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DOENçAS PULMONÀRES

Tuberculose
Rua Conde de Bonfim, 3oo==r''d and-

. Tel.: z8=8259

, (esidencia: Tel. g8=óEaz

Das 14 às: rB horas, às zas., 4as. e óas.

Ilr. Dloises $iseh
Vias urinárias, Doenças de Serlhoras, Cirurgia,
Disturbios sexuais, Sifilis, Ondas Curtas --
Assembléia, 98,7.o - Tel.: 22-1549 - Das

12 às 17 horas

Nelsorr (la,rdoso tlc À I rrrr,'lcla

PROCURATORIO

RUA BUENOS AIRES, rso-A=r.'=S.4

Ilelio fiUaleae er
Advogado

Rua 1.o de Março, 6 - 4.o andar

Sala 4 - TeleÍone: 43-3505

l,qtiz lf erneek de Caslro
ADVOGADO

Rua do Carmo, 49 * 2-" - Sala z5

Diariamenle, de rz às t3 e 16 às r9 horas.

' Exceto aos sábados

--- Fone : z3-to64 ---

'I

IDemeúrio rlamam
ADVOCADO

Rua São José, 76 - I.o andar

Das 2 às 5 horas Fone: 22-0365

I)ra. Cloúilde Cesar

Rqa do Ouvidor, 169, 2.o andar, sala 201

Fones : 23-5491 e'25'1487

I)r. Ilenrique Basilio
Raim X

Avenida Nilo Peçanha, 155, 9." andar

Sala 902 - Telefone: 42-4545

ALIANCA
Seu médico poderá exitar entre dois medicamentos para sua saúde, mas
o seu amigo náo exitarâ em aconseihar-lhe o melhor emprego para SuaS

eeonomias. IJm título da ALIANÇA DO LAR LTDA., com Cr$ 5,00

Cr$ 10,00 apenas o amigo concorrerá a sorteios de 5, 10, 25 e 50 mil cru-
zeiros fóra centenas de premios menores.

AITIANÇA DO tAR LIMIfÃDA - Ãv. Rio Bronco, 9l - 5.o crnd. Solos 9 o 13
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VASIO
Vasio da vida áo fim da vida
nem siqu.er o vasio dos balões de fumaça
que vão estourar entre ab estrêlas,
mas'vasio que 'se eàeheu de oütros vasios.

Solirlão da vida ao fim da vida
nenr siquer solidão do orgulho aitivo
que amadurece a almâ na montanha
mas Éolidão da incompreensáo mesquinha.' ,'
Ao cair di,, noite esse desejo de retorrio à fonte--, .

sem experlencla, que a experrenera seca,
pta tefazer apenas algumas descobertas
que cleixarâm um raio de esperança póstuma.

Vasio de quem errou cam;inho
e percebe de repente que não chegará, nunca,
mas não pode voltar, que as forças já the faltam.
pra tentar novas aventuras.
Vasio da conciência do vasio..
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A Íisura <le Barbusse; uma das

. mais ptras entre as que honrant

r.ossô tetr,po, não cessttu de cr.escer

no curso dos anos quc-nÔs sepâ-

; ,rãm o grande aconteciinento que

[oi, em plena guerra. a publicação

ãe " O Foco '. Não cessará ds

crescer à nietlida que se desenvol-

vcrão as consequências d s sua

ação, {ue sc realizará sua visão
., prôÍética do {uturo. Vejo a melhor

!Íova no carater proÍundamente

. 4mocicnante das.exéquias quj
'l: the Íiáeram.os povos de Paris e

.. de Moscou.

Estreitamente ligacl.os, trtn à ott-
i-t. tro, o pensemento. e a ação da

Larbu,qse surgiram da grandc
'1, guerra e se desenvolveram de um

,. só. jacto corn'á potência b a con-

, tinuidade de uma Ílarr'a st'rb a açã''r

',. ilo {ogo interior que a grande ca-

ir.-, ...tirstroÍe .tinha acendiclo e que'nã;

cessou .tle ardei rlurante vint-

-' 
" 
ar*r, em seú corPo sacrificado'

'-1,." em seus pulmões doerttes, em su3

iü'. : 
"í-, 

repleta <le imagens horro-

-. 
'tosas 

e anit'raria lela vr-'rrrtade de

. evitar a sua rePetição'

" A qualidade singular desta al-

',, -" d" artis{a c de construior, do'

,l , tud, âorlü€sfio temPo do fensa-

: flrento e d* ação, Permitiu a Bar-

: ' busse, não deixar morrt-r em sl'

,1. 
"o-o 

tantos outros têry' feito, as

,,i .."ord"ço.s e as indigrdçóes. Im-

'{ *ediu que se detivesse depois de

l' t.a .tt " O Fogo" sabido mostrar
i -prirnciro e melhor r1o que runguem'

"r a ver<ladeira Íisionomia da guer-

. . ra exPrerúíndo o seu horror' dan-

: ' do não somente'sua arte, nlq§ sua

, rrida inteira ao serviço do mais

'" {obre ideal humano, e fez dele' an-
''' t"" aorrto dePois de sua rcorte' o

.1. eoi* insPirado de todos aqueles

.,'. qo" querem' corn utra-lê.ativa'
i.., p.uprr", um {uturo de justiça e

il de 'paz entre. todos os homens' 
.I .' ., Uma das caracteristicas mals

.'. slgniÍicativas da obra de Barbus-

-' se é o alargâmgnto semPre contí-

l' ,ro de seu Pensamcntô e de súe

i 
"ção. 

'í) Fogo"' antes de tudo é

a obra clo gênio que êxPrime a

eruoção causada érn Barbusse Pela

guerra, propriemente. Dois anos

depois, em " Clâfrdade", se eleva

às iausas-do mal e compreende a

necessidade de uma àção Pessoal

poi parte daqueies que viram cla-

ro e que compreenderam a verda-

de em que pôe tôda sua confiança,
.assim como na força do Peir§a-

mcnto hsmano

Em sua carta dirigida aos inte-
lcctuais em l92l Barbusse diz:

".\ verdade é indelevcl. G:r-
mina apesar de tudo e se projeta
mesmo que tenha sido estreita-

- mente enunciada: reaiiza a uni-

_dàde m,esmo através da desordem:

Nesta. con{usão desesperadáinente

longa de gritos s meditações. a

verdade acaba se organizando; a

nitidês da evidênciâ brilhou pouco

a pouco; agtupamentos têm for-
nrado Llocos: o conjunto come-

çou a se reunir. As llrimeiras rc-

voluções eram sobressaltos de so-

írimento, de cxaspcração, cegas e

selvagens, o mal. pelo rral, golpes

de talião perdidos. O pensamento

veio ordenar e cngrandece;i os ou-
tros".

Disse ainda cm seu .romance
" Claridade" : -

" Estou seguro rlos princípios
que vejo na origem de tudo: a.

justiça, a lógica, a iguaklade, to-
das essas verdades divinamente

humanas cujo 'contraste com a

verdade atualmente realizaila é di-

lacerante - e desejaria Iazer aPe-

1o a todos, e esta certeza que .me

enche de uma altgria trágica, dar

a todos ao mesmo temlo uma

ordcm e uma prece. Não existem

muitas manierâs de atingí-la
através de tudo e de.ligar a vida

à verdade; não existe senão uma

-.a retidão. Recomeçar a regÍâ

pelo sublime controle do espirito.

Sou um ]roment comô os outrs,

- um hmem como todos Aqueles

que me esrcutãm, sacudindo 'a'ca=
beça ou levantando . os ombros,

todos nós, pôrque Permaneceglqs

rB'u'ssE:,
PAUL LANGEVIN

tão indiÍerentes üma vez que não

o somos ?

" Creio, apesar de tudo, na viió-
ria da vertlade. Crcio na irhPor-

tância ain<la intangivel desses

poucos homens verdadeiramendc

Íraternais que. em todos os paises

do mundo, ..no vai . ,.*'doq
egoismo.s naôionais desencadel dog,

se levantam, {ixos ccmo as está-

tuas mag:níÍicas do direito e do

dever. Agora, acrcdito, até à cer-.
' teza, qae a sociedade nova se edi-

ficará §ôbre esse arquipélago de

homens. Mesmo se"devemos aifl-

da sofrer sem melltores perspecti-

' vas, a idéia não pode mais deixar

. de..const?uir e dc -"e avolumar

. como o coração humanq €.: â voo-
tade que sc eleva já em reduLos,

não pode ser mais <iemolida".
" Anurrcio o acontecirrrcnto fa-

tal da República universal. Não
são as reações passageiras, as tre-
vas e os terrores, nem a tágica
<lificuldade de sublevar o mundo
inteiro ao m€smo tempo. que im-
pedirão de se realizar a verdade

internacional. Mas se os gran-

des poderes da sombra se obsti-
nam a permanecer em seu lugar,
se aqueles que gritarn claramente
gritavafn no desertq ó povos, in-
fatigávêis vehcidos da infame

História, apelo para a vossa jus-
tiça, para a vosse cólera. Sobre
as yagas disputas que ensaígren-
tãm as greves, .oÚ.. a, pilhagens

dos nauÍrágios, sobre os despojos
e os reciÍes, e os. pa1ácios e os

monumentos íundados na arcia,
prevejo a vinda da maré alta. A
verdade é revolucionária contra a

desordem e contra o erro. -A re-

volução é a ordem".
Barbusse se dirigg Primeiro

àqueles .que estão mais Próximos,

. aos antigos combatentes com.Õs

quais funda a Associação repu-

blicana, depois aos escritores e ar-

tistas iriando,'desds 1919, o mo-

vimentô de ''' Clarté" ao qual se

esíorça pára dar um carater in-

ternacional 9or seções, não so:

\t
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províncias',.àa França,

rrürs ÊÍn diversos paises estran-'
geiros. Procura convencer âos

homens ds pensamento o seu de-

rer de ação. Desenvolve. sua\

idéias a seus aPelos no boletim

hebdomaáário " Clarté" que co-

Íneça. a apareceÍ em 1919 e se

transÍorma em 1921. na revista do

Ílr€smo nome que dura até 1925 e

na qual cola:boram Anatole FrqP-

ce e AÍbert Einstein, os melhofes

-de nossos jovetrs escritores. . !

A experiêncía lhe mostra raPi-

damente a insufic,iência de um mc-

vimentb limitatlo ttnicamente aos.

meios intelectuais mal preparados

para. a ação e ,a necessidade de se

apoiar sobre a Iorçá profunda do

povo, rlos povos. IJm primeiro es-

forço nesse sentido é rePresehta-

do péla criação do periódico

" Monde" qúe exerceu uma açáo

muito util'num círculo cada vez

íais amPlo.

Depois, à uedida qrre os PeÍ1gos

conjugados do fascismo e da guer-

ra se tornaram mais ameaçadores,

{oi o primeiro a compreender a

necessidade <las grandes reuniões

internacionais Para desPertar na

humanida<le" inteira a clará con-

ciência de sua situação .e de sua

responsabilidade. '

Daí saiu o §rande movimento

mundial <la luta contra a güerra

ê o. Íascismo com seus Prolonga'-

meÍltos para o lado da juven-

tude e do Agfupamento Mun-

dial de Mulheres'- E dePois,

a Frente PoPular. Lembra-

rei que foi sob a iniciativa da

§eção. Francesa do movimento

mundial, desta seçáo qte se chasra

trqje .Paz e Liberdade,. que se de-
'cidiu o grande ajuntamento do

14 de julho de 1935i que Íôi Para

Barbusse uma sorte de aPoteõse

€ a gtande alegria que devia viver
antes de morrer 1ong6 de nós.

Foi'durante êsse desfile que o
vi pela última vez. Estava de Pé,

a figura 'iluminada, sobre o této

de um dos dois taxis que marcha-

vam à frent€ .do longo cotejo.

Âbrigava*pe sob a bandeira ver-

melha, e à sua Írente, eramos vá-

.E-SFERA
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rios sob a bandeira trícolor qtte

tínhamos reconquistado na mesml

manhã a Buffalo prestando o ser-

mão da Frente Popular.
Depois disso, . Barbusse Íoi a

Moscou e lá terminou sua carrei-
ra € exalou' os seus ultimos

suspilos. Sentimos então que

petdíamos o meihor, êntre nós.

Assim, Barbusse prosseguiu; alem

mesmo de suas '{orças e até o úl-
timo rnomento, em sua Perigrina-
gão apaixonada que o conduzia

através o muntlo para desenvol-

ver o movimento que nos [e'va ho-
je díEuropa para a América ôn'..
de q aciilheu um adrniravel elán -

de entusiasmo e de Íé.

Sarbusse conreçou a tarefa Que'

\

r'
oa..&r i, fm,li'

hoje nos esforçamos €m Pro§§e:.i;;:
gulr.

Está sempre p.reseote çn11q.'n§s, ,,i
presente por suas otjras ce '"sçtr- ,lj;
tor e ar:tista, presente po{ str8 ;
sua grande obra de união das vôl'r ;
tadep humanas {rara . .vencêr - 

-,a. .i

guerra e instaurar o iegirne:t..tül .1:i,
'I ',::ll

justiça e da paz ent?e os homens. r:li



Balançam.,.'. Balançam. . .

Balançam ao vento.
Balançam nas trevas,
em face da vida,
marcando no tempo
a hora terrivel
da justa expiação.

Que crime fízerarn?

Balançam nas trevas,
eontando os minu.tos
da hora implacavel
que vem'para o algoz.
São chécos, são lusos
indianos e kurdod,
chinêses e arrnênios,
polacos e drusos,
judeus e francêses.
É o povo italiano,
é o povo indonésio;
é o povo da Grécia,
é o povo da Espanha,
é o povo do mundo
que luta e repele
a bóta de ferro
do novo opressor!

Que crime fízeram?

tÁ

N,
.'.:a :.. :,.i, ..: :-.1..

tu

1/

:\Vd

\
1,



.,:

Balançam nas traves:,.
são almas pendentes,

sáo alrnas erguidas ,

que pedem justiça

num sur"do clamor !

Que crime fizeram?'
\

Sonharam que a"vida
mais bela e rnais livre,
nascia dos mortos
que foram semeados

das pátrias no chão !. . .
Que crime! Qüe infamia! '

Queler que seus fithos,
crescessem libertos,
de peitos abertos
pró novo porvir!

i

Sonharam . .-,. , Que,crjrye !

Medonho ca§tigo, ' :

pra lngenua tlu§ao. . .

Balançam. . . Balançam. . .

Balançam ,u* i-ô*tea§,' .',,

servindo de exemplo
aos povos que almejarn
Iutar contra os ferros
da Yil. servidão! fl

a_FER4

'f

unidos marcharam ..

o nazr poder_ 
r

trl agora balançarn' ; l

- fantasma da noite --
marcando o compasso

da nova opressão!...

Caminha! Caminha, relógio da Vidat
eaminha! Caniinha,'relógio da H-is;

Os pênduios negros..:

são corpop humanos:
balançam nas fôrcas
dizendo que a Aurora
caminha veloz !

A llora do Ajuste,
fatal, se avisinha,
(Não tard,a! Vem certa !)
num vivo clarão !

Acorda ! Desperta,
irmãô,profetártol: r,'. :'.,',,
-Vom junto do,poeta
sauâár a Alvorada
que nasce no Oriente .'
e marcha prá nós !,,

t
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Coqueiros' cc|fireÇarâm a acenar'
co* ás longas folhas vcrdes agi-
tadas pelo vento. A Praia [oi 'e
aproximando, tornott menos uni-
Íorme a esPunta hranca que st 

-

alongáva numa grande extensão'
A §ineta dc bordo rePiçou, e uma
nuvcm negra - cqmo a baforada
de um cachinrbo - <lesPrendeu-se
da chaminé e empaÍlou a.coloração
do céu. A triPulação, homens al-
tos e corados, de cabelos 1oüros -
agitou-§c, Íez coÍrcr a ântora,
-hasteou 

a bandeira ganrarla. Vianr-
se pequenas embarcaçõcs ahando'
nadas acomPanhar' o movimeni«r
daS-ondas, com a Prôa amarradã
a um tronôo de árvore fincarlci na

areia. Os ernigrantes, alguns ;ie

binóculo, estudaràm enervados n

paisagem vcrdejante, desbravarant

iôdot ot recaÍltos, ProcuraraÍÍ
DeneÍrar a sonrbra que sc esten-
ãia mais a1órrr' -A Íisionomia aba-

;;, ;;;ir* i,,t..e'=., curi.rsidal
de doentia, e não era em tôdos os

oihot q,r. o wl-brilhava. Tinham
so{rido tantq PassadQ Por tantas

' humilhacõcs, que- custava acre-

ditar na paisagem acolhedora,
amiga, que sorria- pacificamente

do alto dos cõqrreiros. {Jm raPaz

com menos <le vinte anos -ábriu
. a caixa Preta. retirou delicada-

mente um "vic)llno; aieilou-o entrt:
o ombro e o guelxÔ, emputrou ')
arco e começou a:tocar. Moços
de catrelos grisalhos voltaram-
," .o* ár de reProvação. A clri'
anÇa - sim, era um tnenino'aque-
Ie quc ainúa ost'entava os càbc-
los escuros a os olhôs vivos *
€stava tocando u'â música alegre,
uÍna canção de casamento' cheia de

kidalos. de risos, de bater de co-
pos repletos de vinho. E ê1es náo
queriam Pensar que se e§tava eln

, festa, mesmo quantlo Parecia que

os .padecimentos. tinham termina-
do, mesmo quando havia a Pers-
petiva alucinante da paz.

; Guarda o violind!

ESFERA

D

Mas aPesar de tu<io não entrava
na cabeça do menino que não se

rlevesse rir e cantar, gargalhar
mesmo, diante' da Praiasinha Íra-
terna, das palmeiras hospitaleiras'
Baixou o arco e oihou em volta'

'Velhas mâes de cnals c capote
négros Íitavam opacamente a na-

ltreza, e dos'o1hos mortos até c
queixo enrugado- prolongavam-
se sulcos Proiundos, rlos lmensos
oor ortde tinham corrido lágrimas
àrnrrg^. e transbordantes. Re-
cém-nascidos, magros e melancó1i-
cos, escor'regavanl nÔ tombatiilh:,
chupavam os córdàrncs ' enferru-
jados e l,orcos. -hoi entào que u
inoço rle cabelos prétos e olhos vi-
vos:compieendeu a ilusão da'Pat-
sagem acolltedura, rla paisagrtn-
irmã, da'Paisagem'úiragem' E
centenas de cabeças brancas,
apoiadas na anturada, crguiam
uma barreira intransPonivel, uma
Íronteira inlranqueavel diante da

sua pessoa. Levant'ou o violino,
feriu as cordas co!1 o arco, e suà

mão tremeu levemente a cada

nota liberta.'Ém 
Lita, em Viina, em Berlinr,

nas madrúgadas 'irias de invern';,
. os <levotos reuniam-se na sinag''r-

ga e ertoavaíl hinos de Perdão'
Preparavam-se esPiritualmente

'para o grande dia eó. que. Êlc

decidiria quem devcrta vlver tl

queú morrer. Estaria' no. céu conl

ó liuro et'erno aherto <liante ' de

seus olhos, a enorme barba bran'

ca roçando as nuvens mais altat,
e deciàindo <Ia Íelicidade ou,des-
graça dos homens. O justo.serra

recomDensado e,o mau punloo' os
' pecadores soÍreriam tôda sortê dt

revezes, morreriam velhos os

- bons, áquêles que abriam â Porta
âo viandante fáminto. Tôdas rs
ianelas permaneciam fechàdas,

ârdia o Íogo na. iarcira, e Pesad's
.cobertores resguardavaÍri as . pe--
nás dos religiosos. . Mulheres ido- '

sas, recatadamerte, baixavam o§

olhbs. murmuravam rezas. Não

E=:liezer Burlá
sc ouvia sbm algum do lado de":i
'{óra; a noiÍe esfcndia-se Prot'J'
tora, Íaciliiando o sitêncio Tfu- ,
tico que evolava do temPlo. E c'
conjunto de vozes. harmbnizavarri' .'

,", lotrnrro.-.e uno e igual, e as'.,,'i1

águas roiassem no mesmo volu- - l:i
ni", O arco alongava-.se, ertco' "i
serneihava a uma cascalã ÇuJa§

thia-se,. na mão trêrnuli do jo-:
vem. Sim, agora não duvidava: o ii:.

que seus olhos ab5orvialn eraÍrl

,manhãs brumosas em qüe se orav;i '-.i

a l)eus, preparava-se IJarâ, o ter-
rivel <lia do Juizo. O guar<la dc,,,.',

botas grosseiras, ,abafava 'os pas: ''

sos, soiria atr'ás dos bigodes cor;= ,1

<1e-cerveja,. acâlefltava-os somo ü :,1;:

trilar do seu apito paternpl. ,o- ..,.?

dia-§e abrir sem mê<lo o arrnário l,

armadós devastavam'lafes, desvir- ::i+
ginavaq inocentes, tôrtxravaÍilr":
respeitaveis'pais-de-iani1ia. E .iá
chorar não mais se po/ia, porqtre ,ri

'da 
Torá, beijar-lhe a caPa. de ve- ;

ludo bordado, ler-lhe us versi-'' .'
."iãr i"* iárriessaito. E um dia... :.1ri

Seria possivel .- homens - seria
acreditável? As estrêlas brilha-
ram da mesma maneirâ; c o 111ês:i:'

mo céu continuou resguardando a I'i.,;

gloriosa pátria alemã, €.os mes-l :,i:

il; -;;.õ.;-"aó'.'p.;uirm de'--;'.i
continuar acêsos, enquanto robots r

as lágrimas . doíam mais que as
chibaladas, a saliva queiirava mais
ainda do que os Íer:rqs abraiea- :'

dos. tr'.ntão a lnorte efa Íecebida::':
com alegria, ênioalam-.se litáni:ê§. ' ,

fm seu louvor, Cadáveres muti- .'

bios exâng.ues tremia@ e os qua,r,

the gstavam próximospodiam dis-'!

iados, conspurcados, desPcdaçados,
enchiam ai célas, clamavam vin- .'

gança na escuridão. sombria. E ).;
únginquamente ,ouvia-se a música, ::i
náo dos violinos, ma§ rlos. tam;".{
bores conclamando a maldadê. . r-'

O louro tísico tossiu. Seus .1á'',r'

t(

,",níiii );ií"âíi"t ip;"i;;*; ;* nqlia re?tàto de iudeus erp*tsos.dt

,il *Z*nr' ír rli r- l oo, rnu,,* d.àá"d,q d' ú1?, §ô!,t{' !y' !'. "9"1yy-!^!: -'"i,i"""i,r;,'i-to- 'N,io íóssc o anor'mal ila época e o tatq.tcrwl'fle-r'ectdo. 
"

i'-'n,u'i,rr"do.rtnqrc. Liofio*o o meilo a Hitler--cra mutto'grafide' e,o.:
"aiir'it' 

i,,irtior', sua róta pclo nilfadado Estado No",o ,! ?:::y::- t':::'
;;;i;|,;;",|l,iri,ii,'r' ,,tri,]ri- 

'uo' peto menos rtois cscritores bmsi'

leiros ufroz,eitar,m o trnrí,""Llo ó;;;';.-D";';".cotn " N,au1o sem pôrtot''';'
"r"etiri.i,:'-iliiía io* " Adonai"' êste úttima até asora inédito e qu'e re-'

príà-rriir,,ot tal cotno loi escrito orignnalmente' 't''

' 8W.793ç,'Sttando.. o loscismo tonitroonte ,fazia,eslre,meler : .!!!d!:



- Schemú Yissrael... teu corpo a" 1r"ài.r, iil;.;-;,,;
. No caru1ro dc cr.rncentração ha- impurta ,1,,. Éú., t.r, leúiÀl i"-

viam-lhe arrebentadà os pulrhões, nharn se cirmprimido outros lábios
irraneado os. nervos; *". .u" Íé ;;;;;;; - J. ; i; ;;;-;-inã:
não conseguira ser cnfraquecida, ieritc conto a asa do pombinho
a,.religiáo sorrira-lhá'deniro .1,1, , ;;,;;"ü'.. tua nrenre ,]";i, u.i-olhos mesmo 'no momento dls ma das fra4uesas h,rtrranail Amr_'mai5 lrorrurosas tcttrrras,.e era u J;;;;r.,'.; ,",f.J,:o..iá r.1l,i.i-

:]li.o.r,r. ainda,tivera Íuiças, na ;;l.rr;.,;à;;, ",càilõ". ;i1".cela {edorellta, cle lrronunciar p:L_ Êle-s são teus, ádorada, êles. tclavras dc. 1oüvor àtluele,que turlo p".i.,."io 1)Llrque nre pertencem.
sabia.c. tud.o podia. O misticismc V.n,. .,,.o.r, i;; ;;{; ;;'#;mantinha-lhc as faces acôsas, a ombro, ,.-.,.f." ai.;1iàl i".lr"^ã. .tcstã Íebril - e agôra, agora que _ ,rllrus,'uúr,ldom as nrãos sôhre a

:_':...:,:.^:.,ê.Fva nas Íolhas dos n*rrodu e l)resta att.nção. Havia{oquelros, srra alma sentia-se_ re- hosques rra altlcia em quc nascc-. 
i?l',.":ili:: 

,"1^,i.: 
':.ol"pensada -, ;;";";à.,,';.,-;;", n",,,]i,r,á. ,,,I,lrr cllrr(' .sdluços da garganta árvores e formigai na erva. O

li[r;^r;.^lljl.rv.ras Íu.giam, pousa_ i;i dÀ,;.;;;',1, i.it,,i'à1",r_lí
. "ll' '.1..,1:llí," lra plara qureta: no tr<inco, beijav.a_te a nuce.* J[hcmo. , . . Passaste os dedos no arbusto. ver-

iin§ulr os' t'erilos de uma àiaçãr, táu nome ürgerrrí eue imrrorie
ir.aufragada na tosse, . , ' que os'brutos.*t."fr"-lr*r.fráao ã

' diversos-' Os meniiros qúe enàa- .

tinham já não chóram quando se'arranham nos prégoq ãs velhes
deixam ds vislunrbrar a praia ma-
tcrna rlos coqueiros. pãz. erre
espécie de paz? Paz, sómcnte.
duas consoantcs e uma vogal.
As mãos tremqm. unr pouco, as
veias se dilatam. gargaiejos-es-
tranhos caitâm nos corpos.,An- 

_. da-se de leve, c,orrl merià de. nra- 
-

chucar o assoalho, pede se rlescul_
I)as aos hancos lrus tlrrais se senta.
Fala_-sg baixo, car-iciosamentc, de_
licadamente. C)ferecem->e cigar_
ros.

Sahe? O cigarro é feffo de funro
embrulhad-o em papel tino; traga-
se e sar tumaça. Gcnial . Navios
se Íabricam em estâleiros, vai_sejuntando peqa subre peça, homen.
zrnhos montalu cm andaimes, Ia-
tas de tinta empapam pincéis.
_tla murta cousa suhlime no-mun-
do, divertimentos excitantes, tea_tros com artistas .o,,trnaÀ'arrl.

.<lótas. ArredrÍas são hisr6rias quciazem,rir. Rir é distender os
m.úsculos- da face, ,t. trc.. foii-
das, gordas, sanguíneas. l.enr_nra-se daquele nazista alemão
quc,gostava de dar pouta_nés nrrventrel Era gordo, forte, cheiô
de saúde. Bons rapazes, os na_
zrstas germanos, muito bons nres-mo; y?o nos mandar agora vivercom êles. E levar boierõcs, apa_ .ntrar cacetadas, +ngulir veneno§.
vlagem gratis de ida e volta. Va_
mos para Iá, agora, ouví_los can-
tar estupidamente hinos porno:.
gráficos, hinos ditos nacionalistas. -

' -Jrfuito'bonita a Alemanha, úó
engraçadinha nos cachinhos lou-
ros dos seus cdifícios góticos ! Há
muito tempo, via-se dali o céu
azul,- sem tnanchas; tyansforina.

. ram-nô em pardo e substituiram
as cstrêlas pela cruz gamada. Na '

cabeça do tísiq! há uma cruz ga-
nrada burilada a puirhal.

De noite, as làmpadas cipacas dejante € o orvalho tremeu Ce(Íuê pendram do této parccerenl emuçào: tocastc os meus cabô-
mels {r-allsl)arcntes. mais lumino- .. los ievoltos e sentiste-os amaciai,.., rnars lralrsl)arcntes. rnais lumino_ lcs revoltos c sentistc_os amaciai

rf sas. l,,st'ava bem escuro lá .ióra, ao tcu contáto. E nós r..:ão nos

Lluçr !"rl\dtdtrl rud l,utç:d, rltvi::. que lrÍrs otrfros^dras. N:-to impor- jaram nrinha felicidade e separá_
., 
. I-. Amanirã, 

_êlcs não o vcrào ,u*_nor. Critaste _ que dizia;?

mas.que irnportava? Sabia_se que .."rfr".irÃ.-., lrr"-,ir, ;;r;;; ;;a noitc, nesta terra, não simboliza- ;i;;;r;:'rr"s teus olhos ç meusra o-maÍrto da morte"mas a tré_ 
"r},ã, 

qu" milagre I Tom.io vià_gua rla vida, o tlescanso da luz. o iir. .'-.r.i.l;'';rr'";;;;^;,
::!.rf" rtoticocéIalo que contavi ,, .\mor,,; tu sorristc. Ii eis q:renao se sahe quaatas gerações il: nruifos homens ilvadiràm o bo.-sargue di.stitadc,.rcsmunsai,a mais ;r;.' ;,,i;;;;;; irr"prra.^.";rr._

T1t: lT""lã e;t11ao. r.rg,',tã i;àá1ér. r*à"ã"".;-*iii"I'-,ái;. outro lado du -{tlántico, carrr,- alto airrcla. Agora. dãixa que s()_,. Sanat.cnxadas, dirigindo trátores, 
"fr",,"',,*-."-'r;;;i"à;.;;ã; ;^amanbando a terra_mãe. Os *"- ;..-r" ca-b.ô; no .meu ombro. O na-Íllnos tlcam acordarlos até tarcie : vi,o balança, o mar boceja; ign'o_dcixá-los que a vida sorri,nas do. ,an,n-to.,'qr. a noitc é infinita,,.Dras do mar. L, os ysifie5, ji1 

I Ii calvos, assoam o n"ri, .om fãrçr. ..A Câmara li,ro, o, unaninte_r'.limparn os olhos lrrilh+
zefir urn ao outro:. 

nt?s, s Ci mente o projéto'qr.lv.a" , .n-
... ç, ;"^"-..Yi ,__. trada dos judeus em territóric- L rslu" ' e ISSo. . . .. nacional . ConsiCerando as coll-, ..O'ádolescente tóca. iomhe,lilt.o Á -^:+^ ."'^:'^'-1:^ 

,, dições de vida atual e os..embâra-
(,, aoolesccnte toca,violino no dições de vida atual e os.embara-.,1, , tombad.iliro. A .noite^_e. .r:r.r, ., ços que os mesmos podem trazer: . firar misterioso: chegou a.hora da . à".,riAr-..onómico-política do país,,.,-'libeftação. O arco

:'r,' :rnrzr.'" +a*r---+^ i:i:-1^11^.-.it dá-se o ptazo dá 48 hora, para
1.' cordas ' têrnarnenre, suavemente. il;"; "J"* 

""r.rião'rüfi."r,ro
,,. Música. Músiça que pert'e do Íun- ,lãi á"i"" ponto dg origem,,.: do, que transpira alegria, que inr- '"ültã"çà_u,rfado 

foi lido alro' põe camaradagem. o navro o,- p.ro.o,ri..ã?iãã""1..à".'"8r"'ãl
dula- rnanhãsinha e tomava-se chá. .li

: amada desconlrccida! Quantas pa- Íras eram-proferidas, o-rãt ioi.À_
- ,lavras de amo,r, jamais proferitlãs, rnlidecendó, . o imúrmurio do mar

gtrrsela sussurrar aos teus ouvi:- afogou-se nas gargantâs entume_
dos amantes, ao teu coração mais cidas s um silêncio bem grande foi
meu do que teu! E r_rlha como â enchendo o coração dos homeni.. ."ortp é linda. ,Repara a beleza iil 

- i:-'--"' '

das estrêlas cadenfes, tla areia re- 48 horas são a soma de uma, _luzenrc,-da praia_em sombras. C) mais uma. mais uma - quarenta
rlrundo é nosso..Deixa quo eu se- e oito veies. Os ponteiios des-qqs as lágrimas dos táus oihos, ...:no'íãp" d; ffi;;*,i,"*,
deixa-me .4pag4r a tüa amargura dois, três..: ó; ;;;i;.rt". .."

, 'loT lstl ça1rção .de amor. - Fla acelerarn, os:pensanientos 
t.vo"*

, t9 é _{edicada, fi adorada .mroha ! as almas' prep-aram-se a 
"álg.ãr.-.ela te pertence da primeira à percorr.-i" ir.".po. ú;;'vã;

ultuna nota c forma as lefras-dl se descobrindo hoiizontei os mai.
.-i
i8

O velho chamou ,r nqfo de cin-
co ano e disselhe:
' 

- Isto aqui é um livro de ora-
çõ,es. Ora-se a Adonai, o Deus
que cnou a trrra e os mâres e
os homens e todos os objétos. que
há no mund,o.. Amanhã parti-
remos para beln longe, para uF
país.'onde não se conhece a cêir
preta, e eu qu€ro. que.apreúdas-a1-
gumas rezas.

-- E êste livro tem tôdas as
rezas ?

- Tem, sim.

- E Íoi Adonai quenr escrc-
vêu ?

.... Foi Ele quem -mandou es-
crever. Não perguntes mais e lê:

Ê'R .rl ,',,..,r§E
.:,,t..



Ê
cüraiosa-'Ále!, dalet,

f.-do-nai;. '

ftun, .áa tüà'tiMâde §
têu-perdao, lJeus, Doffloso' e.: Jus-

A noite Íoi chegando <le màn-

sinho, enguliu a chaminé, evaPo-

rou os--mastros, aPagiru as cores'
dtt.o, nas cabines, na sala dr

.1rnir., nrt escotilhas. Àcende-

iu*-*É lur". e acuàrâm a noite

oãu ""rrto. 
mais velados' Um

iãito*i-.io ."loY no tomba<lilho,

Íoi-se e volt'ou, p€rfl1â[€c€u ãQü1 4

aii. assobiou nos aspiradorrros' (J

íiL p.r.ttoo nu caldo das 'ôPas
e gelou-o.

E naquela noitg Pesadelos.coür-
púitrrtr* de totlos. os leito§'
-Gemidos 

baixos, susPiros abafa'
dos rivalizaram com os Peque-
nos ruídos que vinham do mar"
lJm ou outio lcvantava-se, saía

descalco e não voftava mals '
Mà.i'obtrc^uutt, histericamente
os rebentos. Então, quando a me-

tade primeira do Prazo P1$a.lou
no ,.iógio de bordo, o 'violinista
subiu ao Ponto mais alto da PôPa,

retirou' o instrumento -carinhosr-

mente, beijou-o co1Í devoçáo e

tq.rcoú. Tirc<.ru. Que meiodia é

êsta que desafia a tirania dos Po-

i."iu.ioti gue nome tem esta mú-

sica alucinarla que domina o es-

t aio,'abaia o már, Passa aIênr das

ironteiras humana: I

Ninguem sabc, ninguem sabc '.
" \rinde e deixai que eu vô tir

diga. Vinde, vinde todos, ht'r-

-ãnt e rnulheres, nteninos e me

niqgs, tragam aíé'as crianças Ce

Deito; ouçanr: é e Libcrdade'
r'rntn.h", Íardados' fantuches ar-
mados, juraram apagâr a 1uz d:r

Liberdade. Cheíes aPôPiéticos,

lideres <ienragôgos, cau<1i1hos veu-

didos - arrastaram âs lllâssâ§ â't

asiassínio da Paz. Vinde, vinde

e ouví. Está nrirsica é a lios:a

música, está dentro rio vosso san-

Euc. do vossu cérebro, llas voi-
Ias'veias ' Ela na'ceu convosc'i'
cilfrufr-ro. <1esd6 o berço' Dis-
Ààlái" qr" iary artiquilá-la,..pi.so-
tear-ihe as noL'as, rebcntar llte ac

Àúui.ca"r. Que adianta? Qu"
arlianta aporrtar tnêtralhatloras' ar'
;--ú; tripas, quando a1énr, beni

u-ieÀ, o. lro.u. são {ecundadr's
pelo sol ?

'.Quc Podem canh6cs quando -Pô:
b^iLo ár. ruinas brotam as Plan-
tas Poderosas?- O', meus irrnãos,
a eicuridáô desceu sobre 'hós,
r,rocura aclralar-nos, obrigar-nos a

ihurur.' Que sc :equêm as lágri
mas, quc se abalem os gemidos,

- que se tlissolva a .angústia ' -.\

' h.,., da Lihcrtlade soôú, souu dc

ãentro da'caixa dcste Yiolino, do

iít ,io do. fios dcste arco ' Ela
eslá- ílentro rle cada um dc trós'

ESFERA

to..."-"ir'rn.nirro 
abre o livro, acolnpa-' '

nir4 com os olhos as Palavras '

rnurmuradas: .:'

- Adonai Elohhn. . . .'i,
As mu.lheres choram 'rnais a!to; , '-.

batenr no Pelto como os Velhot,- . l';

pecatios . j\s DarDAs movem-s -
para trás € pará ltrente estregan- ..

ão, ," paglnas drvrRas.^. Umt -

atmosiera mtstica vat Pouco el

pouco se. estâbelec€nilo no grtlpo' i

cnerva os demais ouvintes.
vez em quanoo, um vetho. grita 

:

mais alto, dePots sua voz rctÍr)-
cede, àcerta com as outras. A* I
mãos ossudas batem rtl,rnícamen-
;;-;;.;;tÀ aescarraaoq. . "Pe- i

camos,' rludimos, enganamos, men-
timos..."

- Bast'a! - 
grita um dos jc-

sadores. violerÉamente. - Basta !

Éstou carrsadd dt ouvrr 1amúri4s I

Quero jogar en .paz ! Amigo.,
este jogo já esti. apático, jogue-
mos a valores. Vamos!

- Mas se não temos...

- 
IÍentira ! Iemos todo o lnun-

do, todos os paises; Àposto a l!ir- ::

ropa, a -Europá eoill lodas as lra- '
ções, todos os rlos, -Prontantiâs,
vales. A Europa inteira contra as..
nrinhas cartas. Joguenr ! -

- A America... - arrlsca :

a!guém.

- À América! - Um tregei-
to contorce a bôia do tnoço re* ''
volucip^nário. - Â Àmérical .Eu '' l:

vo-la dou de graça, - gr-atuiía-

mçnte ! Esta nao Yale naila náo 
'

tEm cotação- Ijisserahr que a as;r

das suas pomDas srgnittcavam a -

aurora da paz, Ínas eu vos alirmo
que é negra c esctlra. rômo .os
aár."r., da opressão, a cançào tlas
palmeiras nàu da boas-vintlas, Íalir
cie prrsc§uiçõcs; e us homens qu3

habitam estas .paÍagens não são l

companheiros tie ideal, :ão agen-
tes da reação. E' esta a Amé-
rica das miragens colcridas, das :

poesias libertárias. E' estc o país-
onde o azul dos mares - conlo os
olhos das amantes - 

ocülta a
traição. A Arnérica, apostas, e eE

te oigo que ela nào vale llnr câ'
racol.
' As mãos batem no Peito"

. . 

- Pecamos.,. . Pêcamos .'- -

Então os oihôs dc, tisico 
''abri-

raÍ-n-se e fitararn um a'bismo in-
vrs,vel -

- 
Adonai... -- mürinúrou, ma§

slia voz foi sacudida Pela tosse'

- .1.. DeuY , |fo;lo Poúeroso,

OniPotentç e Oniciente" '
' 

- Adonai ! ._ ,Desta ve2 na9

haveriam lanrentaÇôe's que P fi-

Ouví, ouví.1

O arco enloutlueceu, sóbs e '

desce. sóbe e desce, desesPera-s':

"* ,rnt caóticos - -''loite, negru-

nle, paz, Paz no fundo ilo mar, st-

l"ú-t 
-ó' 

tu, bem amada; que

morrestc Prematuramente la :
mãos do aigoz, esPera que rrel

;;;;;';" cJntrgo- rvlerls olho§: it
náo vêm mais stnâo os teu§, mi- '

nhas máos tocam' â§ tuas como

"uàr.f, 
ultima tarde de verão em

uuÉ ro*o, separados' Lembras-te'

i..otoat: N ao, é methor não lem-

brar, a escuridáo apagou-se, o sot

vottáu. IlsPera-me na curva da es-

ouina e nao Prepares Paiavras de

i..epçao. Eu Passarci raPidamen-

te, serl descançar -. e te tomarel

nos meus biaços e iremos Para o

;;;u;;ã.t trrnados sem {im' ou-
;;:;À, a'canção, a,cançào das

.à'j,*-uiágt"s, àa Íelicidade li-
Éãiiááit Íão d""'", Peço-te'
,iáo i. a;.tt^;"s na curva da esqur-

nr-qu..u já nt atiro Para 1á"'

I)e manhã encontrara-m o violi-

,,rÇiando, dêsgovernado' cm \ol-
ir" áo nru,ô. F' todos sabiam que

.it]ári* ,significava a PróPrta

existêncra do adolescente ap?Ixo'

ttaCo.

Catres senr .-r'upantes'. clrinelos

sem dono, Paletós solitártos' us

.trrarrto. 
-pãssageir^-'s já. não são

-i*lt.'ã"rÉ"tts' Estáo.sendo en-

;;ir'i, t Pela rotaçro dos Poutet-

,",.. tr a Palidez dos cotluerros

*.ãntrr-.., 
-desvatlece-se cada'vez

;;;;" rniinito' os núrmuriqs
tããã, .otl.1.ntam-se'r1o saiáo' À;
escotilhas estão {echadas € asslnr

il;;'; 'fiio é granae' Veihos'

*àçot . "-ta.t 
com seus filhos';

baiúuciam.e tosseÍn e choram no

I""*"4'r*r,;ac,' Num canto'

.i"à4. na carletra de rodas, o.ti'

.i.o rr.t*"*oe de olhos cerrados'

Rauazes joganl caÍtas em volti
a, "lr-ratu. -\nciões encanecidos'

scntados no chão, rezam {ervoro-

salnente -

- Cirego, o <1ia do Juizo Fi-'
na1 -. <lii o da barba branca' :
}{oje é o nosso hlÍimo Yom Ki'
1rr;'. Oremos:
' Fl os velhos t'ratn:
'- " Pecamos, nós e ncssos li-

lhos. lvlentimos, roubamos, traí-
mos, intrigamos,,:ênganàmos;'e-
zemos mal, <ii{ar;amos, Pecamc}s,

mentimos, Íomos vís, degenere.-

dos, sem coração ' Xl erecomur'

todus os teus castigos. c as Pet'-

seguiçôes que tlos ntovestc foram
i.Irrt,i" jrtir.. 'l'u ús o l)eus 'dos

' l)euses, piedoso, botn, amigo, con-

selhçiro. 'l'u rros ensloastú o ca-
minlà do bêni e nós iião tc ouvi-
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:' zessem calar. A to§se vinha €m

;iindai;l fortes- uma, rumórejantes
outras quictas tambem. Mas o' tísico sentiu uma tran.formação
viva demais, ,,o .", írti*o, pài,
podcr silenciar. Eritão falou, e
rarla vcz mais alÍo. autoritaria
mcnte.. - Âdonai! Chegou omo-
menlo de ,Íalarmos facr. z l-ace.

" . T, fie conheces <lesde antes do
rneu nascimcntO, tu ícorrrpanhas-
te o5 61ss5 prirneirus movimentos,
Ínelrs pensarnerrtos, rrúnhas desilu-
sões; há vinte e cinco anos que' 
nenhuma batida do -.u .orâção

' te escapà, que'não desconl.ecei .a

mrnna ,lltmlterla Cont,ança nc teu
;roder. Mas agora. Adc.nai, agorr,
deixa que eu te fale sem r,éus .'
sern rodeios, Que cxponha clara.
ii.lente'tôdas as' minhas.,opiniões a

teu respeitp. Bêm labcs o quanto
êu t'e'arlorci, quanto iiô rrim mes-
mô consagrei ao teu culto. Mcs-
nlo nos momentos mais i crriveis.
nàquelcs em que o5 homens mal-
tlitos (Um grito : por quc ?. . . nor
gu-e?...) mutilaránt- rrleus pui-
mões e meu sexo, eu te prricurei,
ioi a. ti quc implorei arrimo r
coragem. Ví meus irmãos e os ir-
mãos <Ios lneus irmãos l)assar poi'
ct'ueldarlcs sem. , nome, ouví nas
noites I'ongas' (Pecamos !. . . ) os

;de I dt'.:úüi: .À;á ]ili :. i;
úompletamente, para mà,rai. )e.ÍhaÍ,chôros. r:culto§, as dôrês degra.

dantes - c a tudo calei, a, tudo
suportei, lorque eu pensava em
ti,'Senhor, porque.eu esperava de
tí a pálavra de r.edenção. E quan-
dos nos jogaram neste cargueiro t
nos fizeram atravessar mafes sem
co,nta,.eu juiguei chegada a hora.
acredi-tei na tua justiça e nà tila
piedade. Era à tarclinha. . .

{Aiguém soluçou baixo; os ra-
pazes largaram as cartas e peÍ-
Jeram-se nc passado; os velhos
batem monotoflam€nte nos Peitos
c repetem o e:tribilhs: " pecagtos,
pecamos"; um. menino soletra me-
droSamente)

. 
- l' .-,. Ccqueiros conicçara1n a

acenar, com as longas io1h4s ver-
des agitadas pelo vento. A Praia
foi se apro:<iqràndo, tôÍnou menos
rrniformc a espumarbranca qrte se

alcngava numh gran,Íe extensão".

(A mrrlher que embalava uma
criança, ahalou um grito: 'l pá-

" ra!" Lágiiimas qüentes foram es-
corregando <ie mansinho ria pele
lisa, queirnaram os'bracinhos os-
sudos qde-pendiam'I1áciCos).

- Era à tarriinha quanilo chc
gamos e eu tivc uma grande vcn-

ali mesmo no' tornbadilho süjrj.
e.diier àm'tein,oi'bàà àlarirs dâ
minha fé rra tua granCiosi<lade,
As palmeiras aceúavam em boas
rindag, pareciam tão amigas. tão
fraternas I Como poderia eu adi-
vintrar.qua cra mais uma cilarla,
rnais uma astúcia <la tua mentc
cruel ? Eu não pcnsei na tua
ardilrsirle'rle, no teu maquiavelis-.
rno: minha airna inun.Cor-se rl'e
tamanha Íelicidade que querir
berrar em cada rosto: "Hosanah,
hosanah!" ' 'l'u estariás r-indo 1á
em cima, rlesoresando-rne. pois
chegou o momentb de s3 invertc-
rem os papeis. Aqui, diante de
to<ios, de vr:1hos,.moços e urulhe-
r€s, eu declaro alto, afirmo senl
a menor hesitaçáo: és odioso dc
mais. Eu te renego!

- Companheiros; vamos incen.
diar este navio g morrer depois,
gozando a agonia dos tiranos!

- Meus fi1hinhos... ó, meus
pequerlos. - -

_ -. Não merecemcs o reu per_
dão, 

-nem somos dignos rla tua
clemencla. _ -

- Não acredito crn telr ncnle
e escarnecerei dos que ie ajoelha_r^!1 rc\:erentetrênte no allar das
tuas casas. Eu te t_deio como
nunca odiei o 'mais <Iegenerado
dos perseguidorcs. Agora Com-
preendo a cÊgueira dos meus scn-
tidos, a ingenuidade das minhas
cÍereas. Vi. meninas cstupra<las
pbr brutos naztstas e pensei: " IJÍn
dia virá a liberracão",. ,!tas só
agora é quc êu vejo a libertlade *
não em mãos divinas, lnas rras

mãos <1e companheiros, mãos
idealistas, mãos vivas de sangue e

ossos, mãos que sabem acariciar
e conforter, mãos que não Íalam
a iinguagem de mcntiras ,: trai-
çoes.

Matas-me,
migo !'

mas morrcras c0-

Os Aemidos misturaram-se às
respirações aprrsxidas, ligrimas
ÀÍossas e quêntes ,brotarara rlc
olhos tncanecidos c jôvens. En-
tão, a criança que lia devagar os
textos divinôs, €rgueu a caheça
de louros cachos, reprimiu o chô-
ro que lhe compiimia a gargarüâ,
e, com gestô âssustedo, como sg

íôsse um criminoso da pior n:ar-
ca, - Íechou o livro,'eêcondeü-o

nas suas mãozinhas trêmulas, e

abraçou-o longanrente, longamen-
,te, como que proteg€ndo-o, como
que subtraindo-o aos homens se-
dentos de vingança...
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O j,overn escritor proletário de hoje tem mais o-

que aprender com Theqdore Dreiser, creio eu, do que

corn, ,T. S. Eliot, Hçnry Jades,ou ôutros '"estilis:

tas" brill-rahÍes da nova burguesia e seus anseios de

maneiras íeudais.. O que l)reiser tinha era uma ho-
restidadc monumental, tara virtude na literatura
americana; muito mais incomum do que o estilo, a

habilidade ou a beleza..
. Honestidade num auibr signi{ica que ê1e está ten-

tando pintar a vida em torno de si com siriceridade:
injustiças, divisão de classes, tristeza, luz e tudo mais.

Tolstoi disse uma vez que, a deusa que venerava
<m'tôdas es §ues ohras era a Verdade. fsso nosslr
jovem Frank Norris 

-tambem..já 
disse. Natirralmen-

tg neúuú escritor po<le interpretar a. verdatle exata

da vida que é por demais trcmcnda para ser aprisio-
Írâda num pequeno livro. Mas e1e, deve tentar inter-
pretá-la, honestamente. Deve estar sempre tent'an-
do, com olhos firmes e cabeça erecta e obstinada.

As novelas de Dreiser foram, desde o princípio
um quadr,o honesto do lat1o baixo, da prosperida-
de .ameriçana: a vida'monótona das cidades peque-

üas, a hipocrisia c a sordidez sexuais, a supressão da

Íantãsia geÍeÍosa e ,do. humanismo. '

F'oi unr realista, numa literatura quc havia ca-
tnuflado com uma Íolha dc romance, tôdas as fábri-
cas sujas, tôdas as habitações anti-higiênicas e minas
explosivas onde trabaíha o povo. SISTER CARRiE,
históriâ trágiêa de um caixeiro viajant'e e de uma
-garçonette" de cidade pequena, apareceu no mornen
to em que GRAUSTARK aquele romance de um
duque e de uma duquesa num reino imaginário que

€ra o sonho americano do mundo Íeuda1 imaginário
de Alexandie Dumas, era o livro mais vendirlo.

Portantb os casquilhos, os acadêmicos, os beÍrr
alojados e ilxm alimentados não gostaram de Drei-
ser deÁde o princípio. ' Disseram que êle'não tinha
'estilo". De ,fato, Dreiser fbi um gigante rústico.
Freduentemente suas novelas tornam-se maçant€s,
porque êle era muito íotográÍico e nada seletiv,o.

Ainda assim não. foi seu estilo que lhe trou4e
tantbs inimigôs. Foi o seu conteúdo; o esqueleto da
futilidade que estivera sempre escondido no mais
:Íurdo da soridente "prosperidade" . americana.

. ' O. livros de Dieiser não pertenciam a uma es-
pecie que atraísse a muitos militantes, dq movlmento

iütirfii nstrÍffi
Michael ôol«l

(Copyright Inter-Press 
- Especial para "Fsfera").

operário. Seus contemporàneos, Upton Sinclair e Jack
London. tiniram aceitado a. filosoíia sociatista. Islo
thes valeu. a aceitação pela malsâ e sóiidas raizes rra

vida americana. Dreiser, na maior parte <los :eus c.s-

critos, alcançou uma aceitação .relativamente pequena
por parte da classe média, os rebeides, os boêmios, os.._

artistas, e aqueles que odiavam a mon\rtonia e a hi-
poerisia -de uma cultura inteiramente, comercializerla.

Acho que se deve sempre ter em menfe quc
Dreiser era o preferido desse grupo rehelde, se.s€
quiser compreerrder seus numerosôs ziguezagues na
Íiloso[ia.

preiser, em diÍerenteS ethpas. de sua vicla, {oi
materialista- mecanista, pcssimista schoperihauerianó;
anarquista e um revoltado sexual. Tornou-se pagão
por à1gum tempo. Admirou os Titans io capitalismo
monopolizador em outro período. Foi nietzcheano e

adorador das artes. E assim continou durantc dé,
cadas.

O jovem estudante de literatura na América,so-
cialista de amanhá achará provavelmente tuCo isso

muito conluso-

Dreiser aié cedeu um pouco ao anti-semitismo
nazista durante um breve lapso. Mais tarde tornou-
se advogado sem medo do trabalhador e do desem-
pregado americano.

Como seus companheiros, tinha quc expe-
rimentar de tudo e ir passando de desilusão em

desilusão.-O ecletismo é uma t'entativa desesperada

e futil dos filósofos capitalistas para destruir o gran.
de capitalismo e evitar desse modo o socialismo.

Dreiser 'resolveu o íamoso ecletismo burguês tor-
nando-se comunista. Creio que por ser êle i;:ao

inevitável, proÍunda e desajeitadamente honesto. Ti-.
nha grandeza; podia ver a nação e o mundo. Àma-
ya reaimente a humanid.ade; pode-se sentir seu
amor trágico pelos .Íracassados, desajustados, peiar
vitimas, pelos,eaganados, 'oprimidos, e pelos roubados

' entre os euais'e§ nasceu.

Oi comunismo de Dreiser foi uma cons*quência
orgânicá de tôda sua vida. Ele não teve ambição
social,.nem andou louco pela Íama e por dinhéiro. Se

.tivesse tais amôições seguiria o fascismo. Dreiser úqfo

um trurguês rebelado, de coração.partido e visão de
poeta, que viverá para seúpre na história de nog5a

literatura.

E.§FERÁ
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ENCONTRO COM DREISER
LOUIS ARAGON

(Copyúght lnter-Press-Para EsÍera)

PARIS (Pelo correio) - Es-

tê grande homem, pesadão pela

idadq tinha. airida qualquer, coisa

de.infantil na aparência. Qqando

chegcru à Gare Sairit" Lazare rra-

quela tartle <{e julho de 1938, seus

olhos ainda €stâvam ofuscados pela

travessia do oceano. 'Não se po-

de imaginar a'lguém mais tipica-

mente americano do que o autor de

" Ân American Tragedy". Para

o obseryador comum ele era ape-

nes um turista 'cono qualquer ou-

tro, e poder-se-ia sorrir de 'sua

primeira preocupação logo após

o desembarque: achar uma far-
macia on«1e pudesse comprar um

, 
pouco de Bromo Seltzer, por es-

pírito de precaução. Ele.chegou

a Paris como inúmeros outros

compatriotas seus, com os rles-

mos receios, a mesma curiosida-

de, âcredit'ando nos mesmos cha-

vões.

\{as Theodore Dreiser em Pa-

ris, enr julho de 1938, signiíicava

alguma coisa mais'
Aquilo que era Pro{undamente,

e mais essencialmente americano

tinha vindo ató nós. O iromem que

no mundo intelectual personiÍica-

va o isolamento, senão o isola-

cionismo da América, e o que há

de raais distante, mais inacessivel,

nessa imensa rcalidadc naciorral

ariericana quc tem c seu PróPrio
ceu e suas próprias estr'eias. A
significação. da chegada desse

homem à França em julho de

1938 não Íoi suficientemente com'-

preendida. Que passo à írcnte
na História essa chegada simbo-

lisou! E quão-glorioso doi para

todos nós rnai§ tarde o insiante
em que sua pátria depositou no

4prato r1a balança da liherclarle o

peso de suâ indústria, suas ar-
mas, scus lilhos I

.{gora Theodore Dreiser, o

maior dos realistas, o verdadeiro

»

Iundador do realismo arnericano,

está morto. F isso quase.que náo

traz quebra de continuidade ao

nosso trabalho 
- 

mesmo ao da-
queles que se dedicam à literáti-
ra. Eles parecem não saber que

depois de Melviile e Whitman,
Henry J4mes e Mark Ttyain, ti-

. nha de surgir Dreiser para tornar
possível a jovem pleiade de ta-

. lentos novos, Faulkner e Stein-
beck, e Caldwell, tão admirados na
França de aossos dias. A posição
de Dreiser é ao mesmo tempo a

de Zola e a de um escrit'or. que

nunca tivemos, a de alguém que

seria' para a novela realística
Írancesa o que Nerval ou peguy

Íoram para a poesia. E' essa a

.árvore que tem suas raizes na
realidade americana e espalha sua

sombra sôbre as gerações vindou-
ras..

Na Conferência Internacional
de Escritores de 1938, em Paris,
por e le pr-esidida, disse Dre iser,
resumindo â história de seu país:
" Houve uma guerra para abolir
a escravidão e a essa guerra se-
guiu-se imediatamente um desen-

volvimento comercraÍ, o maís
agressivo e mais realístico a que

o'munclo jamais assist'iu. Passa-

mos da escçavidão negra paÍa . a

escravidão branca dos trabalha-
dores em tpdo o país. De 1865 a

1896 {oram fundadas todas as nos-
sas 'gigantescas corporações, as-

' sim como as Írossas grandes com-
panhias. Nossas companhias de
o1eo, nossas companhias de em-
ba{agem, nossas companhias cle

aço, nossas estradaÉ de ferro, bem
corno seus bancos e seus advoga-
dos, tanto oprimiram o povo quc

êles se tornaram na prática 
. os

promotores da mudança social. . .',
.Eu gostãria dc repetir todo esse

discurso, na manhã seguinte a uma
guerra em que se lutou por iiber.

dade e democracia. No momento

em que Dreiser se Íoi - ele que

em 19J8 saíu do isolamento para

ttazer a experiência de tôda sua

vida em seg país ao plano {, o".
periência de tôda a humanidade - ,

pode-se perguntar o que signiÍicou

Bara ele a lição de seus último$
anos ?

A respçito de uma oufra gucr.
r4 aguela quç em 1938 era cha-
mada " a grande guerra", disse
ele: " Ifouve então a Grande

'Guerra, com o advento da Revo-
lução Russa e do Cgmunismon
qüê.mais um& vez mudou a orien-
tação da literatura 

- ou melhor,
dividiu-a em duas correntes, uma
que continuava a novela de ficção
e o interesse hunrano sem preo-
cupação pela orderu social, e outra
que frouxe à luz uma longa série
de problemas .'dos'trabalhatlores
das,fazendas e rlas {ábricas...,,

Ele disse tambem: " Eu creiq
que entre nós a luta pela justiça
social ainda está na iniância".
Que diria e1e no despertar desta
última guerra ?. Ma5 é tão sim:
ples ! No ano passad,o ele enviou
lma carta ao Partido Comunis-'
ta Americano (e eu me or-
gulho r1e ter meu nome ao lado.
de outros, entre as razões que o
levaram a tornar-se'cornunista) e
lhe trouxe a grancle força de.seu,
nome, como antes dele Íizera Bar-
busse para o nosso Partido na
França. O grantle realista amcri-
cano chegou muito naturalmente
a reconhecer como scu esse Par-
tido, nosso irmão, quc será ama-
nhá a melhor garaut-ia na Amé-

rica para uma França <ledicada ao

trabalho, para- uma França rc-
construindo-se, contra essas gran-
<les companhias, essas corporaçõês
gigantescas que podem amanhã es-
quecer que nós, írarrceses e âme-

(Confinu4 na pág. 50)
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Entre todos os episódios de nossa história litc-
rária, um exist'€ para maior prova desta verdade; e é

o da Pleiade Mineira imprfiriamente chamada de
Escola: não poderíamos dar este nome âo sáco de
gatos que \,'ila Rica, com a sua prosperidadê eco-
nômica, conseguiu arregiimentar cntre arcades portu_
gueses e brasileiros de estilo e fala.reinóis.

Pretendia cste ilustre grupo, com o aicadismo,

_desbancar o seiscentismo, mas continuou gongórico.

Tcrcicnava produzir poesia brasileira, e ela con_

tinuou portuguesa colrl cxceqão do luso Dirceu que,

para se Íazer compreender pela namorada ignoran_

tezinha, compós, interessado no amor da pequena, uns

rersos rnuito simples e muito bons, sem artifícios clás_

sicos e sem arrebiques rle e*pressão: Marilia preci_

sava compreender, Marilia salvou_o do nativísmo com-

plicatlo §os outros.' Obrigado, Marilia! Obrigado so_

tretudo porquc conseguisfe os primeiros versos de
paixão hurnana sentida, vivida e sinceríssima.

Nada mais chocante do que colocar lado a lado os
lersos tão brasileiros, tão amor mineiro e universal
do vate portenho e os dos poemas Uruguai e Cara_
ourú. Quàr Oizer que, se a. pleiade .onr"*rir, *r"-
ças a Marilia trela, uma vitória lírica, falhou com- _

pletamente ao t'entar.o poema épico.

Faltou ao poeta do Uruguai o assunto adequado
à cpopeia, com o indispensávcl recuo do tempo, com
eficientes heróis e sem estâ preocupação muitíssimo
atrti-pÕéfica de bajular pomlial (indígna prepcupa-

ção!) e ainda mais sem esta traição aos jesuitas em
cuja ordem professava sem constrangimento. Todas
estas quali«lades negativas fazem do Uruguai um fru-
t.l gorado da frondosa árvore camoniana.

Frci Durão rteye o seu Caramurú divulgado doze

anos depois de José Basílio, e igualmente pretendia
Íabricar uma epopeazinha em que deliberadamentg

o tratiyismo iniciasse sua vocação política s o destino
rlresonhado rlo nacionalis#b e do patriotismo.. Mas

^E.SFDRÁ ':
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ao meshro tempo não querendo largar as boas graç4s. .

da Metrópole, cantava com exaltâção uma queqte 
.

lealdadea Portugai e se entroncavain voluntàriamen-..
te à epopéia da descoberta das Tndias pelo Gama. .,i

Apõnas, o poema de Fiei Durão cantaya em versos .:.

medíocres a descoberta da Baía pelo fantásrico Dio_
go. Alvares. Poema inverosimil corn o mérito (rné_.:,
rito ? ) de insinuar americanismo na poesia. Vê_se

sulrado:,gorados os épicos, po,rque não ceder- as ^,,

"Cartas Chilenas" a.Tiradentes (para desempatar) ..,

que Íoi indubitãvelmente o mais eficiente inimigo do

FanÍarrão Minesio? I{as tal aíribuição deslustraria

profundamente a glória de Tiradentes 
--este gran- 

,

de poeta épico da pleiade Mineira. I.riaginemos

quanto este homem simples peruou os compalheiros 
-

lêtrados do grupo. Quantb desejou êle, tambérn, ter
o seu pseudônimo árcade e sc intitular Alcindo pal-

mireno ou Termindo Sepilio em vez d6 Tirádentes.

Não; êle nasceu para poeta épico, não podia se inti-
tular de Dirceu. E, Tiradentes para' todos os cfei-
tos. Tiradentes burlesco e nada incruento, simb6lica_
mente um herói que desarma, que agride de qualquer

modo, um pouco temido, mas um homem a. 
"çao' 

:

diferente dos líricos: alferes, centurião do rcgimen-
to nacional de Dragões, conjurou. poêta leigo ani- '

mou os poetas escribas que ele talvez invejasse. Não
conheceu que a epopéia estava toda dentro dêle com .

prejuizo de Basilio e,Durão. Só faltava passáJa ao
papel. Ta.lve". saisse ruim como o lJruguai,ou o Ca-
ramurú.

.1

Tiradentes começoü a viver poesia épica.

Quando a conjuração falhou êle, que havia vivid; r

uma epopéia verdadeira, lnorreu por ela, enforcado, .,

esqua.tejado, realmente pura poesia heroica' a maior

e a'mais reâl de-rtôda a Américâ;



os novos tempos e o'mundo melhor

SlLVtA

Portinari veio de Brodon ski e de 1á trouxe o problerna da gente e da ler.ra. O
probler-na. que ,eslá em todo o Brasii, quç martela os nossos ouvidoà, que aflige .

o nosso dia a dla e que se reflete na falta dágua, na crise do pão, na deficiência' 
cla cárne, no cartão clà ar.rrca. e em todas u* Iilu, que enchern ã metrópole lrrasi-
lerra,',sacrificanclo o povo. E' o problema que verm de longe,'que se auunciou
ciurante um longo período,- mas que não 

-conseguiu 
obter qualquer esÍorço cons-

irutivo para evrtar o espelho de proporções quasi calamitosas na grande cidade,

Foi tlurante esse tempo dissipado pelos impatriotas ambiciosos que Porti-
raari, no seu laboratório de pesquisas plásticas in'terpretava a irnagem da vida que
rriligra a muitos.

"Os.brasileiros são assim, tomando'café!" Era uma.rnaldosa contra-
propagânda q"tle um leigo an'rericanisado jogava para o julgarnento da verdade
de unr artista !

" Péssinro scrviço cle propaganda nos Estados Uniclos !" dizia qualquer
óutro incauto hrasileiro u .on...r,pt"r o fan.oso quadro prerrriado no país ,le
Ruosevelt

.\las a vitia estava tolllauclo seu crlrso e as falsas interpretaçõcs tle nossa rea-
l.(ladc tonlavam vuli.o contra Portinari. Unr dia perguntei a um desses ignoran-
tes, não da arte propriamenie, co11to podia supôr por engano, ,mas de nossa rea-
.lirlarlt':

Já viu pur acaso o tsrasil, na sua vefdadeira situaçào com 7O/, de a4al-
iabetgs? Já viu o Brasil do campo, com as.suascrianças barrigudas, os seus hô-
l11ei1s aÍnarelentos.e suas mulheres sempre grávidas? h,sse'Brasrl que e urn vasto
Iro.-pital I Por s benr,'es.e Brasil está nas cbras de Portinari.

E era denunciando uma triste realidacle que Portinari con,struia seus rlons-
tfos.

O. nrundo conr,esou a nrarclrar para os uovos lcmpos. Veio a guerra ('ontra
o ,Iascismo que. começoll na Espanha.. A tremenda guerra de invasão e rle pilha-
gctn. L) grande go,lpe da não intervenÇão que todos os iniperialismos em luta
pret'errcliatr disferii- pãra estabelàcer o prmadõ dos interêsses nresquinhos de cada I
rlur. ccrl.ra a hunranidade sacrific.ada pelo traballro. Corn a seguncla gtlerra
que se alirnroü como guerra de povos c de libertação, o Brasrl r.onreçou â ,

ouvir tamibet:n a voz de sgu povo e lutou com a decisão de szus bravos sôldados
paraganharasuademocracia. - ' 

,'
A luta.de Por,iinari tan-rbem mudou. Agorp não serVe apellas denuncrando

.,, pauperismo e'irrrpondo colr a sua fôrça de artista o máo estar da classe do-
riiiirante ern Íace tlà nossa verdade. Poriinari agora e o holnem que saindo dc
trma profunda constatação, Íaz de sua vida e de sua arle a bandeira .<1e um nrili-
tante do rnundo melhor. Não mostra o povo, representá-o. Atúa como um'autên-
tico conrbaten'.e. -E'um homem dos lempos rlovos que está construindo o urtrndo
nrelhor

Partirttlo para a Franqa, Portinari vence as nossas fronteiras e vai levar para
longe a mensagerni do povo brasileiro,. a sua fôrça constrsfiy;s, o szu anseio por
utn grande entendimento.en,tre as nações da família universal que luta pela paz.

ri
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Dos Artistas
A visita de Cândido Pot'tina

a Paris é um excelcnte Prctex
para que .. os artistas p1ásticr

brpsileiràs. dirijam algumas pal

vras frateltais a seus colegr

{iancesês. Consideramos a e.

pcsição de Portlnari em Paris u

accntecimento de sig:rificação mt

to especial paÍa a. história

ncs:as relações cômuns. , A ir

ciatiúa cliegôu num momeí

oportunor pois, o5 anôs de gu(

ia trclixeram uma rova fase Pa

a'compreensáo esPiritual en1

nosscs dois paises. Isto não é uI

sirnples Íase. ' ':'Á1guns esPírit

t-ranceses do mais alto valor at

buiram particttlar imPortânc

nestes últimos anos, à amiza
-entre o.Brasil.e a F'rança. N

provaçõcs da guerra 'esses amiS

Iranceses perceberam o alcance

posição de nosso pais na famí

lafina. Alguns .dêles estiverl
.exila<los entre nós.

Com uma notáve1 exposiçáo

livros.c obras de- arte, a Frar
nos concedeu a primazià do r

I-

it:
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ICOS Brasileiros aos seus Colegas Fra nce
:.cconhecinrento fraternal após a

libertação. Foi um gesto sirn-

bólico. Descjamos citar cada vez
. rnais ao correntc da vida cultural
s art'istica Írancêsa. E dcsejamos,
por nossa vez, que cs artistas
Íranôeses pôssam Íaz-er úma
icléia, a mais objetiva possivel, d:
que produzern seus colcgas bra-
sileiros. Não temos a pretensãon
rle -ser os continuarlores rem os

suc€ssores, áinda rrrcnos os con-
currcntes desses artistas que t'ên',

atrás de si nruitos séculos de tra-

.<iição. Mas num mundo que tudo
espera das Íorças novas, qtrere-

mos apenas apresentàr o documen-

to de rma experiência nurn país

onrlc a tratlição da crrltura eurt .

péia sofreu a ação de lór'ças'na-
tivas podcrosas. E' ciaro que a

sua ârte, engendrada por elemen-

tos naturais, ráciais e sociais dife-
Íentes da . experiência européia,

não pocleria sg nacianalizarao
ponto cle tornar-se completaúen.
te exótica. No mundo de hoje
não há lugar paia iiiras de cultu-

ra artística. . Âs;1tn, os artistas
paqisienses hão de encontrâr na
pintura do seu colega br:asileiro

alguns . daqueles. problemas que

são comunstà aite da nossa i'1ora
c <lerivam do sentido cada vez
mais intenracional da cultura con-
temporànea.

Seja esta â nossa primeira con-
tribuição aos nosscs carnaradas
fráncescà dê (uem nos sentimos
tão próximos pelas afini<iarles do

lrassado cultural e pela comunhão

dos rnesmos ideais áe luta por um
muntlu nrelhor Os aríistas brasi-
leiros, como os artistas franceses,

são. lnensageiros das inquietações

do povo s interpretam o draiaa dr
irossa época. Assim, a arte de

Portinari íalará não apenas t,cios
seus companhciros de ;r;l!ralht',
rnas igualrnente pelo lrensamento
<1o povo brasileiro.

Assinaturas: Carlos Scliar -
E. P. Sigaud - 

Duival Alva-
rcz Serra - Jan Zach - Hügo
Leite - Inimá J. de Paula.-_
Milton Martins Ribeiro - Qui-

rino Campoíiorito - iauio W.r*l
neck - Wamberto Jáco:ne ii
trlaul Deveza * Elze Wcdé - rir:
Arêde - Chlau Deveza * Solaririi
Trindade - Sylvia Lcon Chalrécl
._ Lelio, Lanrlucci - Maria

t.
Lour<les Pires da Rocha - AI:
cirles Roclra Miranda Augustor
Rodrigues,- llhéa Pereira
Ozon - Bustamante Sá -miro Ramos Filho - Pereira Rà1i
li1os 

- Napoleão Lazzaro+-o (Pe')
ty) - Oscar Meira - 

'felmo

Jesús Pereira - Honório Peça.:.

r:;ha - Viclor Mechize - A
to Freire'Belcm - Athos Buló

- J. Menezes - Randolpho Bar-i
bosa .- Marcelo - Hilda Et:;:;

Campofiorito - Réjane de A
vedo Galvão - Gilda Celmini --
Olga 

-Verjorsk 
- AiÍ.redo Ç.u.

chiatti - Uhi Bava .. Mariâ
Dulce Roque Pinheiro -gina de Albuquerque I
Camargo - Manoel . Seria.-§J
PauÍo Gagarin - Mario ae MüÉ,
tas - José Cristino dos liei:
muitos outros. ,í
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At1ú astontos !
L,t polaltra nos üianc lútttad« de los bdlqucs,
y un sol cnérgico

_ 
.t'tos atnanece entre las uenas . -

El 1tuíto es fwerte,
y íriene el ren+o.

En el oj'o profwndo dwcrnren palmcros ermbitantes,
y el gr'ito sc ntos sale cotmo una gota d,e oro airgem .

Itlttestro 1tie, duro y ancho,
oplaslra. cl polao en los cattt,iur,s obondonod.os
y e.rtrecltos.p'tra ntLestras filas.
Sabentos d,ónde. nacen la.ç a.g,ua:s,

y las armotmos p,yrqu,e erufujaron nuestros canoos
bajo I'c.r cielos rojos.
Nítilro conto
es cotn,o ttn nxúsculo b,:ajo to fiel del. olwa,
nucslr.o scncillo canto

Troemos el h,wruo en la ntaíiano,
y el Juego sobre la noche,
y cl cuclillo, ocnto ttttr drto jrcdo:o dc lrurri,
ufto fara las píclcs bdrhoro.r;
fraentos los cahmanes en el fan,go,
y el al.co que disltara nuestras qy5ios,
y el cintt4r'ón del trófico,
1, el rspíritu líml,io

. Traetnos
u,westro r(§go al ferJil deJinitiao de Ántéricat:.

La ciud,ad nos espera c'c.m sws pal.o,cios, tcriuei 
.

c,onao fa'noles d,e abejas sr,laéstres;

caruo los ríos cuando no lltteae en la wontoiia,

de las aentonçç.
L;cs hotnbrcs anliguos nos d.argil. Icche y miel,
y nos c,oronarán de'hojas verdes

! Ek, conrpaiíeros, aqxti estamos !
Bojo el sol,
nucstra piel swdorosa,
r'eflejará, los roslVps húmedos dc los ztcneid,os, 

l

mientras l,os açtras ardatt, en la punta
d.e nwe.çlros llowas, '

nueslra risa nrudrttgard, sobre los rios y los pajaros !

NICOL*8 GUILITÉN

L
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Será qrre pode mesmo interessar o que Íora r1:l

arte possa tcr pcrcebido um artista, duraníe uma via-
genr à Argentina?

Talvés sim, ç por isto a razáo desta crônica. Elt
outra época tudo o que nos Íoi dado ver, seria'a cou-

.* -ri. normal e por isso serl a menor curitlsidade.

Mas tros dias que correm, certas coúsas ,ír,r, ao* o.
próprios o1hos, olhos bem abertos pela graça da Na-
tureza, ganham um valor extraordinário.

O que <1e pronto see reconhecc ao pcr-se os pés

em tcrra argentina, é que naquele soberbo país vive

um.povo atúigo nosso. Aliás os povos sempre se es-

timam. São as razões estranhas inteirament'e aos

çcus humanos interesses que estabelecem essas súbitas

rivalidaries que determinam as guerras entrr nações,

ou alimentam certo esthtlo permanente rie rivalidade
para que Íloresçam as explorações mais ignóbeis e

desrrmanas.

Não foi essa a prir.reira vez que visitamos a Àr-
gentina; Algrrmas vezes lá rstivemos, e sempre tive-
mos.a mcsma impressão. Apesar de todos cs. pezares,

apesar das velhas explorações das rivalidades colo-
niais, o povo argentino hoje nutre uma Íorte simpa-
tia pelo povo brasileiro. Para um povo culto e mo-

dernisarlo em suas convicções sociais, não poderão va-

ler as caducas.sirtraçôes dos interesses.rponÉó.t 
"

portugucs('s qrt ,.-pr. agitatam as populaçõees co-

loniais de uma América de outr'ora.
E não serão intercsses de hoje para levar os po-

vos llvres da América a nova situação colonial, para

regalo.<lo capitalismo imperialista, que hão de con-

vencer argentinos ou brasileiros, uÍuguaios ou chil:-
nos, palaguaios ou bolivianos, e assim todos os ou-

trôs povos do Contlnente, que há razões de ódios a

separáJos.

€ Se urn'ódio existe.realmente no sub-conciente do

democrático povo argentino, êsse não se en{ereça aos

seus vizinhos, e sinr aos exploradores e cerceadores

de suas Íorças de progr€sso.

A recentê viagem que Íizemos ao país de alérn

Prata, Íoi em companhia de muitos estudant'e§ brasi-

leiros da Universirlade do Brasil. Chegamos a Bue-

nos Aires em Março, às vésperas das eieições ' O

ambiente agitadíssimo parccia prometer dissabores.

Sucecliam-se os atropelos de rua, entre os partidários

de Perón e os s€us adversários. Pudemos constatar

a conciencia iívica do povo argentino. .A Polícia não

os amcdronta. E é preciso saber-se que a Poiícia ar-
gentina não cstava dispoita a briúcadeiras, nêsses dias

apreensivos. Encontrarnos o povo dividido eÍn duãs

E.SFER.4
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. Íacçôes que disputavam a eieição dos governantes do'.
país. Ne§sa luta 'os estudahtes platinos se portarafi
com a digniclade que arrasta sêmpre a juventude con-

vencida de seus brios cívicos. Divididos os,universi-':':

tários argentinos pela luta partitlário-política, assim

mesmo pudemos tê-los sempre ao nosso lado, ptljs, ,.
não perderam num só momentb o contacto conosco,

apresentando-se constantemente às gentilezas mals;;.

tocanteá para com os colegas brasileiros que os visi-;
tavam. As paixõês pollticas qão os Iizeram esquecfrr':i.

sua simpatla por nós. TivemoJos senlpie ao nossq

lado, nesses dias rnemoráveis da história argentina,

.quando uúa grande paixão política dccidia os des-

tinos da nação. A amizade "a los brasilenos",.;;':rÍ
diziam estudantes " peqonistas" e oposicionistas, -,..r
" vence nuestra rivalidaá poiiiica". Essa amizade 'd.,

o esteio ds paz para dois povos que anseiam os mais}r'

legítimos destinos de liberdade e progresso. Àssim
Íoi que, num ambiente de exaltações poiíticas, pu- j
deram viniê e dois estudarrtes brasileiros. viver uma '.

vintena de dias {elizes, cortejados pela melhor estim4l,i
da gente4le Buenos Aires. §im, da gente de.Buenos;)'

Aires, porque gnde quer que percebes'sem que eÍamo§:

brasileiros, logo nos rodcavam e estateleciam a rlraisl.r

Íranca camaradagem. Fosse à porta das FaculdJdes,'1

nos Hotéis, nos logradouros públicos o, no. srn6ien-;!,ji

tes Íamiliares. Seguidamente,.i " ,or., <listância

nós estourava uma " pelea" cntrà civís c a polícia, ou-,

sitnplesmente entre grupos adversários. 
' 
Correeià::

tiros 6 patas de cavalos se .sricediam. Nunca nos ü-."r
mos envolvidos. Respeitãram-rtos sempre os mais:
exaltados e a polícia também nf,o nos importunava..,,',#
Viveúos assim em plenas avenidas de Buenos AireS;,ji
nos dias tumultuosos qus antecederam as recêntes,l

eleições, sem que nos houvesse suceilido a menor conl
trariedade. Embora constituíssimos. uma embaixadri l:

de professores e estudantes, o que podia se prestar. a

alguma conÍusão, de parte a part€ dos gruposrem"qlç
se dividia a opinião argentina, só merecemos a mais-

expressiva consideração. 'Os nossos ouvidos ouviram-'lr

muitas vezes €stãs palavras.deveras agradáveis: "son-i
nuestros amigos brasilefios". ... i

Apreclariros bem o efeito.que causou no povo em;
geral a divuigação do Livro Azul Norte-Ameriôano. I
Foi lamentável . Oposicionistas e " peronistas" se'-l;

uniram numa só opinião: - 
" Nadie se deve introme- i'l

teÍ en nuestras questlones nacionales". E o coronef i-

da reserva "Perón" gariro, por'isso mais alguns mi-,'
lhares de votos. -A. atitude discreta e irrteligente

Brasil nessa questão cativou mais ainda a simpatla dor

povo argentino.

t
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Mueito heroicamente en el Frente Soviético

I

' .ç
/

Cuando la noche rusa cayó sobre la tierra,

- estepas donde extiende la nieve su destierro -
clijo una voz,frenando-el corcel de la guerra:

- Aquel ,ioven teniente espanol yace muerto...

Vino desde la orilla del Ebro ensangrentad-o,
t1

con el fusil sediento de venganza y victoria;.
toda Ia boca hech a canciÍn,todo el costado
presintiendo la aurorl de la espanola gloria.

Luchó día tras día, noehe tras noche, fijo
su corazón de mozo en la Espana lejana.
Decían los que le vieron luchar: - Este es un hijo
de aquel país qte cyvza, sonriendo, el Jarama.
Y murió. . .

Combatiendo contra la horda fiera
- desgarró la metralla sú corazón profundo, ,i

Salud! gritó al caer, y su palabra eya

un llamamiento a toda la juventud del munclo.

ANTONIO APARICIO

.. Todos qós, pro{essores e estudantes que fizemos
parte <1essa embaixada da Universidade do Brasil,

l.r: hojé somos testemunhas fiéis da amizade que a gran-
'.. de nação irrnã nutrs por nós. As provas foram inú-

Ír,eÍas e elcquentes. E de nossa parte, sabemos que

.':. 'o nosso povo, bom e pacífico, tambem sabe estimar
t'i. os seus irmãos. argentinos,

' Por vontbde de nossos povos janrais a guerra

._elT?l-g_u.gltalá..lg iio"ntgil?g de-.nossos paises. .{as
a guêra nãó é fruto do interesse dos pcvos. Outro-

. 'ra a América viu longamente jorrar o saligue dos

seus heróis nas lutas que se sucediam pela intriga dos

senhores colonizadores lusos e espanhóis, e tambénr

estes .envolvidos nas rnanhas da velha oolílica euro-
pêia de ambições desmedidas.

Fioje, os povos americanos estão rxperientes e
sabem às claras a história de um passado de €xplora-

_ ções. Se se deixarem ludibriar agora. então terãü
a guerra para gáúdio do capitalismo irnperialista. À
ambição do dinheiro intei-nacional Íicará satisfeifa.

ESFERA
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A escultura ént re oi incas'
Os cronistas primitivos não

p«rtlem calar dc todo a existên-
cia da escultura no Incario, ain-
da que a e1a se reÍiram de uma
forma tão incidental e despre-
ocupada, que o lcitor acaba
pensando que esta arte não
existiu. E,' ao menos . a eon-
clusão tiraíia pela maioria dos
investigadores que nêle pro-
curam apoio. Cieza dê Léon,
Sarmiento de Gamboa e alguns
outros chegam a dizcr que os
índios copiavam em oüro e pra=
ta os seüs reis e alguns ani=
mais e plantas, porém, não pas-
sam daí. Garcilaso e Herrera
não são mais explícitos, pois,
não Ierem essa questão com
intenção qualitativa,'sinão, iim-
plesmente, para dcmonstrar a
grandeza e a suntuosidadc de
algurnas Iestas c dos palácios
rcais. Limitam-se a contar co-
mo guardavam nos palácios os
bustos de ouro dos Incas e

como os carregavanl em suas
procissões. Por êles sabe.mos
apenas <ie que maneira as cen-
tenas de curacas do. império
chegavarir à capital na páscoa
do Sol ,--om olererr<las consis-
tertes em estátuas de thamas,
vicurihas, lagartos, pumas e ou-
tros anirnais, lavrados em ouro
e prata. -A,ssim mcsmo são va-
Balrefgrências de que os,lu-
meFosoS tcmplos tlo Incário se
achava.lm prolusamente dotados
dos mesmos objetôs. Não di-
zem nacla, entretanto, sôbre a
qualiclade das reproduções.

O prirrieiro que encontrou
'vestígios da escultura incaica

âfoi.Humboldt. O sábio tedes-
co nos coflta. em "Sítios das
Cordilheiras" que em' Inti
Wayqqo conheceu rma rocha
enormc coln impressões da ima-
gem humanizada r1o So1, a qual
havia sido apagada, não r1e to-
do, peios espanhóis, "pc1o gran-
de interêsse que demonstra-
vâm em destruir tudo quanto
era objeto de uma antiga yene-
raçáo". Assim mesmo, o ilus-
tre viajante dcscobriu, em ou-
tros lugares, cabeças dc ani-
mais talhadas em pórÍiro, como
ornamentô arquitetônico.

Ao se iniciar a éra republi-
cana não se possrriam maiores
notícias. f.ião tardaram a sur-
gir os ensaios de cerâmica nos
-cemitérlos c outros pontos do

antigo Tawantin§uyu. A maior
parte d4s peças encontradas, e,
supolrhamos, as mais interes-
santes, estiveram brilhando nos
principais museus da Europa
antes da última guerra. Esta-
dos Unidos e. Argentina pos-
suem também éxemplares de
valor inestimavel.

Quase que a totalidade da
cerâmica eniontradà na Boií-
via tomou o caminho do eS-
trangeiro. Nenhum museu bo-
liviano ostenta peças de r.alor.
Não aconteceu o mesmo com o
Perú. Os museus daquele país,
particularmente o de Lima,
guardam objet,os de singular
beleza.

A cerâmica incaica possue
uma qualidade altíssima que
não pode ser igualada pelos
quechuas atuais. Os -processos

que seus antepassados empre-
gavam no trato da argila Íoram
esquecidos.

Contudo, a qualidade não é o
mérito essencial daquela cerâ-
mica. Os antigos quechuas não
fabricavam suas vasilhas por
um simples conceito de neces-
sidade, mas com üm sentido es-
tétlco cada vez mais amplo e
mais transcendenta!. El o que
nos dizem seus formosos'moti-
vos <le decoração, assim como
a variedade inumerável de suas
forrnas e óimensões. Não so-
mente conheciam a cerâmica
necessária para o uso domésti-
co nem a que se empregava
rras f estas públicas, iam mais
além. Olrjetos os mais divcr-
sos eram trabalhados com o
único fim de onramentar a r-i-
venda, quer dizer, somente pa-
ra recreiar a vista. Também
muitos dêles eram fabricados
para acomparrhar os seus pos-
suidores ao túrnulo. \[uitíssi-
nlas peças excat'arlas rros anli-
gos cemitérios não dão mostra
de nenhuma outra aplicação
alérr da puramente ornamental
e votiva.

A decoração e a variedade
não significam suas viitudes
mais fundamentais. O que exis-
te da cerâmica incaica é su-
ficiente para fazer justiça a
êsse,povo- de titans e <1e ar-
tislas. Ncla não temos. urrica-
mcnle vestígios trem lentati\-as
e sim uma plena realização,

IESUS IJÃRÃ ',.
toda uma culminância no exer- r

cício da escultura. Muitos vai:,
sos, muitos jarros, muitos ob... .

jetos, osterrtam motivos rnode-
.lados'com tanto acêrto, com .

tarrto rclinamcnto, qnc nos me- -

tem pelos olhos a convicção de
quê Íoram j:lasmados poi mãos!,
verdadeiramente mestras, pôr.r.ii
mãos que conheôiam iodos às .^

segredos da arte e sabiam ani-;.
mar a argila com o alento da,
imortalidade. Em suas linhas, '
em seus volumes, em todos os
seus elementos se.observa tâi§
qualidades de pureza, de vigor-,.,
e de proporção, que sua pre-.
sença nos sugere corn insistêÍr- :.j
cia o equilibrio tla arte clás§i-
óa ocidental.. São notáveis'as-,]
cabeças de incas e de irusttasl-u-:i
as de animais totêmicos c ou-.";
tros.temas que oÍerecem à nos-:,;,
sa admiração os jarrões e de-.

Raul G. Prada, dcpois de uma" l
viagem dc estudo por terres.
peruanas, a{irma que a escultu-

mais vasilhas que guardam os- I
museus. O artista boliúiano '

um .nível de evolução rnu$o:,.i.;
mais alto <1o que a sua contcm- ,

porânea européia.
Em "O Império Socialist*. "*

dos fncas", Baudin se entusias-r.,
ma descrevendo a cerâmica pe-',l
ruana- que conhêceu e istudou,*
Na sua-opinião, esta arte foi a,l.
que maior desenvolvimento alr.
cançou no Perú e seu cstudir :"i
poderia ocupar um livro intei- -.:l

ro..Naturqlmerte, Íaz esta afir-.'.r

ra inc.aica, quantlo chegaram os :

espanhóisl sc cncontrava .em ,

mação tendo em vis'ta quc Íâ1-
tam tcstcmunhos 'nas deniais
artes. "Os vasos - diz * s-4o,:'.';.
rle tôdas as {ormas, de tôdasl-:l!
as côres e com tôda esp?cie ...]
de decorações,- dêsde os covi-. ,i;

thetes de pequerlas dimensõés:':.1
até as ânforas esbeltas de gar-,,r

monocromas de Chimú até as::í7

galo estreit.o e arredondado pe: ':

ra o funtlo; ttêscte as ceràmicas; 'l

liolicrolnas de Nazca; dêsde o*'i
vasos zoomorfos - que dei-'li
xam ouvir quando se verte o
seu conteúdo, o som dos atri- .il

mais que representam, graças'a :.i
um ergenhoso sistema de es- ,,

càpamen to do ar até os. \
grandes jarros que representàrá,ll;'
homens em tôdas as .atltudesll:. 'r1r

Bandin não está de acôrdo cqrrr..:::

\Viener, quc sustentâ em 'sdart,::

E.S,F E R A



ü&íC1,Él?rü .,in'ârivia; qü" a
, árte q'uechua é dêmasiado mol
. nótoiia, .Íria e cotrvenciottal .

iíâçÊund" o profcssor de Dijon,
: pd pernanos,criaram obras de

"verdadeira heleza. e a heleza
§.*,e'nladeira não é nem monóto-
:' na, nem fria, rrem' convettcio-

:, r-nal. " Há. vasos - aÍirrira . -Íiue sáo verdadeiros r€trâtos
f,êstinados a acompanhar ao'' túmulo aquelet que servirem

' de modêlo".

ilas a's épocas. ,
-" À arte incaica mantcve em

. .todo o seu esplenrlor aquele

; j'-i.tt-Y-i r1: 
-,r:!.f'?li;r.-:i 

i-.,r

bÍcinie, .aQueles' :sobrec,arrega-

vam os seus com objetos de

i ':E' preciso não esqueeer que
r ' à esctrltura ceràmica pcruana

?'',.irâç adquiriu evolução e Íôrça
!:. §ômente no Incário. Os obje-
l.ios' procedentes da cultura
I §115;11(,;por cxemplo, olereôem

i .tpara lavrar a pedra. elrquattto o
i .. mármore lhes era desconheci-
' r{o. Errri dcolorável foi nêlcs a'-.-:.! . .'I eleicão do ouro e da prata. Era., : -::--^

ouro e prata. A artê grega se Herrera e Guamán Poma. Êste
salvou corno a arte indígena do último, desenha e fala de inú:
Perú desapareceu na voiacida. meros "huacas'l (ídolos) de
de dos conquistadores. , ouro que representavam divin-

os cronistas coioniais utili- dades tutelares entrc os. Incas'

zaÍn um método ....urüã." - 1". 1l'llill:lt::- pi:' 
:1p-:'. que o mo(lelaoo que sc cmprc-em seu proposlto de náo tocar .';; ;;;,ãa";;*.i..-a.'.".ã,ià l::..,lli_ ::i1':1 -l'""-,r'*constltulr uma artc cc sctcçao,dc .É\tawaLlDa e de tooos os oe--, -- ..-, uma arte destinadâ â expressar

celebres "Huaftas". através de i^--:iiii. capacrÚa(e c|raÚora

,ruitos anos de br.., "1.""f# 
do.'.3"i1'1.: 111::ll',1.-Pi' 1::-. crailco rlor excelencla, o curtotuna. ú saDldo que os ,llvaso-. de seus ocuscs era uma ce suasres se suDmerglram numa orgla

de ouro c Drata e nineuem te;- l)reocupaÇocs .cssellc.lals' 
as Ines-

rnas cue se Iraouzlânl l]as es-tou averiguar se os montôes de "';. =-' ,'culturas das olererrdas. Em ra-mctal mostravam algum con-
tc údo artístico. Contasiados :?2 o" seu deslrr)o' estas Ônras

pelo deslumbramento d.;";;; -' :':|"1i " 
n1:., ::: ^::*':li$' :n, ̂ :'tureiros, todos se comprazem ?:::'f:: "::l:'::,'l["]'; .:f::em r)esar e taxar- sem Dcrder

unr maravedl porem llao que-
saDraln flue as estâtuas salflasrem molestar-se em enxergar

"*'r;;;;-;;i.",d;i,,;r---]íil 3: ::ilfi': ::1i?.:Ao"';:?:obstante. é o próprio secretá- *." """:^'""
rio de pizarrq,-.q,ã-, :F.ij_ :iT:ffJ'ãr"f;í"r,,tx,1,"r1,"J;celrer, Íormula a tremenda * ";"*" *'
acusação contra seu chefe . P,-t-i:.t3:o.,."tt"t''o 

e sua ln-

contra seus .o-p",rt"rr'*-J,à 1Y:l:ti^'jl-,n" 
que abrir üm câ-

mes,no tempo flos ..t.ãgr'.ii T^i"h3^t"^f"t" 
para a sublimida-

de. 5e clregou a êste Ponto a\âtloso rôtelro. -\o descrever o ,

.esga.te, Jerez nos Í,'1: li",gi ;::il:':x"t;::i1H.JT.,',ili? ,ique friamente, sem o collcurso ' ..':' " *l
á. .r" sensibilidade ou de seu ill1": i"^t-T: :,1:^"i1 ':::::-
julgamento, de " Certas gran- Ta',:' fl:1":,^:1t:t"^"T^'':::::
des fo,tes- com seus canos"cor- ml-lo Lom eÍelÍo' se no l)arro

rcndo agua, em urn lago lelto
na mesma fonte onde Éá -ri- 

na«o ao, uso oas 
-massas 'popu-

tas aves íeitas de diversas ma- 'ltt.t ," a oecoracao,^oa vtvcnoa
. do latunruna' nos (lao a sensa-

da ionte. tuGo telto enl ouro . :' oa tecnrca e llos orereccm oLinhas abaixo se re[ere a cer-
tas estátuas de pastores e lha- ?^o-t"^:^" l^:':.:' ^t^t::^li] '-::-mas. enr tamanho rratural, fun- :1:-q::-l:*'n 

capazes ::{fi-
didas çm ouro, que 

"r.i.tir- "À 1?:.:^:t':t^3jl:i.:tf ::::r"X
rauja,-no p^.ri.io do. l:."- :1_ ::iJ.l. i:Jlijl,iXol"ê':.;";tivo. Logo alude também a re- "';'- ,.-"' .

uroducões de animais e outros pode' oepols oe,tuoo' t:':u'l:-
àrj"to. para acabar expressan- ::-t.-' iT' jSliitf^t^^Y.:jj,'fi
do que iudc aquilo foi fundido :i'1" ": -^'11?jli:^::.1Yill:
peloi expedicionário.. ::1 f: 

quantroaocs nunca vrs-
tas rle objetos de ouro e de

0 roteiro de lerez se amplia prata que chegaram a CSjamar-
com docuineirtos posteriores de ca, não atinou em observá-los,
inquestionavel autenticidade,' . menos ainda a apreciá-los, a
Edrvin R. IIeat, em suas "An- não ser em sua significação.co-:
tiguidadçs Peruanas", transcre- mercial. De modo, que aquelas
ye alguns inventários dos te- "grandes fontes" de ourq ti-

,§ouios cxcàvados em Trujillo nham que ter possuido' uma
eífl. tSVi. Entrê os objetos dê grande virtude sugestiva para
ouro Er prata enuslerados ra- deter os olhos do invasor e
queles documentos figuram obrigá-Io a descrevê-las. Aque-
muitas "peças em forma de efi.. las obras deviam ter sido exe-
gies de animais"; "modêlos de cutadas com indubitavel i:raes-
mazorcas de milho e 6utras. coi tria, não se cooseguiedo nelas,

.sas". IJm só inverrtário .àrrola de outro mddo, o efeito da
um valor de quatro milhões e água que cae dos canos e o dos
meio de pesos .daquete temào- hõmens em atitude de extrair

Jerez e os inventários côlo- da massa de água recipiciente
niais são suportes imperturbá- /reposante do líquido.

:,l,àrte que: chegou a reaTizar
obras primas antes do advento
dê Manco Qhápaj. -à. "Ilistó-

l'"'€'- " vigor rcalista, a nraestria
|-i'illena com que foram eiecuta-
!ii,tlâ-s ' aqueias obras. Na opinião

ita rla Arte do Antigo Perú",
ê§ Waltcr Lehemann, contem
,úiri b.rm número dc Íotogr'aIias

;',,'tige' clemonstram a existência
1.:ilç um gênio artístico evoluido

iil..âté o glâo do insuperável, tal

li':-ilocumentos que falam t1e uma

11:.do rttittu Aiei.andro Guardia,

iiàqnela escultúra, em virtude t1a

l;l'-{ôfçri intcrpretativa de seu tea-
;.'llsnro, sc caracteriza Por uma
i.:éiúpressividade que se desco-

i.'.tlh'i". üa artc ocidental rle tô-' ãas a's éÉocas.

::', gráo de evolução, torlrou-o
mâis original e o transllortou
{lara o ouro e a prâta.
':iE' preciso considerar que 0s

iacas não tiveram o acêrto cle

útilizar o bronze e o (nármore
,ê-m suà escultura. O bronze os
servia, juntamcnte com o silex.

bÕrque o ouro e a prata, ao
il' tpn'trário do que acontecia nos
; .pôyps do Velho M undo, eram
1, :6s1ran'hos à cobiça do homem e

..flão encerravam sinão um va-' lot nitidamente votivo. Â.s ofe-
',rêrIdàs ao So1 e os presentes.ao
,,Ítea ge' encontravam expressa-
'idês tios nobres rnetais. Os que-

rj,iú:d*s. çst4vam muito lomge de
il-6!iq8r gue o ouro c a prata

i:',**ftissesr para alguiua cnisa
r,{i!l'â óe sçu eu.[tç.e de sua arte.
Ê1n *11 scntirlo, aqueles metais
âil,o siÉnificavain mais do que

il §- bronze e 6 mârmore para os
: ftêtdnos. Se êstes adornavam

"tií §ê.ns templos e squs palácios
jlr.,tom estátuas de mármore e de

. ESFE.RI
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cumpre o postulado dessç grande

homem: " Façam com que .estas

enormes e nulnerosas bibliotecas

fiqu"n, ao alcance das rnassas, da

multldao e da rua" -

{Jma das entradas ria bibliot.c
ostenta uma estátua de rnármore

onde está graYado em letras de

ourô que cÍurante a. última década

do século, Wladimir Lenine a1i

tiabalhou, na sala de leitura do

Museu Rumiánstsev (nome da bi-
blioteca de Lenine antes.da Revo-

lução de Outubro). A biblioteca
conserva com todo cuidado'um

apontamento Íeito por I-cnine no

livro de registo dos ieitores e que

data de 1893. Desde cs seus pri-
mciros anos de vida concient'e Le-

nin€ passava muito tempo nas bi-
bliotecas. . Trabalhou nas de'S.
Petersburgo e de Moscou, na Bi-
lilioteca Nacional. de Paris e na

Biblioteca d.o Múseu, Britâni.
-{rnda na }tDerra, LenÍne VlSl-

tava a biblioteca do conhecido bi-
bliófilo Iuilin que foi mais tard:
comprada pela Fiblioteca do Con
gresso norte-americano e que se

viu de base para a srr,â coleçãp de

livros russos.

Depdis da revolução de outu-
bro e ocupando já um postô de

CheÍe do Govêrno Soviético, Yal-

M, KLÊVENSKl
(Cheíe do setor cientifiço da

dimir Lenine utilizou mais de
vez os livros da bibli,oteca

miántsev. Iroi conservada a sua:

nota dirigi.rla à bibliotáôa, o. quáI,:

pedia que Íhe enviassem, poi unj,li
dia, vários . dicionári,os e mía
hístória da Filosofia gresa. Ct{
tamos um pós-data <le Lêrd4g,
por considerá-1o de sumo interqs-:
se e porque dernonstra rr" grrh-
de modestia e seu respeilb pet§s
tesouros encerrados na Biblioteo!
Nàcional: " Se segun<io as regrâÉ.:.

Antigo e d'íÍicio rla lliltliote ca,
hojc rnonu,nrcnto nucional

No coraçãc, de h{oscou, en.t

Írcnte às torres <1o Iiremiin ar-
rernatadas com cstrcias de ruhís,

se crgue lum promontório. a Bi-
hlioteca L\acional " I. enin". a bi-
bliutcca 1rúhlica mais írnpottant'e
da capital uroscovita c que rrltimr-
tnentc vcm ocuparrdo rrrn dôs pri .

nreiros iugarcs entrc as biblioteca;
do rnrrnrio.

As amplas instalaçõcs .tla bi-
blioicca ocupâr11 uma superficie rie

50.000 mefros quadra<los. Em sua

sala prirrcipal, guc possue 18 ga-
lerias superpostas de " starrls"
cabcm 180 quilômetros de estan-
tes para livros. Nesta sala estão
guardados os mais valiosos pa-
trimônios da literatura da URSS:
a secção da bibliot'eca cuja mis-
são. consiste em colls€rvar a per-
petuidade de tôdas as obras inr-
prcssas aparecidas !a Russia dr:-
Íantc o período rle impressão ..rl',:

lirros e. obras cientídicas estran-
geiraade todos os ramos .1o sa-
ber. As .salas t1e lcitura da. hiblio.,
teca comportanr 1.200 pcssoas.

Duranre .; ano de 1945, quase

unr milhão de pcssoas visitou a
biblioteca. Seus livros são dia-
riamente consultados por sábios-

engenheiros, mé<licos, professores-

€ssrdantes, em uma pelavrâ, sor
pessoas de tôdas as proÍissões e
'rdades. Quatro milhões de iivros
foranr entregues ao público du-

rânte o exercício de 1945, nas

ralas da bibliot'eca. Esta insti'
tniçáo que traz o nome de Lenine,

.E.§FERA

as publicaçoes inÍormativas nãq:
6e cntregam a. domicílio, não st-'
r.ia possivel rccebê-las por um3;
tarde ou por uma noite ? Eo a*.
devolvrrei pela manhã". (Est+
última ,frase era sublinhada .poir;

Lenine). ' :1::,

Varios pedidos dc livros paíór
Lenine Cemonstram que nos

de 1919 e 1921 'se utllizou muitàC

veze§ da Biblioteca Rumiantset
para o seu trabalho.

Naqueles anos a hiblioteca
satisÍazia muitos .pedidos de li.ri

do Conselho ' <le Comissários.:dô
Povo e tle outras instituições.. e-:

oii.inm tlo Estado SoviétÍco. I:á
nine e Stai'n eram subscritotgi
da biblioteca. O Govêrno Soviâ,
tico e .pessoalnrente Lenine si 

,

preocuparam 'com o incremer{g
das bibliotecás na Russia c prin-

O not,o c fiodcrno cdilkio ila Bibliotçcà " I.cninu qwe contem )

iblioteccr F
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ca Central tla URSS coin'o no-

ã à; ::r-*'i; ,uíáo direirora da URSS e de centenas de ins- '

sovjéticos e completar as Biblio-.
tecas <ie lloscou e Pelrogradtr

rcôÍn feYistas estrangeiras. Se-

.,-"guindo os conselhos de Lenine, o

.Çpnselho de Comissários do Po-
.v.b estabelecea em 1921 uma dis-

ii:,posição especial ordenando que a

ii. qrlp frltarra reqnir na Biblioteca

;i': Rumiántsev todos os periódicos

ijl:'EjUtiot""* Rumiántsev reunissc

i . tod"r as eriições soviéticas e que

''.;,::,.Nos 
duros anos da guerra civil o

!.]:eaído sobte sua rgáponsabilidade,

Lenine encontroq.'tempo pâra es-

um esbôço " Sôhre as ta-
,'reÍas da Biblioteca de Petrogra-

::"

i; do'l (oue anfes da revolução era

,. ã biblioteca central da Russia).
Em 1920-1921 Lenire escrevr'u

'Governo Soviético fucilitou às
lilüibliot 

"". todo c pessoal necessá-
t. rio p"." ampliar- seu trabalho.

ii.:Essa atitude do govêrno pode ser

1/compdrada oom- ô Procêdimento

.'.'do govêrno fzarista, que durante

)..longos anos nunca atendeu aos

i;1., p.aiaot das bibliotecas

Âpós a grande revolução So-

,-,,t.iulitt, de Outubro a Biblioteca
':Ê.umiárÉsev se transformou em

uma rtas.màiores tlu mundo. Je
.àno para ano a biblioteca se 

- 
en-

t'.1 riquece com milhares de livros,
,:.'revistas 'e periódicos c essa cau-

,; dal cresce a mtdida que se incre-

;;;,qên!â,a imprensa soviétiça,., - -
lr i;"§f ano depois t1a tnoltê de

r:Eeirc1uçao tle Outubro,.spesar'dos
':,r importantes cargos qgé havian re-

t DSriine, o Covêrno Soviéljcu Uc-

* tíb"tou que a Bibtioteca.Rünriant-

receber doiq exemplaies dc todas

as obras que aparecesset'n :la

URSS (recebia então um só

exemplar) . ,Desde éntão aumen-

taram com maior raPidtz aintla

os Íundos da triblioteca, cresceu a

euncurrencia enr suas salas se in- '

tcnsiIicou o trabalho bitiliográ{i-

cc e a satis{ação d,ts pcd:dos dtr

Gofêrno Soviético e das institui-

ções centrais da URSS. Em 1939

foi iriaugur4d6 6 lprimeiro'pavi- "

thão do novo ediÍicio que licou

considerado como o maior saião

bibliotecário da Europa. Em 1941,

já rlurante a guerra, com,eÇamos

a útibzar o segunrlo pavilhão, a

biblioteca fundamental.
Durante vin'te anos de seu iie-

ser.rvolvimento, a Biblioteca Cen-

tral da URSS, que tem o nome

tle .l enine, se ttansformou em uma
grande instituição cientí{ica e cu1-

turai de grande renome tanto na

URSS como no munde inteiro. A
biblioteca que cresceu no diapasão

do crescimento cultural do pais

dos Soviets, se enriquece çom

todos os livros novos. revistas e

periódicos impressos. em russo.

ucraniano, bitlorusso e nas demais

-línguas dos povos-§ovíéticoô' Du-

rante o período soviético na Li.
R. S. S. apareceram livros e

perióriicos em mais de mil iínguap

dos povos do país e estrangeiros.

.A, hihlioteca " l-erin"' reuniu

erliçôcs rlas obras rie J-enine em

93 idiomas. Em tôdas as salas de

lêitura o'pírblico pode apanhar tli- I

Íetamente e§sas obras nas estat-
tes. A biblioteca reuniu todas as

tituios <1e investigação ciêntíÍica,.
ehições de ohras artísticas, irer-
ggminhos, e5lampas, nrapas gto-
gráÍicos, etc.

Anualmente a biblioteca rccebe

mais de 100.000 livros da U. R.
S. S. e dc, estrangeiro.' Inclu-
sive nos ancs d,9 guerra não'pa-
rou o intercâmbio. <le. livràs' cbm

os estãdos .europeus, àmericanos
e asiáticos- Nos primelros 1ne-

ses posteriores à contehda as rc-
iações culturais da biblioteca to-
maranr .maior incremelto. Em

março; de 1945 a biblioteca Íoi
condecorada corn a Orrlem de J.c'

nin, a mais alta rtcompensa da

URSS. Simult'aneamcnte {orãm'

condecorados 59 emPregados tii'.

hiblioteca. Muit,rs dclcq traba.

lham na biblioteca Íazem, 10, 3(}

e ainda mais anod. A Bibiiotcca.

Central da I-IRSS qr. i.- o t,.,'
me <1e Lenin, {nereceu.essa r€colli-

pensa poique, seguirxlo ôs Postlr'

lados do grande gênio tla hJma'

nidade, conservou com o nla!{ir

cui<lado o patrimonio bibliotecário.
do país soviético e atendeu às

exigências das massas. Tem tam-

bem ajudado .ao Estatlo St-rviético

na conservação d« sua hàranÇa.

cultural do passarlo e à tlifundir
amplamente entre o Povo o sa-

ber e a cultura, que depois'da Re-
voiução de Outubro Pesqaram a

ser patrimônio rlas rnassas. (Tra-
.duzido. especialmente para ES

FERA, rlo " Botretin de InÍorma-

tion" da Legação da União de

.Repúblicas Soviéticas Sociirlistas

- ^\lontevidéo) .t'"É,ri 

"" tiansÍorurasse .* BiÉiiot"-

LEIAM

e&tsre e ürie"§r@&ry pNIqÍ
ru

,il,1i

ESFERA";..,

a:r.r'.i ,.r. :4
.i' '-. :1. i ;'

f6l4ictite tlas m4iores

to pais. Vários dias dePois ,áa



. F,ngarr.m-.ç .ós .homeirs do pocler politico quan-

r1o. insist'enr 'enr tarêÍas dc dcsagregação clo podeÍ

ccnnónrico. Enganarn-àe e cometcm um érro rle

tremendas cónsequências futr:ras. A{inai de contas,
o Brasil é'um,país recoirhecidamentc pobre,' contan-
do apcnas com uma Íabuloia riqueza cm pot'encial'
quc vem se transf,ormândô em iongas etapas, em ri-
queza sorial .-

Os periodos urais caratterísticos rle cíclos eco-
nôrnicos rieste país .se distanciam muitb um'clo ou-
tro, constâtando-se, assim, a lentidão" da nossa f-nar-

cha piogr'essista.'É em todos êsses períodos vamos
surpreender o poder político em luta com o poder

econôrnico para servir a interesses de grupo. Te-
mos um caso bastante típico dessa .luta, desss cho-
gue, fla história de Mauá. Empreendedor, progres-
sista no bom sentido, transbordante de patriotismo;.
lIauá se encoÍrtrou ds urpa hora para outra obri-
gado a rctirar-se do seu país. ao quai êle tiúa 1e-

gado tanrãs iniciativas úteis, por íorça dessa.in-
corupreênsão.que desejo salieiltar aqui.

O Estado nunca teve no Brasil um entendimen-
to c«rmp1eto, c{aro e íntimo, tom as forças econômi- .

cas. Êsse antagonismo sc esmaece em determina-
dos períodos para <iepois aflorar mais violenfamen-
te em m,edidas que'deixam em tumulto essas forças.

Já um nosso presidente da República, paulista

{e Campinas, homem r considerado solrrio s€m ser

Slrtrio - Campos Sales 
- 

quando quís, pela
obcessão ,financeira, consertar êste inÍeliz Tesouro
l{acional. criou o imposto dg cohsumo. Medida
reacionária enr todos os scntidos prartcada de ma-
reira empírica e ime<liatista, recebeu o protesto das
classes conservadoras da fpoca. E Carnpas Sales

respondeu da. maneira menos democrática possivel,
dizgnd6 que tinhâ força para poder obrigar os bra-
sileiros das cla;ses conservadoras a serem patriotas;

Campos Salc! cariega a llória - que eu considero
Íalsa -. de fer posto em ordem as finanças. Tudo
direitinho, ltos seus lugares, .e o Tesouro respiran-
do íolgadamente, .A. Fagenda Nacional susgirou,
telizl i

ÀÍas, dcpois verificou-se - e hoie todos os téc-

f,
Hurnberto Bastos

, ,':
do poderi€conômicó. Mais uma vez o Es!aor,, para 

-.,.i

aÍirmar-se, para consoiidar-se,. tômâva *edidàs af-: ii:,:
tiÍiciais que iriam refletír lamentavelmente no Íutu- ''.; :,

ro.do país. E êsses exemplos poderiam ser.repeti-..1''.]1

dos, não fosse a necessirlarle jornalística rle não serr.l'ii
prolixo. Sempre que precisa o Estado tion:a medi-: ..

das empíricas e dcsestimula.o. nosso capitalismo em :l

marcha.

-A.gora nrcsrno podemos collstatar êrse irisÍ.e Íe- . ,.

nômeno. O govêrno procura enfrentar urna crise .

financeira com medidas de emergência f que não re- -

.solvem o problema econômico do país. Necessita-.

mos de indústrias, necessitanros de arlmefitaÍ a pro-.r.,j
dução brasileira, neccssitamos tle meios de transpor-
tes ríodernizados e ampliados, n.ecessitamos amla.-
parar mais amplamentc as nossas classcs trdbalha.
dôras, numa obra ampla de valorização do elemen-l ,'.
to humano. e vem o govêrno (que criou a ir-Ilação) . i

Dettsedobom-senso,Írãoimitemosospaisessu.
per-capitalizados. nas suas medidas de restrições s ds- l'::';

limitações.
Eles têm riqueza pata distribuir. E nós precisa.

mos ainda criar a nossa riqueza.
Por que-q govêrtro não toma umâ oriefltâção ,es: 

,. Í
tlmuladora?' Por que flão discute âs iügestões àos ..,:-

líderes industriais e comerciais? São'sugestõés pai. ,:

t'er a inflação.
Somos um país pobre, as nossas indústrias e q,.i:

nosso comércio vivem do crédifo, não se ab.alançam- 
.

a amplas iniciativas econômicas que exigem muito .-

capital e muita técnica . Que Íaz o Estado nesta si- :'!
tuação ? Estimula, ampara, assegura tranquilidade,. : '.':

coopera, ao* ,a' Íorças econômicas erq desenvolvi- -,1

mento? Não. O Estado se joga contra essas for- :.1:j

ças, cria taxas, impostos,'obrigações de tôda especie ,

q ainda procura avançar nos .lucros. Podem os . i
E.U.A. ç a. Inglaterra tonsar essas mcdidas. São ir,
paises super-capiializados. Mas, peio ,-o, ae -",.,j

tidas das. forças €conômicas que desêjap cqoperài - jjij
com o §.ovêrno e,,,que,ntrnca fuostilizaram quqis$Fq ,:;1i
providêrrcias necessárias a corrigil ' . €ros . . Resta ',1, 

'i
apenas - o governo dê agora um 

111mOlo.at, :!"q .icooperação e. que, consolidando-sq Íinanceiramerrte, r.. ''.;

aicos rectinhecem - ,a estabitizaçátr do Rosso surto não deixe que o Brasil Íracasse economicámente,
isdustrial e ô povo sacrificado.com o tal imposto de Sempre éi muito i;.;";i i; i;;;;il;, por ve-
ootlsttrlo. De nada valeiam as 'advertências dás. zes) o' podêr pú§{ico s'êm s àpoio dó' pr;.dei eio:
dasses conservadoras.* Não foi ouvido o protesto . nômico.
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SARA H MAROUES

- Bem. Quando Pola expôs pela primeira vez
. nõ Rio, todos os críticos disseram Çüe -êssa ê§=

' treante, dona de segredos de técnica e de expres-
' são, não alcaneados por muitos bm longos anos de

labor, era pobre, incerta e convenciônal em pintu=
ra. -Alguns, clregaram qrlase a dizer=lhe par;r jogar

' forq os pincêis e ficar fiel à espátula tão-doçil à

:', -olhando os quadros e- as estâtuas, de§cobrindo=os
j, 

1, ' ao ineu modo, sem sàrbêr nada além da emoção
'' . que rne despertam. Çomo o poeta olha as rosas
t e es paixagens, sem nenhuma preocupação de fa'

''i.': 111íl'a- botãnicas ou de composigões geológicas.
'1,' Daí, não tem valor nenhum para os entendidos,
I .o q,ru gu Ciso sôbre artes- e artistas. Mas vale

ii , . como reação do povo anônimo, dêsse povo que ê

Í 'l a fonte.e a meta última dos artistas.

Íesistência, s6 "f4ir=play" raríssimos na classe. '
'' Dizie, mesmo, lendo as restrições feitag -às suas

telas: "Gosto de apanhar. Isso estimula".

!' Ora, eu havia entreyistado Pola ufir anó an=

i,:., tes, logo após a revelação quase mediúnica do seu
ênorme talento ainda desconhecido no Rio. Mos.
trara=me reproduções de algumas de suas escultu=
ras, falara-me de seus planos que, afiàal, se resu'
mem num sô: ser uma grande artista para aiu-
dar aos pequenos. Pola me dissera, também: "A
êscutturg é uúa arte pobre. Muitas vezes, sinto
que eta não iasta para conter o que eü desejo
dar de mim mesma".

tradas" a discutir-escolas, técnicag influências, li'
ii nha, cor, volume. Mas, diante da obra de arte,

todo êsse desejo desapafece. Acho bom ficar

:, Não é por modestia não, mas digo que não
I edtendo de arte. E não hÉ nada que me faça rqais
:;.,, humi$c e mais pobre do que ouvir as cou§as eru'

'.. . . Depois, veio. a exposição, em julho {" tqlS.: A exposição que marcou êpoca consagrando a es-
.. treiante como um valor jâ então imprescindível na
' enumeqação dos nossos grandes escultores. Pois,

. em que pese a opinião dos críticos, a pintura de

. Pola me fascinóu. Que importam a falta de pers'
' pectiva, a simpticidade nua das linhas, o inacaba'
, ào das somhras, a secura ascética das imagens ?
' Utrilo, Braque, Rousseau, não eram mais minu'

ciosos, mais cheios, mais ricos. Também foram

opinião alheia, tão solicita em surpreender as rear
gões provocadas pela sua arte, continuava rebelde
a tôdas as injunEões exteriores para seguir a voz
poderosa de sua própria consciêúcia. Mostrou-me
&peÍas uma teLa. Um grupo de:nulheres cuios
traços hoie se diluem ná' minha memória, nlas
cu5ã dor. lcatada e absoluta se incorporou para

sempre à minha compreensiio do sofrimentô. Lem"
bro=me dos seus,gestos de desamparo, do silêncio
das mãos que se bus-cavain, vazias dê oútra ' ofe'
renda além da comunhão' na mesma desesperan'

ça. Pola nâo batisa nem explica o§ sleu§ quadros;

êles se lhe impõem co5[ uma fôrça implacavel, e

ela pirÉa ou esculpe como que atuada; sua têcni'
ca é muito diferente da de quem toma o pincel
para fazer "riir pôr de sol na praia" ou o'a paiJ

neira da serra". Por isso, ela não me disse o sen=

tido da' composição. Eu o imaginei aimeu modo; a
volta ila mensageira que havia ido buscar a últÊ
mê esperança e que chegava de mãos vazias. Tudo
perdido. Horizonte fechad'o. Sob aquelas fontes,
todas as imagens de desolação; a parti'li ilo-úni'

, co amigo, a perda do último refugíó. E elas alí
estavam, desamparadas e frágeis, aconchegando-
se para sofrer juntas e guardando nos olhos e nas
mãos a certeza de que o sofrimento é indivi§ivel
e lncomunicavet.
- Nêsse quadro eu julguei descobrir a "estra=

rtheza" da .pintura de Pola, essa estranhez.a que
r tanto chocou os nossos çriticos mais ilustres; a

ausência de lgz e de ambiente, apesar dos fun-
dos construidos para as imagens. Pola se. GoÍcên=

tra inteira na expressão, que absorve a própria
forma das suas creaturas, numa afirmação in=

consciente e não procurada da eternidade e da
universalidade dos"seus tipoç. Não pela figurá ôu
pel4 condigão, mas pelo sentimento dos gestos, do
olhar, da atitude. Acho que êsse ponto de vistr
meu, poderia explicar o que ficou incompreendido

na sua exposição,de pintura. O gesto de ternu=
ra, de piedade, de revolta ou de sgbmissão; os
olhos perguntando: "por que?", o corpo e a alma
solitários no mar da injustiça, a distância de'Deus
e o abandono dos homens, isso ê o que importa
na arte de Pola.
' E quando a simplicidade de sua men§agem

consdguir penetrar'os nq5sos preconceitos suntuoi
sos de linha e de volume, então qerô consideradl
tão grande iiintora como escultora. Nurna ê nou.
tra arte, ela documenta com extraordinária flde=
Iidade o nristério da dôr num mundo sem pieda=
de e sem justiça.

' 
Suas figuras sem pátria e sem tempo loram

recortadas. na prôpria substôncia do sofrimento e
se fixam no fundo de nossa sensibilidade'.Protes-
tando, clamando, esPerando.

.. eua mensagem. Pola recebeu muito bem a crltica,
Aquete pedacirrho de gente, de uma doçura além

: , de tôdas as expressões, tem uma coragem, uma

critisados. E hoje... Torci para que Pola não
acr€dltassê muito na oniciencia dos çríticos e con.
tinuasse pintando.

Em dezembro de 1945, em São Paulo, vi que
a artista, tiío profundamente humilde diante da

1
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Levantou-se o vento do Norte, o vehto que che-

gava do Mpr Branco, <los imensos espaços do Oceano
Glacial. Outro, precipii'ou-se em seu encontro, im-
petuoso c temperado que soprava desde o Mar Ne-
gro, desde as longinquas sstepes meridioirais e, ainda
de mais 1onge, desde os calorosos desertos a{ricanos.
Dois torvelhinos se encontraram nas c,olinas e pla-
nicies da. região de Kiev. E sobre a terra cãiu uma
chuva a'cântaros, torrrncial, que durou três .dias,
enchenâo o mundo r1e torrentes de água, como se Íosse
verão tempestuoso em vez dc inverno.

-{ chuva Iavou a areia árida, coberta em al-
guns lugares por hervas secâs c em duiros por car.-
dos pupgenteg e descobriu os ossos brancos do crâ-
neo de um alemâo. Sob a capa fina da areia move.
diça -apareceu unra perira alemã.

. A chuva despiu, iavou bern ,os Íarrapos .do unl,-
forme alernão e o casco'. enfeirujadr:. A1i estavam
três vencedoies prianos, donos do mundq domrnado-
res da'Europa. Largos caminhos tinham siáo atra-
vessados por êles, tinham passado pela polonia en-
sanguentâÍlâ, pelos carnpos esmagados da F-rança, por
cidades e áldeias soviéticas em chamas.

Nas arcias da região de Kiev, entre Vischgorod
e Mezhgorie alcançou-os um obús vingador. Como
unta tocha inflanrada ard.eu o tanque, uma chama
nas areias de Kiev cnt're Vischgor.od e Nfezhgorie.

Fazenr muiros séculos, passaram por aqui as hor-
das lártaras. Como uma avalancl're vieram as
tropas de Bati. Rangiam os carros, ressoâvam no ar
as vozes guturais dos palafraneiros. Atrás da pianr-
cie arenosa, i@ azul r1a <listância, cintilava a cidade,
florescendo em suas colinas as cúpulai douradas de
suas igrejas. Fero2mente brilhavarn os olhos obií-
quôs cios nôrnarJcs. As Íossas nasais inflavam con:
o cheiio de sangue e da {umaça' amargâ das casas
em chamas. Como uma tocha domada arde Kiev,
o sengüe se derramou pelas escarpas âbruprac para o

87nde Dniépcr...
' ... Seis vezes, no decorrer da história arceu

Kiev, devastada pelo fogo e pela espada. Seis vezes
rtssurgiu de suas cinzas, se reconstruia, florescia e a
brancura de. súas hortas cobria-se com o verde das
án'ores.

E agora queimâva p.ela sétima vez, os arianos se

retiravanr, os louros douos <lo mundo, cdnquistadores
dê Europa. Arrojavam'persistentemente para o
cête os guerreiros eslavos, arrojavam os Íilhos
de todos os povos da União Soviética.

Com dentes e unhas se agarravam os alemães a

caô pcdaço de terrE a cada colina, a cada arbustó.
-{trás de suas espaldas, no alto, cintilavam as cúpu-
let domadas da cidade. A cidàde que se achava em

suas mãos. Uma pianicie ext€nsâ, arenosa. Diitan-
tê, à direita, Vischgorod; à esquerda, úerhgorrie,',;
Logares de legendas e colltos que se perdem nas tui::
blinas dos séculos remotos, . 

,

Ali, onde estavam os areiais, como qma pareder,

se levantavam os pinheiios, fortalecenrlo com ;qáü:l'.
raizes o terreno arenoso e movediço, Erguiarn-se,'q1
no alto Íormavary com suas ramagens, cúpulas de ver:
dura viva. Em todos os lugares para onde se dirig!.il

WÃNDÀ WÃSIITEWSKÃ
(Àutoro de Ãrco-Iris)

o olhar, vê-se o bosque espesso, perÍumado e bravio.:
Âgora, nesrãs paragens, a guerra dcixou vestí-,

gios sangrentos. As cúpulas das árvores Íoram coi-
tadas gelos obuses da artiiharia. Na.'.sper.gr" 6o-,

baixq do coitex,gretado ainda bate a.tidd. ,Ainda.
se conserva o juâo verde'nas"agulhas de suàs rp,: l

lr;rt:

lhas aromát'icas, 
'nos 

ramos des§alhados, úos brotO!;;
que não tiveram tempo de abrir-sc.

Suba com cuidado pela rnontanha, por unr ca-r.;

minho escarpado. Ali 'se edcontrarh os 'obuqe*

não explodiram, se desalinham os rolos de a.râ$Ei
farpado. Os alemães roubaram.á b"Lr. das .mqr"t:
Sens da r€presa rompida - existiam q$ustos e" #,#
selha negra, quç cerôavam estieúqmente'a pgra so;ra{
lenta. Tiraram até as ràizes das árvores no\ras'.j
levaram-nas como presa para long€ destàs logar-e*â

1i
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r
r
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bosque Íoram cavadas enormes brechas pelas expi61
sÕec das bombas. Erguem-se as raiZes desnudas dqç:.

árvores arrancatios da terrâ .peia tempestade malb,!
ternvel que jamais o mundo conheceu. O carvão d+_:l

rnadeira escurece os iugares em qüg outrora.estavaú,:
as estradas das aldeias próximas e no .barro do,ca-
urirúro se vê a palha <los telhados arrasados

Aqui e ali, sobre a planicie arenusaj esÍ-ãu os tan*-
ques, se vêm os obuses que explodiram, pedaços de;
ferro, canhões mutilados. E pârece ,que ainda ressôa..:

que caido do lado parece, como se respirassc ccÀq1

proÍunda dor, esforçar-se para levantar, para se pôr+
de pé lutando contra sua falta de Íorças. Atiásl da.:
umâ ponte 'destruida, um carúão. se escondeu . naii.r,

-.soÍnbras das minas; silenciosamente se incrustou na. .d

terÍa, como sg quisesie escondêr a Íerida que o ge_qJ,

'forma.

As árvores cortadas pelas rájada. de logo, óni,
troncos pardos com reflexos dou.rados dos, pinhei
atirados por terra, .choram lágrimas dç resina.

no ar o estampido e o estrondo, o troar dos carúõêsr,_,|

as vozes das ordens tle comando, o zunrbiclo ,sor.irb:.:
dos aviões. I

A planicig vive, respira. Um tanque destrpçá-i:

do: em utn de seus costados de aço se vê uma lerida
abcrta. Levanta-se 

" 
tô., de um canhãq con q, rj11

Íôra uma mão viva dirigida para o céu num ..airaÉ
bo súbito de desesperação. A boca dô canhão sq

' perfila no ceu eomo uma silirueta negra. Outro taq-,:



?i. t.i.o de Mezhgorie para e.ncontiar .um asilo tràn-
quilo em sua velhice. Caruinhei lentamente. AL,
onde altes existiam umas cras se vêm agora túmu-

- íos. As clruvas Íortes apagatatn os nomes escrlxos

-êm taboletas de rnádeira. Só Íicaram as estràlas ver-
- mellras.

Chegará, a' primavera e em M€zhgorie floresce.
rão as violetas como {loresciam cada aho. Com suas
folhinhas meúdas, com süas {lores perfumadas e sett

aroma delicado cobrirão os túmuIos. E os mortos.'' 
"it'.1ã"-n"u'"ril;';;; "rãiar,l'.''.'* .;.',- ;;ctérno ..Dniéper que corre abaixo corn as suas ondar.

Falc baixo. Não interrompa e tranquilidade da-
queles qrre môrreraln por sua terra, em sua própria
tema. Que só faça ruido o Dniéper, já meio iiberta-

!:: do dos cadáveres gelados, e que com o seu ruido
:,- cante para.eles a canção da Pátiia. Alguma mã.r

;Loga.r€s ond6 há muito, ó cossâco Saporolhhie, can---sado 
das duras 'carnpanhas, batia às portas. do mos-

'amiga e carinhõsa.pôs nos túmulos Ílores de papel.
: Na primavera florepcelão com uma vida autêntica, as- 

violetâs ã os muguets. E parecg qu€ em vez dos
ruidos do Dniéper se ouviram as palavras de uma
tanção, palavras sentidas e ,iortes: IÍ'Áquclc qae morreu pelo f)niáper uiz,erá
. 

.sen rre nos séculos..,,'
lã náo arde Kiev. Kreschatik cstá en: rr:rnas.

À rua está morta? Não, não, a rua vive! Chamam,
.gritam, Íalam as ruinas. A aimação de aço dos .mu-
ros de concfeto parece ,veias derramando sanguc,
arráncadas de urn corpo vivo, Os buracos em que
antes existiâm janelas, parcccm agora olhos som-

|i,i'ir,11-

, .Voligão ao [iabalhoi.miüares,ita t qfl?úrl. .b.r*
sarecerãó as ruinas-: As strás casas ,braÍc.as e insôla-
das se làvantàrã,o pa.ra o céu. Seis vezes ardeu Kiev
e s€is vezes se ergueu da cinza e cresceu de novo.
Kiev crescerá pela sétima vez.

Florescerá a groselha flegÍâ nas margens do

lago i19 Mezhgôrie. E o bosque cobrirá suas;feridas
com Vegetação fresca: Voltarão os hornens e arran-
carão das areias os tanques destroçados. Nos ior-
nos das fábricas o ferro € o aço serão fundi<los em
tratores para arar a terra . de ouro, em háquinas
combinadas que recolham uma colheita múltiprà.
Nas violetãs g 4ãs muguets, nas legendas e cançõcs
renascerão os herois que arrancararí a terra natal
das mãos do inimigo. 

.

Venha aqui. contemple os três .cr:nquistadorcs
arianos que sonhavam com .o sonho do.neto de Gen-
gis-Jan, com ô sonho de Batí. E trate de convcncê-
los: o que se encohtra aqui são corpos irumanos. 0
crâneo branco, lavado de areias pcla clruva, é crâneo
humano. A planta do pé, em que se conservou a
carnr, é um pé dg,.homem. Fste,- far.rapo sujo e
enrugado que está perto, -é um .destroço de .pele
hümana curtida' pelo sol .

Sente-os comovido? Não. Olha para tuf,c
isto tranquilam€nte como uma cousa, com-o se flão
se tratasse de um ser humano, coúo urfia iousl
que dçve estar morta. ;

Ali, distante, ,ro pais triste e sombrio dos corr-
quistadores ários, pode ser que .esperc uma greta
ou uma holtE lavando os vestidinhos infantís en-
sanguentalos, mandados daqui. P.ode ser que ela
escreva uma Çarta sentimental e coloque nela urn
miosotis dissecado.

E' somente uma cousa morra.
Renascerá Kiev com suas casàs amplas e iu.

mlnosâs, nas canções e nas leseídas nasceráo os
.heróis mortos por suã terra. Renàscerá o bosque
com novo verdor. Os tanques e canhões, trànstàr-
mados em tratores, renascerão nos campos cheios
de .forças .novas.

Só os três nãd nascerão. Não são mais do que
uma. cousa morta,

Reviverão as cidades s as aldeias. Reviverão
aqui, na teira polaca ultrajada pelas botas atemãs,

e ainda mais longe, em todoé os lugares onde te,
nha passado a avalanche de Íerro da gueria. .E em

toda parte, nas canções e . nas legendas .renâscerão

aqueles que cairam pela terra querida.. De seu§

corpos brotarão florás e espigar, de suas íaçanhas

brotarão a liberilade e a felicidade.
Só . os 'qonquistadores arianos nunca renascerão

crn suas tumbas. Seus ossos se convert'erão e,Ín

pó e cinza, €m aieia árida. Sobre eles não-crescerâ
.a hefva daninha nern existirá a herva sêca. T.udo
porque são somente uma cousa mofta-

. (Traduzido para :ESFERA .de " La Literatura
Internacional" - Moscou\

'' brios, cheios de desespero.
Passe por aii numa"noit'ã cls Fevereiro. úmi<Ia o

''. ríe luar. 'Kreschaiik fala, murmura, reláta alguma

1; cOisa. Nas iuinas bate o coração da cidade. A rua
rl . rlestruida, resptra. Nas ruinas jogam as somirras
;: Kiôschatik vive uma virla misteriosa, invencivel, la-

ri.i ' te{ltç.
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Fo'fiàçãô
i

1 - rNrciAÇÃo
Seria grn baláço crítico que fur:ia eu, dando

contas de uma {ormação a cutelo. Poria a. culpa
dessa fcrnração nu rneio aml.ricnte e no péssiúo es-
tado social e econômico dc meu país. Filho de,tra-
balhadores, de operários que percebiam ordenado mi-
serável, isto durante mais de dez anos, ma1 pude cur-
sar dois ou três anos da escola primária. A situação
econômica do operariado em geral era das piores pos-
riveis e seus Íilhos, como ai.nda hoje, antes de alcan-
çar a juvcntrrde, viam se obrigados a ajudar os pais
no ganha pão. Isto determina uma afirmativa ex_
quisita: ----a'r1e que trabalhadores, principalmelte ho

_ sertão e no nordestc, fabricàvam Íilhos para jogá_Ios
o mais cedo possível no trabalhq transformando-os
em fonte t1e renda. Não fuginilo à regra, antes dos
dez anos eu jâ era allrendiz de qualquer coisa. Aos
dozc, Írabalhata como um adulto e a renda para
as despesas domésticas aumentôu um pouco. Assim
acont€ce com todos.. Mal. conhecendo as cartilhas .de
primeiras letras, somos jogados para uma nova vida
sem â preparação necessária. Às apalpatlelas, busca-
mos a verdade e o justo, sem ter uma idéia mais ou
nienos aproxirnada 

-do 
que seja moral ou amoral,.

digro ou indigno. Alcançamos a juventu<ie expos_
tos a tôdas as inÍluências; e quase scmpre soÍrrente as
nrás inflrrências que atuam. A maioria segue os pas_
sos dos pais, tornam-se dignos operários a perceber' salários indignos. Uma minoria, porem, com a voca_
ção estrang-ulada peía.neccssidade que impera no lar:

. de cada um, vê-se obrigada a exercer atividades para
as quais não tcern nenhumà aptidão. Há nisso um
sentldo mlrito trágico. Tivé, desta Íorrna, minh:r
vocação estraugulada. Não sei bem par:a o que tinha
eu vocação, mas estou certo de quo não era para li- -

terato.
2 - LLjT:\

Vi-rne encalhado como tipógrafo, aos desesseis
anos, sem saber, lcr e aí teve propriamente inicio
minha carrcira. àe escrito.. Se o apren,lizadc de ti_

1 nóCraÍo não rcndesse o quanto meu pai precisava a- mals por nrês, teria mc rebocado.para outras ocgpa_
ções, que a renda'ô satisfizesse. Esse é outro par_
ücular contra a vocação do jovem filho de operári:r,
muito acentuado há uns anos passados, principal-
mente no norte. Sem ter auscultaflas preÍerêrrcias,
apenas vendo o interesse imbdiato, são colocados
nesta ou naquela ocupação hão importa qual, contanto
que p.erceba meihor ordenado qu€ nos demais.
Tenho um irmão mecânico, não por rÕcação, .mas 

.

sim por imposição'de uma situação que para sua mi_
noraçâo oferecia_ apena.s uma saida. A única vocação.

,'um

cqmo tipógra{o, tive um inicio.<1e caminho. COrS"it
o avanço da idade, fui rbmandcj conciência cie tr;ihaji;
situação e comecei a .úe esforçar no tocantr) u u*'.:i
melrtar meu cabedal de conhecimentos. As leitur.as:f
vieram, desordenadas, sem programa, irrtoxicaqdqr,rji
úe.' Cheguei a revisor, já escrevia ehtão, mar corr- ;.r
tinuava'na lüta"de aprender. Todos Àós, sêrn possi--':

que vínga, na familia dos tiabalhadored do qqaàrtqj;
dos campos ou das cidades, é a tie "cangaccil6tt;,i
Talvez essa fôsse a mir.rha, quem sabe? Contudo,il

bilidades de cursarmos coisa alguma, sclornamos ao,],r:l
livros e pariimos de'urn ponto rnuito ui.-r1 do gur:-;
realmente deviamos partir. Anos é'anos depois aqueú
falha trás sérios embaraços para a co-pre"r.ão áe'
certos protriemas e questões primárias. El o que 

:

!rêft â^^n+â^ô-Á^ ^^*:^^vem acontecendo comigo, '.: .i

3 _ INDAGADORES ,. ' .*
Sei bem o que é a tragédi.a do auto-tli<i.rta. frto,i,

,é, a tragédi-4 de sãus pfiÍnêiros passos. Estou a .dái

los, agora. E vou às apalpadelas, tràgicamênte,aoi
tombos, iessentindo-me de um conhecimento sistemá-
tico de várias matÉrias que um Íiccionista,,l"rrã do*i-i..i
nar. E qsta geração a guô pertenço tem muito aisso.l.,i
Todos. somos uns indagadores. pior seria- se Íosse!:,,

.nros uns imitadores e não tivessemos nenhuma p"r"-',
pectiva. A maioria dos jovens da minha idarte, com; i
ponentes destà geração de após 1930, esíreou nos,úI*§
timos quaíro arros, indagando como diabo, quase *.r-, í.1
gulhando na auto-destruição se não são os jovens da ,-

" geração paulista", que passaram pelas universirl-a.i;
des, que Íizerant indagações em melhores condições
do que nós,-nordestinos que arribamos para a Capi-.,.'!
tal Federal para ganhar o pão, estu<la..poraonr"rtr,1:
mal e escrever. Os',paulistas" cientificamente ori-l .-i
entados diziam: "... o verda<leiro granrie problcma.:
a nós transmitido pelas gerações 'passadas tern sua

cientificas dos nossos avós. pobre de nós, jovens Àe
Vocação tor.cida e a-uto.didatas a escrever p.,rcuranáo,
um equiiibrio. Eles iriáagararrle recebera,r.r 

" .a.p*,.ra,
ta sobre outros problemas, eles os .,paulistas',, 

sê-
não vejamos: "Nós precisamos de crítica. Crítica ,ti

Íicamos. Mas os "paulistas" dizeranr. isso por n6s. .,
E ficamos à sbmbra. Culpa nossal Não, pois muito I
rluizemos caminhai ao lado deles. Vcm outro de Iá, is-, :

que faça um tãrdio mas imprescindivel baÍ:rnço dós,;j:
valores do passado. Crítica que analise as co"di..,;i,;:
ções e as tendências atuais". Por. intuição, "bobre*r:;,:..!

capengas ein culiura respondemos que-sim. E ni.so i...

.E.§ F E.,RÁ

, Pobre de_nós, no nosso ssÍorço e na nossa ,rrd;,....
gação para saber quais foram Íodas as descober.tas',1



ípridô qu. visando, a gente,'àüê' d€scãmhâ*osr jiara

l'diecão, mas que coirtinuamos com o gerú:re da inda-

.r i.;:!..r . . ., ,:1 . :.-
,r,....rVeshOlrié

. estudss que ;e.* ".; ,1evê1anoo "ritus 
'$iii '' dão

uÍna dlfuiptina.€ iilií

':..Sçeo sístemática e iientfica:
:. " Um dos sinais maii . signi,ficativos do pe-

ilo<lln de desorganização sociatr que afravessamos-i:

tsta. dendênciz piara questionar todo mundo. numa

ância desesperada de entender a conÍusão", Hoje,
r, cqm muletas, amanhâ com pernas mecânicas. dépois
'jrl,ilagrosarnente sãos, os auto-didatas vamos destruin-

''. do nossas falhas, acumulando uma cultura cientíÍica,

t* rnda didática. Escrevemos . muito, múito, errando

horrorosamente. Mas avançaúos, inexoravelmente.
4 -- EXPER ItrNC]A' Elte é o rneu caso particular e, com menores ou

f' paiores variantes, o caso de uma . maioria. Esta

,l; geragão cstá dividida em dois Itupos - os "paulis-
iltas". mocos de cultura só1ida e de vasÍos conhecimen-

tos flo terreno das ciencias; os nordestinos, auto-di-

frt.:datas Iiccionistas ou poetas, iornalistas ou simples-
.{:l 

-^-r^ 
Í:.--^+^- L-a+-^ ^- í1+:*^. *^.:+.;-: F ^^*^!-,1y1çpte literatos. Entre os últimos me situpi. E como

.- os. últimos venho agindo e acho que. evoluindo, . na

,,,,,sgmbra ou $ dos "paulistas"., Como diz Sergio
r.. Milliet, isto a propósito de meus dois primeiros li-

i'f;,.vros, "Sete palmos de Terras" 6 "Agcnia", venho

r::,,.,' evoluindo através. da delimitação voluntária de meü
i.,i,t objetlvo. Eu não tinha.conciência disso. Mas o crí-

- -í:----i tico me apontou algo. E agora procuro me explicar

i a mim mcsmo, aproveitando ests balanço crítico. Nos

portanto comichões para experiências. ' 'iSete.pril--
mos de Terra" foi errperiência e comü t41 logica-
fiiente, m€sÍno sem eu tecnicarnente deterniifiar, saiu

delimitado. "Agonia" e os contos cnfeichTdos no

segundo livro que lancei, tambem {oiam gtíperien-

cia, ma,s expetiência qug pegou, , sêgundo cart'a de

amigo. Não sei. Já em "Solidão nos campo§",, iné-
dito e em vesperas de ser editado, a coisa passou de

experiência. Se ,fracassei é mal... Apesar de tudq
gaúei uma coisa: " experiencia". üeus companhei-

fos de geração e luta, como Jorge Medauar, Alina
Paim, Herberto Sales, Paulo Dantas, Antonio Ran-
ge1 Bandeira, Emo Dúarte e outros viveÍam assim
tambem um grànde periodo de experiência, que veiu
determinar a entrada de muitos de nós no Partido
Comunista. Caminhamos no nosso aúo-didatismo
para Marx, Lenin, Stalin e Prestes. E das teorias
e dos experimentos políticos e sociais destes homens,

tiramos uma força que.nos impulsiona, para a frente.
E,stamos diante de novas perspectlvas. rasgando ho-

rizontes mais.amplbs, não indagando agora, mas'res-
pondendo indagações. Caminhamos'para a frente,

apoiados ntrma teoria de vanguarda que ê uma fonte
perene. Nunca, porem, deixará de nos Íazer Íalta a:

educação filosóÍica que não tivemos. Dariamos 'ou-

tra amplitude às nossas idéias estéticas.

fICHJLS DE ITINGUJt'GEM

.,, -;briagar muiÍa gente" (Padre Teschauer, "Novo Yo-

MOTA GOQUEIRO
pelo côntinente: : o pequeno copo é queé omartelo.
pois tanto se diz ou se toma um mártelo de a§uar-

dente como de vinho ôu de outra zuÍÍapa qualquer.

Aproleitemos a. oportunidade de observar que a

escrila martelo, coÍ1 um ále só, justifica-se perfeita-
mente, ainda mesmo em ortograÍia etimclógica.

ACOCHÃDO, COCHADO, ACOSSADO

" ... o Currupira corria mais que ele e o rneni- ,

no isso vinha que vinha acochado pelo outro" (Má-
rio de Andrade, 'lMacunaíma", S. Paulo, pâg, 24).
O. sentido que 4qui se abona, do'adjetivo verbal oco-

chado, nío Íoi, ainda registrado nas definições.dos

úftis*ários,' glossários ou vocabulários da língua,
apesar de ser iorrente no dialeto:de São Paulo. Um
veado, por ex.,..está acochado pelos cães, quando, na

corrida, os tem próximos e por lsso Íoge com toda a

energia. Tambem se diz coclado no m€smo sentidq
peaso qúe por aférese, pois tddo parece indicat que o

. vocabulárir é urra corruptela de ocossodo, pJr influ-
êrrcia da respectiva ,Íorma.do vérbô cochar, torcer, que

é de uso vulgar.

#

cabulário", Porto Alegre, 1923).
'jt'". Esta definição do Padre Teschauer foi tômada,

'1., exemplo e tudo, do opúsculo "Léxico de Làcunas",

'l:r cotheu bem o exemfio, se atende;mos a que a fiasç

?',É rrsna rnedida pequêoa, geralmçnte urir copinho, cujo

; giriam: :+ "L qü4ntldede.de aguardente que cabe
:, .rr* c.opo ,,pequeno". Àqui Ícii tomado o corÉeúdo

E.S F ,E R.'

, 
MARTELO

'. 
" Chupitar a própri4 feito em martelo de pinga,

é delicioso". (Mário de Andrade, "O turista apren-

dià", no Diário Nacional, de São' Paulo).
. "Ma;t€llo, s. m. medida de capacidade usada

'para líquidos. flm martello de cachaça dá para ern-

il': do sr. Afonso Taunay, como aliás corúessa o autor

,[r oo seu iróprio verbête. Mas o sr. Ta;.rnay nãô es-

!,i,r leva aicrer que se trafâ de muita cachaça. O martslo

,.,. I'Dic. Contemporâneo", 1126, quc the @piou a d€-

' ',i"*Éo; colrxl rm inúr.n-eroq casos, ê§§ps, ambos en-

:ijii., eonteudo, gyalouer Éu dásua pode tragar em posco§.

' .: . goles.

iill.'- 
- ro * Novo Dicioúriq", 1925 e dçpois dele o

il : rr:;::,j:-r;ii



Pelos campos há papoilas e malmequeres.
E o vérmelho das popoilas e o amarelo Cos mal-

mcqu'cres põem nos campos manchas vivazes, como
as estrêlas a pintalgar a noite.

As andorinhas já yieram dizer aos honiens quc
o inúerno passoú e.a lenha não é preciszL mars na la-
reira.

N'as pcrnadas despidas das árvores, a clamarem
em silêncio a,sua desolação, já se agitam giinaldas
rle folhas.

E as folhas ciciam aos homens que a abundán-

E a paz tãmbéni
É qug.pelos campos há papoilas e mahnegueres.
É que os homens já adubaram a súor as terras

das planicies e das encostas. Levantaram-se e cava-
ram, de sol a sol, e até pela noite fora, as euxa.das ro_
bustas e aduncas a ferir e a revolver a crosta dura.
Fl os alqueives Íicaram à mordacidade do s<.,1 e à in-
cleméncia das chuvas.

E o semeador lançou a mão cheia de grãos poi
sóbre a terra já desÍiarla, como uma benção.

É por. isso que os campos estão atapeta.dos de
retalhos verdes.

E nos retalhos vérde dos campos há papoiias e
malmcqucres,

Mas os homens não ouveÍn que as Íolhas thes
ciciam qus a abundância vem aí.

E a paz também.

Os homens não entendem mais o ciciar das
fôlhas.

Elas dizem coisas de poetas e os homens sabern
que muitos, poetas se esqueceram que eÍâm iromens.

O sol anda cá Íora a chapinhar nos campos, a

brincar nas alturas, mas não thes entra lla choupana,
onde tudo ê sombra - onde tudo é noite. O sol Íi-
calhes à .porta, como aqueles senhores que seceiam

macular os corpos escorr€itos de"Iadigas la desÍartu-
ra dos seus casebres.

O sol não se. quere sujar também * e os homens

desconfiam que o sol. é dout class€.

Os campos'€stão verdes, €m promessas de espi-

tes ena{adas, mas êles sabem que depois da ceiÍa tudo
se acabg.

, Fica só a resteva que serve aos gados 
- e os

gados quÕ êles apascentam tão dos outros.
As messes bastas que a debrulhadora tragou, le-

E.§FERÁ

ALVES RÉD()Li.i

r'am-nas. os carros, e só voltam enr esdassos sacos.quü.

endurecem nos _alforges, pois pão mole . ieve meno..: I 
if

voltas e a jorna não chega. . ,. ..i
Por isso os homens não se alegram pelos carnpogtl,.t

estarem atapetados de retãlhos verdes. . , .t;
Nas frondes há sombras acolhedoras e srüas altas,'

onde os i:orpos podiam repousar. Ali as cabeças ador.,i,,)
Ínecefiam ódios e:as bôcas cantariam paz. jlil

A vida seria bela, se os homens pudessem liqag:t
ali, ern descanso de fadigas, âbrindô o coração aós, i
oütros hômens como as {lores se abrem ao sol. ,a ,,

E as Ílores têm perÍumes que vogam no ,., d*
mãos dadas com o,assobio do melro, o grito do gáio. ,

e os pipílios da pardalada.
Mas os homens quando passam de enxada ao om- .

bro, rostos endurecidos pelas angústias, .cansaços a;.:,,.
arfar nos peit'os abertos, não sentern os perÍumes <Ial.,,I
flores.

Mais poderoso vem-lhes
cheiro acre dos corpos suados
dia.

da camisa ensoparla q,'
pcla lahrrta ds todg s :,

E aquele cheiro acre anda de mãos dadas coln As..\
suas' canções que. entbàm para matar desalentos.: l'.lt ll

,, O' minha mãe d,os trabalhos,
Para qugm trabalho eu,?,, .,

E o rumorejar caricioso da ramz,ria rliz coisas
de poetas 

- de poetas que se esquecar^* nu. .."*..
homens. . l

. O éco daquela canção vai até âos párr"ror, -"§.ll
os pássaros não a entendem. : i

Não tenho nada .d.e meu.,'
Derreadôs, rilham à porta o raco duro, ' ,,'.

As estrêlas no ôéu lembram-lhes esporas de'catrL
pioos que subissem lá alima.feitas dg luz,''

A grilada aborrece a noite coÍD-o s€u zangarreio:i;
monótono. ':..ii

Os rapazes 1á dentro, em casa, choramingar.n pç$f;
ceia. ' ,t :,,

E as meninas débeis, que já foranr à ceifa, fêm.'
tbsses tão Íundas, que nos rostos arnarelecidosrse de*..

senham Ílores vermelhas.' Entáo os,homens se lembram que pelos campê$

há papoilas e malmequeres.

Mas aquela recordaçáo não thes diz que a abua:

dâqcia vem aí.' 
Eapaztanibém.



0,1/,01/l
a

i,.i .Carregando no andor nossos barões feudâis
r' I Nossos nobrcs mirins, nossos condes papais,

.:;'.'Çhefes" e "coronés" - donos do teu sertão.

:.i,1
Mas, enÍim-. compreendí quc o Estado existent'e,

Pátria - não eras td ! Esse' Estado inclemente

Era, como intla. o é, um poder coator,

Que se serve'de l)eus 
- e qrre exibe Jesús,

.Suga o sangue e o suor - 
préga o lIomem na cÍuz,

Elhe promete o céu se êle grita r{Í dôil

.lj:i .-i

, I PÁTRIA ! Nasci dc ti, num barracó do Norte,
j,.,-Onde, ao abrii o.olhar, em vez tla vida, â morte

Me espreitava no.horror da rniséria .ambiente!

il. ,+q leitoi em que vagí, 
1ú 

t1llas .T,""i":l
;::-' "Osso.'*' meu sêr. - 

Prendi a minha sina

,, '. À trasédid, sem par da tua própria genfe !

]f;"' 
, O.ra" q beiço riiví essa tragédia amarga...

i.,.. i - Eu via junto a mim, conrotrurros de. carga,

i,u. C)r teus homens rurais sem camisa'e sem pão,

,CRISTINO ,IUONATO.

Têus Íi1hos são. tal cual as avesitas... Inrla.

Nem bem sc'alqam uo .éu, à antplidão iniinda,
Espreirã-os-.o olhar de scus grandes rivais;

- Não é seu " seu país..." Nunca deixaranr, Ílrrrlcà

D6 jungi-1os :1 dor, co',a Íria gàrra adunca,

-\s águias de Albion. de Tio Sen. - lamaisl

Sim... Purque tÊns em ti Lights, Leopoltlinas...
Tir não possu€s siquer o ouro das tuas minas,

É um petlaço <le ti, tinha-o lá, o Japáo:
Em tua cãpiral domina o Vasco. . . E, o Norte,
Esse, então, não é mais " antes de tutlo um lorte",
Sôfre de estranho mal, so{re de " escravidão". " .

- Escravidão rural, material, total.
Misária de viver sob o guante do nral,

Agonia tle ser... Ânsia de ser ninguém...
PÁTRIA, agora tu vês o ".Estado Novn", - a sorte

Em que vives no Su1 c vegetas no NortE !

- Matam-te, devagar. - Antes, mata te aiguém..,

++{.

Aleuém, a traição, os fariseus " patriotas", '

Doutores, coronéis, lúcidos ou idiotas,
Concientes ou não, todos porém culpadus

De quc vivar assim, como colônia eter:ta

I)o " yankee" e r1o inglês, quantlo, na ,-ra hodierna,

O Socialismo - um sol, já ilumina Esi.ados !

Vêl E' 21 de abril... Uma parada... Er.n,Íi1a,

Há rubros'pelotões. A Especiat desfila'
I,-rente à estátua do Herói do Brio e rla Altivez...

- E'um crime, Brasil! E,'mais que um crime... À
: História

Manchar-se-á demais co'a pantcin-rima inglória
De cinismo sem par do espirito burguês.

l

PÁTRIA. Iá dcntro há mais! Lá dcrrlro um vultc
.' Ê augústo

Levanta-se, por ti ! E ie de{end.e, a cusi'c, l
Da hipócrita grei tlo [q,Jso patriotismô

Que " trinta c sete" Íez - c agora inda (r aprova,

Na ânsia vã de deter dos tempos a-lei nova
E outra vez te cntregar'ao mony-€o rlo {ascisnro!

,::.i' PÁTRIA! Não eras tul ó Deus!... Também não

:"j :. eÍas. . .
I .1' :E o Mundo sc me abriu como .um pátio de Iéras,

,' l: Num novo Côliseu : um outro Néro novo I .

.Ó, tu concepção política sagrada,

::r..Estavas, como estás, inda desvirtuada,
ii" gual no tcmpo dos reis... Pátria, tu És o povo!

.;,i O-rp-ovo do Brasil, da cidade e do mato,

l'..lQrc, o petróleo possue nos poços de Lobato

"l. 
'" E atlmeça a conjpreender porquc o tem e o não tem...

, . O povo'de Paris - o "partisan" altivo
Que fuzilou. Laval 

- 
.que mantÉm Pétain vivo;

Prá que chcgug ao porvir o labéu db Pétain.

*x*
}} To és a tetra, o céú, o ninho, e o passarinho
';1..:,.i Que no seu ninho aàou c, ao deixarem o ninho,
!..'... Or lrutos <1o seu sêr, os ensinou : " Ouví !

Outrss. pássaros há, aves cruéis, de rapina,
Mataf-vos-ão... Fugí dessa. espéci6 assassinà !

Cantai, mas vigiai. Agora, adeus. Partí...

oRÃÇÃo À PÁtRIA I



lh 0prados escrewm

Tenho nas' ruãtls uura esÍera.
\irr f 1163 esfcra na sua Íorma
ge,.rnrétrica conhesida. Tarnbérn,

grado nessas linhas escritas -pr::
êsses trabalhadores. pois não re_
presentam elas, muitas vczes, se
não sempre, um sacrificio. elabo_
radas nos momentos em que devc-
riam descansar?' 

Mas'é preciso quâ o exemplo
seja dado; que o esnírito rlo tra.

- balhador se aclare, que os seuj
companheiros se estimulern êrl
seqs eslorços e boa vontaile..

Pais e Íilhos, trabalhadores

- cionais, poderão Íazer jorrar à1i

as criações do seu espirito.
Ali os trabalhadores te:ác :§

seu.s passos literáriàs guiad,rs..ti,-

informaram-me. .

ô,proxtma-se sorrrdente.
dizcr:

Vejo-o tornar . das palavraql
componentes dos ártigos estreaii{
tes, mistugá-la na pia batismal. i,;
à guiza de água benta, aspçrsi-l
sôbre a cabeça do novo sêr, cn-
q'Jânto pronuncia solere

- '' Eu te batizo ern :romc dc
pai. do filho e do es2irito do tra-.
.halhadàr nacionaí".

\{urmurios, sorrisos, cumprji'i
mentos. São as outras seçóes dlí
revista que saudam
o neófito que ingressa com e
no caminho dr vida.

Aproximo-me, tambcrri, erttuaili

:iasmado. para apreseÍltar .os meuir;J
votos, e... a ESF'ERA rola-riiç
cias mãos. Rápido, busco evitar;l:l
ihe a queda. Abro os olhos. Acoi.
do. Estou sentado no bancq.drri
madeira de uma composiçãot elé;i
rrica da Central do Brasil, rumo :

ao lar.
Cansado do trabalho, adormei:,

cerx, após a ler'tura do novo eir1a:-l
pr eendimento da revista e sonha.i,l
ra, embalado nas diçagações .dô1,.1

nreu espírito.
E ainda dizem que não há,i*..1

{e1a quadrada e que não cai daí.i

Olhando-as sinro a i..rr, .ilÍj
tisfaqão de ser humauo. de podc.i.
amaf a natureza'e os meut sê-i
melhantes, e o sádico egoismo
poder ter pena das mlnhocas-.,-jii
porque as coitadinhas, râstejâhtesi
e asquerosas, não desfrutam o
bem supremo de saber quanto ê.li
L - _ ,:!r.X.!bom amar a tbdas as criaturas-
que nele vivem ! , 

,,.1i

Não .gosto que Íiatem as
nhocas. §'

HEN-RIQUE GUAN'A

E U TE BJ[.T I SO....
PÃUÍJINO DE OIJIVEIRÃ

nao -rcmlo uma <laquelas bolas t1.:

cristal através da quâl os adivi-
nhos vislumbravam cúusas passa-

das e futuras, todavia eni seu bô-
jo vêem-ss cousas adrniráveis. E'
urna esfcra de forma rr:tangulrr,
[rcÍ ser uma revista ,1ue ai.sim sl
denornina.

Revista'que abriu as suas pági..
üas como as pétalas de unia Ílôr
pera receber cm seu seio o pólerr
Íeorndante da paiavra do traba-
Ihador.

Folheio-a e paro no porúo qu,)

uiais de perto me interessa: a n<l-

ra seção recem-criarla e denomi-
nada "Os opcrários escreyem',.

Leio os artigir§ dos meus cole-
gas e alcgro-me.

'E' algurna cousa {lue srrrgc. F.'

como se uln novo sêr viesse ao
\{undo, nascido tlo ventre daquela
revista .

E' um taÊernáculo a<-utie rÉ
que não sendo profissionais 

_cla p,

rta. rnas que flôs intervalos de scus
lahores rabiscaln os scus pensâ.
mentos, poderão levar-as suâs ora-
ções, sem pretensões nem vaida-

des, mas com o côntritamento
sircero com que os arrtigos cren-
tes levavam aos tempios. sagtadr:.i
2s suas oferendas de sacri{ici,r.

rinhosanente, pelos caminho; ilas
artes.

Fecho a revistã e os olhos e
deixo .o meu espírito sobrevoar
as emoções que acabo de sentir.

Pressinto uma solenidade naque.
las páginas.
. O debuchar de um quadro, porr-
co a pouco, se me apresenta.

" Vejo um sacerdote paramente-
do com uma roupagem feita com

" as mais belas criações literárias
do mundo"

Não gosto

nhocas.

F)las, também, são utéis. \-i-
yendo no estêrco, mostramrnos o
lugar onde a ter:ra é mais genero-
sa. Inofensivas, podem, quanCo

muito, causar-ros asco. Males,
Dorém, não nos..ca{tsam. E Íaz-
me pene vê-las, no seu rastejar
rente ao solo impuro anciandc
por se avultarem tornarem-sc
serpentes, depois mamíferos, tai-
vez chacais, sem rrada' mais cirrr

seguirern ser senão mise:as ir.ri-
nhosàs, sem vértebras, sern cére-
bro, scm coisa aiguma...

MIN.HOCAS"..
que matem as rni- Não gosto .(lüe niâtem as ,lti::l

nhocas.

§

::. i!1:'â:ri.É;l, - j ., ii :- .;.ir ".l

cenle que hasce Jlrfclestinado

I

I
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i i espíritos mais diversos, Quando
;:. o museu das missões pedagógicas

i::sê detinüa em uma pequena aldeia
. 'de 4astela os canrponeses mais

i"r ltrasados se dirigiam em primeiro
|..:.lugar para as reproduções de suas

;:r-'. grândes telas úadrilenas, " Os
,r',.,''Fuzilados do Dois. de Maio" ou

3., 
-:ceridade. 

Contempr;râneo de tan-
',/1-tos acontecinrertos imporlantes,
l':, .aos quais êle 'próprio toffa paÍrh

i:.1g mais amado, o melhor conheci-

,:;'. do'na própria Espanha. Sua

":,- 
obqa tão vasta. sc presta a inter-

' 
. pretações múltiplas e sa'.isfaz us

i:.,:;ativa, sua obrà devia ser influen-

, aiada por êIes. Nenhum outro
11-r:., 

Ll4l@ lryr çrEJ i À\ çllrrulrl UuLl J

i':..âitista antes dele se misturou com
:r:. 1"n,o ard,or à vida de sua época

,lrr'.g é exprimindo-a em sua totalida-
tr,.de. qúe a ultrapassa em pleno co-

.t, as quermesses do lvÍanzalares.

', , O que arnamos em Goya é esta

,l.cxtraordinária brutalidade em re-
';.lação a tudo que toca à sua arte.

.8',, {, J)rlmclro, a recusar os en-

,,:l 
:travts que submetem os escritores

í,. -te.gt artistas à classe. dirigente.
:;::.'..DáL ao artista o sentimento de sua

. independência e de suas responsa-

difiãades. A uma sociedâds que

.',,'obriga o artista a uma hipocrisia
l,i permanente opõe sue ardent'e sin-

.. De todos os grandcs pintores

da Esranha, Goya é scm <Iúvida

sua época. Sua. arte cstá.a servi-

ço de uma sociedade que.d€spre-
zami mas que os domiqa. Com
Goya, a arte ret'orna à sua' li-
berdade e as obrigaçõ€s que o ar-
tista se impõe são desde logo. li-
vrementc consentidas.

Seu talento, e talvez mais ainda.
a audacia sem pâr com o qual con-
segue se impor, asseguram à pin-
tura uma " revanche" sobre esta
época em que os " artistas não
eram mais.do que diveisões do
monarca". Sua obra é uma vin-
gança contÍnua sobre o conformis-
mo, tantô pelos assuntos que ela
trata como pela cor mesmq côr
violenta e provocantc à qual Bar-
rés preÍeria sem dúvida os tons
mais doces do místico Greco.' E'
uma pintura de homem do povo.
Do povo, tem rudesa, a senerosi-
dade castigada e esta elegância
que as pessoas da boa sociedaCe

desesperam em vão ds adquirir
copiando-a (e isto mais parti"
cularmente na Fspanha) . Gosta
de escandalizar. Àos 5 nobres qàe

the pedem cârtões Írívolos, grava
os Desastres da Guerra. Ao cle-
ro que se.opõe ao estudo do nú e

mutila as esútuas antigas, oferece
esta surpreendente " Maja des-
nuda", para a qual, veio posar a
duquiza de Alba, téla célebre que

é sem dúvitla o ma.is belo nú da
.pintura espanhola.

Coya nasceu em 1766 e morreu
enr 1828, no exílio, em Bordeaux..

Em boa hora, o camponês arago-
rrês tinhry conseguido conquistar a

côrte madrilena. Impõe-se ràpi-
úamente ao rei, que o nom€ia seu

pintor oÍicial.. A nobreza o pro-
cura e a cronlca co1rsêfvoü o no:
me <le algumas de suas conquisr'as.

\Ías a riquesa em que vivq ató

à época das guerras napoleônicas,

não the ,faz esquec'er suas modes-

tas origens. Permarrecerá toda sua

1-14a, 
o ninto-r.incorluptivet que é

Lorris ParroÍ-

, desde sua volta da ltá1ia onde pas- '
sou âlgum tempo como todos os
pintores de entáo. Nada lhc ó
mais caro qúe esta liberdade de
expresúo que leva até seu ex-
tremo limite e da qual parece se

excuser com uma sorridente iro-
nia. Se peca. é sempre por €x-

cesso de vtrdade, é porque é mui-
to verdadeiro. As grandçs telas

da {amilia real ou os refrat'os do
monarca são admiráveis documen-

tos da mediocridade dc seu ambi-

ente e do humór com que executa

seus protetores.
Goya deixa poucas telas de te-

mas religiosos. Quando quer tra-
tar'de um assunt'o. piedoso, seus

personagens se assemelham às
criaturas que Baudelairs chama-
va mais tarde de stus " anjos
máos." Seu grande talento se

exprime com maior. segurança \
nas pinturas de temas populares:
festas de aldeias, casamentos,
procissões. Goya é um admirável
pintor de costumes. Em suas'
telas .Íamosas, o '' Entierro de la
Sardina", " La Pradera dc San
Isidro". exprime romo ninguem

tinha Íeito antes, o soÍrimento e
a alegria ingênua da gente do
povo, artesãos madrilei-ros, cam-
poneses castelhanos. Mas o gran-
cle conhecedor do povo não cai
nunca nos exceslos dos pintores
flameng'os quando pintam o po-
vo. \'eja-se a diferença entrc as
quermesses tle Rubens e as fes-
tas campestres do pintor cspanhol,

Coya sabe ser aneriótico sem

<leixar ds ser grave" I)o burlesco
<le aiguns de seus heróis, trans-
parece uma constante inquietude.
0s inúmero6personagen5. tlc suas

l,inruras jamais se abatrdonaram

ao " pÍaz-eÍ de viver",
Toda alegria nutre uma tristeza

que â torna grave c rnais huma-
na. E' por isso que Goya é üm

grande espanhol, como os escri-
toles do século tle ouro ôu .oE

.t',i:.1 nlr..i*"rrru de causa.
i:r,: "';>
: .: - Antcs dele, na . hela e sombria

l:i éPo." do seculo dc ourcr, Greco

." nos dá uma imagem' iircompleta

1; 
-da velha Espanha r1e Felipe I.

_ E' o contemporânc..r clos cavalci-
1.. ros toledanos, dos g.-andes senho-

i,: res cultivados, protetoies das le-

i;,tfas, a qúem o obscuro Cervárr-

tes rledicava respeitosamentc suas

... 0ovela,s, nras é necessário que o

...artista saia tlas àtribuigões'que
; thê são impostas. Mais Próximc
:..t,1.1", está Velasquez, lrintor de

uinâ sociedade sâtisÍeiiã. Os dois
i-iiqstres artistás cstão iiga<los à

.,1 ,;8..§.e,

À; r
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LI IU!Ü
As ewadas caniando sôbre a terra,
sã,o teus sittos, tisonha religiõo !
Ew entrarei mo teu ahar grand,ioso, ó Vida!
Celebrarei ile loelhos, teu,s mistérios grand'es,

o Terra! Mã,icastíssima do Pão!

-Ls tnulharcs dc ltnço na calteça bdssdm.
Vão descd'lças e'trazefit no aaental o grão;
stgu,ent o hotnem que aai, curao, ferind,o a terra;
seguem, o boi q'ue vai traçando um sulco sobre a terra

e esteruiem, augurais, os braços da semeadoras,

celebrando enr teu culto, ó granil,e mãg Terra-Cib.ele,

6 sacri.fíoio e o cotnunhõo !

Á solidd,o dos canpos são teus domos,

eln que oras, latrad,or, tend.o a enrada na mão.
No.ttn, rud,e ritual, em que veheras a alma terra,

tua lilha-te segue,\ e o teu bwrro, e t) tdu'cão...
E o solo, que abençoas, z,ai-se abrind,o,

Jlorido e Íestiaal, sonoro, alàdo e lind,o

na'ritória eucarística do grão!

Ás choupanas d,a s€rra sã,o ermid.as

c as m.ulheres alí sacerd.otisas sõo. . .

Elas tracenl ao-colo o filho que amailxento4lt;

lu brotaste a sem,ente sob o chão..-
E ajuntai.s nuw só culto a [/ifl,s, s s Terra,

- No prod,ígio d,a carne que dó, aidas;
tro utilollre da terra, que d,á pão...

ALMEIDA COUSIN

(Dos " Poemas da Terra e da \/ida")

místicos, Da mcsma Íorma que

Santa Tereza d'Avila escrevia

suas aonÍissões em linguagem a

mais popular, Goya, em seus'dese-

shos e suas telas de assuntos os

mais populares, não se separa

nunca de uma austéra esPirituali-

dade. -A. toda criação do esPírito

espanhol estâ sefiPre misturado

o gôsto da morte rlue }4iguel .de

I-Inamuno chama o sentitmento

tiágico da vida.'

E' na pequena CaPcla de San-

to -{ntônio da Flórida, que re'
pousa o corpo de GoYa- Bem

pêrto passa o rio Manzanares, gue

o grande poeta Lope de Vega di-
zia pro{eticamente que se tornaria
" o rio mais glorioso do mrtnrlo".

O pintor tinha decorado o irr-
terior do edificio oom aÍrescos de

assuntos religiosos para os quais

as jovens dos quarterões operá-

rios vinharn pousar. E'em San-
to Antônio da F1órida que se reu-
nem cada ano milhares de madri-
Ienas. Perto da capela de Goya

se realiza a mais célebre das quer-
messes'espanholas, a "Veíbena ,

de Ia paloma".

Hoje, o túmulo de GoYa está

sepultado sob um monte de cin-

,,1

zas. -A Capela de Santo Antônio
serviu de alvo para os generais

analÍabetbs. Durante dias, sua -

artilharia se empenhou em disper:r' :

sar as ruinas. Tão tremenda e '
cruciante irresponsabiiidade'que':l
se mistura aos mais Írios cálculo§' --

dos " nacSnalistas" pode ' explicqr . .,:

em parts alguns de_seus atos, e h :'

destruição da CaPela de Santo

Antônio é a prova dc seu desi' .

quilibrio ment'al. Nada justifica '

rnelhor esta legenda quc GoYa 
.

amava reproduzir em algrrmas dg:.,
suas aguas-fortes: " 0 sono. d4

razlao cria monstros"

. -t. i'l

{::
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A] GRANDE

De há muit'o estão refutaclas as

eprnrues lantast,cas dos lgnoran-
tes pensando que a cultura mri-
sical do mundô eslavo não é mais

' , do que um ramo secundário da

.. música européia. Durante mui-
tos :éculos, especialnrente nos sé-

: -culos XIX ,e XX, os músicos es-

,' lavos demonstraram o direito que

i-. tem sua art'e a um signi,ficado his-
i-, tórico eterno. 0 posto indepen-

-" : dente clue tem a- música eslava

... está assêgurado na. Rússia por
li .. Glinka, pelo "Grupo dos cinco",
íi..' por Chaikovski. Na Polônia, Cho-

i 'r piÍL nâ Çhecoslovaquia, Smetana.

ii,, . .'lTodor Íundar'am escolas criado
:, - .ras de grande originali<lade e que

'tiveram iirfluência no desenvolvi-
' mento de t'ôila a arte musical dos

últimos cento e cinquenta anos.
. 'Não é preciso ir muito longe
para cncontrar excmplo.s. A in.

r fluência tle Chopin na música para
.:1.:. piano é bastante conhecida. Em

f, :nossos dias, mesmo depois de qua-

se um século de sua morte, é difi-
cil citar um músico que no pe-

. ríodo de sua juvenfude, de seu

.: desenvolvimento artístico, não
I.
:; tenha sentidq a influência pode-
ait,:!. I .fosa da música ds Chopin. .E
.1' conhecido tambem o grande papel

. qru Musorgski clesempenhou na

;,r'," Íormação do impressionisrfio fran-
cês.' Ilesde há muito é uma ve-

l"'l' tha'verdade ekmentar o fato de
. . Rimski.Korsakov ser um dos ini
:l .i^dorer do estilo modernd or-

ç.i 
l: questral. Examinando as obras

":r,de Debussy e Ravel, dos sinfonis-

,ilt.,tàs alemães modefnos, dos repre-
11,, ' sentantes da música sinfônica ita-

'
.\ .líana, ern todos se pode ver refle-

ii1 xos evideflt€s da infiuência do ad-
lr.l miravel Íraestro russo, autor de

,',:,,'j.Scherezad Caprichoespa-
r". átot". -Rimski-Korsakov e seu

;t .discipulo € coÍItinuador (nos prin-
. cipios da instrumentação) [. Stra-

, , yinski, são mestres da pintura or-

,.i,qg§q1l41. 
d.9 todl uma seraç.ãg d9

. rllüstcos .

D. SCHOSTAKOVICH
(Autor do fornoso sinfonio. ile lreningrodo

'.1 .:
.):,,

't:l;:.
ú.,:,.,

Pessoalmente, estou absoluta-

rnente convencido do significado
extraordi!ário que as part'ituras

de Chaikovski têm para a con-

càpção mo<lerna da orquestra. 'Di-

ferente de Rimski-Korsakov, não

deixou para o ensinamento das ge-

rações futuras uma obra pedagó-

gica tão ôapital como as {amosas

" Bases da instrumentação musi.-

cal", porem, qualquer ópera, qual-

quer sinÍonia de Chaikovski é unr

tesouro inesgotâve1 de sabedoria,

uma alta demonstração de como

se deve utilizar os meios de uma

orquestra sinfônica.
Rimski-Korsakov e Chaikovs-

ki desenvolveram na música rus-

sa e mundial as tradições do gênio

de Glinka. As idéias de Glinka

sobrs a instrumentação só Íoram

expostas em umas páginas, porem

talvez constituam o que. há de

mais proÍundo e fino de tudo o

que se tem dito sobre a arte ins-

trumental .

O papel dos músicos.rüssos na

história da arte sinÍônica do pe-

riodo post-beethoviniano não ter-

mina, naturalmente, com.o estrei-
to domínio da Íorma. A época da

arte sinÍônica iniciada por Bee-

thoven deu à humanidade uns mú-

sicos tão extraordinários coÍno

Rerlioz, Liszt, Wagner e Malher.

Contirdo, Íoi precisamrníe um com-
positor russo, o eslavo Chaikovs-
ki quem mereceu a honra dg ser o

verdadeiro continuador de Bee-

thoven. A profundidade filosóÍi-
ca do estilo sinÍônico de Beetho-
ven, Chaikovski intensilicou pela
paixão 1írica, pelo alto graü da

concreção na forma de expressar
os sentimentos humanos n:ais in-
limos. E isto {az com que suâs

sinÍonias - o gênero mais com-
plicado da arte musical - sejam
compreensiveis e fáceis para as

massas populares.

Aí, encontrou sua expressão
um dos rasgos mais adrnirâveis
da música eslava: iua relação in-
tima com ô povo, com as suas

idéias e sentimentos, com as ima-
gens criaclas pela fantazia popu-

lar, com a criação do povo no sen-

tido mais amplo da palavra. Istc
Íaz com que a música dos gran-
des compositores eslavos seja tão

estlmada por todos. Entre os gê-'

nios <la arte musicâl do rnundo é

dificil enumerar artistas mais co.

nhecidos e mais amados do que

Chopin e Chaikovski. Provavel.
mente em nosso planeta não exis-
te um pianista para qu€m as obras

de Chopin não formem a base de

. seu repertório e que náo sonhe

oom a pcssibilidade de ser o in-
térpret'e inspirado ãa música cho-
piniana.

Não se pode arlirritir que nc
mundo exista um teatro de ópera

' 
- na Europa ou na .América, na

Asia ou na Australia - onde não

se cante a " Dama de espadas",
" Eugenio Onegin", onde o auditó-

.rio não ouça com admiração e en-

tusi&no as árias imortais de

Lenski e Guerman, de Tatiana t
Lisa, Vou recordar tamberrr quan-

tos admiradores fanáticos tem no

mundo o autor de " Boris Gudo-

nov" e d6 "Jovantchiva".

O. rasgo nobre da cultura eslava
consiste em que de{endendô conr

lr.r. ''

.i '::i í':l: ':l- ;
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Mais altoi -
- Asa metáliea rasgando os horizontes velhos. . .

Elevação!

- arquejar de motores na subida dificil...
I)epois, o mundo mais apertado
no abraço estreito dos nossos olhos.

Altitude

- triunfo da raça noya '
que na§ce ...
esfôrço de máquina,
compasso de hélicg
asa que se eleva e agita
como um galhardete de conquista.

JOAQUIM NÃ,MOR.ã,DO
Frrt'rgal .

Icgulho sua indeircndência, reco-
l*ce ao mesmo t'empo e assinala,

I c alcrr*., culturais de outros po-

. Ytr:. E-ta trarlição tem muitos

1sas. \ãr era por acaso que Mo-

; z.rt :oirtrrJo em sua Viena natal

iemgrd;a da indi,ferença, era rece-

lHo .o*o triunÍatlor ern Praga, a

[e;tat checa, a velha cidade esla-
I r. -r\ genial " Missa solene" dc

. Bttthoven iui tocada pcla l.rrinreira
I Ycz na Rússia. Hector l]erlioz,

[ * ," Europa ocidental, durantr

f sua rida de músico nãu lirr pres-

i trram Brande atenção. foi precisa.

I r..té na Rússia que teve seus mé-

i ritos apreciados. Seus concertos

1 a capital russa foram provavel-

i lente a única verdadeira satisfa-
, ção artística que recebeu durantg

loo vida o adimiravcl êorngositor.
E não somente no rloluínio cria-

dor, mas tam6em noÁ demais ter.
, renos da arte musical, sem exce-

I ção alguma o mundo eslavo sou-

üe demonstrar o seu gênio artísti-
.o. Petrov, Stavinski, Chaliapin,
. Nikish, Napravnik, Verjrbilovich,
lD"ridor, leiÍetz... se se deixa ds

Iedo a tribu de musicastros da

Álemanha hitleriana, 
-que 

músico

do pronuncia com orgulho estes

pmes?
Nos paises

as admiráveis escolas da pedagó.
gia musical tais como as de Chai-
kovski, Rimski-Korsakov, Tanev,
Antón e Nicclas Rubinstein, Les-
chetitzki, Auer, e de muitos ou-
tros destacados educadores dos jo-
vens talentos musicais.
. A teoria da rnúsica é gloriosa
pelos nomes de Stasov, Serov, La- .

rosch e de nosso admiravel con-

temporâneo Igor Glebov (8. V.
Asafiev) .

Nossos dias, Íecundados pelas

iCéias da nova época .soviética,
continuam às grandes traCições Ca

rnúsica russa eslava. Nosso país

tcm músicos tão destacados como

N. V. Miaskovski, S. S. Proko-
Íicv, V. A. Shaporin, que são os

r.epresentantes ds mais talento das

gerações jovens de cornpositQres

IUSSOS.

Negar o silnificacio da cultura
cslava é absurdo. E,' uma inven-

ção sórdida dos bzrndidos para

oàultar de algum modo ôi crinres,
especialmente que comete o [as-

cismo contra os povos eslavos.

Ao lado de tôda a humanidade

culta acusâmos os criminosos ale-

àãei Íascistas de serem uns vân.
dalos. Ultrajaram o lugar sa-

giado do povô'russo, Iásnaia Po-

liana. Pisaranr os manuscritos de

Chaikovksi, em Klin. Dest'rui-
ram em Tijvin a fequena casa
em que nasceu Rimski-Ko;:sakov.

A cuitura dos povos eslavos é

perigosa para os ,fascistas porque

é bela e tudo o tlue é grande e'

belo desmasôara a espantbsa Íea.l-

dade moral do fascismo. E' peri' ",..1

gosa para os partidários hitleria-
nos porque intervem hoje. com
tc'da a humanidade progressista.

na grande luta contra a peste par- . , r

da. Nossa Arte é odiosa ao Hi-
tler e aos G.oebbels porque sou-
,be cantai as melhores quaiiiladcs . -

dos povos ,eslavos: sua valentia
desinteressada, sua abnegação ern .'

nome dos mais altos ideais e seu

amor ardente pela pátria. 
.

Nossa pátria, todos os povos i
eslavos, leva a cabo uma luta íe.l ll

roz contra o inimigo mais peri-
goso que nunca encontrará em sert i
caminho a ,Íelicida<le humana.
Nesta luta mortal, todos os esla-
vos s#reuniram em torno rle nos-
sc. povo.

Pois benr. que totlas as forças
culturais, os intelectuais, os ho-
mens dé ciência, de técnica e ile .:
arte'da familiâ preilara ilos povos ,..
eslavos,'cumprarn sem temor com .':
o seq dever,. que é á alta missão ..

que a história lhes incur:cbiu.eslávos nasceram

SFE8.A



-: ções cubist'as que chcgaram a ter

i$.çolrtinuadores. ..Trinas Fox, esse
'.6rande etnotivo. rico enl ternu-

l,tàt . fabuloso contador de his-

:{-.tórias da vida, aprcsenta agora

';.,irrna mensagem plástica dig'na do

'"rnais vivo inte-ressc'. Lá estão nos
Í. serrs gouaches cnvernizados e Ílos

entrccortada de máús*boatos,

;i:rinhns do Coniinente. Çom uma

;,,'àota de exaticião raram'ente con".

ii iseeuida, o nosso artista sentiu bem

l'j,Put' a" uma be1e4P na dominan-

cia de süas linhàs geométricas.

UBI'BAVA E CESCTIIATII 1, ',:,

Em vésperas de viajar Para a

Europa, Ceschiatti,- o Pterriio de

Viagem de 1945, está expondo, os

seus trabalhos no Salào do Ins'

tituto de Artluitetos j untâmerÉe

com um Pintor, dos mais Pr'omis-

sores entre os novos, e tambem.
premiado com Medalha de PratzL

no rnesmo Salão. Çs trabalhos
d'o escultbr e do pintor Íormam

unr conjunto agrada.l e.l na slmpa-

tica sala da Cinelandia.

' Ceschiatti é um escultor que

tem êvoluido no! írltiinos temPos

Íras que ainda apresenta. como

realização das mais notat'eis, os *

baixos relevos da PamPulha. Sáo

na verdade dignos da maior admi-

ração esses baixos relevos que

atingem a um lirismo enternece-

dcr, a uma beleza de atituCes que

niarcam a Íorça do artista'

Ubi Bava, támbem se recomen-

da muito Pelos qúadros já exBos-'

tos no sa1áo, alem de outros que

revelam o seu valor dg artista

plastico' Segurança de'.'metier"

á ,*u d". suas caracteristicas e

os seus Peixes comprovam 'o do-

mínio da' comPosição e o senti-

mento da*cor. O reirato de Ces-

cl-riatti.é um dos seus 'melhores

trabalhos.

- r".r,. .)'.-:,..-' -, i.r-,::r.:::.1 § - l

CENSURÂ 'CONTRA B : ": 
.!

TE/{'TRO . 
.

A já famosa Peça de Nelson

Rodrigues, " Album <le Familia"

êstá.séndo editada e aParccerá em

breve Íigurando entre os livros

programa<los pelas " Edições do

Povo Limitada". No lnesmo vo-

lume será incluida. já em segunda

edição, outra notavel pcça do mes-

Ího autor e qtre foi o maior su-

cesso dos Comediantes "Vestido

de Noiva''

Assim o trabalho que o grande

público não conseguiu assistir le-

presentado estará ao seu alcancc

dcntr,o tle muito Pouco temPo.

LUIZ SOARES

Patrocinada pela ABAPE es-

tá sendo anunciada mais uma ex-

posição do pintor pernambucano

Luiz Soares. O artista mostrará

assim, ao público carioca uma
grande coleção dos seus úlrimos
trabalhos. A . pintura d6 Luiz
Soares tem um caràter genuina-

mente popular e encanta Pela sua

originalidade e pela riqucza de

côres qus exprimem bem o am-

biente garrido dos seus motivoé

Iolclóricos.

ix :;

:. 'TRINAS FOX .

Dcg-ris de uma grande ausên-

i',..apa..c" no. Braqil, de volta, com

;.ria atlmiração' e a alegria d3s ve-

|1atlflor amiqos;r nm artista que no

i,1., descnho conqüistára real destaque

;ji,f .p"tu origina',idade de suas realiza'

,r.''seus nanquins um tlocurnentário

-Ldas rnais tradicionais exptessões
- populares dc alguns de nossos vi-

ili,i côr local e.humana com os deta-

r,,}}res mais tonvincenteP de um am-

:,;,.;$eirte bem regi'onal. Existem em

.; qu*r. torlos os seus trabalhos
ir:: , -rlesJ "

ií+*n {elicidade de comPosição a

t'.'j 'nai Fox vai iniciar üm roteiro

,.L,'P"t, o Norte do País Pâra em

iÍ '',',,'Dcpois da Exposiçãq do Mu-

.. - ,., Nacional de Belas Artes, Tri-

';i ..xeguitla expor no México e nos
-. E,stãdos Unidos.
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As gtandes obras abalro enumeradas abrnngem todos os conhecim-entos humanos e oferecem aos €s-

ã;i;;" uma ampla escolha de acôrdo co- u" suas tendências.- Qualquer delas é vendida rhediante

;ü;;" i;iciiímaaicE, sendo o restante g4so, uma vez cefto o pc'rlido em §uave§-.Pre§tâções
---J"*r;, seglrndo " ãú*-. a encadernação-escolhida. Todas as obras _rica e solidamente
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gng6dgrnadas '

CRATIS - Um lindo opúsculo ilustrado, da obra que ne§te anún-cio,. mais lhe- 
mandando-nos preenchido o coupon abaixo.

Peça-o,

HlSTÔItI.\D:\SA}IÉ,RICAS.-.I4vo1uheS-oBRASCoMPLETAsDE.HUI{BE'rRToDE
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'q"à;. . Dr. Pedro res da boa literatura unra coleÇão de contos' crô-

Ce'r,,:z:. ''a 
pei'te rciere,tte ao-'Brasil.: nicas, críticas,fperÍís, ctc-'' de um autor rjonsagra-

L\LILí-OpEDI-\ E ilõfOúaifó INTtrRNA- do, cujo noíle recomerrtla-se por si mtsmo, dis-
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- "':-.ir+ 
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lar. Dividirla em r4 secções. . elle e clareza os.'sistern'a-r de negócios, conisbilidade

HISI'óRI\ DO BRAS;LI'-áç Ro.tu Pombo- -, e organizaçáo- empregados nas grantles eÍrpresâs

5 volumcs - ,.roo'7a*iirnr"'"1'ltrit-. 
-lt"r- 

cbmüciais 
-e 

industrieis dos Estados Unirlos, aos ,

trações. quais aquela nação rleve o seu pujante pÍogreséo

:\-;;h". e a mrior História do Brasil até econômico' ^ --^,.---^.
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ÂSSIS - 3r volunres - r2.ooo págin;rs. .i. ,níajr. pàlo-*undo inteiro scm sair de sua casa'

A nossa coleção a.-"orrr"'-õã--pr'"ã. a. l'tt- ÉNCiôt-cjpfDIA Dii LA MÚSICA - 3 volumes
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Áã"..*, rp de contos, T de crônicas, r de poesias, positq:çle executantes'

r <1e peças teâtreis, ,'a.-.iiti.r. e r de'.o..-J."j ÍíÃÍÁoo COMPLE';O DE CLÍNICA '\[ODER-
pondência. 

---i.Iã 
"Klempereq" - 9 volumes - 9.ooo pási-

'lqôüô- nrcroNÁRIO DE CÀNDIDO DE FI- nas - ilustrada.
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da lín- MAIS.ESCLARE'CIMFN19?-.-,-^ .^*
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PICASSO tr MA:TISSE. NO

JURI - UMÀ \TTAGEM À
P.\RIS P.\R.{ O PRE-

1{IADO

1;,. Y está constituido o juri Pala

,este concurso, ao qual os artistas
'.,àrasileiros estão a{luindo em nír'

i.i:,pcr,o- quc excede todas âs especta-
i ..;

,.ir.tives .

., : Nele Íiguram artistas de renome

universal, como Picasso, -ltlatisse,

o célebrc cartãzista Paul Colin, r
. ,9 çrítico r1e arte Raym.ond Cog-

rt., C) Sccrctariad«-, de InÍorrna

j;"ção 0e. Faris acaba <ie participar

as suas Delegações na América do

Sul - o ".Serviço Francês de In-

Íormação", entre nós - 
que foi

prorroga<tro o prazo Para a apre-

sentação,dos projetos, nas dimen-

sões de óOcm x 80cm., Para 15 de

j.unho próximo' cQmo :ter'mo ir4-

prorrogavel dando assim oportu-

nidade ao mundo artístico sul-

americano para uiTra representa-

ção o mais completa possivel nes-

te grandioso concurso de arte.

Resolveu mais o Secretariaclo de;

Informação cle Paris conceder ac

prlmeiro premiado, alem da quan-

tia dq 15.t00 franct-ts, fixada an-

:H,}ô§ffi;a;trfi;.i';., if;ãi"'À;.1t}-
'. r.r.'di4 rnínima, dê 15 dias 'na'capital,:'
, ' d" ú*rçr,. +Jr1o" cste óue pode
-.''ser aurneÉtado..púrque dependerá

da.data de partida do naüic dc

regrrssó à América.
Alem da viagem à Frarrça c dos

15.000'fiancos de. Paris, .haverá .

. como Íci,anunciado anteriormelr-
te um premio de Cr$ 5.000,00 pa-

ra o artista brasileiro que conse-
.guir dar o trirrnfo ao Elrasil nesre
.ôonclrso.que é extensivo a todos

os a.rtistas da. ,{n-rérica do §ui.
As restáqtes condições rlo gon-

curso estão à disposição'dos inte-
i ressados .nô Instituto ds ^Arquite-
tos do Brasil, Praça §larechal
rFloriàpq, 7,....!o..,Rral.de.,, .I&lxirqo ".,,,,

e na Suêursai do !'Serviço Fran-
cês de ln{ormaÇão", enr São Pau-
lo, Rua Marconi, l3l para .onde

deveião sêr remeti<los os projetos.

ENCONTRO...
'- (Continuação da pâs. zz)

ricarrós, lutamos larlo a lado
para a,bolir' a cscravidão na-
zista, ê que po<lem ajudal a
criar uma nova espécie de escra-

vidão, qualqu:r quc seja o seLr

nome, Theodore l]reiser, o nosso

''amigp Therxlorc Drciscr, sabia.

que algo . mudara no muado, no

. mundo cnr 'quê aà r'eâlidatles na-
cionais, tão diversas como as cô-
res dc um prisma, se júntam para

Íormar uma única luz branca, cujo
inimigo é a sombra. Os homens

. da sombra assemelham-se estra-
nhamente uns aos outros, errr No-'va York ou ern Paris.

. Theodore Dreiser escolheu o
.caminho e o rrartirlo tla luz.

L, LE§{f§':',:'.,
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