, que são as car-
tas de adeus às famílias de tantos dêsses jovens condenados ! Bem além de seu
círculo intinro. elas vão para a França eteina, que reivirrdica esses moços lrrríris,
como seu lesouro.

lJns são os crentes ; os outros. os uâo crentes. Ou melhor : uns acreditam que
crêm e outros acreditam que não crêm. Mas a veçdacle é que torlos crêm, nas
grandes fôrças eternas e participam de sua escalada. E eis o que outras épocas,
apaziguadas, mas enfraquecidas; não conheceram nunca: a certeza do avante irre-
sistível, nascido do contacto direto ,pelo sofrimento voluntário. consentindo, com
os grandes destinos da Pátria. Esta Pátria - nossa Pátría - cuja missão, num
111undo que tenta sempre cair na passividade, é a de defender e a de encarnar a

. Liberdade. Cada um dêsses jovens mortos afirmou a vida e a vitória da França
e r]a Liberdade.

Eu proponl'ro que uma estrêla, levando o norle dêsses heróis e dêsses n.rár-
tires, seja ajustada ao ARCO DO TRIUI{FO. tr que esses nomes não sejani li-
mitádos a uma élite. Seleciona com justiça a nnesse dos sacrificados !

(Traduzido de "Pages Frauçaises" e "Les Norrvelles Litteraires". d..5 cle
abril de 1945).

I.çFERA



PASTORAL
LIA CORRÊA DUTRA

0 rso1 ficou para lraz quando

o homem começou a descer a la-
deira, cspichando ante seus pas-

sos uma estreita sombra compri-
da, qrre parccia puxá-lo na cami-
nhada. Caminhada lenta, hesitan.
te, cautelosa, corn Ilgeiras para-

.das, arrpncadas tímidas, arrastar
de pés. O corpo rrleio curvado,
parecendo querer diminuir. A
sombra, não; era nítida, reth,

ouito longa-.e escorria sem inter-
rupções, como uma água escura
rclando o morro, E chegou an-
tes do homem à presença de Seu

Juca, acachapou-se a seus pés,

feito um dos bichos do curral.
O sol da manhã tinha tomado

conta do morro inteiro,. estende-

ra-se lusfroso cm cima do telha-
do, e ia agora se apoderando da
parede fronteira da casa, do jar-
dim, do terreiro, do corador de

faupas, do curral. Só no pomar
é que não entrara ainda, retida
pela ramaria das jaboticabeiras.
No ar subia uma poeira ruiva e.

fina, vinda da t'erra vermelha e do
cempo queimado para 0 novo
pasto.

Seu Juca vira o homem des-
cendo o morro. Era cclmo se

não tiveesse visto. Continuzrva
atento, examinando ( bezerrinho
recémnascido. O Íilho de .X,{a-

ravillra tinha entre os chifres:
.mesma mancha negra do' touro;
era a cria mais bonita do .ano.
Seus olhos eram.como duas bo-
las de vidro translúcido chcias de
óleo escuro. Passava no {oci-
nho únrido a língua dura e côr de
rosa. Dura e cor de rosa, a lín_
gua de Maravilha alisava sem
cansar o pêlo do bezerrinho. Al-
to, déhil. trênrulo, com as quatro
pernas finas muito abertas, o Íi_
lhot'e se encostava nela e mugia 

.

de vez em quando, sacudido por

1'4 
/

sua rude carícia. A vaca tambem
mugia: longe, no pasto, as com-
panheiras ihe respondiam, e ela
então levantava um pouco a ca-
beça, perdia o olhar na distância,
como se procurasse descobrir de

onde vinha o som daqueles ber-
ros. A esse ruido se àisturava o
das latas de leite que o negro Ma-
nuel empilhava num cânto, e as

pancadinhas. sêcas da mão do fa-
zendeiro no lombo dos animais.

O homem que descerá o morro
tirara o chapéu, forcia-o entre os

iledos. Tossiu"de 1eve, ârranhou
um pé no outro. Tossiu de novo-

Seu Juca, de mão espalmada,

a{agava ora e vaca ora o be-

zerfo,

- " Seu Juca. . ."'
Bonito, o filho dc Maravilha.

Quç nome lhe daria ? A filha es-

tavâ em São Paulo. Peria. Ela
é que sabia arranjar nomqS bo-
nitos para os animais, homes di-
ficeis, tirados de livros. Como
era mesmo o nome que tinira oôs-
to na novi'lha branca? " Desdê-
rnona". Era isso. Os caboclos
estúpidos depressa tinham trans-
formado aquilo em " Demonha"...
" Demônia". . . bem que a novi-
lha, falsa e arisca, merecia a cor-
reção.

- " Seu Juca..."'
E se pusesse " Corisco" ? Era

bonito; era facil- N[as não havia
Íazenda nos arredores que não ti-
vesse o seu boi de carro com o no-
me d.e Corisco. O touio <ie Agua
Branca também era " Corisco".
Diriam que tinha imitado o com-
padre .Coisa mais original. "Es-
trelado"' ? Não. \fuito comum
tambem. Apesar de que, aquela
estrela na testa...

- "Seu Juca..."
Não. "Estrelado" não. A fi-

lha, se estivesse na fazenda, iâ

teria sugerido um n'ome apropria'
do. Lembrava-se dos nomes quq
pusera em outras crias: Lúci-
Íer, Rigoleto, ,Otelo, Moerninha,
T ancelote, Capitú, Guaraní, Ban-
deirante, Gioconda...

- "Seu Juca..." - A voz
tremia, vinha.rouca, enrolada ern

pigarro, em fumo de rolo, em
respeito, em angústia.

Seu Juca levantou os olhos, fir-
mou-os no homem. Moiador na
fazenda, do outro lado do morrq
numa casa de páu a pique e barro
sêco, com um roçado, um milha-
ral; seu. meieiro. Àquela hora,
deveria estar no cafezal. Se es-
tãva ali, é porque queria algu.ma
coisa. 'Enquanto isso, o serviço
parado.

Tinha a cabeça cheia de no-
mes de bois e de vacas. Não
conseguiu lembrar-se do nome
daquele homem. Mas sabia benr
guem era. Trabalhador. Calado,-

. Com .uma Íilhârada que puluÍa-
va em volta da choça, mas, suja,
descalça, ile cabelos arrepiados,
queimados de sol, duros e ama-
relos como palha de miiho. Os
três mais velhos já o âjrdavart
no roçado. Os meíores eram
como bacorinhos, chapinando na
Iama o dia inteíro."A mulher ti-
nha sempre um no colo, outro ne
barriga; um enchendo-lhe as en-
tranhas, outro esvaziandolhe os.
peitos. Mulher alta e encardida,
com os pés chcios de nós, as.
pernas azulatlas de varizcs e, ao
contrário do nrarido, que era si-
zudo, sempre num riso aherto,
sem dentes.

Esquecera-lhes o nome. Mas sa-
bia bem quem eram.

- " Seu Juca..."

- " Diga logo o que quer, ho-
mem de Deus"-
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Tirrha custãdo tanto a ser aten- ,

dido, -a .chaníar a atenção que
'âgora era mais dificil faiar. Di-
Íicil falar, dificil pedir. IJma coi-
§a grossa na gargaltta, tapando a

voz. À{as a vaca mugiu de novo.

e aqucle ttezerro iembrou-1he ou-
tros gritcrs. Critos da nrulher,

rlentro de casa.

- " Seu Juca... Não vê, Seu

Jvca..."
Já seLr Juuca abaixara os olhos

.novamenteJ vigiava os passos trê_
nrulos do hezcrro. O tlanadinho
ia. <Ie novo Dara es têtãs da vaca,
reconreçava a chupar com soÍre-
Silidão. Nascera com apetite, o
guloso. Chamou o empregado:
" Manoel, vai ser prcciso amanhã
mcsmô apartar esse moleque,'. --
" Moloqrre" ? _E por que não ,,Mo-

leque" r O nome tinha saido ex-
pontaneamente. Pareceu-lhe bem

' achado. Podia não ser cle livro,
Ínas tinha grâça, ficava bem no
bezerro. Ou talvez dão ficasse?
Se fosse preto... Mas não era,
Alvo, só com aqueia mancha ne-
gra cnLre os olhos. Guartlaria o
nôme para outra cria. Talvez
" Inrliana" desse uma cria tão ne-
gra <luanto ela mesma, e então
*l(oleque" the caberia melhor.

- " Não vê, seu Juca que a
mulher está passando ma1...,,

Aquela estrela na testa. O no-
me de ,uma estrela. Isso sim.
Mas seria capaz tle se lembrar <io

_nome das estrelasi Soubera-o
alguma vcz? Vésper. Era e estre_
1a da tardc. Até versos conhecia
€ni que se ,ialava ern Vésper. Até
uma canção. A fa'lecicÍa costuma_
va cantar uma coisa mais ou me_
los assim:

" A noite desce

Vésperdcsporrla...,'
E havia alusões a sinos, a Ave-

Maria,- a camponeses rezando.
Sorriu. Bonito, sim senhor, Nem
a filha arranjaria melhor.

" Manoel, e se a geflte pusesse
aele o nome de Vésper?,, 

- e
flegro largou os baldes <te leite,
aproximou-se, arfeganhando o ri-

E depois, tírnido, arriscou a per-
ggnta:' "Quer {izer o que, Seu
Juca I '

A estrela.da tarde".

- "Anh... Pensei que fosse
aquele bicho que pareõe ábe-
lha..."

.Negro burr1. Confundiu com
vêspa. E os outros, na certa, con-
fundiriam tambem. Olhou para o
outro homem, que coutinuava imo-
vel diant'e dcle, a sombra de am-
bos misturada no chão, como se

Íossem uma só pessoa e não o
dono da Íazenda e seu meieiro,
Distante§. Distantes. perguntou 

:

- "Não é bonito?"

çx..." 
- -{proveitou a deixa,

continuou a expôr seu caso: _
"Não vê o senhor, seu _luca, que
a mulher está passando mal . . .

\7ai ter menino..."
Se lhe iam trocar o nome, antes

arranjar outro. Mas qual? er.
Íalta lhe Íazia a Íilha nessas,oca
siões ! Tão agil na escolha, tão
imaginosa, tão íntima dos liyrôs.
Estant'es cheias na sala e no quar_
to, Centenas deles, romances c
poesias. Quando estava €m casa,
era o dia inteiro agarrada com um
iivro. -._ " Menina, isso tambem
é exagero... fsso dá cabo de
seus olhos, menina! Deixe
êsse livro, vâ lá, para Íora, v*
apanhar unr pouco de sol!,'_ E
ela, como se nem tivesie ouvido,
continuava a leitura. pena que
Pouco parasse na [azenda.
"Aqui não se vive, papai; ve-
geta-se". E ao menor prefextb,
partia para o Rio, em cara da ma_
drinha, para São paulo, em casa
dos tios. . E,por 1á se ficava, rne_
ses e meses, gastando em cinemas
e festAs a moci<lade sadia. Já po-
dia esfar casada, assehtar a ca-be_

Ça, ter um filho. Seria um bom
netb, engatinhando na varanda,
depois correndo entre oS bezer_
ros, no curral, trepando nas .iabo_
ticabeiras negras. pesadas de fru-
ta madura, que apodrecia atôa,
er:chendo o ar de um cheiro ácidq

sem rrunca tcr adoçado unra boca
d: criança. ..Seria bom ter um

.neto.

- " Vai ter menino, Seu Ju-
ca. .. Não passa de l..oje. Está so-

flendo iluitb. Das outras vezes' 
rrão Íoi assim, não senhor. .Nunca

vi aquela criatura gritar para fôr
os filhos no mundo, seu Juca, mas
hoje, seu Juca, mai comparando,
patecc até que estão qrreimando

ela viva... A gcnte ouve os gritos
de longe".

" Maravilha" algumas horas an-
tes enchera a madrugada de seus

berros. Com as triãos pretas e há-
beis Manuel ajudara-a a pôr o be.
zerro no mundo. Tinha soltado
uns berros tão dolqrosos que seu

Juca acordara fôra para o curral,
e, ch'eio de pena, Ihe faiara com
r,oz macia: - "fsso acàba jâ,
Máravilha... Vai parar de doer,
Maravill'ra... O bezerro já vem
aí: isso passa..." e batera-lhe de
levg a mão pelos flancos enormes,
que se contraiam de dor, torna-
vam a dilatar-se, apertavam-se de

novo. Pena do sofrimento do ani-
mâl tão manso, que o olhava com 

.

olhos quase humanos, liquidos,
numa humildade de cortar o co-
ração. .. Medo de perder a vaca
na pua primeira cria, de perder o
bezerro, já vendido por antecipa-

ção, no lote que entregaria dentto
de dois meses. prejuizo grande.

X,{aravilira berrando, berrando..
Isso, algumas horas antes. E no
entanto. agora ali estava, rija,
Iambendo o bezerrinho com a Íle_

xivel lingua m.olhat{a. A Natu-
Íeza era boa; ajudava as fêmeas
no seu trabalho de dar a vida.

..- "Vocês não param de ter
Íilho? Mal se agueàam, e é rÍr
filho por ano. ..', O homem sor_

riu embaraçado, vermelho de ver-
gonha. 

- ', Deus manda, Seu

Juca. . . "
--- "Ore Deus nada,, homem.

Deixa Deus sossegado. Vocês
deviam t'er juizo, e nâo têm...
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Um homem iá velho, uma mulher

quc não é criança..."

O calor da vergonha avcrme-

thava a Peie escura, grossa, racha-

da como um couro rnal curtido do

rosto do homcm' Não eram con-

versas, e dcsaProvava Scu Juca'

Solene, de olhos baixos, esfregan-

r1o um pé no outro, rcPetiu, numa

riignitlactc teimosa: - "Deus

,manda, Seu Juca..." - 
Mas de-

Ílressâ se lembrou de que o outr'r

era o patrão, e calou-sê, embatu-

carlo,

Continuou a esfregar urn Pé no

oütro. A sola dos Pés cra dura

como ô casco de uIna vaca' Gte-

tarla, quase negà, recoberta de

.unra camarla espessa de iama sê-

ca. Esfrcgava-se na Parte nua das

pernas, aparecendo sotr a bainha

arregaçada das caIças, rleixanda

riscos esbrânquiçados' Aquelas

- solas tinham Palmilhado todos os

pontos da Íazenda; tinham subido

e descido a ladeira vermelha do

morro, alnassado o caPim tenro

rlos pastos, afundado na imundi-

cie do chiqueiro, ira lama Pastosa

rlos atolciros. Tão duras, torna-

ram-sc inse-nsiveis às Pedras' às

picadas de bichos, aos esPinhos'

O dedo grande de câda Pé arre-

bitava-se, distanciado dos outros'

Seu Juca lembrou-se de tê-1os vis-

to enganchados no'cabo da enxa-

da, em baixo, Perto da lâmina;

lembrava-se de têlos visto {azen-

do Íorça na Pá, Para enterrá-la

mais {untlo na terra. 'Acudiu-ihe
de repente urna cena muito lon-

gínqua, Perdida no Passado' A

Íilha, pequenina, com quatro ou

cinco anos, Perguirtara-1he uma

ver, entreabrindo as mãozinhas,
'.Íitando-as c o m interesse:

" Quem fez os dedos de nossas

mãos, PaPai ? Foi Deus" '

- " E para que é que Deus fez

os <ledos?" ExPlicaram-lhe a ser-

ventia:, para tocar os objetos,

parâ escrever, para segurar... E

a menina, com os olhos Pensati'

vos depois de uma Pãusa Pergun-

tara: - " Então Parâ que Íoi que

Deus criou os dedos dos Pês? Não

t6

serverlr para nada..." - Achara

graça na obscrvação da criança;

realment'e, não Pareciam servir

para nada. Entretanto, naquelc

homern, nôs outros homens que

capinavam seus roçados, tinham a

sua utilidade, como se tudo neles

servisse para o trabalho de cada

dia. Gostaria que a filha estives-

se a seu lado, olhando aqtteles Pés

dis [ormes .

- " Você não devia estãr tra'

balhando? Que veio fazer aqui?"

- " Não vê, seu Juca, que a

mrrlher está tendo menino. Pas-

sando muito mal. Então fiquei

com ela, e,vim pedir se o senhor

podia, seu Juca, me adiantar dois

miirezinhos para cornprar uma

qualquer coisa para aliviar ela,

Seu Juca.. . Um remédio, um chá-

zinho.. ."

- " Você não devia 'estar tra-

balhar.rdo ?'r

- " Devia, seu Juca, mas não

vê. Seu Juca..."

- " Você devia estar traba-

lhando... Vá Para seu trabalho,

Íapaz, gue a colheitã iâ estâ atra'

zada. Quando voltar Para casa,

há de encontrar a mulhei boa e o

filho trerrando".

- "Seu Juca".' Não vê, Seu

Juca... O senhor não Podia me

adiantar os dois mil reizinhos?"

- 
" Não tenho".

- " Mas, Seu Juca. ' . Dois
' mil reizinhos... Para um caso de

precisão ?"

- " Náo tenho".

- " Seu Juca... Seu Juca. "
Só riois mil réis, Seu Juca!"

- "Não tenho, já disse".

O negro contemPlava a cena,

arfando, de olhos muito aberfos.

Seu Juca, de costas Para o ho-

mem, dava tapinhas comPassadas

nás ancas enormes de Maravilha.

A vaca levantou a cabeça, deitou

os olhos tristes para a distancia,

soltou um mugido longo, doloro-

so. O bezerrinho, trêmulo' che'

gando-se a ela, levantou tambem

a cabeça, e mugiu duas ou três

vezes, como se estivesse ensaian-

do, com as orelhas atentas âo som

"l

da própria voz. O homem abai-

xava o Íosto, o "queiio Pontudo,

coberto de um Pêlo ralo, enÍiado

no lenço <1o Pescoço, o chaPéu ro-

dando dePressa €ntre os dedos

aÍlitos. Insistiu ainda, mais baixo'

a voz mais enrolada em Pigarro

e vergonha: - " Só dois mil rei-

zinhos, Scu Juca... Seu Juca"'"

- 
"Não renho".

O 'homem vir'ou as costas, co-

meçou a afastar-se, em direção ap

morro. F-ez uma Pausa ráPida,

oihou para trás, bal'buciou: '-
" Então. . . desculPe" .

tinúou a caminhar. Seu Juca deu

um tapa mais fortc no lombo de

Maravilha, outro nas ancas es-

treitas do bezêrrinho. Bonito

bezerrinho. A cria mai§ bonita

do ano. Ia ser igual ao touro; .té
a estrela na testa era a mesma.

Pena que o tivesse vendido no Io-

te a ser entregue dentro de dois

meses. E se o conservasse? Pro-

curaria outro na vizinhança, Pa- ,

ra mandar ao comprador. Náo

importava. Era gado Para corte,

qualquer um servia. E {icaria com

o filho de Maravilha, Para substi-

tuir o touro na reProdução' Mas

que nomc daria ao belerro? ljssa

diÍiculdade em achar o nolne o

'aborrecia. Por que não estava a

Íilha a seu lado? O bezerrinho

mugiu outra vez. Urn berro ain-

da debil, hesitante. Voz de te-

nor, pensou Seu Juca, sorrindo
" Tenor"... E por que náo

" Tenor" ? Achou o nome muito

bom, original. " Tenor". Era

isso. Olhou Para o negro' Pare

the comunicar a escolha. O ne-

gro oíh"u" Íirme Para e1e com

uma interrogação nos oihos, um

ar de espanto e de dúvida; quem

sabe se náo'havia tambem um

pouco de reprovação nos olhos do

negro? Negro atrevido... Mas

expiicou: - " Você se admirou de

eu dizer que-não tinha os dois

. mil réis, Manoel?" - O negro

riu, encabulado, es,fregando a mão

no rosto. Concordou: - "Foi
mesmo seu Juca". - " Não são
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às.'dois mil réis qué me Íazem

Íalta, Manoel.., E' o homém. Ele

que vá trabalhar. Já estâ Passan-

do o tempo da colheita' Tudo

atrasado. Falta de braços. Se

desse os dois mil reis, ia Para

casa, {icava com a mulher' Co-

nheço essa gcnÍe muito bem. Não

dei, e ele vai Para o trabalho. ""
Entãtr, contente dc ter encontra-

do um nome Para o bezerro, vi-

rou-se, e chamou o homem que

já ia longe: .- "Eh, raPaz! Ra-

paz, esperâ ait!' - O outro Pa-

rou, virou-se €m sua direção' -
"Vá trabalhaÍ, raPaz, e hoje'à
noite vcnha cá buscar seus dois

mil réis". - A voz veio i1e 1on-

ge: "Obrigado, Seu Juca' Deus

the pague, Seu Juca".
Perdera a vontade de dizer ao

negro o nome do bezerro. Aque-

le negro burro nem sahia o que

queria dizêr Tenor. l\{as na car-

ta que escreveria à Íi1ha, aquela

troite, mandaria contar a sua es-

co1ha.

O honrem subia a ladeira ver-

melha do morro. E dessa vez, e1e

é quem ia na frente ,a sombra

acompanhando-o conlo um cachor-

ro manso.

Ouviu os berros que atravessa-

Yam o ar. Sobressaltou-se, apres.-

sou os passos. Mas não. Não era

a mülher. Seus gritos de quei-

mada-viva cram diferentes; nenl

teria mais Íorças'para gritar as-

sim.. Eram os mugidos dc tr'Iara-

vilha e do bezerro, no curral.

$o longe, viu sua casa, tlo ou-

tro lado do mcrro, metida -nunra
cncostai pouco ntaior do que os

{ormigueiros de saúr'a que sc mul-

tiplicavam a seus olhos. Tudo

quieto, parado. Nenhum rÍilho

correrdo pela red<-rndeza. Olhou

um pouco para a casâ, rnas não

virou naquela direção. Tomou o

lado do campo, 1á onde o sol,

baterulo em cheio, tirou de rePen-
' te Íagulhas da !âmina erguida

<1e uma Íoice.

0 P00[tln 0u0

Eu poderia escrever, hoje, um poema tumultuoso:

cheio dos meus sentidos, dos meus cntusiasmos,

rescendendo v raizes e musgos,

lembrando resinas e brotos,

águas de rio e brilhos de sol.

Nlas quando eu voltava, hoje, para casa,

depois <1e um banho bugre

à beira das pedras e das areias possuidas pelo sol da manhã,

trazendo bagas do rio a brilhar nos anéis dos. catrelos,

descalça como outrora vovó cunhã;

quando eu voltava,

l)ronta Para escreYer meu Poema

aodia,àtardeeàvida,
encontrei aqueie rebento mirrarlo da raça dos

Aquela pequ€na criat'ura humana,

sem beleza e sem amor, apagatla e faminta.

No meu. poema de hoje, correria decerto

a mais viva alegria de viver,

animal e psíquica.

Mas encontrei, no caminho, a Írzqueza, a miseria e a dor'

Onde está, agora, o gôsto de cantar

meu canto, panteista, minha volúpia sã,

o gôsto que eu trazia nos lábios e nos dedos e§ta manhá?

},|AT]RA DE SENÁ PEREIRA

!U NNO 0SCROUI

._i
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AN IlíTRSA Rt0 0DA IIOHTE

MOSCOU (SoVinform) 
- pelo rádio 

-A.27 tle fevereiro de 1936 dêixou de existir
o grandc fisiólogo russo fvan Pavlov. Em
honra de s11a memória celebram-se sessões cien-
tíficas nas quais tomam parte a Academia de
Ciências da URSS, a Academia de Medicina
e diversas sociedades de fisiologia. A finalida-
de principal dessas sessões é passar urna re-
vista em todo o trabalho realizado pela escola
de Pavlov e por discípulos e continuadores do
grande mestre <lurante os últimos anos. O Co-
mité organizador está integrado peios alunos
e colaboradores que es.tiveram mais ligados a
Pavlov, como Orl:cli, Cazvilov, Anojin, Fro-
lov e outros. Em dil,ersos informes expoem-se
resultados obtidos no desenvolvimento cientí-
fico de tôdas aquelas suposições, teseá ou hipó-
te§es, que inclusive para o próprio Par,lôv nào
pas,savam cle "enunciados teóricos", nos últi-
n)os anos cle sua virla. Muitas das investiga-

ções de Pavlov,e de sua escola já ultrapassa-
ram há muito tem,po os limites estreitos rla ex-
.periência teórica de laboratbrio para coll\'er-
lerem-se em realidades clínicas de grarrde im-
portância prática; sobretudo no que se refere
ao aparelho digestivo. E assim, médicos e ci-
rurgiões utilizam em seu trabalho diário os
daclos da escola de Pavlov para o tra.tarnento
tanto médico como cirúrgico'de seus doentes.
Há sessões que mostram os resultados demons=
trativos da influência dos ensinamentos de
Pavlov pdta a "concepção ciínica" en-r geral .

São de particular interêsse os inÍormes qrle se

referem à aplicação das teorias cle Par,lor. na
prática da medicina c1e guerra.
, Nos últimos anos de sua atividade cientí-
{ica, Pavlov desenvolvzu duas admiráveis teo-
rias, a das "neuroses experimentais" e a da
"inibição para deÍesa", ambas destinadas a se-
r-em de grande utilidade prática. Essas teorias
consis,tem fundamentalmente no seguinte : Tôda
atividade <1o sistema nervoso central clos ani-
mais e do homena resume-se em relações har-
mônicas de dois processos opostos nas células
nervosas: excitação e inibição. Graças ao pri-
meiro, facilitam-se processos ativos, ou seja,
trabalho do organismo. O segundo processo,

?rcesso de inibiçãq diminui e inclusive anula
a açáo do primeiro. Quandci se rompe o equi-
líbrio entre os doiS processos, pelo incremento
da atir.iclacle de um d,eles, provoca-se uma neu-
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rose". E esse fato, experimentaclo por Pavlov,
e1r seu laboratório, Íoi inteiramente comprova-
rio pela prática clínica. Em seu trabaiho de in-
vestigação Pavlov havia comprovado que, quan-
clo o sistema neÍvoso central de um animal re-
cebia excitações demasiádo fortes, este deixava
<le funcionar; ou seja, que existia um limite
de receptibilidade airós o quai o sistema ner-,
voso paralizava sua função por uli1 períorlo de
tempo rnais ou menos longo. Baseado nesses
fenôm,enos concebeu Pavlov sua teoria de "ini-
bição para de{esar'. Durante a guerrâ passada
comprovou-se a veraciclacle cle tal teori4, 46 ss
observarem casos infinitos cle "choqrre", devi-
rlos ao excesso cle excitações físicai e psíqui-
cas sofriclas pelos combatentes: tensão nervosa
corrtínua, mudanças atmos{éricas bruscas, rui-
dos cle explosões, etc. Esse estado de "choque"
defencle o sistema nervoso de' uma agressão
excitante inevitável. Esse fenômenq histórico
produz-se em todos os organismos vivos; ob-
serva-se porém de modo particular no sistema'r'rervoso 

central. Eu pessoalmente consegui de-
monstrar já desde o começo da guerra que as
chamadas "para,lisias reflexas" e "paralisias
histéricas", assim como outras Íormas de ini-
bição motora dependem da inibição de células
rnotoras do cérebro, que Íicam num estado pa-
recido ao da "morte apaÍente", conhecido em
biologia. Posteriormente foi também demons-
trado que os transtornos como a perda da fala,
cla audição, etc., que aparecem sobretudo em
arriadores, desenvolvem-se segundo as mesmas
leis fisiológicas da "inibo-defesa".

Aprêsentam-se també,na nas sessões alguns
trabalhos demonstrativos de que tôdas as espé-
cies de "choque" se clesenvolvem segundo o
princípio de "inibição cle defesa" e de que em
todos esses casos o tratalxento escolhido é o
do suador prolongado, natural ou provocado
com'narcóticos.

Uma vez terrninadas as sessões científicas,
clirigiram-se os congressistas à cidade de Ria-
zan, lugar onde nasceu e passou sua juventude
o ilustre homem de ciência. Por determinação
do govêrno soviético preparam-se na cidade
natal de Pavlov vários atos de homenagemr, en-

tre eles inaugurações de um monumento e aber-
tura de ut1r museu na casa onde nasceri .o gran-
de fisiólogo.
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A primeira preocupação dos

cstudiosos da Artc Contcmpora-
nea tem sido a de colocar cada

ârt{sta dentro cle uma determi-
nada escola. Esse método iiL
consagrado pela maioria, não me

parece, todavia, nem muito fácil
nem rnuito justo, e tcm ain<la o

grave inconveniente de predispor
a Íormação dc flovas correntes
acadênricas.

0 artista novo isib é, aquele
que ainda não tenr a observação
bastante aguqatla lrara <listinguír
uma'composição equili,bra<1a, ou
uma boa combinação de côres é

geralmente levado, por essa me-
todologia sectária, a se restringir
a todas as limitações de uma es-
cola, seja ela cubista, expressio-
nista, tlinamista ou surrealista.

Em épocas que nos antccederam
obserYamos justamente o contrá-
rio. Çuando'os poyos viviam iso-
lados, <lesenvçlviam-se escolas
como resultant'es de conhrcimen-
tos têcnicos comuns. No Íim de
algung anos de artezanato, qual-
quer pintor, dc posse dos conhcci-
mentos acumulados poi. seüs ante-
passados, se punha a realizar sua
obra, contribuindo por sua vez,
com maior ou menór número de
obserr.aÇões próprias. Esse ar-
tista podemos dizer ,,pertcrcia 

a

tal ou qual €scolâ" pois encon-
lramos em suas obras um número
suÍ!çisnlerns11e grande de ele-
mentôs,'quc êram próprios aos
artistas rle sua terra e de seu
ien'tpo,

Entre os artistas contemporâ-
Íeos, porem, não se dá o mesmo.
Â grande felicidade de divulgação
torna as obras de arte conhecidas
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de quasi todo o mundo. Os artis-
tas atuais encontram diante de si,

inúmeros caminhos destrravados

onde podcm descobrir elementos
para a Íormação de suas técnicas.

As chamadas escolas modernas
parece-me, deveriam ser apreira-
das nrais pelas suas redescober-
tas plásticas do que pelas suas

teorias as quais aos poucos vão se

translormando em dógnras.

E' sem dúvida em Picasso que .
vamos encontrar o verdadeiro ar-
tista do nosso século, sua arte é a
resultante das'diversas t'endências

ântigas e modernas. O pintor
que jamais se quís fixar em qual-
quer escola é um dos mais ior-
tes precursores do cubismo e unr

dos seus mais autênticos represen-
tantes. O crítico francês Charles
Terrasse referindo-se a Picasso diz
o seguint'e: E' muito dificil situar
Picasso. Alguns de seus retratos
são desenhados com' uma scgu-
rança que lembra a precisão de
fngres. Suas pinturas cere,brais,
porem, só se compreendem ple-
nam€nte após iniciação. E1e ex-
perimentou todas as técnicas,
abandonando-as depois' de esgota-
dos os seus recuisos e errcantos.
trfas antes de tudo,' o que pare-
ce que ele procura é qualquer coi-
sa de novo. E' um pesquizador,
um especulativo ipsaciavel e apai-
xonado. l)epois de ter passado
pela Escola de Belas Artes de
Barcelona. chega a paris em

1900.. Não tem, ainda 20 anos,

Pode-se, apenas, notâr as etapas

desse talento multiforme: ern 1901

é inrpressionista, tl e p o i s se

cleixa seduzir por Van Gogh. De

1902 a 1905 mais ou menos, í'épo-

ca azal", de 1905 a 1906 " época

rosa" uma melancólica, frequerl-
t'emente, dramática, outra menos

amarga, quase doce. Em 1907 '

aparece o primeiro ensaio de de-

formação voluntaria nas " Demoi-

selles d'Avignon". A inÍluência
da escultura polinesia que Matis-
se revelou a Picasso, é aí eviden-

te. 1908: é o trabalho em cômum

com Braque, que vai cpntinuar
até 1941 . E' o cubismo, com suas

procuras cada vez nrais requin-
tadas. No entanto e1e dedica um
c u 1 t o a Ingres eÀÍorçando-se
para obter a sua pureza liriear.

Cerca de 1920 Picasso se volta
para a antiguidade, mas deforma
sistematicamente suas figuras co-

mo se elas devessem exprimir
entidades sobrenaturais. Figuras
trágicas, estranhas. Esse gôsto

para o trágico, Picasso o afirma
em várias c'enas onde se vê rea-
par€cer violenta tendencia Espa-
nhola, cenas rle corridas, lances de

morte. Aí Picasso tem outro
nrestre: Goya. No entanto eie se

apega a novas fontes, rêaliza
admiraveis naturezas mortas que

têm a beleza vibrante e a lumirio-.
sidade dos vitrais. Depois vêm
as series das abstraçôes e as Es-
culturas.

Picasso. continua. . . Durant'e a

guerra da Espanha coloca a dua

pint\:ra a serviço do seu povo, o
povo espanhol, realiza uma de

suas composiÇões mais rfamosas -
" a célebre Guernica" - síntese

das pesquiras realizarlas num p1a-

no pláslico, é a emocionante re-

descoberta do humano.
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OS POMBOS DO PEQUENO PAULO
FEDOR CLADKOV

(Âutor de "Cimento")

' Nossa unidadc tinha ordens
do comando para a ocupação
de uma localidade. Era um pe-
queno povoado, situado à mar-
gern de um riacho, r'rum ponto
csttategicanrente muito impor-
tarlte parâ nós. E, o ocupamos
de assalto.

No auge da batalha, um coln-
baterrte veio ao meu encontto c

inÍormou que vozes hurnanas
hurrava numa casa que pega

va fogo i a toz de utna criança
se destacava entrc todas.

Dei ordern para que os inÍe-
fizes fôssem libertados e extin-
.to o incêudio-

Vários combatentes arrânca-
faür as prancha"s p!:egadas nas
portas c nas janelas e âs pes-
rsoas comcçaram a sair da casa

em chamas.
IJns, como loucos, se puzeram

a correr na grande rua c nas

vielas; orltros cairam ao lado
da casa e perÍranecerâÍn â ge-
üler e â se contorcer no chão.
.0utros, ainria, se precipitaram
'parâ os nossos soldados bei-
jando-lhes as mãos.

- Nossos salvadores... en-
.viados pelo bom Deus para nos
socorrcr.. . Cada dia nos tra-
zia a.morte... 0 inimigo mal-
<lito torturou, fuzilou, enforcou
taÍ]ta gente. , , Matern êsses

animais iufectos, matem todos,
até o último !...

Numa rua, não longe de casa,

se bàtia uma criança. Agitava
as peroas e gritava com uma
voz colérica c exigente. Coisa
.espantosa : como escàpou sem

:ser pisadâ, no mcio de'tama-
trha afobação e de tão grantle
pânico ?

0 solcta<lo vermelho que a se-

gurou tleu uma gargalhada:
. - Estás vivo, cidadão "pa-
tapouf" ! Não queres morrer.
Teus razão. Vive, pois, meu ra-
paz, parâ o terror dos nossos

ininrigos !

\
?o

Ao lado dos combatentes se

agitava um garoto de onze ou

doze anos, de cabelos iouros,
alegre. emagrecido e que gri-
tava com entusiasmo:

- Meus pombos, ei-ios, vôam
em bando...

E o pequeno Paulo apoptava
com o rledo:

-- Estão todos 1á, não íalta
nenhum. São espcrtos, meus
pombos, sabem que estou vivo...

Assoviou olhando avidamente
para o céu onde com um gran-
<le ruido de asas, voavam os

pombos brancos. A plumagem
brilhava ao sol: os pombos se

embriagavam de liberdade.

- Então; você também se

preparâva pãra morrer queima-
do? Interrogaram os comba-
tentes.

- Sirn. Éramos cinco merri
nos. Felizmente me derarn per-
missão para soltar meus pom-
bos.

E os combatgntes, rindo:

- Que está você contando?
Ieve mêdo, com certeza,.,

O garoto ficou irritado:

- Nunca. Detesto êsses áie-
mães malditos, êsses sórdidos
animais... Êles é que têm mê-
do de. nós. Por isso nos ata-
cam e nos arrastam à Íôrça...
Então, porque sou pequeno,
peÍlsarn que trão compreendo
tudo? Compreendo e muifo
bem. . . Êles gritavam: "Nos
detestam, são todos guerrilhei-
r-os, mataremos todos, prende-
remos todos; tantos quantos fo-
rem! "Levaram minha rnãe e

minl-ra irmã Natachka, não sei
para oncle... Eu Íiquei com os

rneus avós -

O garoto divirtia os comba-
tentes que riarn alegremente.

Os kolkozes tinham acolhido
os solclados vermelhos corrto pa-

rentes próximos; atiravam-se
nos seus braços e os abraça-
vam em 1âgrimas. Alguns en-

tre ê1es estavam rnorrendo de

forne; outros, semelhatttes a

espantalhos 'Íaziant pella ver :

estavam enegrecidos, magros
em pele e osso e tinham os

olhos de loucos. Em todas as

ruas da alcleia, diante das gran-
des portas, nos ramos dc árvo-
res, sôbre os postos telegrá{i-
cos, encontramos enÍorcados.
Diante <1a Igreja, exatamente
em frente à porta, estava en-
forcada uma mulher. Havia
qualquer ligação entre o incên-
dio da casa condenada e esta
jovem mulher, forte, que mes-
mo torturada,' guardava o seu

ar de dignidade. Chamavam-na
MarÍa Semionovna.
. Depois que enterraram todos
os enforcados, os habitantes se

reuniram ao cair do dia, diante
da porta da Escola. A tarde
estava serena. Nos jardins, nos
pés de morangos, nos anrieiros
que acompanham a margem do
rio, os rouxinóis cantavam de-
senÍreadamente. Ouvia-se gri-
tar ao longe na floresta, um
cuco solitârio. Tudo cheiràva a
verdes bétulas,.pinheiros e Íu-
maça* 'Iardes assim não se en-
contram. em üossas regiões se-
não'no princípio do verão. As
noites são límpidas com cre-
púsculos que duram até a au-
rora e um silêncio maravilhoso

.Ouviamos as narrativas dos
kolkozianos com emoção e dor.

E o ódio contra o inimigo, con-

tra os bandidos alemães que

querem nos privar dessas noi-
tes, de nossà hela vida laborio-

sâ, nos quel[1ava o cofaçao co-

lno uma chama. Nessa noite

sentimos com vigor como nos

são caros o flosso povo, a na-

tureza russa e a vida russa.
.t

Nessa região rica 'em flores-

tas, os patriótas se mostravaÍi
ir-r tr épidôs e insubstituíveis..
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Marfa. Serniouovrra, a mulher
de um soldado verrnelho, Íilha
dcssa al<leia, ajudava poderosa-
m€ntc aos guerrilheiros. Pri-
meiro se tinha mantido afasta-
da para ,não se fazer notar, e

depois tinha desaparecido. Mas
os kolkozianos sabiam que vi-
rrha à aideia todas as semanas,

e que visitava também outros
povoados. Nenhuma exPedição
de patriotad ficava sem sua

ajuda. . 
:

' Marfa Sémionovna era uüi
clarão Íora da linha de comba-

te. Um dia o "staroste" desa-

pareceu sem .deixar traço. Os

alemães estâvam furiosos. Sur-
raram muitos kolkosianos e en-

forcaram outros. E uma tarde
trouxeram Marfa Sémionovna.
Os soldados alemães Prenderam
todos os kolkozianos l1a rua e

os colocaram em Íilas errtre as

quais {izeram Passar Marfa
Sémionovna. DePois, um oÍi-
cial encerrbu sessenta e ,duas

pessoas no mínimo, em uma

casa e procedeu ao julgamento.

Marfa Íoi levada com escolta,

arrastada a golPcs e torturada-
tríantinha-se de Pé, silenciosa.

o ar altivo e olhando aos as-

sistentes como se os. tivcsse

visto pela primeira vez'. Cada

um compreendeu: não se devia

idcntificar. Seria causar a Per-

da de Marfa c a sua própria

Perda.
Um oficial gritou em russo:

- Aí está sua MarÍa. Reco-

nhecem'-na? Fala você, velho.
Tocou com o dedo uma velha

cabeça cor de Íosâ e a barbi-
cha branca.

- 
Não a conheço, meu se-

nhor. Ela não é daquí, náo é

de nossa cidade, jamais a en-
(o,] tÍei

- MerrteÀ, velho imbecil. E'
o tcu 'motuento dc morrer...

- E'verdade o que estou di-
'zendo, senhor.,. A morte é

breve, quando a vcrdade per- que !

manece inteira...

- Cala-te anirnal ! Faie a

lha ! Se não a reconheces

.8.çFERÁ

luntariamente, serás chicoteada
até morrer.

A pequena velha - a que ti-
nha recebido a criança das
mãos do soidado vermelho '.._

respondeu com uma "J, 
do.",

com a voz das avós:

- Não sei, não sei nada...
Vejo-a pela primeira vez... Se-

nhor, será que sc pode reco-
nhecer alguem à fôrça ? Ela
não é de nosso povoado, essa

moÇa. . . De onde és, jovem
rnãe ?

- Fora daquí, feiticeira ! ber-
rou o oficial, Íerindo a velha
corn seu chicqte.

A pobre velha deu um grito
e merguihou na multidão de

assistentes. O oficial interro-
gou da mesma maneira uma
dezena de pessoas, sem resul-
tado.

Então, se voltou para as cri-
anças. PensavA que se mostra-
riam loquazes. Chamou um
atrás do outro perg-untando e

chicoteando:

- Responde, é Marfa ?

O garoto interrogado calava-
se, como bem se pode imagi-
uar, balançava a cabeÇa ou res-
pondia; 

_

- 
Ela não é dêste lugar...

Não a conheço, não sei <le on-
de e1a é...

Enfim, chegou. a vez do pe-
queno Paulo:

- Vais íalar ? Se te enforco
ôu se te queimo, terás mêdo ?

- Naturalmente que terei
mêdo !

- Pois bem, diga a verdade,
sinão te queimo ou te enforco
com os outros.

- \[as o que é preciso di-
z,et ?

- E,la é daquí ? E' mesmo
Marfa Kaléganova ?

- Esta ? Nossa Marfa dei-
xou a aldeia há muito tempo.
Era peq.uena e menineira. En-
quanto que esta, vejam bern,
diria-se um obstáculo anti-tan-

O oficial tinha visivelmente
vontade de rir: suas nariuas
chegaram a tremer. Mas, logo

pulou do seu lugar .vociÍeran-
do:

- Então não quer reconhe-
cer sua. MarÍa Kaleganova ?

Bern I Darei um minuto. Se

não me disser que é eia, todos
serão executados até o último.

Tirou scu relógio c olhou-o
ferindo a mesa com o seu chi-
cote . Ninguem .se mexia nem
sussürrava palavra. Marfa per-
manecia calma, imovel como
uma pedra.

- Hum ! receberão os casti-
gos que merecem: serão todos
queimados aquí mesmo uesta
casa.

Gritou alguma'coisa em ale-
mão aos soldados. Dc,is dêle's

pegaram MarÍa pelos brâços e

a arrastaram para Íora.
Na. porta se mantinham ai

sentinelas.

O pequerro Paulo se aproxi-
mgu sem. mêdo, do oÍicial c
perguntou:

- Será que posso voltar a

minha casa por um minuto ?

Posso, diga ?

- O que vais fazer em tua
casa ?

, - Vou soltar meus pombos.'
Voltarei em seguida... Palavra
de honra !. . . Quero soltar meus
pombos.

- Qu" pombos ?

- Os meus, naturalmente !

Estão cncerrados no pombal.
Por mais estranho que isso

pareça, o intrépidci garoto ti-
nha visivelmente agradado ao
oficial. Alguma,coisa de huma-
na tinl-ra despertado nêle.por
um instante.

- Pois bem, vá para o dia-
bo 1... Arre !

Fcriu-o com o seu chicote.
O pequeno Paulo saiu de um
salto.

Os kolkozianos se calavam
irnóveis. Nã': acreditavam ain-.
da que estaYam condenados:
r-rão podiam admitir o pensa-

mcuto de que iriam ser quei-
maclos nessa casa. Entretanto
algumas mulheres se puzeram

a chorar. trma delas sucumbiu
aorr, ,rn gaito.

ve-
vo-
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Do exterior, os soldados Pre-
gavam as pranôhas sôbre as ja-

nelas e o barulho de seus mar-
tclos era 1írg-ubre como se ti'
ves.sem pregartdo um enorme
ataúde. O oficial, de pé, perto
da mesa, rcpctia:

'- Benr, ningucm mudou de

opinião ? Estáo obstinados ?

Ouvem ? Depois condenarernos
à porta e ficarão presos colno
porcos I

E contirruou atorrnentando a

todos até que as janelas esti-
vcssem totalmente pregadas. O
pequeno Paulo fez irrupção na

casa, repcntinamente, descalço,

a }:lusa ao vento, semPre ale-
gre, fre sco, sem uma sombra
de mêdo nos olhos. O. oficiat
estava estupefacto. Um mo-

meuto perplexo, acolheu o ga-

rotô com um olhar admirado e

fr:rioso:

- Por que voltaste, se te
mandei emlrora ?

0 pequeno Paulo olhava o

oficial alemão rra face.: em seus

olhos <ie criança brilhava o ó<1io

do carrast'o c um desprczo de

aversãb. Entretanto, sua pe-
queúa voz bem timbracla reso-

nou colr1 uma ironia rnaliciosa:

- 
Porc{ue? Mas meu avô e

minha avó cstáo arluí ! Não
pos§o de. maneira alguma abari-
dorrá-los!Jamais pensei em rne

pre. Permanecerei com ê1es.

Se havemos- de morrer, morre-
remos todos juntos. Não tenho
mêtlo de nada. Nem mesmo de

ti!
E, se atirou para o velho cai-

vo de barbioha branca e Para a

pequetra velha tão doce.
O oficiai sàiu rapidamente da

casa batenrlo com a porta. F
em seguida se ouviu os golpes

de marr-clo: os soldados vetla-
vam a entratla. Foi somente
então que os prisioneiros com.
preenderam que ulna morte ter-
rível os espcrava. Precipita-
ram-se para a Portá, Pâra as

janelas, quebrando os vidros.
Golpes de fogo 'r,in<los de fora
explodiram. Urn <los desgraça-
dos caiu sôbre o solo com um
grar-rde grito. E foi o delirio.

() pequeno Paulo dcu um
pulo na mesa, gritando mais

Íorte do que todos:
I{orremos pela Pátrta,

nrorremos por Stalin ! Morte
ao invasor alemão !

Tudo fazia supoÍ que o ga-

roto tinha lido nossos aPelos

nos jornais que \farfa trazia à

aldeia. .\ casa queitnava já. no
. meio (e ruídos e de crePita-

ções. À sala se enchia de Íu-
maça. XIas o pequeno Paulo
gritavá sempre:

-; trÍorreúos pela' Pátria !
Morte aos cauibais alemães !

Eram êsses gritos do peque-

no .Paulo quç. os nossos com-
batentes tinham escutado.

E eis, toda a história, não é

mais do que um capítulo da

alma russa. A'história que a
cada dia e a cada hora a en-

che de grandes acontecimen-
tos. E, nêste episódio, poÍ Poü-
co importante que Parcça, se

encontram toda-a grandeT'a e L
força da alma do povo russo.
O <lespreso, o ódio imPlacavcÍ
pelo inimigo, como Por unr ani-
mal selvagem enfurecido, o
desdem peia morte, Podem es-

mâgar, matar e rcduzir a cin*
zas os militares hitleristas mais

inveterados. Eu admirava o Pe-
queno Paulo e sua avó. Ama-
va-os com todas as {ôrças de

minha alma e estava orgulhoso
por pcrteilcer, eu também, à
mesma íarnília russa.

Escutartdo cssa tlarrativa'
nossos combatentes tinham o

rosto páliclo, os olhos duros,
duros, cheios de cólera e de

ódio. Sentia-se que estavenl
prontos parâ se atirarcm de no-
vo na batalha, Para matâr o
iuimigo, scrn pierlade. furiosa-
mente. . .

Quc sejam lrenditos, êsse

povo e essas crianças !....

EM PREPARO

EBry"*

ALBUM DE DESENHOS
Paul«> W errreck

EDrçõEs
Pedido pelo Reenibolso Postal

C,TIXA POSTAL,2.013 €f,P
Rua do Rosário, I39, I.o, Sa1ã 3
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O " Ballet da Juventude", organização criada

sob o patrocinio da Federação Atlética de Estudantes,

üo momento prepara uma série de espetáculos que se-

rão levados a efeito em escolas secundárias e primá-

tias, nas,EsColas de Guerra do país - Areonáuti-

ca, Naval e Militar - além de outros em fabricas,

quartcis c hospitais, sob o paÍrocinio da União Nacio-

nal dos Estudantes.

Oibra das mais louváveis esta, que as entidades

estudantís iniciaram através de suas realizações. Ain-
<1a recente, os jovens arÍistas integrantes do con-

junto realizaram uma viagem através de cidades de

Minas Gerais, não só divulgando sua art€, como tam-

bern, colhendo novas impressões que somente poderão

ser de grande utilidade para o espírito artístico tie

tbcla esta pleidade de jovens artistas. Compunha a

caravana Tamara Capeller, Berta Rosànova,.Vilma

Lemos Cunha, Jacqueiine Reymond e Marie Haene e

ainda Carlos Leite, que alem de .dansar, tem a seu

cargo a direção,de cêna do grupo.

E.SFERA

c. B.

Visitaram não só Belo Horizonte, como Uberaba,

Sabará, S{o João d'El Rey e Ouro Preto, a arrtiga

Vila-Rica, que os impressionou fortemente. Nesta

cidade não resistirara a tentação de dansa e no an-

tigo Teatro Imperial ", iarnbe-, voltando-se a um

passado mais remoto, tiveram a idéia de morrtar um

" ballet" sobre o tema da vida da mais romantica fi-
gura da literatura brasileira, Marilia de Dirceu.

Novamente, incentivados pelos sucessos obtidos

neesse Estado, onde foram apresentãdo§ através da

União Estadual de Estudantes de Minas Gerais, o

grupo do " Ballet da Juventude'1 organiza llma se-

gunda " tournée", agora em São Paulo, sob o patro-

cinio de todos os Cendros Acadêmicos, através do

Conselho de Representantes dos Presidientes.

Obra realmente louvavel é esta que as entidades

estudantís íeàlizam para com esta aite tão bela e

nobre.

rJ



GABRIELJL MISTRÃ,I

(Copyright do Serviço Francês de Informação- Espécial para ESFERA)

A visita de Gabriela Nfistral foi para Paris um
dos grandes acontecimentos do ano.

A poetisa que mereceu o "Premio Nobel" foi
acolhida cofir un1 carinl.ro Íarniliar.

O {rancês guarda sempre, nos seus meihores sen-

timeirt<.rs, algo de nacionalismo. Pelo simples Íato de

a poetisa chilena ter escolhido, para o tornar ilustre,

o nornie de um dos mais célebres escritores Íran-

ceses, parece-Ihe que algo de sua glória pertence â

ele, tambem. Daí, a gratidão que the demonstrou e

o orgulho que srntiu ao recebê-la.

Modesta, ela sorrí e rfala ao microfone que ôrdí-

nariamente.teme, por julgá-lo indiscreto:

" Nos vinte paises da América Lafina, de língua

espanhola, bá de 7 a 10 con{rades Íneus, escritorcs,
que .nrereciam o Premio Nóel. Cederam-no a'mi.m,

embora er nío me ho:ivesse carCidatado, porqi,::, â:l-

dariiha i:npenitente, eu era mais cosheciCa ro'co::-
junto destes paises qne qualquer"outro deles".

. E' verdade que Gabrieila \{istral ja:nais Ceis.:.r

de percorrer o mundo,

Qüe orgulho para a França, havê-la retido. tantc
tempo, no. passà<lo, loirge da Pátria.

"0 seu Avignon me prendeu rr anos. Uma in-
glesa, nascida no Chile, pôs à minha disposiçãq a

casa que possuia à sombra do Castelo dos Papas.

Era meu ponto de par.tida, donde saí, ora pdra o Nor-
te, ora para a Ltâlia, quando o inverno me expulsava
para cérrt rnais clementes.

E acrt rcenta :

- I-er um livro francês sob o sol itãliano, náo

é o cúmulo .da felicidade ?

Evoca seus longos passeios, a pé, nos cempas
prlovenÇais.

- 
De Avignon a Or4nge quase nãg há pedras

do caminho que eu não conheça.

Calcula-se que algo de mágico a atraiu para as

terras de Mirei11e, que e1a para aí veio procurar a

sombra daquele de quem escolhera o ,lolne. A poe-
tisa ri, agora francamente:

- Não Íoram as sombras em que descansou o
grande poeta que procurei e sim a aragem do Midi.
Como ensinasse numa escola, tive que escolher um
pseudônimo Meu amor às Íorças da natureza, e es-

pecialmente ao vent'o, Íoi o que decidiu de minha es-

colha.

- Mas o Mistral ?

- Oh I Creio que ele era um homem da terra e,

por jsso, é que me considero sua parenta. Como a
sua, minha musa tem necessidade de contato perma-

nente com a vida dos campos e dos camponeses...

Só na França eu poderia encontrar est'a fêcund;r

comunhão.

- Não vai aproveitar a estada aquí, para rever
sua casa em Avignon ?

- Oh ! E' impossivel. . . Não somente o tempo

não mo permite, como temo €flcontrar 1á muitos fan-

tasmas queridos: um rapaz, em pardicular, que eu

chamava de " pequeno provençaI" e qge acaba de

morrer, aos 17 anos.

E.SFER,4.
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Nosso " tête à tête" na multidão que nos cer-

cava não poderia continuar sem escândalo. '

Há mais <1e uma semana que Gabriella Misiral se

achava em Paris. Mas era a primeira vez que âpa-

recia em púb1ico, para clar, no Palácio da Legação

do Chilc, uma entrer,ista à imprensa'
I

iCinqucnla conlrades meus já a haviam assalta-

do com perguntas e ilIistrai temia, especialmente, que

a pronuncia de seu francês - entre parênteses, per-

feito - a traisse ao microrfone.

Ii não esquecia seu duplo papel: personalidade

consu:lar e mulher rle letras..'

Faiava r1a pereni<lacle r1a inIluência cultural fran-
cesa nôs paises que conhece.

- Puerís afaques contra a França, pretcndem

que ume guerra perdida atinja tambem os elementos

irlt(l.ectuais da nação vencida. Julgo-me sempre
obrigada a destruir tão pérfidas alegações. Grecia c

Roma náo continuarn a dominar setores imensos de
'nossa civilização? Pois bem, pode-se dizer outro-
tanto de Montaigne e Pascal. Esses gênios literá-
rios, são de algum modo, grandes marechais qüe ga-

nharam o conibate contra os sécculos....

' E' necessário lembrar ainda que, em plena guer-
ra, Gâirriella Mistral, ante uma campanha que se de-

senhava na América Latina contra o livro. irancês,
escreveu que n€m Racine, Ílem os outros escritores
Íranceses, eram responsáveis pelas batalhas perdidas

e representavam, pelo contráriq ".a vitória perma-
nente e o metal inalterável daquilo que as cartas geo-
grá{icas, chamanr França".

JEAN BALENSI

Agora que fale Gabriella Mistral sobre a nova
França da Libertação.

- Como que que the. responda? _ pro_
testa e1a. Desde que estou aqui, fizeram-mê tâl aco-
ihida que, de visita em visita, não vejo da rua senão
o que se pode perceber da janela de um automoyel
que corre a 50 quilômetros por hora...

Quarenta e oito horas mais tarde, nos salões de
"Lettres Françaises" onde a reencontrei, Iiz_lhe
a mesma pergunta, e ela me evocou novamente suas
recordações de Provence

- Foi 1á que aprendi a escrever em prosa. Co-
mecei por um artigo sôbre os perÍumes de Grassq
depois outro sôbre as sêdas de Lion. Como que-
rem que eu sinta na França outras impressões di-
Íerentes? Acho-me tão bem entre os franceses
como se os tivesse deixado ontem. porquc não
creio que a França, a verdadeira França tenha
mudado, possa mudar em algo.. .

Em torno dela, novamente se juntam vinte, trin-
ta, cinquenta homens de letras, de jornalist'as. )

. Ela anda no meio deies como no mais íntimo cír-
culo de amigos. O nome que a grande poetisa esco-

theu, embora seja grande.para nós, o próprio Mistral
se teria honrado por tho ter legado.

" Ncs versos dos dois - Frederico Mistral.e Ga-
briella Mistral - 

passa o mesmo ardor duma impe-
ressivel mística humana.

E o inegáveI amor que eta tem à França, pagam-

lhe os f,ranceses em carinhg admiiração e gratidão...

E.§FERA 25
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Scliar é unt,.iouent que d,esde côdo'couoeçow as suas ati,vid,ades at'tist:icos, eln ?es-
quira,s eJelirw e inteiratrrcntc acltado Para p sofri,noento do poao' Suas uoeninas

fobres, stras ruin&s, scus persowgens torturnd,os.se%t|rs foram figuros pr'oJunda'
rnente l,ntnmrtas e deiraaatrt, bctn vivas os li,g.ações út pinlor c,oud a massa e.rplo'
rad,n' {iut, Ltrti,sta que todos nós senr"prd tizteyl,os,.'ew, grande conta e d,e qwew senr
ltre csperavau,ro.r os ilrcnsa.gens qu,e tauberu nã,c d,ei*azsay,L. de chegar. Mas aeí(t

ct. guerra e,c Cabo Sclia.r foi,. par.a o "fr,a'nt" lu,tar pelos sews id,cdis na luta des
pauos' HonroLt o Brasil ! E voltow, wai,s atngdo por, ho,dos, reaelandoi d,esta aez,
e')m seus deiCnhos u,m lirisnto puríssittto, utna eucot'iztid,ade mais serena, corillo queilx
rcali:ou algutrta coisa ott stra aida de ltotnertr, liznc.-5.
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O TRABALHO DE DOIS
GRANDES CIENTI§TAS

Pelo ProÍessor J. B. S. HALDANE
(Copyright Inter Press - Exclusivo para "Esfera")

'' Dois grandes cientistas, F.
, W. Aston e T. H. Morgan,
,llIlorreram em novcmbro de
,1945. Cada um deles havia
, escrito um novo capítulo no
.1 livro da ciência e, o que é

; rnelhor, um capítulo muito
: fácil de se entender e que le-

' vou a grandes resultados prá-
" ticos.

Aston forrnou-se em quí-
mica em Birminghan e tor-

-' üou-se químico de fermentos.
Ele tinha paixão por medi-
das acuradas, e uma cornbi-
nação de habilidade manual

, e inteligência prática que o
.habilitaram a satisfazê-la.

,' *.

i . Desde os tempos de Dal-
. ton os químicos e fisicos pen-

i:,rsavam que todos os átomos

il iroderiam havê-la medido.
;, Mas Aston seguiu a trilha,

choca-se com uma chapa fo-
tográfica.

Se todos os átomos, mo-
vendo-se com uma velocida-
de particular tivessem a mes-
ma carga elétrica e o mesmo
pêso, todos eles- chegariam
ao mesmo ponto.

Se eles tivessem a mesma
carga e uma série contínua
de pesos, como os de um mi-
lhão de homens diferentes,
chegariam a pontos situados
em uma linha, os mais leves
sendo lançados mais longe da
linha original pelo magneto e

pelo campo elétrico.
Realmente, nenhuma des-

sas coisas acontece. Tem-se
uma série de pontos sem ne-
nhuma linha a ligá-los. E tor-
nou-se claro que cada ele-
mento é uma mistura do que
agora se chama isotopos, com
as mesúurs propriedades quí-
micas, mas com pesos dife-
rentes.

Por exemplo, o hidrogênio
consiste principalmente de
átomos de um pêso, com cêr-
ca de um em 5.000 do dôbro
dêsse pêso; o cloro consiste
principalmente de át om os
com o pêso de 35 vezes o do
hidrogênio comum', e com um
número regular de átomo's
com 37 vezes aqueÍe pêso.

Em poucos anos Àston ha"
via descoberto que todos es-
ses pesos eram muito próxi-
mos de números inteiros. Por
exemplo, o uranio compõe-se
principalmente de átomos ck'

pêso 238, e de alguns com
pesos 235 .e 234. Se Aston
não houvesse ido além, ainda

assirn teria revolucionado a
química.

Mas êle foi muito além.
Constantemente melhorav a
seus aparelhos e Íinalmente
descobriu que a lei dos nú-
meros inteiros não era exata-
mente verdadeira.

.\ razáo é quc a energia
tem massa e pêso. Um rerló-
gio.é mais pesado quando se

dá corda do que quanclo está
sem corda, muito embora
ainda não -se tenha rnedido a
diferença.

Mas quando quatro nú-
cleos atômicos <le hidrogênio
são unidos para formar um
núcleo de helium, a quanti-
dade de energia dispendida é
suficiente para produzir uma
perda de massa que pode ser
medida Dêsse modo é possí-
vel calcular a energia 'gasta

ou usada em qualclrrer trans-
Íormação atôm,ica.

Os doi-s principais métodos
de separar isotopos, usados
na labricação rlas bombas aiô-
micas sáo desenvolvimentos
dos aparelhos de Aston. As
quantidades de energia dispo-
nível também foram tornadas
possíveis cle se medir, segun-
do seus dados.

Ele era um ótimo técnico.
Durante alguns anos, nin-
guern poude obter os mesmos
resultados que ele porque nin-
guém .tinha suâ capaciclade
manual nem sua habilidade
para Íazer funcionar os apa-
relhos necessários.

Ele nunca desenvolveu ne-
nhu,ma teoria que envolvesse
quaisqtrer complicações rna.
temáticas ou qualquer opinião

de um elemrento eram iguais.
E haviam tentado Dor todos

lL

os meios separar os elemen-
:a:tos em uma fração mais den-
iisa e mais leve.

Aston foi o primeiro a ob-
ter êxito, com um gaz, o

i.,neon.
A diferença em densidade

era muito pequena, e poucos

t:.atroJ / \JLvrr JçÉuru 4 Lr urrc,

, usanda urru método muilo

, por J J. Thomson.
Este método consiste em

l,lançar uma corrente de áto-

;i:mos de gaz carregados posi-
tivamente por um buraco no
catodo de uma lâmpada de
vácuo. A corrente passa por
um campo combinado, elé-
trio-magnético, e finalmente

ESFERTI



"superior", sôbre a estrutura
da matéria. Mas êIe foi um
dos maiores cientistas de to-
dos os tempos.

T. H. Morgalr, começou
como estudante de embriolo-
gia e de regeneração, isto é,
a capacidade que possuem
muitos animais de formar
menlbros ou outros órgãos
para substituir os perrlidos.

Na meia-idade começou a
trabalhar em hereclitariedade,
com a pequena mosca Droso-
phila melanogaster.

Esse inseto é quase ideal
para tal trabalho, pois se po-
de criar várias centenas em
um frasco rle meio litro. e

há unra nova geração em se.e

a dez dias.
Assim trabalhava só. Mot-

gan <lirigia um .brilhante
grupo, cujo§ mais ímPortan-
tls membros eran-I Bridges,
Muller, Sturtevant e a Sra.
Morgan.

Em poucos anos eles Pro-
vâraÍt de maneira cabal que

os caracteres genéticos, que

têm uma Parte imPortante na
hereclitariedade semelhante à

dos átomos na química são

-matérias objetivas localizaclas

em pontos definidos dos cro-
[nosomas, no nircleo de cada

çélula.
0s iversos membros do

grupo deram suas próPrias
õontribuições, mas não será
nunca conhecido exatamente
guem foi responsável por tal
ou qual idéia. E assim deve
ser. Quando hàmens ou mu-
theres trabalham juntos fru-
tiferamente, t o d o s contri-
buem com alguma coisa, mes-
rno se um deles põe primeiro
em símbolos ou palavras uma
idéia.

Tanto quanto sei, Morgan
nunca declarou nenhuma das

suas grandes descobertas, em-
bora muitas vezes aparecesse
como co-autor,
' A atmosfeÍa em seu labo-
ratório era táo diferente
quanto possível da dos outros
laboratórios luímicos, , onde

'E S F-E A, A

cada ajudàte tem uma de-
terminada tarefa, e sabe pou-
co ou nada do trabalho de
seus colegas ou do llano ge-
ral das investigações do pro-
fessor.

Morgan se ocuparia em
tirar um de seus assisten-
tes de u,m, aperto em uma
análise ou pesquisa qualquer.

" A proporção que a ciência
for mais e mais. sendo plani-
ficada estas qualidades tor-
nar-se-ão cada vez mais im-
portantes.

*

Embora estivesse capacita-
do da importância da heredi-
tariedade em determinar as
diferenças entre os sêres hu-
manos, êle se opunha aos ex-
tremos propagandistas da eu-
genra.

"Estou inclinado, 4 peo-
sar", disse êle, "que o estu'
dioso da hereditariedade fará
bem em'recomendar que se

lancem mais luzes sôbre as.
causas sociais das cleficiên:
cias, em vez de mais elimina'
Ção, no deplorável estado
atual dc nossa ignorância sô'
bre as causas das cliÍerenças
mentais".

"E não deviamos de modo
algum sentir certeza eru jul'
gaÍ a superioridade ou infe'
rioiidade genética, aplicadas
a raças inteiras",

Ele era, realmente, um
grande homeni, tanto colÍlo
um úbio e um homem de
grande penetração intelectual. -

Aqueles que o cotrheceram
lembrar-se-ão dele, não só
como um grande cientista,
mas .como um grande- ho-
menl .

C'ê DE CIGARRO§

§OUZA CRUZ
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'' Os esiavos rr unca clregarão

a compreencler nada da guerra
aérea que é sura arlna de ho-
mens valcntes - a forrna ale-
mã de combate" - disse Hi-
tler.

Âcontece, porém, que pala-
vras são palavras e fatos são
fatos .

O ítomltardeio em piquet c a
descida dc paraqucdistas {oram
copiados pela aviação íascista
da aviação soviética. Em ano e

meio cle guerrâ fla Europa e em
setc semanas c1e combates aé-
reôs na Írerrte oticutal. a avia-
ção Íascista não realizou ne-
nhuma inovação. Apesar das
petulantes palavras cle Hitler.
suà aviaçiro tem um cornpor-
tamento ern natla valoroso. Os
bombardeiros e os caças a1e-

mães, salvo raras exceções, têm
medo de combater contra nos-
sos aviões. Geralmente se
apressam a se esconder por
traz das uúvens,. ou, uma vez
atacados, de scem simulanrlo
qualquér avaria e fogem rés-
da-terra. Mesmo quando têm
superioriclatle de fôrça, não
tentam medir seu valor e sua
perícia.

Por que isso acontece?
Acontece porque os alemães
reconhecem a superioridade das
qualidades combativas dos pi-
lotos soviéticos. Nisso, nada há
de particular: um corvo não
Íaz pareiha conl um Íalcão.

Os avíadores soviéticos, eln
sua imensa maioria, são operá-
rios c kolkosianos jovens, que

têm magníÍica saúde, nervos
de aço e valor inato. O ceu am-
plo é para eles um esplêndido
caúpo de combate; o avião é

um cavalo com azâs e o Ías,-

cista que surge entre as nú-
vens, o inimigo espcrado con-
tra o qual tem que lutar'até a

Ínorte.

3o

O aviador soÍiético nunca re-
crlsa o combate e quanto mais
perto está do perigo, mais sc

accnde o seu coração, mais
caiculados são seus movirnen-
tos, mais impetuosos os seus
reflexos. Encontra-se sozinho
no ar: sôbre êle vôa uma es-
quadlilha dc l-rombardeiros fas-
cistas. A prêsa não é má. Em
últinro caso trocará sua vida
pela de cinco pilotos faicistas.
Seu aparelho de caça vibra co-
mo uma coi'da, se eleva alto
no céu c cai como um geri-

'falte sôbre o iebanho, para,
uma vez rompida a formação
dos bombarrleiros, atacar pri-
meiramente a um dêles, em se-
guida a outro, esquivando,
voando em giros, atormentân-
do o inimigo com as rajadas dc
suas metralhadoras pesadas: é

o encanto do cornbate, que Íu-
rioso é ao mesmo tempo sa-
biamente calculado nos russos,

O avião de bombardeio é uma
máquina blindada rnuito segu-
ra: pode - apagar qualquer in-
cêndio que surja nela própria
e continuar seu vôo, voando in-
clusive, com um motor avaria-
rlo. Para que o inimigo não
consiga de maneira alguma Íu-
gir ao combate, os aviadores
soviéticos criaram uma manei-
ra especial de ataque. Os fa§-
cistas não se atrcvem a em-
pregar tal sistema. Esta é tam-

. bém uma das causas qüe os
fazem evitar o encontro no ar
co111'os íossos caças.

ReÍiro-me à investida contra
o inimigo em tais condições
que se pode conservar, não so-
mente, a vida do piloto, como
também, em alguns casos, o
próprio aparelho.

Há dias visitei uma unidade
de aviação. No aeródromo, Ía-
lei com o piloto de caça Victoi
Kiseliev. Dois dias antçs, êste

ALEXIS TOLSTOI
(Autor de "Pedro, o Crande")

aviador tinha investi<1o e irr-
cendiacio um bombardeiro ale-
mão. Havia saído do combate
conl um simples arranhão no
rosto. si bem, que na vcrciade,
o scu aparclho se perdeu.

Caminhamos pclo e xtenso
campo; em alguus lugares se

podcm ver aviões tle caça bem
camuÍlaclos. Os aparclhos de
guarda estão riispostos: nas ca-.
bines aguardanl os pilotos; os

cascos de pele com as orelhei-
fas cstão pendurados a seu

1ado. Perto clo che{e da esqua-
drilha, um telefonista, ajoelha-'
do sôbre a relva não sc scpa-
ra dos fones. Uma viração sua-
ve movimenta a herva amarc-
lada clo outono; as nuvens des-
lizam suavemente. Àquí, no
próprio campo se preparam os
aparelhos; a urn dê1es se apro-
ximou um caminhão com um
pequeno guindaste que leva
suspenso um motor novo, em
outro estão trocando.uma asa.

Aterrissam e lcvartanr vôo
enormes aviões de transporte.
Sob a ramada das árvorcs se

encontram as barracas de cam-
panha. Nelas, sôbre o Íeno,
existenl rnantas, alrnofadas e

livros: nelas vivem os pilotos.
Comem nô campo, em grandes
mesas. IJm ônibusçozinha ser-
ve almoços, comidas e ceias
abundantes.

Pelo campo, se aproxima de
nós, sem apressar-se, Victor
Kiseliev que inscreveu seu no-
me na lista dos heróis do ar.
Tem o rosto curtido pelo sol
e pelo vento, como todos os
que vivem no âeródromo, Ao
aproximar-se se âpresentâ âo
conrissârio. Permanece logo de
p.é, olhando-nos um pouco ad-
mirado com os seus alegres
olhos cinzentos: Entre os vi-
sitantes existem algumas mu-
lheres e se envergonha de ter

E.SFERA

--



aÍr
sina, tirandô dos bolsinhos os
seus troÍéus i umz cÍuz de {er-
ro que encontrou em poder de
um Íascista carboniza«1o,, uma
medalha filandesa 

" ,-à bala
explosiva de metralhadora pe-
sada dos alemães.

- Calnarada Kiscliev. conte-
nos como realizou a investida,

- Não tre saí bem de todo
* disse franzindo a testa. Es-
tôu seguro dc que se pode rea-
Iizar á abordagem de um avião
inimigo de ma4eira que o avião
da investida saia indefectivel-
melte ileso. Precipitei-me, po-
rém, e a coisa não Íoi como err
desejava. Ainda não tinha ex-
periência. i

Sorrí com modestia e o co-
missário ri-

- As minhas munições ti-
nham acaba<lo, o depósito -de

óleo e o radiador estayam per-
furados c esperava que o mo-
tor parasse de um momento
para oütro. E', claro que ar-
dia <le «lesejo para que o ini-
migo não escapasse. Aproxi-
mei-me por l:aixo 

'pa.u .o*p.,
os timões com a hélice 

- 
para

isso, se si calcula cqm exati-
<lão, basta tocar apenas com â
ponta da hélice. Uma goiÍada
-de óleo caiu sôbrc o parabrisa
dc meu avião. Via diÍicelmcn-
te. Aproximei-me com cautela
e nêsse momento a correntc
'de ar do avião inimigo impul-
sionou o meu para cin-ra. Foi
aí quc me precipitei. Invcstí
dêsde o aito incrustando-me
em seu costado esquerdo.

- O golpc foi forte ? Que
se.ntiu ?

I Não scnti nada. Devia tê-
1o previsto, porém recebi um
SOlpe dc alavança no rosto. Fa-
lando sinceramentc, f oi uma
miséria. O avião estava desêo-
berto pelo conjurrto de 1uz dos
refletores c «lesapareceu rapi-
damente. Meu avião entrou
em queda de parafuso. uma
volta, outra, a terccira. Tratei
de cuidar do aparelho, mas vi
quê uão cra possível, tinha que
saltar fora. Rapidamente le-

,8.'FE,RÁ

vantei 'os' pés dôs pedais;' le-
vantei, inclinei o corpo para a
Írente, porém a corrente de ar
me derrubou. Não podia sair
da cabine, era como se estives-
se aderido a ela.

- Mas o seu aparelho con-
tinuava caindo ?

- Sim,- todo o combate se
havia desenvolvido a uns mil e
duzcntos metros, nada mais.
Apoiei-me em um pé e saltei.
Contei até oito e procurei com
a mão a argola do paraquedas
que não encontrei. Acontece
que estava em baixo do braço,
puxei então e se abriu o para-
quedas. Quando cheguei à ter-
ra vi que queimava âpenas um
avião, o outro não estava. Se-
ria'possível que fôsse o meu e
que o do inimigo tivesse esca_
pado ? Passei um momento
muito desagradavel. Mas não,
o avião que ardia era o ale_
mão. Procuramos o theu du-
rante dois dias _ havia caído,
rrão longe do Íugar, enr um
bosque: incrusÍorr-se na terra
cofno um projetil. Na superfí_
cre, apcnas se via a cauda.

Eis aquí outra narrativa, dis_
se o terlente Katrich :

-- Às dez cla manhã recebi
a comunicação de que um avião
inimigo yoava rumo a. Moscou.
Levantei vôo e vi no ar ünrâ
Íranja branca: era a con<1en-
sação do vapor. Tomei a dire-
ção do carninho de nuvens. A
uma altura de seis mi1 metros
avistci unr ponto apenas per_
ceptivel. O adversário estava
oá minha freúte, longe e rnais
alto do que eu. Ponho a más-
cara de oxigênio. Meu avião,
nessa altura, caminha melhor
do quc perto da terra. c isso
me anima. Çresce o ponto que
tenho diante dos olhos até ad-
quirir a Íorma de um avião.
Começo a distinguir seus erl-
blemas, vejo as metralhadoras
atrás da cabir-re de cristal. A
altura é de oito mii metros, a
<listância rlc un s cem metros .

"Agora não escaparás', 
- pen-

so. Minhas balas enchem o
avião da caú<la ao motor. So-

mente dêpóii os fascisiaÀ.ttrê
vêem. O artilheiro me respon-
de conr o seu fogo. Repito o
ataque, disparo uma grande
carsJa e previno que se incen-
deia'o motor esquerdo do avião
inimigo. Com o terceiro ata.
que acabam as minhas muni-
ções" O metralhador da cauda
está em silêncio porque, ma-
tei-o. O motor esquerdo des-
prende fumaça, rnas o bombar-
deiro continua voando. Natu-
ralmente espera que acabe o
meu combustivel. Tomo a de-
liberação de investir.

Tinha pensado muito sôbre
como devia investir contra um
avião e em que casos poderia
Íazê-lo. A primeira notícia sô.
bre semelhante ação heróica
de nossos aviadores me inte.
pessou profundamente. Porém
êstes, ao investir contra o ini.
migo, perdiàm seu aparelho.
Tinha chegado à conclusão de
que era possível a abordageú
conservando o próprio avião.
Estava, pois, no momento de
comprovar minha ídéia. Rafi.
danlcnte nrc aproximo do bom-
bardeiro. Faço uma viragcm e
me coloco à sua esquerda, toco
corr a saliência cle meu avião
a cauda do ininrigo para tocar
com a ponta da hé1ice o esta.
bilizador e a qiulha. O.cálculo
foi exato. Ouví um iigciro gol-
l)e, cortei o gás e rapidamente
me desvici para um lado. Quan.
do saí <1a virager4, o aparelho
inimigo em um pica<lo pronun.
ciarlíssimo ia para e terra ve-
lozmente. Lanço-me em "pi.
quet" atrás do avião. O bom.
bardeiro Íaz esforços pârâ re-
cobrar a postura horizontal,
iorça o motor e cluraíte alguns
rnomentos o conseg'ue . No firn
perde a direção de novo, eltra
outra vez bruscamente em "pi-
quet". cai em terra c começa a
arder. Os camponeses que es-
tavam ocupados em suas {ai-
nas, se dirigem correndo para
êlc. Errtão, decidí regrcssar ao
meu aeródrorno. I{eu motor
Iunciona irnpecavelmente. A
hélice, urn pouco torcida, pro.
duz uma vibração muito inten'.
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Tw yne filtraste rniel perdonad,ora.

IUANA DE IBARBOUROU

se que estremece o avião.
Aterriço com toda Íacilidade.

0 tenente Ereméiev, que par-
ticipou cm muitos combates aé-
reos, atacotl de noite um bom-
bardeiro. inimigo e empregou
no âteque toda a sua carga de

munições. Para o avião ataca-

f,o se aproximava outro avião
inimigo, então, Ereméiev tomou
a deliberação de investir. Se

aproximou também do adver-
sário e dêsde baixo cortou com
a hélicc.o estabilizador e o ti-
mão da dircção. O bombardei-
ro fasiista perdeu o prumo
bruscamente.

Na lista dos executores des-
s4 forma de combate é preciso

§

incluir também os Heróis da
União Soviética, Talajijin, Sdo-
rovtsev, Jaritonov e outros
aviadores heróicos.

Na história da aviação, a
abordagem é uma forma de
combate absolutamente nova,
somente realizadarpelos russos.
Executou-a pela primeira vez o
conhecido piloto Piotr Néste-
rov. Isto aconteceu em z6 de
agosto de r9r4. Nessa data foi
atacado o primeiro avião ale-
mão.

Atualmente, os aviadores so-
viéticos aumentaram em gran-
des proporções a lista dos
aviões alemães "ceifados" que
foi aberta pelo glorioso inicia-

dor Piotr Nésterov. Diversos
Íatores estimulam os aviadores
soviéticos para êsse tipo de
luta: sua própria natureze, sua
psicologià de combatentes do
ar russos, sua tenacidade, seu
ódio pelo inimigo, sua intrepi-
dez de agqias, seu ardente pa-
triotismó.

- Não, senhores corvos
hitleristas: são heróis, não co-
mo os senhores. O.espaço per-
tence somente aos homens so-
viéticos do ar, audazes, fortes,
homens de talento e de inicia-
tiva. A aüiação é uma forma
russa de combate. O céu que
cobre nossa Pátria tem sido e
será scmpre nosso.

E.SFERA



i Em 1938, um ano antes da blitz, o advo-
gado Marcel Willard publicava em Paris um
livro tão original_ e tão útil aos militantes e

simpatizantes do comunismo, que o seu título
deveria ter sido; - A.B.C. da defesa política.
Como bo.rn, advógado, porém, o autor preferiu
t'La defense accuse". E é com êsse título, tra-
duzido ao pé da letra, que o livro aparece agora
ern português, publicado pela Editorial Calvino
Limitada.

Se se tratasse de um ensaio sôbre a de-
fesa considerada do ponto de vista jurídico, é
claro que o liyro só interessaria a causídicos
burgueses, aos estudiosos e curiosos da ciência,.
ou melhor, da arte de defender jurid'i,carnente
aqueles que caem nas garras da polícia e nas
malhas da justiça burguesas. Sob êsse aspecto,
a obra de Willard interessaria a milhares..
Nunca a milhões. Obra para consultas, e náo
livro de cabeceira.

Ora, o maior mérito de "A Defesa Acusa"
está justamente no interêsse permanente que
êsse livro terá que despertar entre aqueles que,
de unra hora para outra, (quien sabe?) pode-
rão ter necessidade de recorrer às regras de
,defesa política ministradas por Lenine, A ori-
ginalidade da obra está em que o autor, citando
inúmeros casos de vítimas da justiça burguesa,
reproduz as suas defesas sempre em forma de
ataque e mostra como essas vítimas souberam
tirar partido das piores situações. Enquanto os
individualistas e apolíticos procuram defender
apenas o pêlo, os comunas franceses e comu-
nistas de todo o mundo têm,agido ao contrário.
Esquecem-se de que têm pêlo. Fensam antes
no pêlo da classe tabalhadora.

Fara provar que êsse sentido de defesa
coletiya é instintivo no revolucionário batat'a,
Willartl recua até o XVIII século, começando,
o livro com as defesas de Babeuff, Blanqui e
Louise Michel, a gloriosa Virgem Vermelha
que, já naquela época, quando Lenine nem so-
nhava de nascer, dizia aos juizes: "Não quero
me defender. Não quero ser defendida. Tôda
eu pertenço à Revolu$o social, e declaro acei-
tar a responsabilidade de todos os meus a.tos." .

Mas o miolo da obra é o célebre processo
de Leipzig, em 1933, quando os nazistas, imi- ,

tando os reacionários de tôda a parte e de to-
dos os tempos, mandaram incendiar o Reichs-
tag, a fim de criarem uma atmosfera de ter-
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ror contra o P. C. alemão. O momento era ex-
cepcional, uma vez que Dmitrov se encontravi
no Reich. E Dmitrov era o chefe da Interna=
cional !

Mas a prisão e o processo de Dmitrov'
redundararn numa grande ütória para o co-

Socialismo, .o tiroialemão saira pela culatra. .

A reprodução'do processo de Leipzig é a
parte mais importante do livro. E a mais bela, '
também. Willard demonstra como o búlgaro
genial, assimilando a "Cartà a Stassova", eue 1

Lenine escrevera em 1905, cu.rnpriu à risca.os .'

conselhos do mestre, mostrando-se sempre c(>.
rajoso, recusando advogado er-otticio- defen-
dendo a sua causa, e não sua pessoa, atacando
os acusadores e dirigindo-se às massas per,,l'
cima da careca do juiz. Marcel Willard mos-'
tra, a seguir, como outros porta-bandeiras se..i:i
por.taram perante o inimigo de classe, nas pri:
sões e nos tribunais. Recuando de novo no.l
tempo, Willard cita o inglês Cuffey, que re-
cusou o juri burguês, exigindo um tribunal de.
operários, e o russo Knunianz, que declarou:
"já que o julgamento a portas fechadas torna ,

irnpossível o contrôle da opinião pública, con.i.
sidero inú.til a .minha participação nos debates
jurídicos." :',:"

A partir da guerra de 14, multiplicam-sol
r os casos de defesa da causa proletária, Willard-;
detem-se na Alemanha imperial, citando Be-.t
bel, Rosa de Luxemburgo e Liebknecht. Acusa-
do do crime de alta traição, Karl arraza os '

juizes com estas palavras: "A traição p,ara
com a pátria foi, em todos os tempos, privilé-, i

gio das classes dirigentes". E é verdade. E, ,:
como que paÍa provar que entre aristocratasr"rri
burgueses e, fascistas quase não há diferença
quando se trata de reprimir o trabalhãdor, o
autor de "A Defesa Acusa" reproduz atitudesr.

D
Pc À,\

À,l

munismo, dentro di própria cidadãh rrazista: .i
Pela primeira vez,, na história do Nacional. l,,l

D

L
E

heroicas de alemães que tanabém defenderam
o povo na Alemanha nazista. Luttgens, Fiete,
Schultze, Otto Funke e o adinirável Edgal
André, chefe áa "Frente Vermelha" de Ham--,

t 
-'

btrrgo.
Da França, basta citar o grande Marty,

o marujo que fórçou a retirada da esquadra
intervencionista francesa em Sebastopol e de-
safiou o para-fascista Foch: "Bem, marechal,

3.
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aceitamos a luta". Li Causi, Sardo, Gramsci,
l.l1r*:ifl:'.fi:';fi;|:..:].::t.r3:::...Í.?í:r1-:Í:1!ry::fq!i..---f.. {f,s§;<,',d?r
êháma {ç: *o .-' 'Éoliiar'aliie;úÍio"." Môs-

Terracini e Ercoli (Togliatti) também defen-
deram o operariado na Itália de Mussolini. Lu-
tibrodski, na Bulgária, e Pijabé, na Iugoslávia,

'agirarn, do mesmo modo. Da comuna austríaca
de 734, Willard cita três combatentes verme-
lhos: Munichreiter, Weissel e Wallisch. De
1917 a 1935, Matias Rakosi empolga a massa
operária húngara. Os cinquenta e sete de Lu-
cke, corn Boiko à frente, descrevem uma pá-
gina épica, defendendo a lJcraina fascistizada
pelos terra-lenentes poloneses, gente ainda pior
do que os junkers da Prússia Oriental. O he-
roi da Carélia, Toivo Antikainen, defende a

'i ier., da estrêla polar contra os guardas bran-
.,: cos de Mannerheim. Gutierrez e a grande Pas-

sionária, na E,spanha; Doncea e Ana Pauker,
na Rumânia, Massami e I.tsikawa, no Japão,
Éurgern entre os grandes defensores do prole-
tariado.

No último capítulo, Willard trata dos por-
ta-estandar.tes do comunismo no Novo Mundo.
Mooney, Ghioldi eLujz Cqrlos Prestes, a quem

trando como o líder comunista brasileiro de-
fende o.operariado de acôrdo com as diretrizes
de Lenine, lVlarcel Willard reprocluz parte de
sua defesa, no processo de 37, quando Prestesn
longe de se defender pessoalmente, dentro dos
poucos minutos que lhe deram para falar, apro-
veitou magnificamente a oportuni<lade, aíta-
zando os "invertebrados getulianos" e clirigin-
do-se ao povo por cima da cabeça dos juízes.
reacionários do T. S. N.

A última parte de ;'A DeIesa Acusa"
consta de regras sôbre a auto-deÍesa política.
Com êsse livro de cabeceira, com êsse A. B. C-
da defesa da classe trabalhadorE nenhum re-
volucionário, por mais branco que seja, sairá
derrotado de urnr tribunal fascista. Basta que
se recorde das regras e saiba aplicáJas de
acôrdo com as circunstâncias. O resto é canja.

Mesino porquc, a burguesia já não está ern
condições de a,tacar, mas de se defender. E
muito mal, aliás.
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NAS OUE
OS MOVIMENTOS REVOLUCIONARIOS

SE SUCEDERAM
DEPOIS DO IMPRESSIONISMO

O expressiouisfl'rô com€çou no

ano de 1890 corrr o aparccintett-

to do manifestb assinado Por

Van Goglr, Gauguin e seus ami-

gos ( " Iiranz Roh", Realismo

-.Mágicp, tra<l. esp. p:ag. 25-26).

Ele apareceu, pqincipalmente, pa-

.ra comfiater o iàpressionismo. A
: sue tese cunsi-stia no segúinte

princ.ipio: "transÍigurar a natu-
rez,a reaT rneclianfe a mais vigo-
rosa simpliÍicação plástica e li-
,real" (F'ranz Roh. - obr. cit"
pâg. 26). O rnundo exterior.

(com a representação de seus obje'
'tos, nada soÍreria, como por eriem-
plo a imagem real de uma paisa-

tgem que teria de'.existir apezaÍ
,de propositadamente deíormada a

favor da nova orrlem plástica.

Cezanne foi tambem um dos pio-

neiros do expressionismo.

Na tnúsica o expressionismo foi

aplicado pela primeira vez pelo
,coàrpoiitor Arnoklo Schonberg.

O cxprcssionismo se caracteri-
ze pcla rcalização integral da ver-
dadc subjetiva do sentimento do
'artis{a, emíbora lance mão da de-

'formação <1a rcalidadê extcrior.
Grande parie da obra de Stravins
'tv ("Pássaro de Fogo", "Pe-
truchka", " Sagração da Prima-
vera',, etc.) es:á sentada no Êx-
pressionismo.

Com o deseqvolvimento do ex-

pressiôflismo flâsceu ô "cubis-
mo", experiencia arrojada que

procurava a "volatilizaçãc, a qua-

se extinção do sentimentb do ob
. jeto" (Irranz Roh., obr. cit.
pâg. 26). A concepção cubisia
da obra pictóric:" se re§umia uni.
'câmente na harmonia da Íorma .e

da côr. Combin:rva tambem os

válores do espaço em arranjos
'arqüitetôricos de blocos.

A P O LTINAIRE, (" Medita
'ções estiticas sôbre os pintores

ARTES PLÁSTICAS

cubistas") cliz que o objetivo rla

l,inrura cubista não está lro pra.

zer da vista como acontece com a

arte antiga, mas sim na procure

de diferentes prazeres e sensa

ções artísticas motivados pelc

harmonia das "luzes impares".
Consiclera necessária a geometria
nas aÍtes p1ásticas tanto quanto a

gramática na literatura. Os pin
tores do cubismo e do expressio-
nismo em seus arrojarlos trabalhos
se preocuparam de encontrar uma
" quarta dimensãb". O princípio

dessa escola está em " considerar

o LI'niverso como ideal, ao conttá.
rio da concepção "humana" da

beleza imposta pela arte .grega"

Como Íonte de inspiração muitos
artistas de vanguarda (Picasso

ctc.) se inlluenciaram nas escul

turas egípcias, negras e oceâni-

cas para a composição de .suas

telas.
O cubismo não é uma arte imi

{ativa; esta arte, diz Apollinaire
procura uma beleza ideal que não

seja somente a expressão orgulho
sa da espécie, mas a expressão d<r

IJniverso na medida que êste s,e

tenha humanisado na |iz.
Para "Ãpollinaire" o cubismo

tem quatro diferentes tendências:

o cubismo cientí,Íico, o Íísico, ô ór'
íico e.o instintivo. O "cubismo
cientíÍico" exprime conjuntos no

Yos com elementos tomados não da

realidade da visão, mas da reali
dade do conhecimento, isto é, das

imagens intelectuais do artista. O

"cubismo físico" toma, ao contrá-
rio, os elementbs da própria rea
lidade, visual ou sensorial, mas
Íorma conjuntos novos, graças a

sua disciplina construtiva cubista

sendo a arte futura da pintura de

história. O "cubismo órIico", co

mo o científico, mostrâ conjuntos
novos cern elementos criados pelo

OSORI() CERAR

artista, elementos que não existem '

na realidade visual, mas aos quais

. o aÍtista tlota-os de um grande '

poder de realidade. E o "cutris'

mo instlntivo" é um processo de

pintar com elemetrtos sugeridos

ao artista pelo instinto e pela io.

tuição. E'o mais comum e o mai§ 
.

individualista, pois cada artistá 
|

exprime neie suas irnpressões e

irléias com sinais .c simbolos qu6

cmergem livrement'e do cáos ima
girrativo. Esta arte, seja dito de

fassagem, se assenrelhà com aÉ

marrifestações artísticas dos es-

quizgfrenicos, cuja vida psíquica

é cxteriorizada por sinais, símbo.
los c linhas retas e curvas.

Ainda do expressionismo saiu .

o "construtivismo". O seu.,
pont'o de vista era a estereome-

trização.
Essa tentativa de querer solu

cionar varios problemas das ar.
tes plásticas não passou se não do
campo de puros ensaios. Náo
chegou a se cristalizar em arte.
O seu fito consistia em podpr

"unir a pintura, a escultura e.a ,r

arquitetura num só mecanismo
de expressão e 'engrenar de um
modo novo as ant'igas artes. se-

paradas há tanto tempo (Franz
Roh. - obr. cit.. pag. 27).

Finalmente .como ponto termi-
nal desse período de revoiuçâo ar-
tística apareceu o grupo chama-
do " futurismo" italiano. Foi :

a pintura que recebeu de cheio -

essa tendência da nova ordem.
Boccioni, Severini e Carra fo

ram os primeiros que tentaram
" &LItr. de um modo singular, a

e m o ç ã o da simultaneidade!'
(Franz Roh. - obr. cit. pági.
na 30). No quadro, o plano re
pr esefita apenas umâ fase mo.
mentânea de uma ação. Esses

'pintores quiseram ir mais tonge t
E:'FERA JT
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fentaram descrever em Planos su

cessivos, o lenomeno da transito
'riedade em seu conjunto. EmPre'

garam entã«r uma técnica arroja

da para êxpÍessâr; em planos jus'

tapostos, atittrdes sin.rultâneas com

pofldo üma única.ação.

Essas t'endencias todas qu3

acabamos de desôrever, sairarrl

do expressionismo.

Na mesma época em que vito-

riosamente sc desenvolvia o ex-

pressionismo, uma outra correntê
bem mais equilibrada na sua mâ

neira de se expressar, âpareceu

em contraste com ele. Foi o

" post - expressionismo". Este

modo de pintar constitue unlil
como decantação q clarificação de

toda essa revolução artística

destes últimos anos, descobrido-

ra de l1ovos caminho§.

Enquanto o expressionismo

despresou o vcrd4deiro sentido

representãtivo da imitação da na

tureza, o contrário âconteceu com

J post-Êxpresslonlsmo que se es

forqou para levar à pintura a vi-
são da realidade. E, nessa escola

de reação, muitas direções' toma-

ram certos grupos de pintores na

Europa. Assim, in{iuenciados uns

pela obra de Henri Rousseau co-

meçaram a se expfessar em seus

trabalhos de um modo simplistia

que por isso loram denominarlos

de " naivistas" (de " naiÍ" - in-
gcnuo) e outros, com maior vi-
gor, representaram {ielnente as

imagens reais da natureza o quc

thes valeram a denominação de

" veristas".
A linha verista é uma iinha po-

lítica do materialismo histórico t
significa principalmente " unrir

reação contra os temas e gestos

excessivamente "religiosos", con-

tra a metafísica demasiada arris-
cada tle certos expressionistas a

qual se há querido opor uma von-
tade mais viril e menos otimista
da realidade" (Eranz Rohh. --
obr. cil. pás. 104).

O' Íenômeno "verista"'44sceü
na Alemanha de após guerra'd€'
1914. Na França, mais ou me-

nos na mesma época, surgiu o mo

vimento " surrealista" b4seado nos

rnesmos principios do "verismo".
Do scu maniÍesto deparam-se o*'
seguintes trcchos básicos: 'A
realidade.é o Íundamento de toda

a gran<le arte. Sem realidade não
há vida, náo hâ. substância. A
realidade é o solo sob nossos pês.

e o céu sobre nossas cabeças.

" O surrealismo não se content3

de ser o meio de exprcssão tle um
grupo ou de um país: será inter
nacional, acolherá todos os " is
mos" que se desprende da Euro-
pa e reunirá os elemenfos'vivos
de cada um. O surrealismo é urru
grande movimcnto do presente.

SigniÍica salubrificação e supera
rá facilmente às tendências, à des-

truição, à enfermidade, que se.

lcvantam em qualquer lggar que

se edifique ãlgo" (Franz Roh. -
obr. cit. pâg. tzl),

O surrealismo é uma expressão
artística requintada,: subjetiva
simbólica ontle as associações dc
idéias se juntam numa fuga im
pulsiva (poriomania) comparada
por vezes a certa atividadc lúdi.
ca (divertimento) das crianças.

A arte dos surrealistas pode ser
interprethC.a " comc uma ativida.
de de compensaçãq um recurso,

à Íantasia para escapar às exigên.
cias demasiado rigidas do princí
pio da realidade" (J. Jastrow -
A Psicanalise ao alcance de to-
dos, trad. brasileira).

" O artista trabalha para rea
lizar os seus sonhos - diz l. Jas.
frow; a arte assimila favoravel-
mente os produtos tlo subconcien.

te. Há duas espécies de relações'

entre a arte e a psicanalise: conr"

preender o ar.tista psicanalitica-'

mente e.interpretãr o empregs"
que o artista faz dos temas {reu
dianos".

A arte surrealista está nesse'

caso e é a que melhor pode ser'

estudada sob o ponto de vista da

psicologia freudiana.
,8.'F ERA
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Para tlln maloUradu
(To A Foil'd European Revolutionaire)

Do original aruericano 
'"Leaves of Grass" - Tra'dução de Qsvualdino'Marques

Coragem, apesar de tudo, meu irmão ou minha irmã |

Para a frcnte ! - servida tem que ser a Liberdade acorrteça o que acontccer;
Não merecc senão desdém aquilo que se deixa sucumbir
com um ou dois fracassos, oü com qualquer número de desgraças,
Ou com a indiÍerença e ingratidão do povo, ou qualquer deslealdade,
Ou côm os arreganhos das presas do podeh, de esbirros, canhões, códigos pcnais'
Aquilo em que ãcreditamos está latente, esperando sem cessar através de todos os

con titt ett t e s,

Não alicía ninguém, na<ia promete, posta-se tranquilo e bem à luz; é afirmativo e

sereno; não conhece desalento.
À espera pacientcmente de seu tempo.

(Não componho apenas cantos de fidelidade,
Mas tarnhém cantos de insurreição,
porque eu sou o pocta eleito de todos os intrépidos rebeldes espaihados pelo mundo,

É uàr"t. que a.tdã nas minhas pegaclas deixa a paz e a rotina atrás de si,
!- expõe a sua vicia a scr aniquilada a qualquer momento).

A peleja re{erve, alarmes selvagens enchem o espaçO, ;ls avanços e as retiradas se

alternam.
Os pér{idos triunÍam, ou acreditam clue triuir{arn
Os calabouços, os patíbulos, os garrotes, algemas, gargantilhas de ferro, bolas de

chumbo, prestam os scus serviços'
Os heróis aclamados e obscuros traspassam-se para outras esferas.
õ. ;;;à.fi;;ã;;; à .r.rito... são clesterraãJ', . j.,.* moribuídos em longiàquas

paragell s.

A .rrrá ãergulha flo sonô, as mais poderosas gargantas são su{ocadas no próprio
sanBuc,

C)s moços baixam a vista humilhados quando se cruza[],
Mas só assim é que a Liber<lade Íoi expatriada e os trâidoÍes lançaram as gârras

sóbre turlo.
Quarrdo a l-ibeidarle emigra de um lugar, ela não é a primeira a partir, tletn a segunda

ouaterceiraaPartir,
- 

F)l; espera tudo o "ári. '."tir.r-se 
- e1a é a (rltima'

Quanrio nao rcsla mais nremória dos heróis e mártires.
É qu.,lrlo toda a vida e até mesmo to<ia a â1ma dcs homens e das mulheres é excluida '

c1e qualquer Parte da terra,
Só errtão 3 qr" , liber<ladc, ou a idéia da liberda<le, se desvanece nessa parte da terra,
E os pérficlos entram fla i)ossc absoluta de tudo.

Portanto, coragem ! revoiucior.rário, 'ou revoluciotrária europeus !

Pois, até que tudo ccsse, lós rlão podeis cessar.
Iiu não ."i po. que vos bateis (eu mesmo não sei a que me proponho, ou os fins que

movem a minima cousa),
Mas continuarci sempre cuidadosameirte no encalço disso, mesmo sendo vçncido,
Mesmo em meio a i.a.ur.o., miséria, juizos f alsos, cáre eres - 

porque estas cousas
também são grandes.

Não julgávatnos grancle a vitória ?

Assin o= é - mai agora se me afigura que a derrota, ,luando irremediável, tambénr
é grande,

E a u:orte e a prostração também são grandes.

r0lloluriunariu Etlro[Btl
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fuo/ormtuot orrn**
Qu,ero tomeçar estos linhas, entiando as minhas

lelícitações à E:;p EttA ?ela ?ossibilid,ad,e que ole-
rect a todos os operários d,e nzonilestarem publicu-
tncnlc as sltas tendências d,e escrítor, na seção: OS
OPERÀRIOS ESCREI/EM.

liato oirgenr, n,o period,ismo brasi,leiro. ae?n essú
àruiciatiaa cons.altar o tmo?nento histórico, em. que, to!
rlos os o?àrá,rios tôtn. algurna coisa a d'i'zer.' Eris-
teilL fto seio da classe operária auto-didatas que seilt
ttctthun, tavor contpetiriam. cont os melkores escrito-
res profi-ssionuis, consultando, I claro, su,as tendên-
cios naturais.

Os oferários nas d,iztersas categorias profissio-
nuis, tôm {s se,ts escritores, qile pouto a pouco uão
se torfid,ndo conhecidos no seio das mesmas; eletsqn-
d.o-se no conccito d,os . seus colegas como operários-
intelerttialisados, e, que se projetam dentro da classe,
elcvando-ss colno s,uas líd,i,mas erpre ssões.

Não potlembs alt.strairmo-nos ao'talar do escritor-
bferá,rio, d.a figwra grandiosa d,e Gorki na aelha Rus-
sia, quc as contingências d,a z.,id,a loaaram d transfor-
'tnar-se no escritor protissional, uniaersalmente lido
g odtnirad,o felo conteudo social de que impregnou
t.oda a sw obra.

No Braiil, tiaemos Malhado de ,7ssís qwe iniciou
a sua aida como aprend.iz do tifografo, e, atrazés do
*rahalho em, i,nfecta oficina, estudow i tornou-se o es-
cri,tor conhecido e admi.rad,ó por gerações e geraÇões.
'l'emos os que ainda hoje, moureiam de sol a sol ain-
d,a lhes sohrando tew,po pora escreu)erern. A corporaçãc
grática'- me lerdoem o corporatizti,smo 

- é f ertil ew,
operários qüe escreüe1n. Aí estã.o: Chagas Ribeiro,
que llfiblicott. o sru lixro " Motambos" 

- 
Recíie

1934 - o que continua.trabalhandg na linotiliit, tnt
um,a d,ai olicinas d.o Rio;. Louriztal Coütinho, conhe.
cido nas rodas d,e .teatro co,lxo autor de varias peÇas,

iamais aband.onou, a profissão; Carlos Di,as, autor tle
ztári,os l[7ty6s, paràce-)nos que atualmente em São
P'àulo; U lisses Martins, que .secretariou a " l/ an-
gr,tard.a" na.. sua lrirneira fase; Artur Arezio, íaleci-
do na Baía em 7940, pwbticou urua série d,e li.arts
sobre artes gróficas; Eterardn Dias, autor d,e ztários
lizttps, entre .eles 

- " Bastilhas" 
- 

que Íoi em São
Paulo, um, sllcesso de li,araria, e tnuitos outros que
nos loge a *nemória, conaind.o lembrar que em 1858,
cotto consequôncia d,e ürna greae dos grá,ficos de jor-
nors, foi fundad.o e circalou dwrante d,ois tneses o
" lornal d.os Tipograf os", diri,gido por operú,rios
gr<ificos.

OSWALD()

Jlde cohrü?.á4wr1d,etucía p,a,h,a. eátã, áoiart dc,ue oe» enuiada ,Fa.,ú, 0 , g.anta. gi
- ai,xn 9,adlal, 2,0 í 3 au faha a l?da,fio - Iutn dft r?,aá"qnio, í J 9 - í .. -a, J - nio

No atual ,tnontento cilcontra»tos um pu,nh,ado de
gráficos que se tlestacam no toilo corporatíro pelas
suas tendências de escritor-operítrio, qu€r na. literat*-
ra,d.e conrbate, quer na líterahtra proPriameníe di,ta,'
dando-nos a conhcccr z,crdadeiras liligranas de con-
ccpção e ruod.o de dizer. Citenros os qu'c ttos '.têm a
,mente, se?rx desd,ouro Pard os 'uuitos qua úao pude-
mos record,ar: Paulino d,e Oliteira, Ánakcílio Louri-
çal, os irmãos Catalcanti, Omar Oi 'ileira, Iguaterny
Ramos. e "feotíoro Jonhson;

No corporação dos ntarcitteiros enconttamos a

ligura dc Robcrto llorcno. cxpressào da cstritor-ope-
rário de â,mbito nocional e internaciohal.

Russildo Magalhães, pontitíco entre os olteiários
d.a construção cívil couro autêntico escritor e lider
das asPirações corporotitas.

Ern São Paulo temos 6 eferárío tecelãl, çqaj6
rto»ze não nos recordontos que aí pir 1917-18, publi-
cou sob a inflwência da filosofia anarquista ,um inte-
ressants li,vro sobre a "ÍI|stóri1 secreta do Papailo".

E qu,al das corporações que nã,o posste com.po-
nentes intelectualm.ente d.esenaolvid,os?

Ácrcd,ítànos quc flenhumd.
, .çó nos resta tazer a a|rcsentaÇão dos que es-
creüent, i.nougurand.o a nova seçãd de ESFERA"
'1 od,os, oPerários gráJicos labutam, d.iariamente, unt
no teclado d,a linotipo| Euclides !. Cavalcante, os tíors
outros 

- Duilitiliarxo Ratno-s e Ald,ino Freitas -são com.positores ç|rá,ficos mq,nuais. Todos d,i,spendem
energias que só os que conhecem .o' metier poderb
aaaliar, e aind,a têm cérebro para escrever. Nós que
Pdrfículdrrnente os cotíh,eeêmos, podemos alirnar que
o que eles apresentant aos leitores d.e ESFERA refte-
tc bem as suas .inclinações.'Ald,ino, e1n suas ,, Palaoras
que sofres'i' põs à proua a sua delicadazo de ser,-
tir, num. estilo ncuito seu, fascndo lVnlbrar a leae:a dc
.Plumds ao vento. Euclides, trgbalhad.or atit,o, digno
representants do "hornus-econornicus", des.preza as
futilid.ades, (mesmo por tcle!one) a por isso cría -" Miss l-elefone. . ." . Duaitiliano, sspelha-ss ailmi-
raaelmente em "B-oliz.,ar, o li,bertad.or', 

- é o metí.
culosidad,e crític o -hi,stóric o-soc ial, ape sar d e c onhe cer-
tnos outras lacetas.d,a sud peno, tigoroso, a sua ten-
dência natural, é o historiad.or; que, criticando, chega
a determinad.as conclusões qúe somerute na sociologia
ene ontramo s enquadramento .

l)oraztante fica entregue a aocês, mews irmãos d,e
classe a seção: OS OPER,4RIOS ESCREI,EM-

sANTA FÉ
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OLIVAR
LIBERTADOR

I

Bolivar - "car,:aleiro da gló-
ria e da liberdade" - surg-e
nas lutas de libertação do con-
tinente, dentro «las contingên-
cias impostas pêlas condições
da época, como o tipo mais re-
presentativo do aventureiro.
Bem poucos sentirBm, como
êle, no agitado processo histó-
rico que se deserrrolou dc _r8rz
a r83o, da Venezuela à Colom-
bia e desta ao Perú, em meio
às lutas de todo gêneró, dêsde
as guerrilhas às batalhas em
campo raso, das intrigas às
tentativas de assassinato, o
gosto agridoce da aventura, on-
de o seu cavaleirismo inato. co-
mo que revivia, nas planuras
desertas do Novo Mundo. a
epopéia medieval rlo Cid, atua-
lizada pelos problemas em tor-
no dos quais a sua geração ioi
chamada a opinat. -Mescla de
colono c espanhol, recalcado e
altivo, insubmisso e obediente,

ESF4RA
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Sirnon Bolivarlé bem a expres-
são do "criollo" de. estirpe pe-
ninsular, conciente do procqsso
dc decadência das classes supe-
riorcs da sociedade metropóli-
talla, que, naquele período
do ciclo napoleôhíco, buscou vi-
vcr heràicarnente o seu mo-
me!1to, sendo útil à sua pátria
e aos povos do"continente. Não
tomou um modêlo por.figurino.
Como que possuiu a acuidade
surpreendente de chegar no
momentô em que a presença de
um herói era reclamada. Êsse
o caminho da g1ória. E ao per-
corrê-lo, mais feliz do que Mi-
randa, soube bater-se tanto pela
libertação dos escravos como
pelos princípios democráticos
republicanos, cuja inspiração
bcbêra ern Roussau.

Seu retrato psicológico, a in-
terpretação de suas ações e re-
ações mais em função de seu
temperamento exaltado e ro-

com que se defrontou, coàó
que relega para um plano se.
cundário o particularismo eco-
nômico das várias regiões .por
qn<1e se alastrou o lento e ão-
.loroso processo da libertação

. nacional. Sem emliargo dessa
.deformação, ã pertinácia de
que deu provas e a {idelidade
r;ue manteve àqueles princípios,
pelo espaço de vinte anos, qua.
se todos ocupados em comba.
ter os espanhóis, formam nd
livro de Ludwig, escrito naque-
le estilo "de culminância a
culminância" tão agradavel
na e*presjão de Laski 

-, ur1
documentário r,ívido do alto
senso político e social que nor-
tearam as ações do herói até
a sua morte.

Todavia, a importância do fa-
tor econômico como determi-
nante das condições de amadu,
recimento do clima propício às
Iutas pela .libertação como gue
permanece latente em grande
parte do livro, tornando_se
subentendirlo nas entrelinhas.
Nem qó o exemplo e a influÀn-
cia da revolução americana,
nem tampouco os efeitos e a
irrÍluência do descnvolvimento
da revolução francesa. preci.
saÍilente porque não encontrou
condiçôes maduras é que \{i-
randa fracassou, depoii de lu-
tar brilhantemente sob a dire-
ção de Washingtorr e de Na.
lroleão.

Se bem que no processs tlis-
pano-americano se deva levaÍ
em conta o terrorisrno com que
os conquistadores liquidaram,
corn requintes de crueltlade, a
cultura incaica e impuseram às'
nações autóctones, a ferro e
[ogo, novos hábitos a par da
crença num rei e numa Santa
Madre lg'reja estrangeiros. Tal
processo nãó podia deixar de
se fazer sentir através das ge-
rações, daí as esporádicas iu.
blevações crioulas eüê os es-panhóis abafararn sucessiva-
trlenls, a. fio de espada, e a sub-
servlencla que, no curso da
opressão e da miséria genera,
.lizadas, sobretudo nas regiões
mineiras, caracterizavam o e1e-
mento indígena. Ao passo qud
na mineração pululavam os
mais audazes aventureiros, cgn-.ti'abandistas, ao mesmo tempo
cheles de salteadores e piratas
marítimos 

- de onde possivei-
mente, se originaram os "ir-
mãos da costa" -; no cultivo
da terra e na criação do gado,
já as relações que entretiiham
os colonos com os indígenas *
e inÍluenciando os prófrios es-

Dsenho de Ãlcides Rochq Mirondo
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O§ IIPERâRIO§ E§CREUETI da époia, tenha irifluido sôtrie foram asilar-se os dois revolu-
o eseritor, particularmente ten- cionários brasileiros,' fugindo
do-se em cónta que o seu livro ao terrorisâo imperial.

cfavos negÍôs, inclusive - eram
outres, diÍercntes, senão hu-
manas, mais propícias, por cer-
to, à {ormação dumá cousciên-
cia nacional. Essa diferencia-
ção, acenttlada pelo complexo
sociaI afcito à paisagern rrati-
va que as comulicações facili-
tâ\'âm ao intercâmbio e ali-
mçntada pelo clássico indivi-
dualismo perrilrsplar em conco-
mitârrcia com ôs surtos ttativis-
ias que a invasão napoleôrrica
da Espanha Íez surgir, simul-
tâncameute, dc sul a noÍte, lios
vastos domínios do vice-reina-
do, junto coln o processo ele-
mentar de barrdos de salteado-
res e guerrilheiros - de onde
emergiram os caudilhos -, con-
tribui para esclarecer o fracio-
namento clo grande sonho de
Bolívar - a Colômbia de meio
çontinente -, ê â formação de
cinco países. Se pela Grande
Colômbia, Bolívar jogara a vi-
da. nas cmpt'êsas tnais arrisca-
das, scu "desmernbrarnento" só
podcria acat'retar-lhe a morte.
E' a lógit a do destirro, ou.
comq-.qucria Napoleão, a expli-
cação da "natureza das coi-
§es".

Ludwig, expressivo ornanlen-
to "fim de classe" da cultura
européia, nos aDresenta um Bn-
lívar republicano, militar, di-
plomata, sttpitramente sedutor.
F-az convergir todo um iôgo dc
luz sôbre o herói. E' a 'culmi-
nância. Do confronto com San
Martin, diz-nos que o herói dos
.pampas, antcs ' de se avistar
com o Liirertador, já se consi-
derava vcncido. E de Sucrc dá-
iros uma ligeira impressão, dei-
;<ando-o na meia-sombra. Pos-
siveimente, a sugestão da iigu-
ra invuigar de Simón Bolívar,
atuando nas diÍíceis condições

foi escrito nesse período diÍí- A subestimação do sentimeí.
cil para certas categorias so- to nacional e a sobrestimação
ciais discernirem o real do fan- da característica peninsular
tástico, como o ano de 1938. como ag"entes determinantes da
Época em que a besta nazi- formação dos atuais países,
{ascista utilizou a demagogia pelo processo do caudilhismo,
sob várias. Íormas, procurando não resiste a uma análise ele-
neutralizar a sensibilidade na- mentar. O culturdrismo, náo ra-
cional e corrompê-la através de ro, põe em circulação aprecia-
sua propaganda. Contudo, as çõeó incorisistentcs. Sílvio Ro-
condições da repúb1ica boliva- rnero chegou a chamar âôS 11os-
riana, em 1825, possuiam certas sos movimentos revolucionários
características de estabilidade, da época colonial de sedições
eÍ\ que pese o jôgo permanente nativistas de cunho tapuia; a
das disputas partidárias; não única revolução que êlc consi-
fôra assim, não compreenderia- dêrou como tal Íoi a pernam-
mos que um revolucionário bucana de r8r7. Daí que Emil
pernambucano como José da Ludwig tenha se abstraido de
Natividade Saldanha, emigrado ver no Libertador o homem de- I
em Caracas, nesse ano, em con- terminado pelo meio, sofrendo

. seqüência da revolução d.e t9z4, a influência das condições so-
tenha se sentido em seguraíça ciais vigentes, manobrando.com
bastante para enviar de 1á, num tacto, com argúcia, com uma
sorreto célebre, uma procuração plasticidade admirável para a
original a um desafeto .político época e o meio, e o interprete
"autorizando-o a se deixàr mais à base da oposição Faus-
prelder e sofrer na lôrca o to-Quixote...
castigo merecido, como se êle Af ora essàs <lebilirlades, que
próprio Íôra"... Sinal de que limitam para nós a grande fi-
os republicanos estrangeiros gura de Simón Bo1ívar, o livro
não eram mal acolhidos, e de de Ludwig Íixa em tôda a sua
que também existiam no país grandeza a extraordinária ati-
hábitos e práticas republica- vidade do Libertador na luta
nas. E também o fato de se pela independência das antigas
encontrar lutando nas fôrças colônias espanholas, na defesa
da república, chegando até a al- 'da república e do regime demo-
cançar o posto de brigadeiro, o crático, já pugnando pela com-
filho do padre Roma, o poste- pleta extinção da escravatura
riormente conhecido socialista e dando o exemplo - libertan-
general Abreu e Lima - "o do os seus próprios escravos-,
general das massas". Ambos jâ elaborando a constituição
perseguidos pela política rea- federal,' concedendo autonomia
cionária de Pedro I e seus mi- aos departamentos, entabolan-
nistros. Estes dois fatos com- do negociações com a América
provam a honestidade republi- do Norte, com a Inglaterra, lu-
cana do Libertador e depõem tando pelo reconhecimento do

^, -^ ^ r^ novo Estado. Militar, legisla-perante a nlsrorta soDre o ce-
senvorvimento a"-o..a,."i.J à,, 3:l"j.Til*13 ; XT.'|"ÍJ,ll
nações iibertadas, em cujo seio cano.

PA,h^ã,,VRA,.S QUN SOFREM
Elâs estão eniiiêiradas .diante

de mim. Têm um aspecto vivo e

insinuante, mas os seus olhos

não podem esconder que estão

elas muito tristes. Há mesn.ro

uma que parece trazer os qlhos

(nolhados. Gostaria de saber se

está chorandg mas ela adivinl-,a

o meu pensamento, e começa a

Ialar :

N

Ald.ino Preitos . '

a

- " Eu sou umâ das Palavras
que mais tem sofrido nos últimos

ternflos. Sou amaldiçoada em

todas as. linguas em todas as Par-

tes do mundo. O ódio que se

nove contra mim é tão grande

que a,lguns homens chegam a

perder a compostura e entraÍn

a uivar os fonema§ de que st

compõem as minhas sílabas".

Percebo ,* paqoarro sussurrg

no meio das palavras que estác

enfileiradas diante r1e mim. Olho

para elas e observo que estão

todas ansiosas por contaf a sua

história, o motivô da sua de-

E.SFERA
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solaçáo. Mas a Primeira Palavra

continua:

- " Ainda há Poucos dias, na

Assembléia Constituinte, um

homern, vestido de longa túnica

pfeta, como se estivesse falando

oc dcntro da noite..."

A prinreira palavra se cala, de

súbito, e se vira para trás, conr

um gesto de impaciencia. A se-

gunda paiavra da fila Puxou-lhe

o braço o ãgorâ está dizendo

qualquer coisa no ouvido dela.

E' ainda a primeira palavra qrre

volta a ialar:

- "Acho que .você já sabe ::

quem eu me estava referindo, e

" já sabe tambem quem sou eu.

Naquele dia, na Assembléia, sofri

muito, muito. Não tinha Pensado

ainda que alguém Pudesse uivar o

fireu nome com a boca tão cheia

dc espuma e estuPidez. O Pró-
prio ar que articulava as ondas

sonoras daqueles bramidos, o ar

treEia de um modo todo <liferen-

tc, pelo qual me consoÍava sen-

tir, naqueles tremores, a solida-

riedade do éter".
Há mais uma pause. A primei-

ra palavra está me oihando com

uns olhos inquietos, interrogati-

vos. Volta o ouvido pa.a .ec.bet
outra mensagem da segunda Pala-

vra, ouve-se .um leve murmurio

no meio das outras Palavras, e a

miriiha interlocutora esfrega as

ir-,ãos:

- " As palavras que me seguetn

são minhas companheiras de so-

frimento e uma delas é até minha

irmã, por isso que <ierivamos do

mesmo radical. São palavras que

sofrem, como eu, as chicotadas

das linguas impur4s, das linguas

que a demagogia, a infàmia, o me-

do e o ódio tomaram a seu ser-

viço. Não sabemos até onde irá'
no tempo, a nossa tragédia. mas,

como a 1ei das compeásaçôes se

cumpre em todos os sentidos ale-
gía-nos verifiicar que já uma
grande parte dos homens da ter-

' ra nos enobrece com o seu amor.
São os fracos,,os humildes, os pe-

queninos, os homens puros, os ver-
dadeiros construtores de todas as

grandezas e que vivem estranhr:
mente esmagados pelas próprias

grandezas que constr'óem". - .

A primeira palavra Íaz tm ges-

to indefinivel e desap'arecc, com as

outras num raio de so1 que está

t'rebruçado ali na lanêla.

MISS

TELEFONE...
E. l. Cavalcanti

Há pessoas que náo observam

estarmos em um- temPo no orrel '

não se pode ter um míniào des--'

cuido das horas que voam. Na

confusão de um momenfo. num

abrir e {echar de. olhos. muitas

coisas podem ser resolvidas. A
atualidade não admite cansaco, não

tolera desanitno. nem aéeita des-

culpas hanais ou mesmo banalis-

simas. A época é da velocidade-

O homem onecaiiirr-."'. As pala'

vras sáo simples. {s idéias ahso-'

lutamente concretas. Na vida me,-

canizada que vivo, uma {uga. um

olhar, uma conversâ Íiada, re.Pre-

senta perda de temoo. enorme, qu!

invariavelmentb não é recuPerado

com\ se deseja. Isto a proPósito

de uma chamada de teleIone. ' A
noite se não tinha a tristeza

das boas noites frias, prome-

tia entrefanto, ser uma noite

suâve serena, uma dessas noites

pra' gente: se deitar, molemente,

de papo pro ar, e adormecer Íi-
tando as estrelas. Trabalho
dedilhando um teclado da máquina.

Ouço o tinir do teleÍone. Continuo
a trabalhar. Sou chamado para

atender ao telefone. Do'outlo la-
<1o do {io uma voz Íeminina. Diz.
me coisas clo arco da velha. Sabe

rte minha vida mais do que eu.
Convida-me a um encontro. Diz
por onde andei passeando no do.
mingo. Deseja tambem ir à pri-
meira sessão do " Gloria". Tem

tequintes de grande daráa. E no
'final de tudo isto diz apenas que

seu nome tem as iniciais: M.A.S,
Desconheqo as iniciais. a pessoa e

tudo mais. Não vejo razá.o para

eimilhante felefonema. Talvés, M.
4..S. tenha teleÍone'à sua secre.

taria e se divirta chamando pessoT

que de Íato, não é de s€u co'
nhecimento. Enfim, como t\rdo é

possivel, prefiro por de lado as

iniciais M.A.S. para batizá-la corrr

o nonre de MISS TELEFONE.
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RU,I NAS HUMANAS
NGy Guimarã,es

E uma boa serie de peças teatrais Íoi cdithda, de,
autores célebres como Joracy Camargo. Ernani For.
nari e XÍaria Jacintha.

O gênero que menos atenção despertou no ano
passado rfoi o conto, que, no entanto, enr 1944 atra.
vessou ocasiões das mais Íavoraveis, com o lança.
mentb de " Vila Feliz" ,de Ânibal Machado, " O*
humildes", de Godo{redo Rangel, " Uma iuz nâ €Íl-

* seada", de Osvaldo Alves, 
- 

" I{ulher que satre la-
tim...", de l\{ário Neme, "Joáo Urso", de Breno.
Acioli, e "A humilde espera", de Helena Silveira.

Quase ao terminar 1945, Graciliano Ramos pu-
. blicou " Dois dedos", rêunindo dez dos seus melhores
contós, numa edição especial, limitada, com ilustra-
ções em mádeiia de Axel Leskoschck. O preço do
volume foi de Crg 225,00.

E Joel Silveira, o autor de i'Qn612 Raivosa", de .
legresso da ltália. onàe ester.e com as forqas expe-
dicionárias brasileiras, reapareceu com o voiume * Â
1ua" -

O conto €steve, poríanto, representado. e deu-
the realce, além de Jocl Silr.cira e do consagrado
autor de "Vidas sêcas" e "Angírstia", o.romancis-
ta Raimundo Sousa Dantas. Como Joel Silveira,

. Raimundo Sousa Dantas ó de Sergipe . EIe se fez
conhecido atrar'és de diversos tiabalhos publicados
nos jornais e revistas do país, e em Íins <le 19-t4 apa-
rLreu o seu primeiro roma.ncer " Set'e palmos de ter-
ra", recebido pela crítica como uma estréia nruitir
prom'issora. Não, certamente', r.rma estréia tão co-
mentada como as de José Lins do Rego com ,,Me.
nino de engenho", Dionélicj Machado com ,,Os ra,
t_cs", Ciro dos Anjos com ,,O amanlleÍise Belmiro..,
Osvaldo Alves com " Um homem dentro do mundo,'.

. e mais receni'emente de Clarice Lispector com ., per-
to do coração selvagern". flas uma estréia que cha-
mou a atenção de muitos porque o novo romancista
reunia qualidades que mcstravam a- sua aplicação.
Não pretendendo ser original, não forcandà a sua
naturalidade, concentrava sua aptirlão sobretudo no
reproduzir as coisas Àu-anas 

-com 
um sentido de

vida intenso.

. Antes de aparecer com o seu segundo romance,
" Solidão nos campos", que tudo inãica deverá ."r
lançado este ano, neste 1946,que, pelas perspectivas,
nos brindará com muitos e bons trabalhos em tôdas
as. atividades literárias, Raimundo Sousa Dantas pu-
biicou um volume de c'ontos, ,. Agonia',.

E o 22." vôlume da .,Coleção Caderno Azul,.,
da Editora Guaíra Ltda.,-sob a direção de Sergi,r
Milliet, De Plácido e Siíva e Luiz lvlartins. Nes.;l
coleção, cujo volume inicial Íoi .,Música do Brasil"
de Mário de Andrade, têm sido publicados traiba-
1l::. d. Mário Neme, Edgar Cavalheiro, Sergio
Miliiet, Alvaro Moreyra, Mario Donato. -{madeu
{c Queiroz_, Ciro T. tle padua. Elsic Lrssa. JoãolJornas Filho e professores Roger Bastide e Donaiti
Pierson.

Existe um4 atmosfera de amargura nas histórias
reunidas em "Agonia,,. A dor é o clima pre<lomi-
nante nas quatro narrativas e porlenros dizer que é

.Numa das páginas mais recentes dq seu "Jornal
de Críticas", sob o título í'Questões poéticas", ser-

' vindo de preâmbulo a uma série de julgamentos de

_ "alguns poetas'e dos seus livros editados em 194-(, o
I conhecido crítico Alvaro Lins escreveu:

" Ultimarirente vem acontecendo que cada ano se
torna característico pela.riqueza ou abundânciâ na pu-
blicação de livros. de um determinado gênero lit'erá-
rio. Ccmo se expiica qu€ um ano ,Íique marcado pela
publicação de rumerosos e excelentes romances, en-
quanto outro Íica assinalado por iguais acontecimen-

.tos na ordem da poesia? Simples acaso ou presença

.'de alguma misteriosa força de intermitênciai lg3g,
por exemplo, Íoi um ano, do romance; 1940, da poe-
sia. 1945, contendo em seus dias acontecimentos polí-
líticos de extraordinária agitação no plano interna-
cional . e nacional, Íicará tamMm lembrado na vida
literária como um ano da po€sia.,'

Está muifo certo o conceito do grande crítico
pernambucano. E o aparecimento, no âno passado,
com muita atençãq de trabalhos de Carlos Drum-
1o1d de Andrade, .Emilio Moura, Lêdo Ivo, Cecilia
Meireles, Henriqueia Lisboa, Murilo Mendás, João
Cabral de Melo Neto, Odorico Tavares, Antonic
Rangel Bandeira, I)omingos Carvalh.o da Silva e
Jorge Medauar dcu prestígio à poesia e a sisnifica-- ção da maioria desses volumes pôs o gêrr.ro .L d.r-
taque muito especial .

Mas, .- isarlái também um anp,de 
"r.rio, .o, '

a publicação de urn ótimo conjunto de'obras em qui
alguns autores de renome, Cilberto Freire, Hermes
_!ifi, Caio Prado Jr., A. da Silva l4elo, Âdemar
V-idal, O-tavio Tarquinio de Souza, João Cruz Costi,.
Nelson .Werneck Sodré e Djacir de'Menezes demons-

. t_raram o resultado de pacientes estudos de problêmas
. diversos tla maior importância; não estivessem os' rresmos tigadgs a fatores sociais e humanos.

Alem da poesia e do enàio,.porem, todo5 os gê_
neros tiveram ocasião de destacar_ie, rlurante o ú1timo
4no, alguns com mais oportunidade que outros. Assim, .' nas ôelas arte_s ." Pintura quase sempre,,, de Sergir
Milliet, .mrtco, esplêndido 

' ,r."r.o, .o-o l" I".."_
. ram de êxito, na biografia, ,, O Barão do Rio Brarr-' co", de__Álvaro Lins; ,,Ruy 

.Barbosa',, de Luiz Del-
gado; "José Bonifácio", de Otavio Tarquinio a"
Sousa; na crônica, ,.portas abertas,', de Aivaro Mo.
reyra; "Poesia e vida',, de José Lins do Rego; na

_..*i-", " Interpretações',, á. Asú:ojilclo Fã*i..,
"Brfgadl ligeira",.de Antonio Càndidá; ,,O frítico
literário" e " Estética literária,,, am,bos ã. Àt."u
A-moroso Lima; em menrórias, ,, Infância,', ãe Gra.
ciliano Ramos; no romance, ,,Abdias',, 

de :Cyro dorAnjos; "Os homens sós',, de Emil Farhat;"i,Rrr-
ger de denfes", de Alírio Meira Vanderlei j na no-
vela, "João", de Amadeu de eueiroz.
. .- Também se distinguiram'á reportagera, côm tral
balhos de Rubem Braga, Origenes L-essa 

-e--- 
JoelSilveira, -e os depoimentos, coÀ 

" "pr.r.rr,rào. .n,
volume,-de "Testamentp de uma g".rção.; .-::Éjrtu.
:orm?, qa nova 

.geração". sob os cuidados de Edgar
Lavatherro o prrmeiro, e de Mário Neme o segunáo.
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Dcsembarcluei la vida desarmado,

Longos cabelos'cle apóstolo, túnica branca, uma pomba arrulhando ao ombro;
Saltei inclefeso, as mãos cornpassivas sereuamente urr'irr. . .

Mas logo os homens me ccrcaram com suas armas

E até a: criauça: rlilaceraram as minhas 'rl.rt., . pro.-om!eram em vaias.

x{àu ro,"to virrcou-se de amargura e çom o pu.ho crispado bate,do *o peito,

J urei rruirra mais repousar enqtarrto não redimisse o coraçio humano

E <lesde então percorro totlos os cluadrantes da.terra pregando a vida aÍetuosa,

Atunciando ao homcm velho o advento do Homem Nor.o !

OSWATDlNO /\/IAROUEs

Do livro a sair: POEMAS eUASt DTSSOLUTOS.

a lrcÍsonagem principal de que se vale Raimundo
Sousa Dantas. Os seus tipos que adoecem, agotizam,
soÍ,rem e choram em " Agonia", " A-na parece can-
sada", " O enfermo" e "Uma criança'sorriu" esgo-

tam-se na lutã e.na dor. Não há ideais, porque estão
desprezados, ticstruidos pela angírstia de. todos os ins-
tãntes.

'Estão nos contos de Raimundo Sousa Dantas as

tragédias desconhecidas, os dramas ignorados, que

sucedem tod§s os dias, enquanto a vida das ruas,
das escolas, dos escritórios, das Iojas, das reparti-
ções, das ,fábricas, dcs hotéis e pensões, dos salõcs
elegantes, rlas casas de jogo e dos centros de diver-
são prossegue em seu cúrso normal. São bem ins-
tantâneos do nosso tempo, episót1ios de um momen-
to que à humanidade importà veflcer. Essa genr'e

desalentada, triste, cheia de repressões, domina<la

pelos tonnentos, de ideais renegados, que est{ nos

contos de Raimundo Souza Dantas Íorma, em núme-

ro consideravel, no panorama social brasil.eirq ,:,

eflt're os múitos existentes, é um dos nossos proble-
mas que estão exigindo estudos sérios e cuidados es-

peciais.

As mudanças sociais obtidas pelos movimentos
promovidos pelo homem buscando situações de mais

.E.SFERA /

confôrto para os aglomerados humanos tra-.ão coq-
sigo a solução para reduzir ao mínimo um mal que
permanece e encontra sempre livre camp( para se
estender porque são muitas as causas que envolvem
o problema e the dão margem para assumir tãmanht.
gravidade. Quando a humanidade tiver o suÍiiciente
das rrecessidades essenciais à vida, esse problema
aparecerá em proporções mínimas, não causando tãc
grande dano como nos dias dificeis que atravessamos.

Está no imenso " Jean Christophe", de Romain
Rolland, esta aurta, porem decisiva frase: ,,O esfoi_
ço. incessante do homem deve ser o de dirninuir a soma
total do sofrimento e da crueldade; é êste o seú pri-
meiro dever".

E Antbine de Saint-Elupéry deixou estas pala-
vras em uma.de suaí obras: ., O que Íez grande a
minha civilização foi que cem mineiros Íoram ,con-
vocados para salvar um só mineiro soterrado. O
justo é que mil morram para libertar um só homera
de uma prisão injusta. _Lutarei pelo Homem. Con-
tra os inimigos.do }Iomem - mas fambém contre
mim mesmo".

E' este sentido de simpatia humana que nós ve-
mos'existir nos contos de Raimundô Sousa Dantas...
Dle Íaz por dignificar a vida.

{3
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Santa Fé

Os trabalhadores do Livro e do Jornat estão promovendo um

dos mais importantes movimentos que uma classe proÍissional já
conseguiu levar a efeito, partindo de suas bases e se ampliando
enr poderosa organizzçáo cujo carater unitário parece bem pro-
fundo.

Assim, ESFERA, como órgão integrante de tão numerosa

classe resolveu o,uvir alguns dirigentes do oportuno empreendi-
úento - o industrial Ozon Rodrigues, diretor das OÍicinas Grá-
ficas dcj Espírito Santb e das Ediçõe§ Estrela Limitada ê o grá{ico

Osvaldo Santa Fé^das OÍicinas dê "Vida Tur'Íista", ambos Ía-
zendo,parte da l)iretoria Provisória do H.B.G., o primeiro como

.Tesoureiro e o segundo como Secretário Geral.
Disse-nos o sr, Santa Fé:

. - O Comité Democrático dos Trabalhadores' GráÍicos, já vi-
nha sentindo de há muitb o desamparo em que se encontra a gran-
de corporação. De inicio chegou .mesmo a 1ançar a organizaçáct,

dq uma Poiiclínica. Seria já um passo para atender aos proÍissio-
'nais gue gerãlmente suportâm.um ambiente insalubre em suas Íai-
nas diárias. Seria uma campanha tão necessária aos empregados
como aos patSões, poris melhorando as condições de saúde dos ope'
rários o rendimento do trabalho viria minorar as têó sérias deÍi-

'crências da nossa indústria gráÍica.
Perguntamos como surgiu essa idéia de tão gigantesca rêivin-

dicação, o Hospital BeneIicente..

- O H. B. G. nasceu e-xatamente no começo do trabaiho
prô'Policlínica. Iioi o sr. Ozon, experim'entado industrial quem

Íez as primeiras observações e âpres€ntou a sugestáo da transÍor-
mação hoje já vitoriosa. Em uma reunião, preliminar tudo ficou
assentado e depois de consulths a vârios companheiros consegui-
mos .constatar que a tssistencia mais eficiente aos gráiicos era de

Íato uma idéia que se impunha.
- Uma comissão central deu inicio aos primeiros trabalhos, de-

bateu as questóes básicas para que se pudesse de {ato, ativar o

que Íicara aprovado õomo tareÍa a realizar.
Então, uma comissão mais ampla se reuniu e traçou um' pro-

gráma imediato. Lançar um manifesto, o que foi feito e gostaria
que divulgassem em ESFERA.
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DOS GF
De Íato, o pequeno nianifesto quc

abre o importante trabalho a ser levarlo
a bom termo, concretiza de certo molb
ô que se propõem os grá{icos a pôr ern
prática.

.Eilo:
" 1Vós, corn|onentes das Intlústytas

Grá'ficas e do Papel, (linotipistas, car
tistas, impressores, margcadores, estc-
reotipistas, encadernad,ores, fund,id,ores,
mecô,niccs, graoad,ores, tresistas, qeren-
tes, aurilíares d,e escritório, porte;ros,
contínuos, vigias, seraentes, Jotógralos,
jornalistas, trad,utores, escritores, d,esc-
nhistas, revisores, agentes, de publicida-
d.e, aended,ores de iornal; traballtadores
ew geral ern, fábrico il,e fapel, liurarias,
cd,itoras, papelari.as, etc...) d,esde o me-
nos grad,uado até o PróPrio dono da em-
irêsa, nela participand,o como industriai,s,
gerentes, cheles,'oliciais, mei,o-oliciais,
apr end,ize s, vend,edores, etc..., dP oiatnos d'

iniciatizta leaantada pelo C.D.T.G. cont
ç lim específico d,e lroporcionar aos trt-
balhad,ores das m,enitonadas indústrihs
un Hospital Bcne!icente que pàd'erá ser
idêntico ow sulerior aos iá, eristentos,
co',no os da Ortlem Terceira, tia Peni-
iêncio e outros, Por preço do custo mais
acessivel e por forma mais iocil d'e paga-
iltento. Por meio d,este Manilesto, con-
vidambs a tod,os os que nela labutam,
quer empregados, quer em.pregadore s
para coad juttdre?n no empreend.iuicntô.
Áos qus se inscreaerem d,entr.o de tris
.|neses, d contar d,estu.d,ata, ser-lhe-ão
proporciottodas as aantagehs d,e lttnda-
dor, teis cono: renrissào Por Cr$ 1.500,00
(mill e qu,inhenttos cruzeiros) pagáteis:
Cr$ 50,00 no ato d.a ixstrição e de Cr§
10,00 por setnorxa; isenção tlo e*atne ile '

saúd.c e d,o limite de idade. ,4s quantio.s
nrrccodotias, das contribui,ções dos sdrios
só serão empregadas nas despesas da
construçã,ç c ínstalação do Hospital o*
na aqwisição de afólices ou imó'",eis ltura
a manutenção do Hospital .

Quando Gustaao d.e Lacerd,a Jrutdou o.
gtual A. B. 1., foi para tmuitos trut t'i-
sionálío z:wlgar. Ho jeo quondo conte?lo-
,ltos a obra por ele ideali.aada, não ituq-
ginamos as dificuldodes que ?ncoillroil i'
o ridículo datlueles que desdenharant Cct

seu sonho.
Certos de que todos' os colegas

aproteitando esta o?ortunidade ílnica

E§T ERA



ICI^ATIVÃ
FICOS

coilt 0 qual sefnpre teilws sonhad,o, esie-
t"outos fflrd lnuilo breac o (on(retirdção
dcslc nosso ilcal, c, dado o núntcro e [o-
cilirlàtl,e, dc pallamento será. mais d.o quc
cer'to do qute o nosso llospital, corn sucs
clínicas scrti utna d,as maiores organisa-
Ções no Eênero na Am,érica d,o -Çul. drr.
qual trrr+ilo nt,s orlJulharcmos atnanhã.

Rio de Janeirçt,24 de Março Ce 1946.

Depois rle lido vê-se bem que existe
uma visão,clara pará uma obra de tão
grande vulto. Em linguagem bem aces-
sível os gráficos explicaram sets inten-
tos para ume atuaçào que nada deixe a
dcscj a r .

Continuapdo com a palavra, prosse-
guiu o sr. Santa Fé:

- Os nossos' trabalhos vão adianta- -

dos. Já temos uma tiireção provisória,:
Presidente: Francisco da Cruà Ma-

chado; 1.o vicri-presidentê: Antonio' Pin-
to; 2.o vice-presidente: Silvia Leon Chai-
reo; secretário-geral: Osvaldo Santa Fé.;
l.o secretário : Omar Silveira; 2.o se-
cretário: Augusto Cavalcanti; Tesourei-
ro: José Ozon Rodrigues; 1.o assisten-
te de tesoureiro: Waldemar Daim ; e
2.Ô assistente de te.soureiro: S, Hersen,

Os nossos planos já estão sendo ati-
vados. Duas comissões, uma de Divul-
gação e outrâ parâ a elaboração'de urn
projeto de Estatutos. As listas de ade,
são para a Íormaqão de uma grande co-
missã.o ccntral estão se multiplicando rà-
iridamente. Assim, dentro de pouco tem-
po uma Âssembléia irá debater e aprovar
os Estãtutos.

Arriscamos perguntar:

- Que números estima para chegar r
resuitados otrjetivos? Aceitarâo os grá-
Íicos tão importante trabalho de assis-
tência ? AÍinal quantos elementos se alis-
tarão ou já assinaram propostas para só-
cios Íundadorcs do II. B. G. ?

- Objetivamente creio que consegui-
remos o congraçâmento da Íamilia g,rá-
,Íica. Os intelectuais qúe labutam na
imprensa tcm muitas vezes sérias difi-
culdades econômicas tão alarnrantes
quanto às dos próprios operários. Es-
tamos na épôca das vitórias democráti-
câs e esse âspecto da questão é que mais
me ent'usiasma

Seremos muitos, talvez 4.000, quem
sabe, nos quadros do novo Hospitai
Betreíicente.

'as.p'ERA

óron

Ficar socio remido com a quantia de Cr$ 1.500,00, pagáveis
â módicas prestações scmanais àe Cr$ 10,00 nos é 

'roanàgern 
a

<iesprezar. Sim, po,r:que usufruir o mesmo tratamento a que têm
direito os sócios remidos das ordens mais ricas da cidade, já é
âlguma coisa a favor de uma classe tão laboriosa.

Mas quero firmar no €ssencial . o congraçamento da Íamilia
gráfica !

Faltava a palavra do tesoureiro do H.B.G, Epquanto o se-
cretário Íalava, . Ozon, velho artista da caricatura traçeva ,l§
retratos que ilustiam estas páginas

Perguntamos logo de saída:

- Qual o seu prognóstico sobre a adesão dos Diretores de
Jornais, Gerentes de Oficinas, j ornalist'as ou industriais ? .

- A melhor possivel - o sr. Herbert Moses presidente da A.
,8. I. usou a expressão de movimento vitorioso. Não será a sua
opinião um sinal certo de vitória? Creio que sim.

E'bem verdade que a.nossa opinião era a mesma. Mas pre-
cisamos saber de outros elementos qu€ com os seus nomes subscre-
veni o apoio de uma justa reivindicação. À listâ porem era
enoi:me e chegava à sede provisória do H.B.G. um de seus elb-
mentos mais dinâmicos, o sr. Hersen, Dire.tor Gerente da Edi-
torial Calvino. Falava tambem em.muitos nomes da indústria,do
livro e do papel. O sr. Ozon estava qu€rendo Íalar e recomeçou:

- Nosso grande cuidado inicial ,fot não utilizar as quoúisa-
ções com as despesas de organização e tambem assegurar aq; as-
sociados do H.B.G. o depósito de suas quotas na conta do llos-
pital em organizaçã,ü e subordinadas ao título com o nome de seu
<letentor. Estamos tambem estudando as .questôes que se pren-
<iem ao problema das Íinanças na primeira fase da organização.
E essa é uma târefa que rnêrece todo ( esÍorço. As estatísticas
relativas às en{ermidades nas coletividades estão .sendo estudadas,.
ol locais possiveis e as medidas convenientes para a próxima
construçâo do Hospital' 

(continua na pág. 50)
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NO'MÜNDÕ
.A. escultura scmpre Íoi um

gêriero de arte em que o cle-
mcnto Íeminino estevc ausen-
te. l,) qrrarrrio por acaso com-
parece, é para apresentar-se
,sob certos aspectos sentiúetr-
tais Ílâcidos e retraídos e de
ulna fraqueza triunfante que
rros apieda. Não gosto pois
dessa '' legereté " fem.inina na
escultura, nem de suas dclica-
das atitudes irrtencionais em
que mtiitas vezes afurtdàmos
errlerrrecidos scm sahermos quc
rros colhcu apenas a compaixão
pÀr um utilitarismo disfarçado.
l]rrs arnigos rcÍugiados de guer-
ra, hirrgaros c rumenos trou-
xerarrr.me a rrotícia de uma es-
cultora que haviam conhecido
im París, inteiramente masculi-
nlzada 'c quc {azia, travestida
de raytaz, belas csculturas vio-
lentas e másculas. Esta escul-
tora deve tcr Íigurado entre os

cadáveres mirrados que temos
visto nos fiiq:res dos campos de
concentração. Quase que se
exige aquele potencial másculo
à produção de uma boa escul-.
tura. Requerem-se mesmo pos-
sibiliclades teratológicas plásti-'
'co-dramáticas, e é por is5o que
ury grande inventor de molrs-
tros como o gcnial Picasso s.ur-
ge escultor tla lilhagem dos
egípcios, dos negros, dos pri-
mitivos.
. Ora, não é só' a tirania po-
lítica clue nos priva da libcrda-
de, do dom ansiado da liberda-
,de, nras tudo em torno de nós
vive a nos cercear este dom;
e eis 

..que as mulheres pagâm
rnaior tributo a esta espoliação
ambiente .que os homens. Mas
há um prazer doloroso nesta
obstirrada luta contra os agen-
tes ôerceadores, contra esta
inexorável e permanente priva-
ção de liberdade. Creio que da
especulação filosófica, da exci-
tação dêste confinamento, da
ameaça desta as{ixia é que tem
saido' as verdadeiras, grandcs
obras'rle arte. O homem vin-
ga-se r1a opressão d,a natureza
e de seus semelhantes e dê to-
do o peso que o esmagava na
vida, leis de gravidade e leis
cerebrinas, pressões atmos{éri-
cas' de todo o jeito que vão até
à supress{o <1o próprio. ar es-
maginte, criarrdó um muntlo
em que scu hálito livre possa
soprar o barro de suas inven-
ções ou de suas descobertas,
Entre as Íormas brutais da na-

DA ES
J()RGE DE LIMA
r

tureza e as formas policiadas
pelas escola"s, pela perspectiva,
pelas convenções, há as que se
liberam pela irrtuição: estas
são os novos caminhos da arte.

Quando Pola Rezende me
mostrôu, uma. noite, no Luxor-
Hotel as fotograÍias de suas
cscultura-s ví que ela inaugura-
1a uma violência e Íiquei sur-
preso. Percebí-lhe um tom im-
petuosô e exasperado, c regis-
trei uma exceião no tnundo da
escultura feminina. A sua in-
quietutle artística não excluia
a inquictrrde humaua, pois ao
mesmo tempo que Íalava de
arte jâ nã_o podia.calar as suas
pÍeocupações soc1a1s, a sorte
dos pintores pobres, o destino.,
da arte moderna dentro de um
mundo lerdo, sem agilidade pa-
ra acompanhar a velocidade do
artista. E minha admiração au-
mentou de vez, quando the per-
guntei à vista da imagem de
uma de suas produções mais
fortes, se conhecia o vidente e'
louco Barlach. E. e1a não co-
trhecia o vidente e louco Bar-
lach. Eu há alguns anos esta-
va pressentindo um impasse fla
escultura mundial e ao mesmo
tempo compreendia que só urn
espírito sem compromissos po.
deria remediá-la. Venho acom-
panhando o itinerário da escul-
tura, q via-a con[inada no rea-
lismo dramático de Rodin ou
no neo-arcaismo. de Bourdelle
ou ainda nêsse aticismo de
Maillol e de Epstein. No meio
dessas solicitações opostas pa-
recia reencoirtrar uma concilia-
ção da linguagem perdida no
jovem Kretz; e não a enconj
trei, como não a ettcontrei ain- '

da no decorativo e no episó-
dico dos modernos italianos de
pre-guerra com Marini à Íren-
te. Zadkine já abar-rdonara a
obsessão de talhar {etiches,
Lipchitz derditira-se procuran-
do uma {uga no forr?ralismo
cubista, Brancusi desligara-se
das contingências do cotidia-
no; e é quando há uma cris-
pação rlolorosa e angustiante;
surge Bariach. Mas agoÍa as
perseguições políticas e a bru-'
talidade .que atormentaram o
mundo haviam esmagado o cria-
dor de uma das mais trágicas
e religiosas realizações-'da es-
cultura. Barlach era o artista
que diante do cansado e ex-
plorado corpo humano é toma-
do de uma nova emoção. Não
recorria a nenhum iitmo nem

a nenhurna atitude "a priori".
0.seu ponto dc partida, o seu
marco inicial é o homem com
suas contingências, >uas qué-
clas, suas dorcs e suas revoltás,
brados. gestos, desesperos. Bar-
lach apodera-se violentamente
desta purrgçnte realidade. Ver-
dadeiramentc vit,e as obras que
as suas mãos ccrrrsc€fucm criar.
Num plano oposto ao de Lip-
chitz e de Brancusi e de todos
os cerebrinos, tralisrrrite-ltos as
sensaçõcs simplistas do volume,
rlo peso, do eslôrço, dêsse es-
Íôrço em crispação, cm asso-
mo ou etn impulso trágico, tão
peculiarmente bariachiano, mas
tambénr serrsações rnorais, o
pânico, a revolta,.o beijo hu-
rnilde, o aniplexo encolhido de
todos os espoiiados. Nada em
Bariach cir.rge-se aos lirnites do
abstrato em si, desprovido de
iigação com a terra sôbre que
'pendernos à fronte coroada de
espinhos e rnancirada dc pó.
Despreza toda rettirica p1ásti-
ca confinada em superfluidades,
_em sua proprla conslstencra
exangue. Despreza os " lrgrt
cifs". -{ fé rro homem mesmo
massacrado, aturdido no "dies
ire " dos 1-iom'bartleios, t1 o s

"progrooms" dos campos de
morte, é a razáo dc ser de sua
ârte:

Quando Pola Rezelde Íre
mostraía. no Luxor-Hotci {o-
togra{ias e ÍotograÍias de suas
esculturas que ela havia cria-
do sem tutelas dc nrestr:e, sob
o milagre da intuição que con-
fere aos sêres a cultura infu-
sa,'â sua vitalidade qúe vence
todos os obstácu1os e todas as
suas contradições, eu Pensei

-r-rêsse desgraçado Barlach.
Diante de seu otimismo, de

sua confiança nos destinos do
homem, de sua fé na ârte, âcre-
ditei que a escultura se houves-
se animado de novo da virgem
fôrça obscura e sã que aÍugen-
ta todos os brados derrotistas,
todos os sonhos aniquiquilados
e de toda§ as dúvidas incoer-
cíveis. Ví que e1a quer reali-
zar-se vivendo a sua afte, en-
chendo a sua vida dc uma fi-
nalidade social contra as tran-
sigências e formalismos, con-
tra os cõnceitos arbitrários de
todos os demônios doentes que
pretendam enredar o homem
de raciocinios gelados, Privan-
do-o da intimidade essencial
das coisas e dos sêres.
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S. Montinho

IDr. Linandro lDias
DOENçAS PULMONARES

Tubercu.lose
Rua Conde de Bonfim, Boo= =r.o aÍrd-

Tel.: z8-8259

Residencia: Tel. 3g=óg37
Das 14 às rE horas, às zas., 4as. e óas.

Aguo lnglescr
S. Martinho

I}n. Efioisés f,,iseh
Vias urinárias, Doenças de Senhqras, Cirurgia,
Disturbios sexuais, SiÍilis, Ondas Curtas _
Assernbléia, 98, 7.o * Tel.: 22-1549 - Das' 12 às 17 horas
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Sala 4 - TeleÍone: 43-3505
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Rua do Ogvidor, 1§9, Z.o andar, sala 201

Fones: 23-549L e ZS-l4gZ

IDrs. Ile4riegue Basilio
e Joâ,o Baúisúo Llury

Raios X

Avenida Nilo Peçanha, 155, 9.o andar
Sala 902 - Telefone: 42-4545
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Rua São José, 76 - 1.o andar

Das 2 às 5 horas Fone: 22-0365
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S. Mcrrtinho

Francisco Chermont NeIson lOarrloso rle Alnreie!a
PROCURATORIO

RUA BUENOS AIRES,,

ÁDVOGADO

Rua 1.o de }Íarço 6,,í.o andar

Tel,: 43-3505 - Itio



THÃ,TRO
,1 ' Âssunto inesgotável, o tea-

I tro. Inesgt-rtável, fascinan-

. te, apaixonarrte. Quem o
fixa uma vez fica tonrado tle en-
caÍrtamento. De paixão salvâcio-
nista. Dc vontade tle vencer tudo,
para projetá-lo, como uma grande
Íorça luminosa e construtiva, aos
olhos dos. homens deslumbrados.
De achar a Íórmula quc o revele
aos t'nais cegos. De cncontrar a
ârrna que 'o drfen<la dos mal in-
tencionados. Dc dizer coisas lin-
das a seu respeito. Coisas de ter-
nura e de ariror...

O Prestes Íalou sobre teatro,
Z oufro dia. Outro dia quer

, dizer:. ântes das eleições.
Mas Prestes estava malj indor-

mado. Não lhe haviam contado
as lutas de riosso ieatro - contra
o DlP, contra a reação, contra
t'udo. Não lhe haviam mostrado o
nivel de sua ascenção, em dez anos
de Censura, do .Serviço Nacional
de Teatio, de sufocações, de cam-
paihas fascistàs ou semi-Íascistas,
eue lhe pretendiam abafar a voz.
Não the haviam revelado o drama
dos autores, com suas peças pre-
sas peio DIP, ou, o que é mais
vcrgonhoso, dilaceradas pelo DIp

- que era uma forma covarde de
prendêJas, uma vez que os seus
autores não permitiriam sua exi_
Siçãq desvirtuadas. Não the ha-
viam relatado a história de um
público que. sempre! apoiou o born
featro € de alguns críticos gue

nunca ajudaram, pelo silencio ou
pela adesão às perseeguições,

campanhas aviltantes dos agentes

intelectualizados do {ascismo. E
nem lhe haviam dito- a {orça que

ele foi 
-.parecendo 

ser Íraqueza.
Porquc; enquanto ria, nâs

"chanchadas" tão censuráveis em
que muitos s.e amparam para com-
batê-lo, o t'eatro brasileiro ia se

reconstruindo, para voltar à tona

- como voltou, enfim.

Apelei para Prestes, no sentido
de que buscasse informar-se me-
thor das realidades teatrais bra-
sileiras. E acredito que o fenha
feito. Porque creio, como todos
crêm (mesmo os que o combatem
ideologicamente), na profunda ho-
nestidade de propósitos e de ação
do seçretário do partido Comu_
nista do Brasil,

De nada valeram, port'anto,
as ameaçâs policiais que pairavam
sobre artistas e autores nacionais:
DEUS LHE PAGUE, com várias
entradas. em prisãq aí está viva,
como expressão rnais alta do ta-
lento dramático de forací Camar-
§o; Fornari e R. Magalhães Ju-
nior não cederam terr€no e man-
tiveram-se em sua posição, dentro

'do gênero que escolheram, sem
colocarem seu teatro a serviço da
reação; Viriato Correia continuou
â ser romantico, porque o seu
gosto é ser romantico e porque
c seu teatro não é revolucionário,'
mas soube apoiar sempre, como
crítico, como .bolega e como jor-
nalista, os autores que o Íascismo

. apontava à perseguição policial;
Nelson Rodrigues surgiu, numa
bela afirmação de inteligencia -que é uma réplica à timitação es-
piritual Íascista. O espirito sa-
tírico sutilíssimo de Giraudoux, a.
lírica humanidade de Casona e a
dolorosa humanidade de Margaret
Kennedy vieram a nós, pelas:idô-
neas mãos de Dulcina. E, ainda
trazida por Dulcina, nos, chegou,
como uma resurreição, a mensa-
gem de poesia de Frederico Gar-,
cia Lorca .- o primeiro protesto
concreto da inteligencia brasileira
à brutalidade.de Franco. Auto-
res novos, como Miroel Silveira,
procuraram temas da liberdade
para suas peças - e aí [emos BO-
LIVAR _ O CAVALHEIRO
DA LiBERDADE", ainda inédi-,
ta, mas realizada. Atores vetera-
nos, como Jaime Costa,r .rqr"Àto,
por um lado, deÍendiam seu equi-

MARIA JACINTHA

librio comercial (e isso é questão
da vida particular de cada um),
por outro lado tinhâm gestos que
os colocaram em boa posição como
seres que respeitam a liberdade de
pensamento. E embora me re-
pugne ,falar em primeira pcssoa.

devo aqui o meu depoiment'o pes-
soal em relação a uma atitude de_
centíssima e.corajosa desse atôr:
quando, em 1937, um vespertino
integralista arrancava, após gran-
de campanha, a minha peça, O
GOSTO DA VIDA, do cartaz
de sua Companhia, Jaime. em Ni-
terói, recusava-se a suspendcr o
espetáculo, como o exigix a s14em
do Ministério da Educação, res-
pondendo que deveria lévar a peça

em excursão porque sua compe-
nhia rra no monlento oficial
e obrigada a cumprir progrâ-
ma de escolha do Ministériq mas
que, naquela noitg não a suspen_
Ceria,. " por considerar gesto ofen-
sivo à autora". E não só a Ievou
naquela noite, como ainda, no ano
seguinte . já tiberto do contrato
com o Ministério da Educação, já
independent'e, incluiu, rnuito digna_
mente, a peça em seu repertorio -para uma reprise.

Durante esses aflos todos rie
opressão, houvg no teatro, horls
bem amargas de desânimo. Mas
houve tambgtg, horas luminosas de
heroismo e de vitória. Faltou de-
magogia; Íaltaram ítitrd., p"o-
fletárias - que pouco significam,
Os fatos, porem, atestâm a exÍs-
tencia da luta. Quem conheceria,
aqui, NUNCA ME DEIXARÁS.
de Margàret Kennedy, considera.
da, pelo. DIP, 'comunista, dis-
solvente e não exibivel", se gão
tivesse havido, entáo, â não con-
Íormidade diante de s.ua proibição
e a coragem de defendê-la, para
mostrá-la viva e inteira ? Oue
saberiam nossas platéias de Ca-
sona - espanhol, exilado, refu-
giado de Franco -, se Dulcina
não o tivesse atirado corajosamen-
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te à nossa admirlçfis,.orn..{'S{N-
FQNIA INACABADA (peça
gue, antes de ser romantica, é de
grande expressão revolucionária
e social) e, mais tarde, com L-A.

SIRENA VÂRADA, seguida, dc-
pois, por Bibi, com E' PROIBI-
DO.SUICIDAR-SE NA PRI,
MAVERA e pelo grupo de Arlac-
to Filho, com NUESTRT\ NA-
TACHA e OUTRA VtrZ O
IJIABO. E ulgr.- conheceria
Dias Lopes, se Procópio não tives-
se passatlo horas, no DIP, lutando

,contra a interdição de sua peça?

E' verdade que, às vezes.. quan-
,do menos se esperavâ, não havia
luta. Foi o caso.de SANTA
.JOANA, de Shaw, cujo títu1o a
recomendou muito ao respeito

,dos censores c quc voltou do DIP
,em tãd perfeito estado, de virgini-
dade, quc çhegou a assustar...

O teatro teve lutas, tambem,
'senhores. E seus heróis da resis-
tência. Lutas de. silencios indo-
máveis e de estrategias perigosís-
simas - que um dia serão contã-
das. Porque talvez um dia se es-
creva uma história: " Os maquis"
do teatro trrasileiro..."

Mas a luta maior do teatro
brasileiro ainCa não termi-
nou. E' a luta contra os

que não querem reconhécer nada
disso. Contta os que atacam in-
condicionalmente. Contra os que

silenciam seus valores - e seu
valor. Contra os que the pre-

lendem criar má reputaçãô artísti-
ce. E isso ei<plica porque, de
quando erh quando, surgem casos
que úorrecem e contÍa os quais
a gente se sente obrigada a pro..
testar - nurh ingênuo esforço de
esclarecimento 

'
O. Íato rnais recedte, que atesta

a evidencia da luta, é uma entre-
vista da brilhante atriz Rosa Tur-
kow que, no ritmo dos que negam
o teâtro brasileiro, descobre, ante
o justo entusiasmo com que o pú-
blico recebêu VESTIDO DE
NOIV.A, que nós já estamos co-
meçando a gostar de,bom featro
E' cansativo discutir isio' (e mes-

E,çFERÁ

mo hoje não encontro em mim su.
ficiente Íorça dramática para Ía-
zê.lo) - sobretudo quando já se
fez, corn Íiz, um verdadeiro do-
cumentário dos mais altcs mo-
mentos de nosso teatro, desde
1915, qríando Itália Fausta inicia
com Sophocles e Eschyló a sua
jornada de bom teatro, à qual se
incorporariam Ibsen, Strindbert,
1'o1stoi, Pinero, Sardou, Galdos;
Benavente, Berstein, Batâille, Ni-
codemi, Suderman, Zola, -D,ArI-
nanzio, etc., passando pelas rea-
lizações do TEATRO DO ES-
TUDANTE DO BRASIL, dC

OS COMEDIANTES, de Euge-
nia e Alvaro Moreyia, de Jaime
Costa e Procópio em seus bons
momentos e atingindo à culminan_
cip artística que é, hoje, a obra
de Dulcina. E, tambem iriamos
ressucitar 'velhas e adormecidas
sucetibi I idades .

Andávamos tão bem, ultima-
mente... A não ser o incidente
isolado de Sarah Bernardht t
ela própria um caso humano iso-
lado - incidente mais pitoresco
do que outra coisa qualquer, mâis
ou menos explicavel, dentro do
espírito da época, e alguns desen-
tendimentos quanto à existência
ou não existencia de cobras no Rio
de Janeiro, o caso é que, r,.ltima-
mente, os nossos encontrôs ,com

gente esttangeira vêm se pro_
cessando num clima de muita har_
monia. E agora vem a sra. Tur-
kow descobrir que só há cobras
e não pássaros €m nosso teatro...

E' verdade que tambem muifa
coisa pode ser atribuida a uma
particular Íalta de finura ou de.
trato, que .caracteriza certos se_
res e que não thes dverte, a tem-
po, dos limifes qrr a ética social
e artística não lhes permite ul-
trapassar. IfoSpedamos, aqui, há
vários anos, Henriette Morineau

- e dela só nos recordaremos,
no Íuturo, atravez o prazer ines-
quecivel de suas criações de atriz
em FRÉNÉSIit, L'ANNONCE
FAITE À MARIEeMADE-
MOISELLE e da sua colabora-
ção de diretora junto aos ama-
dores e junto aos prófissionais

França, para maior simpatia pelo t:i
'espirito gentílissimo dê sua gen- ',,)

das Companhias fracema ae Alenl j:
car e Bibi Ferreira. Bela recor- r

dação que guardaremos como um i,i

título a mais conquistarío pela

te. Tivemos aqui, durante os dois.
anos mais confusos de nossa vida
infernacional, o conjunto numeró_
so de Louis Jouvet - c nem des-
te, nem de seus colegas, qualquef,
coisa nos veio que nos pudessê
chocar. E' uma pena, portanto,
que outros não se portem tão bem.
como esses artisths .franceses.

Oue não penetrem no sêÍltido de'
nossas gentileias. Que não sin-
tam qúe a admiração é, em certos
casos, prova de inteligênciá - e
nunca <Íe inferioridade. E que não
saibam colocar-se à altura dessa
admiração.

Aos responsáveis por ess€ pou-
co respeità pelos nôssos méritos
artísticos, seria demais um apêlo,
no sentido de que conheçam me-
thor, estudem mais e combatam
n:ànos o nosso teatro?

E' sempre com alegria que

registro Íatos expràssir
vos'da volta da França ao

nosso convivio. Volta que tem
sido uma reconquista de posição,
no seu mais nobre sentido. Por-
-que, Íixando o Brasil, a França
não pensou, em primeiro lugar, em
retomar mercados, em vender

3

seus produtos: irradiou sobre
nós a sua irresistivel sedução es-
pirirual - e, pela voz de ieus
e,scritores, pelo dascínio de seus.r,:t

artistas, reatou os laços que nos I
prediam à sua alma imortal.

Muita significação teve, negSe 
^

sentido, a visita da "troupe" dG .'l

Jean Marchaf ao Rio de Janeirq
logo depois Ãa paz. Muita signi-' ;
ficação está tendo o esplêndido ''
trabalho de aproximação que a
Embaixada Francesa vem desen-
volvendo, com a divulgação, entre ;

nós. do que de melhor, do poúo :r

de vista cultura, a França vem
apresentando,

Não vou falar aqui, numa pá-
giná exclusivamentb de teatro, na
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bela revista " -\mérica", nem Íra,

em essência, nãô menos bela f'Pa-
ges Française§", em que estãg

selecionadas (no bom sentido dà
.;?Tlavra), as produçõtis mais sig-

rrificativas da atual vida intelectual
francesa. Desejo; apenas, regis-
'trar o que diz respeito puraÍnent'e

a , teatro : meu encantamento por

essa fascinante " FEDEIIIG9"
de R. Laporte,.à qual preterxlo
iledicar cômentário bem detalhado,

e o aparecimento dêsse livro iàte- -

ressantíssimo de Dussane - " Rei-
nes de Théâtre"'- qqe me chga

aqui à última hora e ressusrita

para todos nós. Íiguras e Íatos da ,

história. do t'eatro Írancê! - des-

de de Marquise du Parc, que bio-
tou do. " Ilustre Théâire", de Mr;-
liérg para a glória de representar

" Ândromaque" ç de amar Ráclne
("Elle avait airné Racine rt joue

Andromaque" - escreve Dussa-

ne, sintetizando sua glória), pas-

§ando pór Sarah Bernhârdt.e.ter-

rnirlando em Julie Bartet, que dei-
-xou de existir dentro de nossos

dias, a 18 de novembro de 1941.

. §', portantb, todo o teatro fran-
cês. com o que ele tem de mais al-
to, de 1633 a.l94l, que Dussane
faz des,filar diante de 'nós, 

, 
pelas

duzenta3 e poucas páginas de seu

Iivro - artistas e dramaturgos,
universais pelal sua grandeza, nas
suas lutas, nai suas derrotas.e na

sua glória imperecivêi.

E Ii registro é, rãmbem, a

\, estréia de Eva Tudor com.
CANDIDA, de Bernard

Sharv.

.{ gripe impediu-me de ver e

julgar a realização, em "premié-
re". . Mas não me impede de sen-

tir grande prazei com a iniciáti-
va de Luiz Iglezias,'qr" "r.i-continua Íiel a um programa que

tem sido sempre de ascenção e

vai projetando sdu teatro. e seus

aftistãs para planos- iàrtra vez

E não ine impede tambem de
olhar com conÍiança a direção'do-
piofessor Edua?do Vie{ra, que é

'um velhn mestre do teatro, que

nruita coisa boa tem Íeito e há-de

. ter sabido reaTizar com proficien-
cia e original de Bernard Shaw.

^ 
E, para termirrar, assinale-

O ,r.,o, urrr" aquisição que o
. teatro brasileiro acaba'de

Íazer Genoliíã Amado, com
ÀVATAR..

Oport'unamente direi alguma
coisa dessa comêdia, da sua Íinu-
ra, da'giaça natural. de seus diá-
lcgos, do arranjo delicioso de
suas situações,.da clara urdidura
de seus elementos teairais - unr
conjunto de qualidades que coloca
o nôvo autor no plano dos me-
lhores comediógratbs .contempo-
râneos. Hoje, é apenas registro

- por alegria de comunicar.

GRÁFICOS
:' (Ôontinuação da pág. 45)

Tudo, enÍim está nos levando a observações de.
talhadas. Confio muito na possibilidade de tão gran-
de obra ser ajudada pelo governo e vamos dizer de
passagem, bem a merece. Temos já em.meníe que o;
nossos serviços precisarão ser modelares.' Lutare-
mos coptrâ as exploraçóes de qualquer gênero. Pre-
cisaremos da melhor instalação, da melhor aparelha-
gem, do melhor médico e dos melhores remédios. E
tudo isso já é básico em nossas cogitações.

Faço uma estimativa mesmo de 4.000 associados
na fase da organização e o cálculo não é muito oti-
mista. O interesse 6 que não pode deixar de .ser

fundarnental, a verdadeira razía, d,e nosso s-dcgsso.

Perguntamos ainda:

--- E a questão da íamilia dos gráficos?

Naturalmente podem sé inscrever como sócio
com as mesmas vantagens de sed representante. Não/
seria vantajoso cuidar parcialmenfe de situações. quc
se acumulam e chegfm muitas vezes desencadear
males muito maiorrs. O gráÍieo dê outra dorma não
se. sentiria anrparado.

-A. conversa continuou animada e percebemos que
os problemas imediatos estavam ria hora de ser tra-
tados e resolvemos então não prejudicar o inicio da
reunião.

O sr. Ozon ainda àcrescentou.r

- Já recebemos cerca de 250 proppstas até hoje.
E' ou não um sinal de êxito ? .

' Estavarlos plenamente satisfeitos com tão pr:.
misso-ras vaÍltãgens que certamente a maioria de nos.
sos gráficos poderão reivindicar.

E'S F':F R á

INI DO


