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Unidad e para Vitoria
Ã Conferencio de Teercm, loso qpós cr de

Moscou ,pela decisáo dos CtreÍes qlicrdos,

vem coloccr com urgêncio e mois viqor do
que nuncq, poro todos og povos, omontes
da liberdqde, o nêcessidode de esmogqr o
Imperialismo Germcrro-Hitleristo.

Estqmos eÍetivqnente em faee de umo to-
refq gigcmtescq.

A guerrcr trouxe pqrc o compo de luta do
independênciq ncrcionqi de codq pcís pr+
blemos gue devem ser resolvidos com obje-
tividode no teneno ideolósico político e Íni-

1



litqr, qs "diverqêncios pcrsscrrcrn o depender

do oçoo unido e comum corltrc o ogressor

odiodo e cruel.

Ideológicomente cr guestõo Íundomentcrl

é o dcr soberqnic do outo-determinoçõo, de
governo próprio. Nesse ponto ó que encon-

trcrmos c bcrse ccrpcrz de unir os povos pors

os botolhos em iurso, nos guois joqqmos

os destinos dc Civilizoçõo. Se.p umo com-

preensão justo do ccncrter de libertcçõo que

esto guertcr qssumiu e gue vem, no pro-

cesso de mobilizoção, se ocêntu€rndo, Íico-

remos longe de qtingir o Íornoção dq uni-

dcrde indispenscrvei pqro o seu Íinol vito-

rioso q Íqvor dcrs Noções Unidcs.

E' verdcrde, contudo que c liberdode e cr

domocrqcio serão o {ruto ncriurql destcr guer-

ro cruentcr, como deÍinirqm Churchill, Roo

sevei'. e Stoiin e,como reÍerendou o Chon-

celler Osvoldo Arculh,CI, inierpretondo o pen-

scrmento do govômo e do povo brqsiieiro.

E' preciscmente nesse espírito que reside

o qlicerce de nossq unidode político. O so-

vêrilo; como iodqs ,os demOis Íorços nocio
nois ,sobrepóe ou subordinq qtuqlrnente to.

dos qs su,qs energios pcro um único obje- .
tivo : Venoer cr guerrcÍ sem demoro. E' errq-

do e tombem estremcrmsnle 'perigoso gcusor

o ideoiogio ou o crençcr dos que reolizcm

ou querem reqlizcn os esÍorços de guerrq,

comc cie outro lodo não contribue pqrq cÍ

unidode fomentcn discórdios, ou recrvivor
qntigcrs pendôncicrs, com reinviircliccções

inoportunos

O potriotismo e c visôo políticÕ dos cor-

rentes de opinião devem, de.umc vez por

toàos, seniir que o govêmo oÍerece concll-

ções poro nos enhêqcnrnos. c ums cocpero-

çõo otivo oJim de scmhcrmos c: guerro. Iú-
possivel serio e, cto mesmo tempo obsur-

do, contrcrporÍ[os oo eslorço de guerrq gc

vernqmentol --* e diqnte da responsqbiiidcr-
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de dos compromissos qssumidos pelo Brosil

- outro esÍorço sem conjugoçõo, emboro
com idêniico objetivo.

E' clqro gue somente q S.o coluno lucro-
ró com isso. Náo podemos nos iludir sobre
o missão que os integrolistqs, os muniquis_
tqs, os íoiongistos de Frqnco e o coorte de
espiões e sobotodores têm no nosso pátrio.
Se no cenário intem,cclonql, o Conierêncio
de Teeron, demonstrqndo o determinoçõo
Ce unidrxde mundiql dos povcs liguidou os
pretensões divisionistos dq S.q coluno, cum-
pre-nos no Brosil, otrcrvós do unidode nocio-
ncd, esmogrrr, os sernelhcrntes intenções. Doí
csminhoremos pcrrq o luto militor com u]n
espírito ofensivo codo dio moior. Ã coligo-

ção onti-hiileristq tem o dever imedioto de
vet-rcer o nozisnro. Pqrq os Anglo-o:nerico-
nos, como os Aliodos mqis potentes Co
IJniõo Soviélico no lutcr contro o Ãlemonhq,
o ccmprcmisso é lonçor suos Íorços no oto-
que à Europo Ocidentol. Isto sim consoliC.o-
rá o unidode, cÍpresscrró o vitório, tiroró os
mosscs do Íome e d<r miseriq que o prolon_
gomento dq guerrq ocorreio, especiolmente
porq os trqbqlhodores.

O Corpo Expedicioninio é o melhor res-
posto do Brosil à ConÍerônciq de Teerqn. O
Governo e o Povo sqbem que o seu clever
pf,ro conservorem ,cx liberdode dq pátrio é
o de lutcnem nos compos de botolhc do Eu-
rapo e de se orqqnizcnem poro o trobolho, o
obostecimento e o opoio de todos os mqnei-
rGS, oos que deÍendem e deÍender.ão nosso
direitc o liberdode, oo põo, oo progresso e
x ^*-

À estrods do liberdode é hojo, o que nos
ievq q Berlim. A Íormo de luto é o Llniõo
Necion,ql. Armo porcr vencer Hitler á o Cor-
tro Expedicionário.

Que os brosileiros compreendom isso e se
n:obilizem sem medir sqcriÍícios,



MANIFESTO
AOS INTELECTUAIS BRÂSILEIROS; AOS ARTISTAS EM GERAL;

A TODOS OS HOMENS DE PENSAMENTO ANTI-FASCISTÂ

A LIGÀ DÃ DEFESÃ NACICNAL, por
intermedio do seu Deportcrmento de DiÍusõo
Culturol, vos dirige estos polovros, no mo-
mento em qLle se comemc,nq o 2'o oniversá-
rio do rompirntento dos reloções diplomáti-
cos com os poíges qgressores do eixo-totq-
litório.

A ornecrço que o nipo-noz!Íocismo. re-
presento pqro o mundo é Ícrcil de compre-
ender. Imoginemos o que seriq do qrte, em
todos os sells romos, e dos ,crtistos em to-
dqs os srros otividodes, se o obscr-ircrntismo
conseguisse vencer e impor o furor do suq
novo ordem, suÍocondo os vocoqões, limi
tondo nos moldes Íqcistcrs o pensomenio
creqdor do ortistcr, torturcr,ndo o imosino-
çãc, impedindo o livre cqmbio dcrs idéicrs,
suprimindo ,cÍ liberdode de polcrvrc, nr:
rnonstruosct obcessão do disciplinc portidá-
riq e C.o disciplino dos trop'cs de «ssolto.

Nodcr Íicorio de pé, nodcr subsistirio
olém do Íocismo, como nrcxdo Íicou de pé
por onCe os hordos borboros de llitler pcs-
sorcÍm com o suo psicose de dominio e des-
iruição.

A vós outros, intelectuois brcrsileiros, es-
critores, mestres e proÍessori:s, só se opre-
seniorio o olternotiyo dô renuncior ou ltrior.
A renunci,o sericr o Íim do mundo morql e
do liberdcrde. Lutor ercr e ó o conrinho dos
homens livres. Felizmentte, pqrcr nós e poro
cr hurncnidede o íocismo não venceu. Ilos
qindcr viv*o + luto contro nós. Precisomos,
então destruí-Io poro que possqmos conti
nuor dignos e livres. E' o nosso oltemcrtivq.

No InglcrterrcÍ, nos Estados Unldos, nq
Uniõo Sovletico, no Chincr, os crtistqs, os es-
tudontes, os proÍessores, os escritoi'es se uni-
rom nc mobilisoção dos seus esforços porcr
ojrrdor os seus soldqdos cr vencer esto
gLlerrar.

Nuncq Íoi tõo urÇente porcÍ o Brosil que
os seus escritores, os seus qrtistcrs em gerql,
os seus tócnicos, que iodos os homens de
penscmento, responsóveis pelo culturo, pe-
los ortes, pelos ciêncios, se unqm num lcr-
gc movim'=nto de opinifro, incorporondo-se

à ccudcl potriótioo do Uniõo Ncrcionol . E'
esto o gronde oportunidode que se obre o
todos que omem o liberd,crde e cr democrq-
cio, de lutcn orgqnizodos nestcr etcrpo do
guerro pqrq o esmqgornento definitivo e no
mois curto prozo do nipo-nozi-fcrcismo opres-
sor. E' esicr o grcmde oporiunidode, mor-
mente no horo em que o Br,asil orgqnizc o
suo FORÇA EXPEDICIONARIA - expres-
sõo mogni{ico dcx vontqde de luto do seu
povo pqrq o nossq pcrticipoçõo eÍetivcr no
guero, Íozendo cÍ guerrcÍ nos ccrmpos de
botolhc dcr Er-rropo, pcnticipondo dq obertu-
ro do segundo irente, cro lcrdo dos soldcrdcs
dos exércitos crli,:d.cs, segundq Írente crncio-
sqmen,te espercdcr pelo mundo democráti
co e por tod.os ogueles gue tiverom tempo-
roriámente ccupodos os seus poísês, des-
truidos os seus lqres, os seus monumentos
de orte, os suos igrejos, os suqs biblloté-
cos, ss suos universidodes e museus, por
todos cqueies que esperom vingonço'poro
tontos misórios, tonlos horrôrcs e tqntcs
moidodes.

Aos intelectuqis brosileiros cmli-foscistqs
cobe responsobilidode tõo grqnde, frenie q
conciôncicr nocioncrl, quonto é grcmde cr res-
ponsohilidcrde dos homens gue se prepo-
rom nos compos de treinqmlento militor.
Aos militores incumbe o destruição mcte-
ricrl do inimiqc nos rudes co'mbqtes dos or-
mcrs. Aos intelectuois incumbe cr destrui-
çãc do pensomento nozisto, opondc o pen-
somento livre nos escolos, nos jornois, re-
vistos te nos livros, em conferôncios, porti-
cipondo do luto poro que o homem de opós
guerrcr possc viver sem temor do opressõo
e dcr tircmicr nszisto. Aos intelectucris incum-
be coloboror nq preporcrçõo e orEcrn,izoÇõc
do mundo novo - o mundo de p.oz e Íeli"
cidcrde poro todos.

A Liqcr dcr DeÍeso'Nocionql oproveito
este segundo oniversório do rornpimento
com os poíses oqrressores nozi-Íocistcrs poro
estq menscrgem de Íó no luto, e se dirise q
todos os intelectuois,crnii-Íqscistcrs, conclq-
mcrndo-os pcÍrq cÍ lutcr orgonizodq contro o



CARTAZ M EXICANO
DOS ALEMÂES DEMOCRATAS

O HOMEM NA SOCIEDADE NAZISTA

i

I ouinta-colunismo mqnhoso e sutil, guê pro-

| :uro entrovor o nosso esforço de guerrq,

I qr" procurq obstqr, mincrr e enfroquecer o
I Unido Nccionol com. o Presidente Vorgos
I poto o Vitóricr, que procurq orre{ecer o en-

| :usiosmo crnti-totorlitário dos mcrssos popu-

I icu'es, no s:u odio soqrodo contro os bsr-
[ ,:crros escrcryisqdores de povos e de nações.
I Olhemos o pcrssodo e nos detenhcrmos
[ 'rente oos exemp]os de outros povos. Foi
I : diÍerenço iCeolósiccÍ, qs qui:sÍlhos, entre
| .ucções, "os incompotibiiidodes pessoois,
I qr. ]evcrrom os nrczistos às primeiros vitó.
[ :ios ,qo dominio temporário de noções so-

I beronos, oo encorcercmento de trobolhcr-
I Cores, de qrtistos, d: proÍessores e estlldon.
[ :es, e, inurneros vezes oo íusilontento des-

I ses pcrtriótcs que se opuserom às forços cl.cr

I jestruiqão fosÇisto,
l-
t
Il---

A Liqcr dct Defescr Nqcionql conÍiq rrcr

Vitorio e Luto pelo Vitorio dos Noções Uni
dcrs. E ó por isso que, se constituiu nurno
trincheircr de onde dirige os st-l.is compo-
nhos pelo Brosil, de onde mobilizo o opiniôo
publico porcr cr guerrq e pqrci cr luto qtivq
contro o quinto-colunio, cujo ponto de lcrnço
em nosso p,oís Íoi e continuq q ser o "in-
tegrolismo estrcrngeircrdo", no Íe1iz expres-
sõo do }linistro Josó Américo di: Almeido.

intele,ctuois do Brosil _- escritores e jor.
nolistos, poetos, qrtistqs plosticos e compo-
sitores -..- tendes tombem um lugqr mcÍrco.
do nesto guerro contro o focismo. VinCe
ccupá-lo sem demoro, o-Íimde que, de Íor.
rrq orgctnizqdo, possqis colqboicr porcr c
qprt3ssomento dcr Vitório Íinul.

(Do Deportomento de Difusõo Culiurul
do L. D. N.).
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O-_S O R I O C E S A R não me refiro somente aos poucos

cartazistas e decoradores que, justa-
( EtpecÍttl partt " Esf e ra" 1 . mente como os escritores apaixona-

Num numero da revista americana fsnse", o'rNational Arr council ,". Í"",i;rjtl1'-":"ji,?ü:,t:3;::i.*:.";"Ti-re Ârt Digest", ,encontra-6e um Defense" e 06 gÍupos compostos da propaganda. Eu não digo que a a:te
artigo da redaçáo que traz 9 seguin- "Illustrators Societie" e do "Art Di- por úar e "tocar rabeca enquanto
te e sugestivo titulo : "The Role of rectors Club". Em outras . cidades i{oma encendeia-se". Tambem não
the Artist in Wartime 

- Cultural organizações semelhante.s surgiram menciono que os Museus e as Es:o-
Question Number One". Isto é : "O porem com resultados pouco satis- las de Ârte devem ser Iechadas c
Papel clo artista em tempo de guerra fatorios. Para maior rendirnento e que a arte seja uma Íorma de escape* Questáo Cultural N.' 1". unidade de trabalho a "Federation of . qr" nos aéalme quando necessita-

Começa o artigo com esta pergun- Modern Painters and Scultors" tra-
ta:"o que podà'o artista ameriàano Çou um plano no qual solicitava , *ilrlt?'Jjlj"t;r:"";"'r:"t j:t"*jf;
fazer para ajudar o seu pais a ganhar incorporação de todos esses grupos para a viàa, do abá..e.i-"rto paraa gusrra l" isolados em uma só organizaçáo ccm o alivio da al;na, da destruiÇáo para

,Essa questáo foi lançada nos meios um plan.o unico. Em seu manifesto
aitisticos dos Estados Unidos, com encontra-se o sesuinte trecho com ". :";:;t"X?rO:r1?Tr?f"O"i:"lJJ.1l'-
debates acalorados e com resultados 131gfas que ela propõe realizar : "Nee- 61eaas da sensibili.dade humana, qua_
surpreendentes, que podem servir de ta epoca o bem estar nacional está 1i6u6". essas do raciccilio humancr
exemplos para o nosso pais. acima de tudo e por isso todas as que sobievive seculos e zomba d,s

Como responderam os artistas nor incompatibilidades individuais devem
te-americanos a esse inquerito ? Âl- ser eliminadas. Sugerimos que to. ãJt;§::ÍlJ"trr"t r.o"ortji.,rli:":?rr[guns dentre eles acharam que a arte das as sociedades de arte devem ser deve-se sanear a vida e pensar o que
é um negocio como outro qualquer. reunidas deÍinitivamente em uma só
outrosmaisradicais,pedemaosar-organiuação.,,,:..,,o,,'",.."
tistas do pais para porem de lado "Â Federação apresenta tres téses positoi adicionais.seus pinceis e apetrechos e alista. sob um plano prin.cipal ; Neoessitamos da arte como pÍaãer,
rem,se num co,rpo do exercito. Foi 1.o) Qual o trabalho necessario a
esra resposta a que teve inaior reper' eer ÍeitÀ f Carrazes, camou{lages, ô"1?,J'l'jtt"1.i:"*"[tj;]t:i::r,fl:
cussão. O ariticulista critica severa- ilustrações documentarias de aÇáo .u. a nossa mente com as novas
mente este ponto de vista dos artis- para a defesa da linha de frente, uu."ru.à" aã "liiiiu ..*ao..tas e argumenta que nunca viu nin- murais, arquitetura (copia), almana- ..Consta_me que na China os ar-qucm pedir aos pedreiros para deixa- ques, exposições etc. tistas estáo nas tÍincheiras sem que
1'em as suas pás e aiistarem-se nas 2.") Como este trabalho deve ser
ro,cas armadai. controlado Em primeiro lusar de- i"ff;;:1rj:lli;':â0""r,1:'""1;.:il::O verdadeiro'papel do artista está ve ser feita uma investigaçã.o do que àe Lord."., duiante a- ,,B1itzkrieg.',
entre os dois extremos. Naturalmen- já tem sido r:alizado pelo governo
te que-como qualquer outra ciasse, o e dep:.is investigar os novos proietos. ".?i"";".::i:::: fl".1i"::o!tX",ro."artista americano deve tambem res- 3.o) Que faZ o arti.sta e onde é
ponder, individualmente, a chamad, el. .r"c".lsurio para realizar as dife, *l.t;fi":.ilt*ll'or" 

U a arre nun,de incorporacão de seu oais. Mas, rentes especies de trabalhos ?

enquanto aguardam ...u- lr-'r,,,áãá, - ú; qíÀionu.io experimental f", H*?-.X'd:Xt"'r.iu!". ?.lX"u1'j:podem melhor servir a patria na Íormulado pela "National Art Coun-
qualidade de Artistas. cil for Defense", tendo em mira r"- Comuntcacao soclal e um atlvo naclo'

vejamos como os artistas respon- gis:rar todo6 os artistas e a especie :1tf^*.:: i",lt:-:1^"t.9:-:^1:^oiT-
d:ram a esse apelo. ã" trabalho que estáo aptos a fuz.r. ijuiu H#;::*.:f.j.',1""Tfi?rjtt,

Murais Todo artista deva ser quali{icado um

No sul da california, os artistas |,]t-^Y e a sua transferencia t"lt- nottu "btlt"rro.. do artista
da"W, P. Â. pintaram quadros d" t'otuou'. 

. Dez dias depois que a guerra {oi
propaoanda -iiitu pu.a- .;;la"t -; I u": como um ativo naci'onal declarada, nos Estados Unidos, i5
moi6l da gug116. Pintaram murais Não deve ser compreendido que artistas de Washington, D. C. se reu'
e quadros àe cavalete para as forças todos os artistas Íaçam somente car- niram no estudio de William Calfée
armadas. Esees trabalhcs se destina, tazes e pinturas para o ativo nacio' para discutir os serviÇos gerais para
ram às bases çla marinha : base naval na1. Tambem o espirito creadcr de- tr comünidade que eles pudessem rea-
de exercício, base cle rorpedos de Sáo ve ser considerado para esse ativo lizar como .cidadãos e os serviços es'
Diogo, para as forças do forte 6p durante a emergencia afim do povo peciais que pudessem organizar como
Mac Ârthur e ,para o campo de avia, poder esqueceÍ a guerra de nervos artista§. O grupo : Paul Arlj, Jack
ção de Lone Beach. em presença da beleaa da obra crea- Berkman, William Calfée, Walter

A maioria dos assuntos ,expostos dora do antista. Car.nelli, Nicolai Cikovsky, Tulia
era cenas de ,batalhas. Eles foram Dentro deste ponto de vista é im- Echel, Rober Gates, Dorothea Green-
tambem colocados nas bibliotecas e portante que o artista trabalhe tam- §3s6, Mitchell Jamiesan, Sheflield
nas paredes dos museus. bem como puro artista' Duncan Phil' Kagy, Richard Kenah, Dustin Rice,

os artistas pedem utr,ião 1f;,"ti:f.ioü",Í:", T".,,rilJll§,Y:; í;:,ff:l:*"i:::f."i::'.ffi il.T
Com esta palavra de ordem, em defende €sta tése claramente. considerado relatorio :

varias partes do pais, os artistas se "Pode a arte continuar como ela "1) Este gru,po considera gue €m
ajuntaram em grupos afim de pode- é ? Sendo 35sim, pc,de preiudicar o tempo normal o dever de todo o ar-
rem mais rapidamente e e{icientemen- bem estar da Naçáo e do Mundo ? tista á produzir o melhor que possa:
t: contribuir junto ao governo para "Devemos estar lembrados gue a entretanto essa ,emergencia clama
a crise nacional. Esses grupos se int:ligencia e as mãos dos homens para cada um, esforÇo extra a-Íim-de
destacaram assim: em Nova York 

- 
5[6 glgndelaô, muito embora um tan- manteí os mais altos estandarteo.

o "Artists Societies for Natisnal De- to dessemelhantes entre si, contudo "2) Âcreditam no estimulo da pro,

-



POGROM
rlrrcão de pinturâs creadoÍas como
uma atividade contemporÀnea em r,e-
lação a teoria que a maior contribui-
iáo de qualquer pessoa não alistada
.a defesa atual das atividades da
.:uerra. pcde ser util na emcrgenlia
:iesente, fazendo do seu scrviço par-

iicr.rlal s melhor possivel.
"3) Pensam que os artistas devem

oierecer os seus serviços em todos

- s setores publicos para a execucão

de ideias e projetos tidos como neces-

sarios durante a presente emergencia.
"4) Fensam que os artistas devem

contribuir com os seu6 serviços para

os centros de recrutamento, seia para
manter exposiÇão neles, ensinando os
homens no serviço, pelas decorações,
ou d,e qualquer maneira como as do
exercito e marinha e que possam ser
trteis pTra deixar esscs .'entros mais
atrativós."

Lasar Segail
Esss apanhado geral que Iizemos da

atitude dos artistas plasticcs nos Es.
tados Unidos em face da guerra de-
veria servir cle exemplo Darâ os nos-
sos pin:ores e escultores.

Temos entre nós uma associaçáo de

classe que é o Sindicaio <ics Artistas
Plasticos de São Paulo. Entretanto
essa associacão que encerra quasi to-
dos os artistas, pintores e escultores
de Sáo Paulo, até hoje nada fea nesse
sentido. É de lamentar.

>---



EXPERIHNCIA
( Esltecial Parn "Esf er«" )

Esto guerrq ncrs suos proporções inéditos,

no exiensão iqs colcrmidcrdes gue desenco-

deou, constihre tqmbem ulncr Íonte incom-
porovel de ensinomentos. Seu próprio o1-

àorr"", literoknente mundiol, não deixou de

surpreend.er muitos dc's observqdores, hobi
tuqdos cr tomqr, no íntimo, como urno Íorço
de expressão ,o conceito de uni'rersolidode
otribuido cro conliito çF-Ie se vinhq prevend'o

duronte côrccr de um decênio. Por mois gue,

nos comentários e nos previsões ern torno
dos origens dq guerrq, êncqrqsselll os mois
bem inÍormodos q perspectivo de umo luto
o gue nõo escopcrrio nenhumcr porte do

*,rt,do, ó evidente que, sob esse ospecto
. mesmo de omplihrde dcr cotástro{e, o homem

dcr rucr, em todo o mundo, náo o Previu
como um foto rigorosqmente de repercussõo

universcrl, e se surpreendeu em ver como

ncr reolidode nõo houve Estodo olr povo,

em todq <r Íoce do qlobo, que nõo sentisse

mois ou menos diretomente os eÍeitos do
guerro. A pcrrtir: desscr consideroção- inicicrl'

tudo nq con{logroção otucrl tem sido umo
incessonte retiíicoçõo de êrros e preconceí-

tos, umo destruiçõo de ilusões Íurtest'o's'

Nõo podemos sober oté que ponto os mu1-

tidões cJue estão oploudindo nos cin-^mcs

os líderes do lutct onti-Íoscisto e vcriondo os

ditodores iotolitcrrlos, nurrl Íilme retrospecti
vo dos irltimos vÍnte onos ("UniCos Vence-

remos"), qpreenderão exctomente c sentldo

dcqueiq serie de episódios só no opcnencio

irátoao. - olionços, invosões, violoções cie

trotqdos, copitulcções, revoluções fomento-

dos Ce Ioro, conquistos impunes -- que sõro

nq reclidode umo sequôncio do Ícr'ros hlsió-

ricos encodeodos por uma lóqico implcrlci-

;;i Todos or;ue1es otos de Íorçcr dos clito-
' duros, que, no espqÇo de oito cu dez oncs'

deixqrom o cpiniáo mundioi indiÍerente ou

Jisposto à toleroncío poro com cr crgressão

"-ã """q"isici, 
sob o eÍeito dcr prcpcrgondo

interessoÀo, ercrnr crperlcrs os primordiosr os

nt uoiot, os primeiros experiôncicis do plcrno

de conquistcr mundiol do fqscismo'

E' bem curioso recordcrr ogcrc; um Cos

moi.s estúpidos e generolizqdos desses equí-

r""ãt-i*rà"ionocfos com cÍ guerrcÍ qtucrl: o

ilusão do imrinldode dos poises distontes
oos perigos do cc'nÍlito' Esso estupidez cole-
tivct - no recrlidqde qlimentqda no espírito
dos muitidõês por líderes e tóricos do roo-
cionqrismo simpotizonte dqs diiqduros ÍJs-
cistos - sriou nos Estodos Unidos o místico
do isolcrcionismo. São, por sincl, os mes-

ry16s propogqndistcrs desse equívoco, desco-

roçoodos pelcx trciçõo de Peorl Horbour, que

aind,cr hoje, crcomponhondo o evoluçôo clos

Ícrtos oo sobor dos seus preconceitos e in-

teresses pregcrm umc novo esFécie nõo rne'
nos nefostcr d.e isolocionismo, dividindo o
guerrc ,tentondo quebrrn o perÍeiio uniõo
que tem de hqver entre qs Noções inimigqs
do "Eixo" pcrrcr gue posscrm vencer, ensqion-
do umo compcrnho de opinião conirc q Rus-

sio, fozendo c'c.intes à CI:rinrx e cros seus líde-

res, como no episódio lnconcebivel do Cà-

mcno com reÍerôncicr à sro. Chionq-Koi-Shek'
O Brosil conheceu tombem um obstinodc-'

e impenitente isolcrcionismo, que somente Íoi
cedendo oo império dcs Íotos inelutcveis'
Devemos tcdos lembror-nos de que muitcs
dos imprevistcs onti-nozistors de certo c:1e-
goriq de hoje oindo pregovqm o ctbsenteis-
mo ccmpleto do Brosil, o pclítico do oves-
truz, q tese do neutrolidcrde obsolutcr e "irre'
preensivel", quondo já q nossc t'uvegocão
soÍricr nos nlores distontes os efeltos do íurie
clesembestqdo do totolitcnismo. O Brcrsii,

porcr eles, estovo Íorcr cio oÍccrnce dq crise
mundicl, ero Ll-m reconto eslünque e invic-
lqvel do plcrnetc. Não tordcr-r que o mori--

nhcr rrrercor-rte do poís privileqiodo experi-
mentqsse perdos vitois, com o socri{ício ie
centenqs de vidos brosileÍrcs, pelo simples
Ícrtc de ho,vet c Brosil interompido suos re-

'" rcios Ggressorcs. E Pcu-IoçÕes com os Potel
co depois tinhorios umo demonstroçôo sem

dírvldà oindci mois convincente e definitiv:;
do nosscr proclomodo pcssibilidcde de qlhei-

omento dc gr"rerro, do nosso Íomcsc imutii-
dode oos serts eieitos. A pcpulcrção do pcrís

que produz ClÇucqr de mois, que expcrtc
açucor q preÇcs de socriÍício pqro montei
o preço iniemo, possou cr sofrer dicniornen-
fe o mortírio de horqs o Íio :ros "íiIos" poro
odquirir o direito de gcrstàr crs suos cem
gromcrs de oçucor Por dio'

osoRlo BORBA

I



A Comissão Executiva da Liga da Defeza Nacional

"Ã IDEIA, DA, CMLIZA,ÇÃO SE ENCERRÃ,
EVI LIBERDADE"

EXPRESSTVAS DECLARAçÕES DO PRESTDENTE
DA LIGA DA DEFEZA NACIONAL

A Liga da Defeza Nacional é um dos
pontos altos da luta contra o nipo-
nazi-fascio-integralismo.

Dcsde o rompimento das nossas re-
lações diplomáticas com as potências
agressoras, mobilizou-se a grande en-
tidade. Associação de raizes ainda no-
vas, porisso que o seu aparecimento

. f,oi um imperativo da entrada do Bra-
sil na primeira conflagraçã,o mundial,
mostrou-se logo à altura do seu ma-
gnÍfico passado e, corregando-se de

. seiva nova, de novos ramos atrevidos,
passou a viver horas de exemplar fer-
vor. As mensagens da Liga da Defeza
Nacional ; os "slogans" impressivos
que lança e que o povo grava no co-
raçã"o; os seus apelos veementes e per-
suasivos em prol da união nacional;
as suas campanhas de todos os dias
- os eomícios, as f eiras, as exposi-
ções, as conferências - constituem
algo de inestimavel no computo dc
ncsso esfôrço de guerra e uma das
vivas contribuições para a mobilização
psicológica do povo brasileiro.

A frente da Liga da D:f.eza Nacio-
nal acha-se um eminente brasileiro, o
Ministro Leopoldo Cunha MeIo.

Ao procurar ouví-Io, "Esfera" tinha
a eerteza de que buscava, para trans-
mitir ao Brasil, a paiavra de um lider,
cquilibrada e norteadora,

A CARTA DO ATLANTICO,

- Na Carta do Atlântico - escla-
rece logo o dr. Cunha Melo, ao ouvir

a primeira de nossas interpelações "*
estão as linhas mestras do Mundo de
após guerra. Na plasticidade dos prin-
cipios aIí escritos haverá logar para
a solução dos complexcs e complica-
dos problema sque o choque de inte-
resses dos países vencedores certa-
mente criarâ. O que deve constituir

- o alfa e o ômega - de todas as
cogitações - será varrer do mundo
os regimes de arbítrio, de fôrça, de
agressác. O totalitarismo é um regime
a um só tempo, de opressão do Capital
e do Trabalho. Avilta a pers,onalidade
humana em benefício da onipotência
do Estado que foi uma instituição
concebida e reaiizada pclo homem
para protegê-lo, asdistí-lo. benefiá-lo
e não para fazê-lo instrumento do
poder e escravo de suas vontades".

PAISAGEM DÀS CONQUISTAS
ALIADAS

- A guerra 
- responde-nos, agora,

o Presidente da Liga da Defeza Nacio-
nal-embora o nipo-nazi-fascismo ain-
da esteja muito f,orte, em ccndições
de encurralar-se em suas fronteiras
para resistir por muito tempo, está
ganha. A Africa está inteiram:nte de
posse dos Aliados. Na Europa, a Rús-
sia enxcta do seu território as tropas
alemãs. fazendo-as recuar à custa de
tremendos sacrif ícios. Pe"la Itália a
dentro, avançam cs exércitcs anglo-
americanos, libertando ess: tris,te com-
parsa do Eixo da aventura a que o
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conduziu o caricato Mussoline. Do Pa-
cífico, ha muito que não vem a notícia
de qualquer êxito amarelo. A cilada
de Pearl Harbour, o atentado contra
as Américas, está prestes a ser vinga-
do. A RAF gloriosa, à luz do sol, e,

às vezes, iluminada pelos próprios re-
fletores nazistas, castiga-lhes, dentro
da própria Alemanha, a insolência, in-
fringindoJhes tremendas punições".

O MUNDO DE ÂPOS GUERRA

O mundo de aPós guerra tem sido
um d.os mais palpitantes assuntos que
já começa a ser oebatido e c'omentado.
ô nosso entrevistado percebeu que de-
sejavamos ouvir algo solore o assunto
e adiantou:

- "Depois de vencer a g'uerra,. os

Aliados têm a enfrentar a conquista
cla paz, cujos problemas por compie-
xos 

-e 
compticad.os, não podem ser dis-

cutidos com precipitações. Essa e a
grande missáo que lhes cabe pe-rante
õ mundo, como responsáveis Pela Vi
tória dos ideais que lhe poderão as-
segurar paz e tranquilidade jamais
peÍturbacias por novôs tiranos. Está
a encerrar-se o ciclo dessa tragédia
dolo,rosamente vivida desde Setembro
de 1937, durante a qual a humanida-
de esteve entregue tôda a uma luta

- de extermínio, cte vida e morte, con-
tra o regime da violência e da agres-
sáo de que Hitler foi uma figura apo-
caliptica encerrando em si só - a
gueira, a morte, a peste e a fome. E,
ãntão, os Aliados têin que garantir ao
Mundo uma nova organização, tem-
pos outros e longos nos quais o ho-
mem passe a viver feliz, comPensado

dos sofrimentos Por que Passcu '
Findo o período €m que só se cuidou
de produZir para matar, uns agredin-
do, butrt,'s se defendendo, devemos en-
trar num outro em que, em logar de
campos de concentraçã,o e sepulturas,
espalhadas por tôda a Parte, .no mar
e êm terra, tenhamos hospitais, esco-
las, fábricas, tudo quanto possa signi-
ficar para o homem assistência ao cor-
po e ão espírito e garantia de_traba-
iho para viÍer dignamente. 4 ideia de
civilização se encerra em liberdade e

liberdade é afirmaçáo dos direitos do

}j.5 Á' E /1.{

homem, dos sentimentos que o têm
dignificado".

A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL

Ainda faitava o Principal: a Parti-
cipação efetiva do Brasil nesta .guer-
ra hirposta ao Continente Americano'
O Dr. Cunha Melo conduz otimamen-
te o interesse dos assuntos que signi-
ficam o verdadeiro panorama de Iuta
da Liea da Defeza r'Íacional' Começa
então"a dizer alguma coisa sobre essa

reinvindicação db povo brasileiro: "O
Brasil irá com a§ suas fôrças levar
aos campos da luta, onde- quer que
seja necôssârío, a sua colaboraçáo de

hohra. Vencer sem luta, já disse um
festejado poeta, é tr,unfar sem glg-
ria. 'Escrevemos nesta guerra a pâgi-
na mais gloriosa, o exemPlo mais no-
bre de so[idariedade continental e hu-
mana. Não nos levou a participar des-

sa luta qualquer ideia de conquista,
quiçá Ooutro interesse, porque nela
intervimcs honrando os nossos com-
oromissos assumidos na Conferência
àe Havana, em Julho de 1940, e na
nrática da nossa imemorial política
ôan-americanista. Da luta em que as-^.i* nos envolvemos, ademais depois
de agredidos, vamos sair maiores,,
mais Jortes, mais altos no respeito e

na ccnsideração d.os nossos aliados,
mesmo dos nossos próprios adversá-
rios. Da nossa prosperidaCe material,
do crescimento'do 

-nosso poder mili-
tar, nos aproveitaremos, hoje, como
amanhã, s3mpre na defeza de nossas
frc,nteiras, guardando a herança ines-
t.mável que nos deixaram os nossos
colcnizadores e, como fizemos, agora,
em beneÍício das Pátrias livres da
América e dos povcs que e nipo-nazi-
fascismo quis escravizar. No Continen-
te sul-amêricano sercmos sempre o li-
der desses princípi:s, a autoridade su-
pr€ma que os fará respeitar. Nestas

ilalavras, com est: Programa ^se d9-
iinem cs homens que em 1918, esti-
veram, e agora estác à frente da Liga
da Defeza Nacional".

Estava, com estas Palavras finais
encerrada a nossa entrevista com o
Ministro Cunha Melo que esclareceu
suficientemente os propósitos patrióti-
cos e democráticos dessa grande en-
tidade brasileira que é a Liga da De-
feza Nacional.



" |ohfrrruc,", Anmrr,í,0eírl.c*ó,

Discurso pronunciado pelo prof. Wal-
clir Medeiros Duart: no Ccmícic do Tea-
trc Municipal em nome da Liga da De-
feza Nacional:

"Brasileiros

A palavra da Liga de Defesa Nacional
não traduz apenas o pensam,€nto de sua fra-
ção dirigente. A palavra da L. D. N. é a
rp'rópria palavra do povo, de cujas aspirações
tem sido a interprete fiel e devotada através
sua ccnduta iusta e eficiente. A palavra da
Liga é a expressão s,ábia de principios e de
Iir,;nre orientação patriotica.

- A sua vigorosa intransigencia em náo se
alastar dos rum..s traçados; L .uu inabalavel
conciencia de gue está integrada na luta

â
Â*

enf,erumí*ta» a ítlrefuo"
pela delesa da pátr,a; a sua indiscutivel po-
sição de apoio real e eÍiciente á politica de
guerra do gcverno, Íazem da Liga da Defesa
Nacional a mais invencivel trincheira da Li-
berdade, intiansponivel reduto da Írente in-
te:na, interprete da vontade soberana de mi-
lhõe; de brasileiros

Por isso a Liga Íaz do dia 28 de janeiro
o dia da persistente batalha que vamos tra-
vando contra a quinta coluna, assestando-lhe
gclp,es vigorosos contra as suas manobras
divisionistas e desagregadoras.

Por isso estam-.s trilhando o caminho
certo e único da União Nacional para a
Vitória.

Por isso, neste 28 de janeiro, estamos
forjando a mobilização tctal para concreti-
zar nos c:rmpos da Europa a F..rça Expedi-
cionária Brasileira.

O rompimento das relações diplomáti-

Aspecto da massa confiante na Vitória



o Ministro oswaldo aranha quando pronunciava o s'eu memoravel discurso

cas do Brasil com os paises do eixo' que hoje

comemoramos e as medidas posteriores to-

;áãà; contra a quinta-coluna' não deixam

il;;; a duvidas quanto a determinaçáo de

;';; 6;.". 
- 
a" levarem a guerra Pelo

,"u "*tã.*inio 
até às últimas consequências'

Mas isso não quer dizer 'que a quinta-

coluna tenha deixado de existir ou esteja

á"totfu"iruau. Si a quinta'coluna.. se es-

.o"d""em fa:e desta grandiosa manifestaçãr

do povo, não vamos nos iludir' E si o povo

arqent,no consegue, finalmente' ver afastado

ã"";;" ,par.iu e do sólo americano a-cdiada

*aqui"á traiçoeila do inimigo, ainda uma

i.r, o patriotismo e a açáo da América e Co

pcvo devem estar aleritas
Em terras americanas, os submarinos

desembarcaram agentes encarregados de pre-

parar golpes armados c;ntra nosscs paises'

i\u gloitiosu terra livre gue defendemos a

quinía-coluna procura desviar a atençáo de

,ro..o pooo da guerra contra Hitler' Preten-

dem nãs distraú e nos afastar da luta' Prc-

tendem desagregar nossa férrea Unidade de

aqão na luta pela Liberdade'

da traiçáo e da espionager.l com que nossos

inimigos esperam levar a ncssa Patria á dis-

cordia e á derrota'

Brasileirosl

Que reivindi:amos neste momento con-

tra o intsgralism; e a quinta-coluna? Reivin-
dicamos iülgar esses traidores da Pátria' Par;l
vingança dã nossos mortos,.o povo-brasileiro
reiv"indica a punição de Plinio Salgado, dc

von Ccssel e de toda a sua coria de bandid:s'
Meus concidadãor:'
O caminho da União Nacicnal está

abertc, diante do perigo hitlerista, a todas
as forças da Pátlia, a todos os homens que

amam e desejam verdadeiramente a Indepen-
dencia, g Progresso e aPaz para o 11osso

país.' E' a União dcs Povos que está levandc'

de ven:ida o imperialismo germano-fascista'
.A,firmação categórica de gue esta guerra não
não está travada apcnas entre determinadas
nações. Esta é a nossa guerra a guerra do
p,ovo - uma guerra definitiva da concien-
cia, da Liberdade e da dignidade dos
h;mens",

Brasileiros I a Unidade gue se consolida mundial-

eue in:migt interno devemos aniquilar? mente, independente de credos, tendencias ou

De oue inimiqo ;".ut"ot li,,,pa. a nossa Pá- convicç5es' deve servir .de. exemplo para

;;ij;;.]"U'.ã.,i"tr"s, exterminar o in- todos os que aspiram a Liberdade e a Demo-
cracia, afim de conduzirmos os Exércitos dategralismo' ta- Libertação para o esmagamento total do hi-Ci integralismo é o centro que a quli1

coluna conta em nossa Pátria ,pã.u ,-rot upr- tlerismo, afastando decididamente todcs os

;h;ü; p"fu.1Àrtur. E' o integralismo o antro obstaculos á marcha vitoriosa da guerra'

l

I

i

::l::.i
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A declaração de guerra, a assinatura
da carta do Atlântico e do Paçto das Na-
ções Unidas, a adesão ao Comité de Auxilio
e Reabihtação, e a posição do nosso governJ
em face da Conferência de Teerã, demons-
tram o rumo exato de nossas aspirações de-
mocrátilas. Esse rumo não deixa duvidas
quant-r ao5 pr'opósitos do nosso governo de
aumentar cada vez mais os laços que ncs
ligam ao ccniunto das Nações IJ,nidas, ir-
manando nosso povo pela solidariedadê aos
Cemais povos amantes da Liberdade.

Que devemos fazer para a consolidação
da Unidade para a Vitória?

Às dificuldades ec.nôm-cas de nossc
país ou as debilidades de nossas Íorças pc,li-
ticas náo podem ser invocadas pelos brasi-
leircs, com razáo para não se mobilizarem,
afim de vencer a guerra patriótica.

A todas as forças vivas da Pátria se
impõe não medir sacrifícios para um t.otal
çsÍorço de guerra. Esquecendo todas as di-
vergencias, abandonando as questões secun-
dárias, congraçando a família brasileira e en-
carando patriótica e honestamente o magno
problema da Força Expedicionária ê que o
povo e o Governo Íc,rjam a União Nacional
para a Vitória.

{9

Brasileiros!
A tarefa fundamental para t:dos os po-

vos unidos na guerra contra o imperialismo
alemão é a segunda frente na Europa Oci-
dental. O formidavel poderio militar ê €co-
n:mico dos aliadcs, do glorioso Ex,ercito Ver-
melho - fruto da unidade do heroico povc
soviéticc, .- deve cair como um rai.l sobr.e a
Europa Ocidental. A especulação de Goebls
sobre a Fortaleza Européia não passa mesm-)
de esp,eculação é fanfarronic,e.

Será funesto e até criminoso perdermos
um minuto retardandt a segunda-frente.

Vamos permitir mais vitimas? Vamos
permitir que Hitler continue sacrificando as
grand,es vozes do povo europeu pela Liber-
dade ? Vamos permitir que Hiiler ganhe
tempJ e manobre para romper o cerco de aço
das armas da Democracia?

Brasileiros!
Respondemos que não. Levar,emcs com

os soldados da Força Expedicionária o san-
gue de nossos filhc,s, o odio de nossa gente,
o heroismo de nossos maiores aos campos de
batalha.

Pelos martires da I,ndependens;a-pelos
inccentes sacriÍicados pela Vitória da
ncssa Bandetua - os soldados do Brasil hon-
rarão n:ssa Pátria e nc,sso povo".

Prof. IVaklir Medeiros Duarte falando em nome da L. D. N.



Ultimcrmente, urn dos ospótos do quotidlo-
no brcrsileiro que mo'is me tem impressionc-
do ó a tremondo lutcr, mois ou menos surdo
e mudo, poro que todos se integrem no uni-
dode nocionol. O Íacil temperomento irno-
ginqtivo do nosso povo tem Íeito com qu:
certos "slogqns" dc nosso político sejom re-
petidos se,m o mois leve .conteúCo ideolcqi-
cc. Fqlom os lideres ncr necessiCode do
uniõo n,rcionol. Repetem os leitores e ou-
vintes dos líderes os mesmcrs Íroses orgc-
nisodqs. TrqnsÍormq-se o p,crlovrq de orde:n
em logcrr comum. E começom os espiritos q

sclrer o choque entre cr chopo repetido e o
folto de correspcndôncicr no climo político
do Noção. Si codcr um de llós, simpotiscn-
ies meioncólicos dcr direitcr, portidorios vo-
cilrrntes do centrc e ordorosos lutqdores do
esquerdo, iizer um exome de consciênclo,
sem procuror fugir cro interrogotórlo leal do
trcvesseiro, ctregqremos à conclusão de
que ninguem Iez, oté qgorcr, nodo poro rec-
.lizqr, inteqrcrlmente, a verdqcieirq unico no-
cicnol. Bcrsto colocormos de pcrte olguns
gcstcs potóticos ,oboÍodos pelos rigores dos
circunstonci,qs, esplendidos no seu isoio-
mento entre o mor e cr montonho, e no mcis
persistenr q desconÍiqnçq, o Ícrltq de qmor
à verdode, o negoção tácito do errtendimen-
1o oberto, o "perÍeitcmente" oconrponhodo
de unr piscor de olho, o "nõo pcde s:r" qri
Íodo de sorrisos dubl'l:tivos, o "solve ôle"
que nõro se sqbe si é uma soudoçõo ou um
grito de ironic. Àssim nõo pode ser. Cr-oio
que q melhor mqneiro de reunir os brcsilei'
ros em torno Ce umq mesmo bc;:.deiro e Ío'
lor cloro. Nosscs orticulistos de jornql sõo
poucos e iod.os eles troboihodos por interes-
ses completqrnente extr,cnhos às rlecessiCo-
des do momento. Uns Íozem questãc de e:<i-

bir decrnie do público certos intimidodes com
o CheÍe do Govêrno. Outros, cáem no o=x-

cesso contrário: ostentqm ulno posição de
independêncio equivoco, que, não sendo
qbertqmente cle oposiçõo, é crntes de ies-
conÍionço. E crindo existem os qúe só cie-

fedem os interesses do próprio bolso. Com

VAI OU NÃO VAI ?

Rivodovio de Souzo

( Especial paru "Eslera" '1

tudo isso ,o povo se dlsoriento. Nõo pcssui-
mos portidcs políticos. Nõo Íozemos propo-
qqndcr doutrinário. Construimos o nosso so-
lidoriedode às Noções Unidcrs de umo {ór-
mo que nõo sclisÍoz os exigôncios psicoló-
gicos dcr mosso. Quem ocusor o Govêrno
de sonegor seu opôio à luto de extermínio
contrcr o Eixo estorá errodo. ,{í estõc cs
boses créreos do ncrdeste, Íormiiovel ccbe-
çc de ponte, pcrcÍ o ossolto cr AÍricc de Nor-
ie. Temos Íornecido à Américe do Norte
nossos melhores minérios: micq, cristci cle
rochcr, tontolitcr, etc. No "Íront" domósticc,
porém, sento-se a necessi.dcrde de um re:r-
justcrmento. Queixom-se qlquns nccionciis-
tos obtusos dq Íolto de entusiqsmo do ncssc
povo pelo serviço militcn. E' outro engqno.
A populoçõo brcrsiieircr sempro lutou pc, um
lugqr no vqnguordcÍ combotente dos No-
ções Unidos. Esscr mesmo populcrção, pc-
róm, Íoi desorientcdo. Ori principois quo-
dros dcr odminisiroçõo br:sileircr hobituo-
rom-se oos comícios oÍiciois. Qucrndo, en-
iretcrnto, o povo rompe os comportcs dc per-
missão governqmentci e trcalsbordo pelo
leito de oslclto dos crvenidqs, olquns zelo-
sos Íeiticeiros ctcr ordem sentem-so qlqrmo-
dos. Começcrm o vêr Ícrntcrsmos. E reqgern.
Reoqem justomente guondo o povo desejo
levor-lhes cr suo colcrboroçõo expontoneo. C
pcvo esÍricr. Volt:r poro coscr omuodo, colno
crionço que ioí repreendido pelos rnois ve-
lhcs. Ternpos ciepcis, oqueles mesmos qul-
drcs chomom o povo. A inquieto crlonço re-
cusq-se. Esiá omucdcr. E estobelece-se urtq
otmosÍercr C: ii:rccmpreensãc. Trocom-se os
ocuscções. Chocom-se os pontos de visto.
Extremqm-se os crnimos. E o luto pqsso c
ter um coráter proÍundcrnente bizoritino, por-
que os homens se perdem no lok,irinto dos
polovros.

Repito: ossim nõo voi.
Precisomos qcobqr com o conÍr-isão.
Eu sou um homem do povo. Quc'ro sober

com quem devo procuror minho cqrqbincr e
contro quem devo otiror pcrro esrn.egor c)

Ícrscismo'



Pnrupo, eÁinü e 9,ona
A ,lo«o (tabrrrl, de lIeto )'eto

O chinês deitado
no campo. O campo é azul,
roxo também. O campo,
o mundo e tôdas as coisas
tôm o ar cle um chinês
deiúado e que dorme.
Como saber se está sonhantlo ?
0 sono é perfeito. Formigas
crescerrÂ, estrêlas latejam,
os peixes são fluitlos.
E as árvores dizem qualquer coisa
gue não entendes. Há um chinês
dormindo ntl campo. Há um campo
cheio de sono e antigas confidêncàs.
Debruça-te no ouvido, ouve o murmúrio
do sono em marcha. Ouve a terta, as nuvens.
O campo está dormindo e forrna u,rn chinês
de suave rosto inclinado
no vão do tempo.

CARLOS DEUMMOND DE ANDR,ADE
(. tnétl.ito yscn ct " Esf crtt" )



CHICO I MARIA
Modcrrne de Stoel, que nõo gostovo de Nopoleão, e onos e qnos viveu

viojondo suspirou um dicr: "Viojcrr ri o rncris triste dos prcrzeres..." Esscr
senhorcr crm&vel tem, entre os liwos que ccmpoz, um sobre cr ltálicr, e ou.tro
scbre <r Alemcrnhcr. Foi tombem em tempo de opressõc. Mos no Ãlemonhq
e no Itálio elo conseguiu o liberdode bonido do Fronçe. A opressão, como o
tempo, nõo mudo. Qucrndo Cescrpcu"ece, está desconsgndo.

E' preciso conlugor todos os verbos. Ató hoje ningrlem pôde. Alguns
conjugcmr qaz,oir. Muitos conjugom sofrer. Só os sqntos crcumulom: eles so-
Írem e eles gozcrm. Dom exclusivo. Nós, pecodores, devemos optor. Os
outros verbos, sõo ouxiliores.

"Cheqo-se o continuqr nq vido sem um sentimento crtuqi; poreue nctdo
se senie numo opoplexior completo, numc: letorgjo, num sono pesodo e sem
sonhos, porém ojndo se cônserrro o ccçocidode de sentir. Num.erosos pes-
soqs tôem sido enterrodos vivcrs como vestóis, e ó o que ocontece em todcs
os cqmpos de botolhc, scbretudo nos p,c'íses Irios. . . " Voltoire, de cJuem
ouvi isso, tcrmbem viqjou muito, ontes de Mocicrme de Stoe], p,cr motivos se-
melhcrntes qos delcr. PreÍerÍu oÍinol a Suisscr. Deixou o pesqr. Pleno pr+.
sente do indicotivo revirodo. A ccrscr chqmcrvq-se: "Delícios", perio de Ge-
nebrcr, de onde vicr c lcrgo, os rios, o compo, crs monicrnhqs. Quondo the
boteu q nostalgio, .ct terr<x de Ferney, terrq írqncesc, nd Íronteiro Cct terro
sem ccrdeios, trouxe o felicidode perfeitcr. Estive lá há pouco. À guerro
nõo crtingiu o costelo de Voltoire. Encontrei-o tclqu,ol no retrqto de Houdon,
por foro; tolquol no reirqto de Byron, por elentro. Indo pcro escutcn, nõo ihe
Ío1ei ,por timidez e bom sosto, em Mussolini e em Hitler. Nodcr disse do que
voi pelo mundo, conseguôncios de tqntqs conse"quênciqs. Em torno, nc velhcr
noturezo, ero o Íim do outono. O vento Íozicr misórios com qs Íolhos mortos.
Lembrei-me de que oquele homem mcrgro, de queixo pcntudo, olhos crti.rís-
simos, mõos sempre opontcrndo, "Íogo e ccr-oricho, crlegre, grcrve, ojuizodo,
doido, historiodor, poeto Íi1ósoÍo gue se multipliccrvq entre os homens", ero
o mqis moço dionte de mim, eom quosi dois séculos mqis. Nq voltq, perce-
bi que idode ó umo poJovro pcnq o corpc.

Que otimismo resultcr do pessimismo de Voltcrire ! Ãmiqos, cultivemos
os nossos jcrdins ! Aqui é oindo o primovero. "Nôo hó prczeres extremos
nem extremo,s tormentos, que possam duror o viCcr todo: o soberono bem
e o sobercrro mql sõo quimerqs". "O hornem não nq,sceu mou; tonio'se mãu,
como se tomcr doente". C mundo está cheio de homens de espírito que
nõo sqbem como devem pensor". "Tudc ó iquol no {im de um dio, tuCo
é oind<r m'cris isuol no Íim de todos os dicrs". "Ãcreditcmdo que todos os
homens sõo iguois, sobendo gue só o ospeto exterior os distinque, pcdemos
nos livrqr de muitqs coisos neste mundo". "Hú séculos com soride e hó
séculos enÍermos". "A imosinoçõo qolopo; o julgomento voi o pcrssc". "Esto
vid,o é um combote perpétuo; e o ÍilosoÍic, é o irnico emplostro gue se pode
pôr nos Íerimentos,recebidos de iodcs os lodcs: nõo cur<r, mos crlivio, e jó
ó muito". Frcrnçois-Mqrie Arouet, que Íol Voltoire. . . Querido ChicoMorio !

,4s primeinos rosqs serõo porq vocô...

Alvaro MoÍeyra



UMA AI,EGRIA,. Conto de )oel Silveira
(. lnérlilo ])tt'u ,. Esf er(l,' )

Porece que ogoro -ou e Esmercrldo en-
contrqmos o qu,e há tontc procurovomos __
o coso é pequeno, escondidq ctrás de umn
trepodeiro sem trotomento, mos q ruq é
c[uietcr, crposor dqs cigorrcrs, milhões delos.
Há um morro qo lLcrdo, escuro, tolvês feio,
mcts qlle às tqrdes, quondo o sol se põe,
ficrr de umcr belezcr como nunccr ví: umo
cotedrql escuro, muito gronde, solpicodo de
vermelho. Esmerqldo pregou cortinos brqn-
of,s nqs duos jonéios, cortinos leves que nõo
impedem que todos qs monhõs o pregõo
dos vendedores os qtrqvesse e chegue otó
nos, olndo estirodos ncr corrro. Primeiro ó o
hcmem gue iomprq gorrofos vcrzí<$, um
ltolÍorn,o de voz ioÍloutodcr, e seu estribilho é
todcr umo iinho melódico, Íinq, mqis grosso,
mcris Ílncr, íinissimo, como umcÍ músico. C
popeleiro é monótono - e"Popiliro voi em-
boro. Voi emborcr o popiliro" 

- e, oo es-
cutá-lo, me encho de lembnenços tristes,
despedidos, qd"euses, nqvios dàixondo o
porto, trens sumindo-se n,os curyos. Alesre,
no entonto, ó o conçõo do verdureiro, umo
noto diferente poro codq legume, e su,:r ccr-
rocinho rilho no coIçomento, cheÍo de bo-
rulho. Então, me levcrnto. Esmerqldcr oindc:
dorme, indiferente o tqnto coiscr que já co-
inecou q viver la Íolc., ê seus cobelos, tão
negros, se derromom pelo trqvesseiro numo
ondo negr.c. Sob o_ lençol, os seios crescem
e se encolhêm, num orÍor tronquilo.

Ch-^go à jonelo, os olhos emossodos, e
c pcrpeleiro vem de voltcr, um encrme sqco
de iinhcrgem nos costos. Já scmos qmigos.
Asoro, êI'e páro dionte de minho jonelo,
rre cumprimentcr, cieixc o scrco no chõo:

- NoCa hoje, seu ioão?
Apcnho qs Íinqis dos diários, lidos on-

tes do sono, e qs entrego. Amonhõ - 
qnun-

cío -- fqrei umo orrumoção sório num coi-
xões que, desde o mudonço, qindc nõo Ío-
rom tocqdos - que ôle posse sern Íoltq no
di'cr sequin e, que nõo Ío.ltorõo revistos e
jorncris velhos.

- Lhe qgrodeço muito, seu Joõo. O
negocio qndo muiio ruim.

Seu roslo é um intrincodo de ruqos, bi-
gode ruço e descuidodo, os cqbelos sem fcr-
ihqs, ciuros e lutrosos. Trcrz um eterno ci-
gorro opqgcrdo no orelhcr e suqs unhos es-
tõo encqrdidcs de Íumo. Mos qs môos são
delicod,crs, compridos, dedos finos, mãos
como possivelrnente nôo terôo, neste mun-
do, os cutros comprodores de pcrpel sem
prestimo.

- C senhor não póde colculor o que
ó esto vi.do, seu Joõo. Ccrminho o dia Ín-
teiro pcro gsnhqr umos migolhos. Mol dá
pcrro motor cr Íome.

Vende o que orrecodo, jomoi's, revis-
tos, livros úsem ccrpq, olmonoques, numo fá-
brico de popelão, pqrq os lodos de Bcnsú.
Amontô,cr o popeloda em cosc[ - móro num
cortiço, em Botofogo - e todos os sobodos
lá r.oi êle no irern deíxqr no Íóbriccr os so-
cos entulhodos.

-- Mos pcrgom umcr misério, o senhor
n,õc póde ccrlculqr.

Entrrr em expli.coções 
- e suq voz é

grossq, clreitr de cuspcrrudos, mqs q ccn-
r.erso ó corróto, o gue tcrmbem nõo crcredi-
to ser cornum nos popelei.ros. A em-
pregodq do 85, de nome Rosq, me deu on-
tem olguns detclhes sôbre a vido do meu
crmigo. Chqmose Roberto, e estq sua fun-
çõo de osorq, tõo humilde, nóo é trcrbolho
ontigo: Roberto ó de Íomilic mqis ou menos

\, ,í
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clcrssiÍicodo, e há um irmão seu gue é me-
dlco, ccm c-"on,sultorio no ruo do Corioco.
Ele proprio teve seus estudos, mos Roscr
nõo scrbe dizer oté que ponto chegorcm.
Sobe, sim, (lue o bebidcr estrosou Roberto,
tornou-o inimigo do Íomílio, jogou-o des,:m-
porodo no mêio dcr ruo, Íê-1o pop,eleiro.

- Todo dinheiro que ôle peqc, n]ete
no cochcrco" E' umo coiso horrivel . A qen-
te oquí do ruo já está prevenido e não quer
negocio corn ôle.

Mos eu simpotiso com Roberto, o:rti-
culormente corr oqueloseu qr resiqnqdo, in-
diÍerente, sem tristezo, or de queln ooenos
espero morrer: um dicr, mqs sem- temôros.
Encontro-o às vezes no portc do Cofó Bo-
to{ogo, ncr esquino, quosi ccrmbr:leondo, en-
grotrcndo umcr converso sem sentido. Suos
rugos, entõo, pqrecem ter se multiplicodo. e
umo rnócho do cobêIo duro desce sôbre o
olho direiio. Todo ôle é ruino.

Umq torde botí no seu ombro - oios-
tei dois or.r trôs meninos que o otormento-
vcÍm, e qr-riz 1evóJo pqro cqsq. Irrlos Rober-
to olhou-me com cs olhos vosíos, deu-me
um empurrõo sem Íorqor e Íoi se deitqr no
grqmcr do jordim defronte. No ouiro dicr,
ero como se nodq tivesse crcc,niecido --
procurou-me como sempre, fol,ou do tem-
po, que qnunciovc chuvo, deu-me o resul-
todo do bicho.

*- De novo o diobo do:leõo.
Posscu, em seguido, pqro urno longcr

conversct sôbre sonhos e po pites, genÍe
que hovicr Íicodo riccr d,e, dio porcr q noite,
ou outros que o jogo orruinoro. Qucrnto o
êle, nõo podio se queixor 

- 
já qcertqrq

numcr centenq. Ultimcrrnente, porem, ondo-
vo sem sorte. Mos tinho esperqnços:

- Nerrr no bicho.

- Um diq o coisq virq.
Quiz sober, depois, dos meus sucessos

no jôso. Disse-lhe que nõo os tinho, iá que
nuncq jogorcr em minhcr vidcr.

- Nem no bicho?
Deu umo cnsporodo pqrq o 1odo, ocon-

selhou-rrle que orriscosse, de vez em quon-
do, qlguns tostões, seguindo scmpre o que
indicovo os sonhos dcr noite. Ero coisc que
nõo dei:<<rvq ninguem pobre e - guem
sobe? 

- tolvez cr sorte estivesse me ron-
dcrndo otrás de umo oportunidocte.

- Experimente ,crmcrnhõ, seu João.
Fiz vogos proméssos, tõo vcsqs que

Roberto não se deu por sotisÍeito. Disse:
_- Por couscr dos duvidos, vou jogor

duzentos réis poro o senhor. Estou com o
polpite de que qmonhõ voi dor cobrcr.

Mos nõo opqreceu no dio seguinte. À
noite. Roso veiu me qviscrr que rneu ônrigo

ESTIEIIA

estovo estirodo ncr cclçodo, nq tuct trons-
.,,ersol de defronte, estircdo como um mor-
'to num nedoço de sombrq..

-- Tomou umcr be,bedeircr dcrqueics.
Estó oue nem se move.

Fui oté ló. Rcberto porecío unr bnle::do
- rluito esticodo, os pernos meio olrertrs,

os olhos {ochodos porcr o cóu correcrrdc de
estrÂ],^rs. C) soco oberto fôrcr jogodo porct

um l:do, e dêle soío cr pooe,lrrda rrsodc;,

como de um intestino rôto. Umcr b:b,cr es-
pêsso corrio pelo contc dcr bôco. e tcdo êle
êrcr um oro,,eior cicente, oÍlito, cheio de es-
t"emêcos. Chomei-o, sclcudi seus ombroq.
A nenos um murmurio in.compreensivel .

.Abrir.r depois os oIhos, mos os olhos enrtn
de vidro. Virou-se porcÍ um lqdo, mergu-
lhou novcrmente no sono gue eu sqbicr po-
vocdo de Íontcrsmos. Alguem crprendio
umo liçõo de piono, em quolguer ccrsq per-
i-) - mos era só o que hqvi<: nq ruq, tôo
desertcr óquelo horcr. Esvqsiei um pouco o
Éoco de linhoqem, tronsformei-o num tro-
vesseiro e ocomdei nôle o ccrbêÇo de Rc-
berto. A oreicÍ grudqro nos cobelos besun-
tcrdos, e ho.rio Íormigqs pcsseqndo pelo seu
rosto. Tongios, limpei o cus:pe grosso orle
se ocumuloro no conto dcr bôco. Cobri, de-
pois, seu rcsto com o lenço, e fui trcro coso.
Voltei-me no esquino não se vicl
sinol de Roberto, perdido n,q sombrq'

Monhã côdo, porem, ó ,o mesmo vcz
Ce sempre:

-- Popiliro vcri emboro. Voi embors o
popiliro.

Cheso à jonelq, e Roberto já está djun-
te de mim, um Sorriso misterioso:

- Bom dio, seu Joõo. Tenho bôos no-
tici,cs.

Cosoe, desccrnsq o sqco no chõo.

- O senhor se lembro dos duzentos
réis <lue eu prometi jogor porq c senhor?
Pois {Íz um jogo no dezenq dq cobro e clcer'
tqmos. O senhor gonhou trinto e qrtotro n:ii
réis.

Mete o mão no bolso, me estiro olgu-
mcrs nctos crmosscrdos, olguns niqueis:

- Ero porq trozer ontem. Mqs tive um
serviÇo no Cotete. Acho que o serthor qmq-
nhã deve qrriscqr noYomente. Cornecou
mr-rito }:em,.

Seu sorriso ó cr olegrio de <truem está
inundoCo de Íelicidode. Com o dinheiro no
mõo, creio que devo Ícrzer qlgunlcr coiso.
Feco o Roberto que entre, que vet:ho tomor
coíé comigo. Eie vcrcilo, quer dizer que
náo, mos eu otqlho:

- Entre, homem.
E ropido, tõo olegre quonlo êle, vou

qbrir o portq dcr ruq.
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ArHos rulcÃe

.A,thos Bu1cõ.o
T]M AUTÊNT'ICO PINTOB ABSTEACIONISTA

Embura não queÍram muitos acredi-
tar, esta história dcs "ism,os" nas artes
piásticas, é entre nós insuficientemente
compreendida. Entre os pintores a prova
rlisüo está no fato de muitos, dentre os
mais festejados, tomarem os ,,ismos,,

ocmo possibilidades parâ a realização de
Ltma obra de "cuck-tail", na qual fique
bem patente a capacidade para imitar

Deus e o Diabo tambem; sem que as
pesquisas dos "ismos" possam ser por
êles assimiladas como elementos de ex-
pressão plástica que carecem, sobretudo,
de sensibilidade própria a esta assimi-
)açá'c. Pela vaidade de atingir um pôsto
de eviclência futil no cenário da arte
modeLna, não são raros os que, sem pes-
quízar o interesse plástico deste ou da-
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quele "ismo", repousam socegadamente
sobre algumas reproduções de artistas
europeus, conjugand'o elementos colhi-
dos na obra alheia, mas que nem por
isto deixa de revelar um lamentavel
plágio.

Entre os que estimam a arte moder-
na, e traduzem esta estima atravez da
crítica escrita ou pelo apoio que dão aos

" pintores, prestigiando-os de todo o gei-
to, esta insuficiente compreensão dos
"ismos" como elementcs formadores de
uma expressão p1ástic,a nova, se revela
cristalina quando confundem valores, em
iguatdades de condições, simplesmente
por lhes parecerem filiados a tal ou tal
"ismo". fsto sem se darem em conta que
um pintor, filiado a um "ismo" por ltre
parecer uma expressão conveniente, não
consegue ir além da imitação, da repetr-
ção mecânica de uma expressão pIástica
característica,usando e abusando tão sim-
plesmente dos seus elementos superfi-
ciais. Portanto, sêm penetração nas con-
dições que identificam s "ismo" escolhi-

do como autêntica manifestação de es-
pírito e não simples conquista decora-
tiva para efeito provisório, sem nenhu-
ma convicção definitiva.

Em conferência ha pouco realizada,
sob o título "A arte é uma só", desdo-
brada em d.uas partes, na segunda ten-
tei demonstrar como os "ismos", no de-
senvolvimento da Arte no nosso século,
ccnstituem uma cadeia sólida, à qual se
submeterá uma expressão de Arte de-
finitiva que seia a fixaçáo da expressão
moral e intelectual da civilização que
estamos construindo, quiçá c,om grandes
Surrealismos.

Este rápido raeiocínio vem a propósi-
to da exposição de Athos Bulcão, que ti-
vemos ocasião de apreciar no magnífi-
co ambiente do Instituto Brasileiro de
Arquitetos. E' a Exposiqáo _ de obras de
um pintor jovem, mas já um valor po'
sitivo, inconfundivel, dentre os de sua
geração. Pairando no ambiente sublime
do "abstracionismo", onde a Arte pode
realizar-se em toda a sua pureza espi-
ritual e emotiva, Athos Bulcão atinge
ccm suas obras uma expressão de arte
aL,soluta, pela penetraçáo instintiva no
s:u conteúdo abstrato. Se não h,ouver
um desvio emotivo no futuro próximo
deste jovem pintor, a sua cbra, muito
em breve se cristalizará como a mais
nura realizaqão do "abstracionismo", en-
trc nós. sem artifícios intelectuais nem

E S.T'E Â A

preciosismos materiais da técnica apren-
dida em climas diferentes e transporta-
da maliciosamente .para o clima espiri-
tual plástico no qual por instinto natu-
ral vive Athos Bulcão o seu ideal de
Arte.

Na .cadeia de sucessão de "ismos" vi-
taminadores da Ârte neste meic século
que estamos cornlpletandro, ao "abstra-
cionismo", coube suceder o "surrealis-
mo", o "ismo" que teve início por volta
de 7921. Representação du sub-concien-
te. Poesia. Realismo do espírito livre.
Essencialmente psÍquico, lig,ou-se muito,
e naturalmente, às pesquizas "freudia-
nas" q.ue revolucionaram a filosofia mo-
derna e teve profundas repercuções na
Arte com,o na Ciência, nestes dois últi-

m,os decênios. Tal qual como o Impres-
sionismo ligara-se às pesquizas de Che-
vreul, na França do último terço do sé-
culo XIX. Isto ventilei em minha re-
cente e já referida conferência "A Arte
é uma só". Recordo-me que citei ainda
estas palavras de André Breton, sobre o

Surrealismo:

- "Automatismo psíquico puro, pelo
qual nos propomos exprimir, seja ver-
balmente, seja por escrito, seja de outra
maneira qualquer, o funcionamento real
Co pensamento. Ditado do pensamento,
na ausência de qualquer controle exer-
rido pela tazáo, Ionge de toda a preven-
cão estética, ou moral".

E concluí eu, apreciando o surrealis-
rno: situa o artista no ambiente do so-
nho, onde só pode valer o seu instinto
sem eontroles morais e sociais, enfim,
o artista indefeso, ou defendid,o apenas
pela fôrça de sua liberdade, diante dos
s:us instintos espirituais e materiais.

Justamente Eor suceder o Abstracio-
nismo ao Surrealismo, é que por mais
puro que seja a. abra do artista integra-
do no clima ahstracionista, revela sem-
pre traços do Surrealismo.

Deste modo constamos na Exposição
de Athos Bulcáo os trabalhos números
7 - 2 e 3, onde formas de expressãc abs-
tracionistas, não fogem a uma inspi-
raqáo surrealista atingindo mais forte-
mente uma exoressão surrealista que
abstracionista. São trabalhos, no entan-
to, de forte complexão plástica e nor-
mais na obra de um abstracionista por
instinto como o revela Athos Bulcão.
Drstaeamos os trabalhos números 1 -24 -
25 - 26, onde grandes formas coloridas
a,tingem função decorativa num emocio-



PEDRO BOLOTO
(a Carlos Dr.ummond de Andrade)

Quando o tanque
Em minha direcão
_Deslis ou pes a ddmente,
I)iz o soldado
Pedro Boloto,
Pensei que era
O fim do mundo.
Mas quando o monstro,
Já mais perto,
Com o meu tiro
fncendiou-se,
Aconteceu
Que foi o fim
Do inimigo
E não o meu.
Em todo o tempo
Do cruel embate
Eu enrolei
Cinco cigarros.

(Raseado na entrevista em que o sol-
dado Pedro Boloto contou ;;;; hr-
yiu, com mais três .o*prr,hà-i*r,
destruido quinze tanques ufà*àà*,

na frente de Stalingrado. )

Póde fumar-se
Ern plena luta
Mas não se póde
Errar o tiro.
(Quem erra o tiro
I{unca mais fuma!)
Eu enrolei
Cineo cigarros
NIas não fumei.
E' o que sucetle
Quando em combate
Se quer fumar.
Fedro Boloto
Então se cala
E depois sorri
Enrola e acende
E fuma um cigarro
Na calma incrivel
De Stalingrado.

ANDAMURILO MIR
nante abstracionismo. São choques emo_tivos que se nos oJmunicam'violenta_
mente uma elaboraçáo de vibraçõ., 

'q.r"
hipnotizam scm que nos possamos deterna exprreaÇao do porque dessa sedução
Qu-e_ se realiza pela surpreza visual-

Mas Athcs Éulcào têm tambàm para
nos. seduzir, acordes suavÍssimos onàe o
abstracionismo espirituat dominá *ni" o
.assunto real, e compõe com os elementos

deste, um mund,o de^extesia .ürri*à.'sao
as cênas colhidas ccm a sunlimáç-ãá es-piritual. por entre cs fastioáres-áás-par_
c.os de teatro. As imagens Ieves À iãriirr_
Coras de bailarinos e bailarinar- ," 

-*o-
rern eomo siihouetas sutís na composiçãoextranha, movimentaoa e seienâ-ão *"r_mo tempo, das formas geométrióÀs--Aospaineis dos cenários. são"as-ãb"r, ãri*._
.19.q .15. e 14, aquareladas corn uma-rã"S_
Diirclade notavel, e as de númercs 11 _ 12e 13 levemente coloridas com uma-trinu-

ra. que .enternece, e nas quais o artista
atinge à sua compleixáo ãrtístici'mais
intensa, o que aindà se confirm, ,*-tru_
balhos de números g e 10, executados ma_gistralmente a bico Ie pena e nanquim.
Esta série, na obra de um artista'abs_
tracionista não constitue mais umã agi
!?ç?y,uma pesquiza, mas sim uma au_tentrca realizaçã"o. Isto vem em favor doque já disse, que Athos Bulcão não éum pintor abstracionista por curiosida-
d.u oy por interesse de rioviAáae,-ãas
sim é um abstracionista p,or úíti"to.
I":^ i:l_" pode saÍr da 

. 
pesqüiza e atingira rearlzaçao sem receio de se ver aoúi_nado pela banalidade descritiva Aus--as_

::l^T!, que poderão dar-thes, perà' iôrçarntensiva de um abstracionismb instinÍi_
I?,_ ,*u expressão ptástica que se tra_
tuz, cem por cento, em formã de Arte.

euirino Campofiorito



SONETO
Auavorado acordo, em treva. O luar
Ei como o espectro do mzu sonho em mim;
E sem destino, e loueo, §ou o maÍ
Fatético, sonânabulo e sem fim.

Desço da noiüe envolto em sono; e cs bragos
Como ímans, atráio o firmamento
Enquanto os bruxos, velhos e dwassos
Assôviam de mim na voz do vento.

Sotr o mar, sou o mar ! meu coÍpo informe
Sem dimensão e sem razão, me leva
Para o Silêncio onde o silêncio tlorme

Enorm,e. E corno o mar tlentro da treva
Num constante arremêsso largo e aflito
Eu me espedaço em vão contra o infinito.

Auto - BiograÍia

Perdi o caminho de Sião,
nem sei em que terras devo chorar'
Teu corpo foi a muralha
onde encostei a cabeça fatigacla,
lamentantlo apenas a descrença da tua ressurreição'

Sou quasi o profeta sem discíPulos,

tlaí essa tristeza e esse desamparo.
Bern sei que o Messias iá veiu,
mas não percebi a lingua que falava. . .

Seria esperanto,
teria microfone,
ou estaria no corpo da mulher ?

Ninguem explicará porque
não creio na minha descrença.
Oh, Senhor !

Porque não te manifestas
ncs quartos das pensões'i

VINICIUS DE MORAIS

GERALDO MORETZSOHN
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(Fragnrenlos de um

.ã,mc cr minha épocc. Sinto pesm'sôbre
ela hEmendcrs responscrbilidades, que cr
lorndrn, porisso mesimo, q,indc mcris precio-
scr. .4. coníusõo é grande, mos dela soirá q
vida. .ã, ordem de que ercrmos escrcrvos me
Íoz lembror esses perfurnes çtue escondern
máus cheiros.

*t*

Ã orte sempre pertencerá de mcis à
époco. Porisso, o que pode hcver de deli-
bercd,o ncr cnie lhe deve resistir o mcis pos-
sível. Ãs rugos vêem depresso.

a**

Nõo porou de chover esles úlümos diqs.
.4. chuva, quorrdo discretcr, exerce um eÍei-
to libertcdor. ModifiEcr o ritmo dct existên-
cic exterior que pcrsstr, assim, parcr seu plo-
no verdqdeiro, que é o segundo. Ã chuvq
intenrsiÍicq o vidcr do espírito, dcr cnte, dos
sentidos. Nunco leio inelhor, olho mais es-
poniqnecÍnente porc um qucdro e percebo
o ç1uê êIe me tcrz de mais durovel, do que
guundo chove sucrvemente l& Íórc.

t

il*

A, chuvcr me IcÍz perder cr noção dcs
horoE, é minho melhor introduçõo à orte -como cr noite, minhc perigoscr e Íecunda ini-
migü. 

r
**

Mergulhei de mqis, outrrclcr, lonlo ncr
luz dourcdc dcs proicr como no ozul pro-
Íundo do mcr, os guois me Íerem, hoie.
Preclso d<r sombrq, leve e fresca, donde pe-
netro em rnirn a luminosa noturezcr: êsse
estqnho quadro quê me obrigo a pôr or.
dern em mim.

*
**

O homem que não procurq conhetrer-se
tr si mesmo não pode prelender conhecer os
outros. Todo qítico devia começcr por sê
criticar c si mesmo.

,*t*
O verdqdeiro conhecirnenlo su1úe um

percurso íntimo. Criticcr é enlenden é reÍc-
zer o ccrminho pertonido por outro. Todc
obrc é rcsultddo, tente o clíüco scber o gue

Roberto .4, lvim Corrêd.

o determinou. §er crítico é ter cr Íocrrldc.:le
de Ícrzer cerlqs perguntos e de responder c
elos. E', lcrmbem, nõo ler press<r de mqis
em responder cr lodqs elo§.

Ã críticcr ensincr aos criticos tr humil-
dade. Veriliquei-o, oinda hoie, ncr exposi-
çõo de pintwc e esculturq ccleüvq dos no-
vos - cr guem sou grato por torncrem ô
que foaem coisq fur{dcÍmemtqhnente viva.
Um dêles, Durval, (gue não Íigtrrc enüe os
crtucris expositores) me sugeriu cr idéia de es.
ícrever um ortigo sobre q poesia e a époccr.
Gostario de escrevê-lo mqs nõa conslgo,
hoie. Esse primeir-o hcrb lho de discriminq-
çõo necessário, sem wn esÍorço dirigido
ccntrc o ccrrcrter sintético inerenle do gene
ro cntigo. Ãlém disso, nõo obedecem .Ís re-
lcções enlre q poesio e c épocc à ordem
nenhumq. São os mois independentes, im-
previsiveis e diverscs que se posso concê-
ber. Póde-se dizer, q seu resgreito, muita
coisc. Ãté quasi o que se quer. E' à eesa
tentcção que se deve resistir. E, pcrcr isso,
deve corneÇqr-se por odrnitir, creio eu, €r
presênçcÍ, no homem, de qoiscs que escc-
pcrm cr seu deseio de clasrsificoçõo, náo se
deixccm reduzir o, fclrfnulcr olgumc, coi,scrs
que dão mtrrgem co imprevislo e, no Íun-
do, à vidc verdcrdeirq.

Enquonto converscrvwros, cricnças to-
covctrn picmo n,o cruditorium dc Ã. B. I.
Ãlgumas delos, Íelizrne,nie, tocqvcnn mql.
Deliciosqmenle mql e, p,cr conseguinle,
como convinhq. Resisticrm inconcientemen-
te qos conselhos proÍessorais,. Suryreendi<r.
se nelcs o insiinto de querer tocctr como
cricrnços que erom. Elcs é gue tinhcun rc-
zãc. .ã,s crianços nóo devem. toeccr como
qdultos, 

- nem Íalcr, nem se comportcr,
nem sentir. E nós devemos respeilar nelcrs
cÍ sucÍ condiçõo de cricrnçm, em vez de pro-
curcr mcrtá-lcr. Ern mqls de um qdulto há
umc cricurçcr moúcr gtre, todovic, tinha crlgo
a dizer e cr revelor. 

*
**

Umcr épocc pode ser gr<rnde, como cÍ
nosscÍ, pelc irnensq esperqnç<r gue qutori.
zü, Nóo se deve esqueced, rgolltud,or sêtr
origincdc o poesicr por um instinto de de.
Íesa. Ã. épocc, é o toleüvo, <r poesic é o
pessocrl. À. époccr é tircnia. O pcetc pode,



3(J

sem dúvidcr, enketer corn ela exceienles re-
loções. Ãssim mesntro sucede, muitas ve-
zes, sêrem essos mortqis. E isto, por solici-
tor o ópocct - nêle como em todcs nóg -o Ereqúlio, o Í<rc,l, ro Eedutivel. Poetc é
quem resiste. Nóc pode a época goetcu d,o
poeto, - esse homem que náo sente, nem
mesmo per§cr cotno tçclo o rnüÍldo. Tole.
rqm-no por prudencicr. Ã qlóriq não é pcu-
'cct cousc e, como sê sobe, o poetc conlere
gloricr à suq époccr. Estcr, sem grcrnde poe.
to, é condencd<r pcurc sempre. Tcrl a Íorça
e o presiigio dc poesic

***

Ã poesicr começa por ser, em nós, um
canio. Um ccrnto interior, não ouüdo por
tcdos, e em que reinom estrêlqs e: mulheres,
reivindiccrções e conguisios, ritsnos e Ícrm,ss.

À poasic é um mcrni{esto, um progrq-
mcÍ, um estllo de vidcr. Àlgo de intimcqÍren-
te vivido. E' o que escqpq à c-ousa públi:
cc, ncsce do mcrls profundo do nosso ser,
nõo se sabe como, nern guondo, no bonde,
nq rucr, de noite, qucndo estcrnos brigcndo
no teleÍone, pcgcrndo irnpostos ou n<rmo-

iiSFER,T

razrác. De repente, aquele mcrl estcr, provo.
codo por umc exigência intimcr, urncr des-
)-cbet{o gue' crinrdcr náo se moldou numo
irnagem ou naquilo qtre, tecr em nós o ccná-
ter de umcr reveloçõo. Que súbitc docili.
dcrde é cÍ nossct à essc ordem impe,rioso!
I'Iinguem mois existe, o terrpo gue deixcr de
corrêr, o cnrenidcr Bio Brcrr,co ou o coÍé "Ve:-
melhinho" se tornorn milcrgrosm.ente poçcs
de silêr:rcio. N&o sei mcris nadcr, nem quem
eu sou. Do fundo de um msr negro e pe-
sado, sobem coisqs clcrqs e leves, másicss,
imcrgens ' e "r{trros que eu ignorcvc exisü-
rem em mim, gue crté cgoro Íieqrcmr calq-
d.oç. E, de repente, cguekr ondc, gue, uo
mesmo tempc, me ceJü e me revelc tqni,a
coiscx, êsse crssqlto, êsse'impulso invenciv;.l,
no quol ouço cr voz de mortos, de gente gue
nu".jcc exisüu, pêrcorro bcslidores de iecrtrcs
que nunccÍ funcionqrom,, asslsto c espsciá-
culos qtre nõo Íorcrm dodos, veio télcs e es-
tcÍfu<rs gue aindar eslõo poro ser recrlizados
e rostos quê nem sei se iá Íorom sonhos.
Drcurras s.hokespecrrionos rosteiom em mirn,
c<rrrego um mundo em quê cdundo, e sem
o quol, tcdcrvicr, nôo pc.sso viven um mun-
do cle mentircr, e êsse mundo é o gtre hó dE
mqis verdadeiro. Vivo dêIe, so,u guiado e
susientqdo p:r êle n,este dédclo em cuics
Íios kcpeço, q'uol moscct em teiet de crflrhcr,
cégo; como gue sanâmbulo, cbeircndo to-
dos os dics e todcts cs noites, qbismos de
solid&o, de crmor e de morle.

LEITURA
DE CRíTICA E INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

50 C entavos
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( Especial ytura "Esfern" 1

Quero ajudar a construir o mnndo futuro
e colocar a minha petlra no lugar exato e na hora certa.
Quero conter a pressa de ajudar,
deter os pasos vãos e as mãos sôfregas,
ordenar minhas paixões de desajustada,
ser vigilante, compreenslva, ten.az

Deixar no grandioso edificio a minha pedra
com a mão segurà para que ela não vacile
e role nos espaços, tomhanclo corn um ruido soturno,
feita escombro, antes de ser coluna.

Quero rleixar segura a minha pedra.
Altos frisos a revestirão,
esculpidos por sábias mãos alheias.
Mas, pequena e anônima, direita e firme,
ela estará Iá dentro ajudando.
Quero ajudar a construir o mundo futuro:
o mundo sern facismo e sem miséria,
luminoso,rasgado, justo.
Quero permanecer alerta
e colocar a minha pedra no lugar exato e na hora certa.

MAURA DE SENA PEREIRA

:§í1,\



l

I

C^â,.MINHO
0 tLit jr:, entetltr:citlrt t:tlsít1.rrt:it tto titení»o ltotrt tr lti inteírt liÇtio du t:ida.

,l,toslrtttt.r o cttttrÍnlto tlrt nruntlo. lio cLlrn, tio quíeto e lãtt cheio tle es-

l)eronÇils. L'm t'arnÍttlrr.t rtrttltlo. sr nt l,abirÍtttos ttrtrrnettLorlos, s.ttt, en-pi-

tth.os itrtpietl.otcts c sertt rl.iferr:ttrns soclais. EslrrtLt tle totlos e u totlos
oferccülrr. Longrrs cuiit.Íttltrrrlns, lott(it,s encon.tros. cctnqu,islrr-c de Írnbalh.o,
rqcoittpensns rle utnt))'. F)nconÍ ro tlos hrtrnens lttdrts. no tnpstiLo senlido,
llo nlesnto r.Lestittr.t. () soce{jo tlLt Ttaisnllent ret'elt r:tt o attseio tlo un.io
enternecir.lo: r.ts bi.cltos roi.ttit tt rclt:Lt cln'lo, (ts ot:elltas bttsc«lrnil 'no

teflIe teni'o o nlirnenLo lleneroso e os príssrrr()s ett)oaÇo1'iltlt aonsLrui.ildo
ns .selt,§ ni.nh.os e etlloLlntlo tritndr.,s t'!Leío.q r.le ltlrntonilt ! Que linrlns ns

flôres tlos 1»'rrdos e rltte ntistetiosrs a,s uuts do i.ttt,io generoso !
llas tÍerant tis an,icts mtíos (tlte sep(ff(trttn us lrt,)nenx snrneirttttlo ls

rltscórditrs e incítnndo ir. rrtttltir;tio insir/iusrr. O lonç1o cqntÍnltrt cr'it'orr-se
de espi,tt.ltos e o cfi)npo al)erto ein aren(1 tle contl,tt.tte.. .

O anjo inocente e ettlernecido ensittr.rt:cr. ao rttertÍtto ltott, l primeír«.
l.ição du 'uitltt... Ensírt,ot-Lt, etlsitlat'(1 seiltpre 'nt,rLis. liot'c1tte o dia (lu pro-
nússã.o leritt clue chegar. . . Conf iat.:o ?1.a Ti.tót'ia rlos hontens jrrirlos e es-
flPraun, m jttstiça de Derts / .-

MARIA CLARA



PICADEIRO
Crrrto de Lígia Fagundes

-Ai, Jesús! Ái minha Nossa Senhora
do Carmo! Rodrigo! O,Rodrigol...

O menino aprcximcu-se cl:vagar. Fi-
cou olhando o pai que se retorcia cle
dôres.

Que é que o s3nhot. quer ?
O_ hcmem eÍgu€u a c:"b:ç?. Rodrigo

onf ão retrccedeu ccrn meclo daquelcs
clhr:s art e galados, azues, muito azúes, a
rodarem sem paradâ, com medo da-
quela bôca, buraco escuro e fundo don-
de saiam os gemidos roucos, entrecor-
tados de súplicas e frases que ficavam
interrompidas, sem sentido no ar. E se
ele estivesse lcuco ?

C menino encostcu-se na parede.
-- Pai, c senhor me chamõu ?
Os olhos ainda erraram sem sentid.o.

Depois se apertaram fortemente. E duas
lágrimas escorreram procuranclo cami-
nho cntre a barba ruiva. Só então Ro-
drigo achegou-se mais, tccou-Ihe na
mão fria e úmida. Não, não el.a loucura.
Era dôr, mesmo. Aqu=la ferida era que
nem u?n bicho, dando ferrcadas, cada vez
mais fortes. Teve pena d.o pai, e che-
gou a ter vontade de acariciá-lo; só von-
tade, porque nunca tivera coragem para
isso. Antes, porque êle era or{ulhcio eforte e punha todos longe, à -clistância.
Agora. . . bem, agora erÀ tarde demais
para tentar uma intimidade Írâior, como
que uma reconeiliação. Não saberia nun_
ca ter um gesto de ternura, ageitar-lhe
a cabeça no travesseiro, apertaf entre as
suas aquelas mãos tão brancas e tãc dé-
beis. A única coisa que podia fazer, era
ficar_por ali m,esmo,- dar--lhe a sensação
de não estar abandonado de todo.

- O senhor não quer tomar um pou_
co dágua ?

Para Rodrigo, a água resolvia uma por-
ção de coisas. "Está com fome ? Éebe
ym- pouco dágua, g.ue passa. Está doen_
te ? Está com dôr ? A§ua é bom. . .,'
. E desejou ardentemente que êle acei_
tasse, e depois se voltasse para o canto
e dormisse, dormir para náô sentir mais
nâda, para não gemer mais daquele gei-
to, que nem biõho, chamando'a Dãus,
c,hamando todos os santos, pedindo. . .

Quando há atguns atr.ás, - a mãe
ainda vivia - êie chegava embriagadc,
tudo então era diferente. Nessa é."poca
ainda trabalhava no circo e assim'que
terminava a função, surnia e só de ma-
nházinha voltava eantandc pela rua afó-
ra. A mãe náo diz,a nada, mas olhava
<ie tal geito que tcda a alegria ciele ia
cicsaparecendo. E ficava furióso, quebra_
va as lcuças, dava murros nas pàredes,
esc,cndia as navalhas. tcdas qaryue êle
blasfemava em silêncio, a mã: recebia
os palavrões, catava cs cac,os pelo chão,
s3mpre terminava querendo -cc,rtar 

os
pulscs, gritando que era um rniseravel,
um desgracado, xingando tambem os
s:ntos, rogando praga. Depois, dormia,
exâusto, um sôno serêno e bom que du-
rava até o dia seguinte.

-_ 
Agora que estava sofrend,o, ficara re-ligicso, crente, chama de novo os

frrtgsl um por- um, mâs para elogiá_los
humilde, e pedia, pedia.:.

Rodrigo {icou othando para aquele
corpo .ossudo, como que desmontaáo e
esquecido sobre as cobertas. Aquilc erao pai ? Aquilo ?

E reviu-o com a longa capa de seda
preta, forrada de brancã, e ã peito da
camisa brilhando eomo se fôssê de ce_
luloide, e a cartola, e as luvas... Ânun-
ciavam-no solenemente :

"E agota, meus senhores, o maior
mágico do mundo, o homem que per-
correu os maiores teatros de Londres,
Nova York, paris, aplaudido em todas
as côrtes, g eue vai thes apresentar nú-
meros inéditos, nunca yistos ! (aqui a
voz .misteriosa e profunda que vinlia de
dentro das cortiÀas - niirguem reco-
nhecia nela a voz do palhaço 

- fazia
uma pausa). Sózinho, ficava o bumbo
batendo, trêmulo de emoção e o povo
todo parava de mastigai e ficavá de
olhos pregados no picadeiro.

Num arranco, descerravam-se as cor_tinas enxovalhadas, iét exaustas detanto dar passagem, e ladeado por
duas moças de meias côr-de-rosa, c^om
pass,os firmes, sorridente, brilhantes os

( Especiul lrrrrr " lisl'r:yq" '.t
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olhos azues no meio das olheiras tam-
bem azues, obedientes ao risco diabóli-
co do crayon das sobrancelhas que in-
vadiam a fronte, com o desembaráço dos
que sempe vencem, êle entrava em cena.
As palmas eram intensas, mas êle se porl
tava como se não as ouvisse. Atiravã a
capa que subia eomo uma grande aza
preta e branca para eair nas mãos da
mcça fardada, aproximava-se da mesi-
nha vermelha e.. .

Come podia sair de dentro da car-
tola, um pombo branco, e um ramalhe-
te de.Ílores -.que êIe ia galantemente
oferecer à moça mais bonita das frizas

-e bolas coloridas, e ovos?... E como é
que a sornbrinha de lenços azues desa-
parecia da.cena para depois ser encon-
trada lá longe, eom um menino das ge-
rais ?

Ninguem compreendia coisa alguma.
E acompanhavam as mãos muito

ágeis e longas, cujos d,edos se moviam
ligeiros como aranhas brancas, tecendo
no ar to a uma teia leve donde brota-
vam e onde submergiam moedas, relo-
gios, b4las. . .

Ninguem comentava. Acreditavam sim-
plesmente porque viam. E quando to-
dos se entreolhavam num movimento
Ierdo de cabeças, depois de se certifica-
rem que o visinho ao lado tambem vira
aquilo mesmo, nesse instante o bumbo
crescia numa apoteose, aeendiam-se as
Iuzes todas - eram quatro lámpadas
que se enroscavam nos páus, sustentá-
culos do toldo - e êIe se afastava en-
tre palmas delirantes enquanto, como
uma bola vermelha e amarela, entrava
rolando o paihaço.

Dentre o público, Rodrigo era o úni-
co que sabia de tudo; depois de ajudar
ao pai se vestir, ia se juntar aos ami-
gos na última táboa da geral.

- E' um bicho mesmo, ein ?
Lourenço tinha sempre qualquer eoisa

para dizer:

- E', mas o meu tio serrava uma mu-
lher bem na barriga e depois ela saia
andando: Isso seu pai num f.aiz.. .

Rodrigo voltava-se para os outros:

- E' besta, mesmo ! Eu acho que êle
não ouviu o Miguelão dizer que meu
pai já representou até prs rei. ..

- Pro rei, Rodrigo ?

-- Pro rei !

Dizia e esperâva de punhos cerrados,
pronto para agredir o primeiro que con-

asrrn,r
testasse; ' mas ninguem contestava. É,
para o rei, o tio do Lourenço não podia
mesmo ter representado. E ficavaú um
momento silenciosos, pensando nisso en-
quanto quebravam as cascas dos amen-
doins.

Uma noite, na hora do intervalo, Lou-
renço puxou Rodrigo pelo braço. Esta-
va felicíssimo.

-Ah! pensa entáo que eu não vi?
Hoje vi tudo ! O seu pai tira as coisas
de dentro da manga ! Tira tudo de den-
tro da manga !

- Prova isso ? - foi a única p€r-
gunta que Rodrigo se iembrou de fazer.
Mas perguntou à-tôa porque nem espe-
rou pela resposta. Âtracados, rolaram na
poeira e só se separaram quando üeve
rnício o drama onde os dors funciona-
vam. O pai notou-lhe a bôca arroxeada.

- O que foi isso ?

Rodrigo hesitou. Não sentia vontade
de confessar, àquele egoista, que briga-
ra para defendê-Io.

Mas logo teve um risinho cruel ao
pensar que a decepção seria bem maior
do que a vaidade.

- Enfezei com o Lourenço. Desco-
briu que o senhor tira tudo da manga.

Ele ficou sério. Os grandes olhos azu.^s
fixaram-se longamente nos do menino.
Nesse instante, Rodrigo chegou a achá-lo
quasi um velho. Âs sobrancelhas, sem
e risco audacioso do lapis, acompanha-
vam os olhos. E os olhos eram cansados
e não tinham o brilho que - agora
Rodrigo percebia vinha exelusiva-
mente do holofote. Pela primeira vez,
abriu-se.

- Rodrigo, eu náo queria dizer mas...
mas todas as vezes que eu entro em
cena, todas as vezes, entro apavorado,
tenho um medo louco, mal posso com
as máos que tremem, tremem como se
nunca tivessem feito aquilo antes... Eu
olho para aquelas caras todas, paradas
em mim. E em todas só vejo inimigos,
prontos para me vaiarem, esperando an-
ciosos que a bola escape dos meus de-
dos e caia, esperando que na cartola
eu não encontre mesmo nada, e que
o guarda:chüva não esteja com o
menino lá adiante... E eu então reajo,
domino as máos, e enfrento os inimigos,
e luüo, e aos poucos todas aquelas caras
más váo submergindo. na sombra... Não
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fica ninguem €m redor ! Eu sóeinho, so-
zinho ! Tudo então, Rodrigo, tudo fica
táo born, táo caimo... Eú sózintro...
tudo fica tão fácit !

Calou-se. E depois eontinuou:

-Rodrigo, ürIl m,enino viu, um me-
nino descobriu como é. ..
tto filho os olhos aflitcs. 

- Isso é muito
importante, é importante, sim... Eu sei
em que pedaço foi. eu bem senti que
alguem estava percebendo... Eu iui
lerdo, sabe ?

Me lembro agora do que aconteceu
ccm o Rosito: ele andava naquela eor_
da bamba de um Iado pra oulro, como
se lá embaixo houvesse uma rêde, para
apará-lo. Fazia tanta coisa ! Mas foi ti
cando veiho, foÍ ficando'com medo...
Uma tgd.e, não quiz ir. O povo, espe_
rando. Foi quando alguem dêu uma 

-ri_
sada, e os outios todos acompanha_
ram. .. Rcsito então avançou para
mostrar que ainda podia, que pôdia,
sim. Foi, mas foi.de cábeça baixa, e viu
que 1á embaixo não traviâ mesmo rêde,
não havia nada. . . Viu as earas todas
e_sperando... Como passarinho na bôca
da cobra.

Ergueu-se abruptamente. De novo a
cabeça ficou altiva. Falou como se esti-
vesse diante do público:

-Eles não podem tomar conta da
gente, eles não podem ! Se isso aconte_
cer, estará tudo perdido. EIes não o,odem
tomar conta, eu não deixo ! pordue seissoacontecer,éofim.

E uma noite isso aeonteceu.-- Rodrigo, você está aí ?

- Estou, pai.

- 
E ficou a espera de que êle ordenasse

atgumâ coisa. Mas não havia mais nada
a. ordenar. Houve um silêncio. E o silên_
cio foi se prolongando. Rodrigo espiou.
O pai estava dormindo, os oúos áruesestavam cerrados, a bôca entreaberta
não gernia mais.

Deiüou-se. A noite seria tão boa ! Es-tava tudo em pâ2, o bicho ad.ormecera
tambem, o bicho deixara de dar as fer-
roadas. Decerto o pai tirara da cartola
-a,cartola- empoeirãda e esquecida num
canto - decerto tirara dá cartola o
sono. Saíram de lá tantas coisas !

. E Rodrigo sorriu. Coelhos, flor,es, pom_
bos... 

r I Í-

Os olhos do menino eerrarâm-se de-
vagar.

r)il

Verõo !
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( Especial para ESFERA )

A Arte no sentido ,obsolutqinente hu-
mqno tem q suq inspiroçõo, o suq rozoo de
vida presenie, no proprio vido presente do
humcrnidode. Ã Arte perpetúa o seu pss-
sodo e vive com a humonldcde o seu pre
sente. O seu Írrturo nõo the interesso. Será
por forçc do destino, umq consequôncio ió-
gico do presente, como êsse c Íoi cic pos-
sodo.

Considerondo assim, como ó qbsurcio q
denominação de "qrie Íuturistcr" que dão
comumente os pobres de espírito à obro de
orte cujo conterido morol está olem dqs
suos mesquinhos possibilÍdode: psicoióqi-
cos e intelectuqis.. .

Ã Arte, quo'ndo qge soci,rlmente, é ob-
sclutomente presente. Ncrturolmente qtte o
seu gronde espetóculo de verdode, elcr só
o desvendoró às civiliscções Íuturos, mos,
repito, sem ter perdido em nodo ..rmcr crtivi-
dode presente no seu tempo.

Verdodeiromente sempre inciinqdos q
olh,cr muito porc troz e bqstcnte pqro o
Írente, rorqmente hos'interessqmos pelo
ierrenc em eu.e pisomos. Nos sotlsÍllz ver o
Iomo que pqssou e procurqmos evitor q
que supomos mois crdiqnte sem nos dor-
mos contcr muitcrs vezes d.q lcmo em que
nos encontrqmos. Quero deduzir doí que

A ARTE E SUA IRRADTAçAC SOCIAL
Quirino CampoÍiorito

- Orlando Teruz

Íocilmenie olhomos em torno e roromenle
olhomos pora nós mesmos,

A Arte. eu, oudqcioscrmente, podericr
de'íiní-lo qssim: 

- é o humonidode olhcn-
do-se o si próprio, ou oind<r, é o espelho
onde o humonidode se miro.

Mos cr denominoção de "qrte Íuturistq"
existe, inÍelizmente.

Um itqiiono de muito tqlento quiz um
dio divertir-se e vqiendc-se do tcrlento que
ninguem póde neqor, lonçou no cortoz dq
vidq um número comico "qrte futuristo".

Doí por dionte q qrte estrcnhcr ciesse
homem e doqueles que se Íizeron: persono-
gens secundorios do seu número comico,
possou o oferecer, com c orte presente
(crquelo que vive o nosso momento) conlu-
sõo nrq opiniôo e "dichótes" dos que pqs-
som cr vido em brcrnccr nuvem; doqueles
poro os quois o vid,o Íoi sempre um Íqvo
de mel, dogueles enÍim que, impossibilito-
dos de peroepção psicolóqiccÍ, fontosiom cr

vido com óculos côr de roso quondo olhcxm
o tempestode que os envoive.

Assim considercndo, nõo posso deixor
de esclorecer bem o que signiÍico o que
qcqbo de dizer. Que o Arte no momento
que pqssqmos estó qgindo de moneiro itn-
pressiononte no Íooqlisoçõo do nosso de-Portinari



llSttER:t

senvoivimento sociql, envohrendo no seu
signiÍicodo psicolóoico o dromq que roros
de nós conseguimos ver. Porém, pqrct um,cl
civilisoqoo fr-rturq elcr será um texto cheio de
detolhes morovilhosos e será no exernplo
desio documentoçõo que o sociedqde vin-
dourcr encontrorá opoio porcr sentir-se à vort-
tode nos suos ccnquistos. Nqtur,clmente
que s nós mesmr:s nõo será Íácil perceber
este grqnde trqbqlho, umo vez que somcs'
todos personcgens do dromo que se está
representondo. Poucos, pcuquíssimos serão
oqueles que poderõo tronspôr-se à situoçõo
de espectodcr sem perder q su.o ocão de
otor. Entre estes estõo os cntistqs cuja sen-
sibilidqde psicolóoico pcrece ojudodo por
umq centelho divino, ou melhor, por umo
intuiçõo sutil. Qucndo me reÍiro à expres-
sôo "srtistq" me interesso preio seu sen-
tido mcris puro, umo vez que eLr crndo por
qí muito moll:orotodcx.

Por isso cr folso denominoçõo de "futrr
rismo", q tudc oquilo que nõo entendemos
bem. No entonto, muito disio que ingônuc'
ou moldosqmente chormqm "Íuturismo", ó
"presentismo" puríssimo.

Os moles o1í vivos nqs suos expressões
msÍs íntimqs, os remendos dcr sociedode es-
tão olí bem clqros, remendos ncssos. It{os
nós preJerimos vê-los só nqs roupqs dos ou-
tros. Do {r-rturo, por exemplo. E se nõo ncs
esÍcrcqrmos por revlstor os nossqs roupas,
rrõo the veremos os remendos. Deste modo
quondo o obrcr de qrte moderno nos qpre-
sentcr os remendóes do sociedcrde otuoi. es-
tomos sempre prontos o renesá-lo, porque
de verdqde elcr nos mostro um espetáculo
que não conhecemos em conjunto porque
dê1e somos os próprios personogens.

Nõo pensem que tenho ,olgum interesse
em defender crcluí o vqlor dq qrte nossq, q
irte presente, s qrte moderno. Àpen,os nõo
Jevo Íugir q qlguns exemplos que possom
robusiecer os minhos consideroções sôbre o
"Arte e q suq irrociioÇõo sociol".

Sobemos o que nos diz cr pocotíssima
orte do século XIX. Sóculo qbsoiutomente
burguês, burguescx deverio ser suo Arte.

Espelho mqrqvilhoso gus guordo o
imogern dcrquelo sociedcrde que nêle se mi-
rou umo vez. Sociedode pqcoto, vqidoscr,
rom,ônticq, o,orte do seu tempo Íoi bem moI-
dodcr à sucr semelhonço. Esto Àrte qinda
nos encontq, porque sonhomos com qguilo
que possou, e nos embqlo o espe'ronço vã
de que os tempos se repetem.

Portonto, vivendo como vivemos umq
époco de reconstrução, c qrte moderno ó Ió-
gicomente reconstrutivq. Tendo sofrido o
sociedqde os mlqis proÍundos golpes, e me-
recendo como está umq renovqção rodicol,

o-Íim-de que sejcÍm sonqdos os mcrles q que
o }evqrqm o decodôncio pelo egoismo e crs

voidodes estéreis e deformqdoros do espíri-
to, q Arte como seu espeiho cristolino Íixcr-
the o drcrmcr que se ciesenvolve.

Ninguem me contrqrioró si ouso consi-
deror o Ãrte o Íiltro psicológico qtrovós do
qucrl posscr distilodo prstro is histório, sem os
impuresos qr.re perturbqm o verdqde, cr evo-
Iuçõo do humonidode, nos seus momentos
de boncrnça como nos seus instqntes de tor-
mentcr.

Interessqndo-mq pelo Arte e suo irrc-
dioção sociol, eu me extenderio longcrmen-
te qindo ctó otinqí-lcÍ como um dos mois
eÍicientes elementos de educoção sexuol .

Poderio segtiir odionte e otingir o Ãrte
como estimulonte intelectuol dlcs crionçqs e
oprimcromento morcrl dos jovens. Mqs não
cqberiq tudo isto neste lembnete do qssunto.
Ficorá poro outro oportunidcrde um desen-
volvimento mqis opurodo do têmc, com todo
o mosoico multicôr dos elementos que em
Íqvor dcr sociedode oÍerece q qrie pqrq eq-

tisÍoção de suqs crmbições espirituois e mq-
teriois.

Noemia



O Kógado e T T I t - Pois o seu finado ,pai era umo u ruDu x?üfi"d3.,1;Í";, 
"Y*:,"i,,i:: ;:;

(Especiolpcro ESFERA) M ELO LI MA 
-Seidisso,sei,disso. Essefato

Leq teo, trso; - perdáo ! o rerreno firme ou rj'^1"Jt"l?:it. ""É?" "t'f*"lt J:';Si eu desta escâPar, a agua. ,nhas muitos lindas e parecedíssimas
Nunca mais bodas no céu. 

- 
Mas 

- 
insiotiu o Urubú com com o pai.

.Não r_he sendo permirido entraÍ,. :",::'.:r::':1Ê,:1'"".?iix*,* :: r i:: 3:xl 'T;n"1'j:1".";,"_
c-éu, o Urubú aquieceu em levar o tanta fome. Quando levantei vôo cido de que vomitam ao avistar umKágado ao banqu,ete, cc,:tailto que do Ceará você bem sabe que não ho*em..,
th-e trouxesse em pagamento um ca- havia nada para se comer. A sêca -- Ou um Kágado, não se esqueça!pão recheado e um ,pedaço bem gor. estava bÍabísoima, era um castigo. * Ou um «&.aá... Criancinhasdo de cabrito. Nem queira saber como alnda se sensiveis, tornpuão" Urubú !

:_ Não se esqueça de me trazer o pode viver naquela terra. 
- 

E brancao...
cabritin.ho ! 

- 
necomendou ao co. _---: Peço-lhes desculpas,. compad:e 

- 
E brancas como um anjo !

locar o passageiro à entrada do céu, Urubú, mas é mentira, você,não nega 
- 

Agora acertou. 
- 

Brancas cc,mocf,de se reabza:'ia.o banquete ole- mesmo que é cearense, DiZem que anio.
recido aos animais da terra, €om ex- os cearenses, muito antes de come- bepois de uma dessas pausas de-
ceção _do Urubú, que era a mais des- Çar o inverno, já principiam a chorar -o.aàus, que marcam o Íinal de todapresada de todas as av'es e a mais como se a sêca estivesse declarada. discussáo 

-que 
não .g.adou e nas

íedorenta. - Sou louco por um ca- Se chega realmente a sêca, aumen- quais os queotionadoies desabafam
briti,nho aesado_ no espeto ! tam o berreiro: s13 vem o inverno, d; mentalmente as deslomposturas que
. - 

N-egocio é negocio, 
- 

respon, zem então que choravam de conten- não teriam.-.g.*-à" expressar, odeu o Kágado hipocritamente 
- 

mas tamento. Têm experiencia, são crea- Uru ú irt..r"e"i i- -'
não.sei se existe espeto no céu. Qq1- turas precavidas e espertas. Não me 

- 
Poderia io.naa"**e ao men,ostudo, você terá o seu cabritinho as- d,esminta ! E' a puia verdade. Se as eovidades do céu ?

sado, um capáo e talvez g1315 algu- desaperecer a sêca, de gue irão or- 
- 

pois não. Estou meio tonto,ma coisa... Eu sou um Kágado agra- gulhar-se os cear,enses ? Essa his- mas, pois não. Eu 6ou a criaturadtcjdo, garanto4he que a mi,nha mo- toria de que -não existe nada para -uis u!.ude.ú" d".t.-.u.rdo.chila voltará cheia. Âté logo I se comer ino A*arâ, é puro lexagero. 
- Viu o Crucifi,cado ?

- 
Bom apetite e boa memoria I Vi muitas crianças mortas à Üeira 

- 
Vi.

- 
gritou-lh,: a ave, movimenrando das estradas. . . 

- eue tal ?as aaas negras em direção à terra * Oh, comrpadre Kágado, que h.or- _ E; um homem silencioso e nãoque não podia eer vista de semelhan- ror ! Você me considera as;im tão sonversa corn os Kágados.te aitura. eem alma ? Então, eu, um Urubú-rei _ Sitrencioso ou àtrcado ?Mas o Kágado se Íartou no ban- de cabeça vermelha e ".u."rr" ,indà 
- 

Olhe lá I Voce é qr"* comecjaquete que durou sete dias e sete noi- por cima, iria coner crianças !... e depois náo se queixe.
tes seguidas : bebeu demais, arrotou Ássim é demais. ! Ande, passe logo --' Fiz_lhe ü"";; u.u ,p..g.,nru,
grandeaas e e§queceu o agigo. De p_ara cá um pedacin.ho desie cabriio. Você promete.i .ã.t*--" as novi,rregresso, ac' ser interrogado ansioea' Não ague,nto mais o seu pêso. Você dades que viu. Na" i"r ? Continu,e,mente pelo urubú. a,irmou-lhe que veio mais pesado do céu, t:m a pan- por favor.a mochila se encontrava cheia, em- ça bem cheia e é por isso que me 

- 
Goetei mais de s. pedro, o por-bora a escondesse com esperteÀa de- dá semelhante .oo."lho, teiro dó céu, ;poi5 ordenou que .nóstraz das costas. _ E' a rnochila que está pesada, comêssemos à von.tade.

-^;^T::^"§ 
o capáo, o p,edaço de pois, comi muito pouco. Alem disso, 

- 
Muitã Êern-, .orjp"d.e Kágado,cabrito assado no espeto'e mais uma já vomitei umas duas veaes neste gôsto não se discute. 'Um 

ante-pas-coisinha Íuito gosto§a.para o com- vôo, sado meu, 1á de J,erusalem, chegou apadre. Eu sou um Kágado agrade, - 
Se chegou a eose estado, tenha ver o Crucificado e transmitiu_,noscido. cuidado para,não me sujar as penas I o acontecimento com muita devoçáo

. - 
Então, faça-me o Íàvor de co- - 

Essa é muito il" I -F;;;;: e respeito. Nunca ouvi falar de S.Iocar a mochila ,io meu_ pescoÇc. me,nte, é im,pagavel. Âoryle Íoi q"e p"a.o; à.ho q".-ra. l.f.eu o mar,Quero ir saboreando o cabritinho. você aprendàu hipienê I p"i" 
" ."u ti.io rla cruz, maô se lhe permitiu

Quando avistarmos a terra, "perfume" já -me impestou e sinto com,er assiÍn à vontade, deve ser umcompadre... Tenha,paciencia. Aso- cpceiras em toda parte do corpo. Es. h;;;-"ú;;; ô;t"Ja de serlhera não, que,estou tremendo de.medo tas p€nas imundas escbndrem mucuíns apresentad.o,e me -Íalja coragem para por I ca- como Jormigas n,um íormigueiro. _ Um santo !
beça de ,fora. §into,me tonto, te,nho - 

Deixe-se {e ironias ú.u o rn.u 
- 

Deve ser isso mesmo. Somen-a alma na mão. lado e fique sabet,ão que mucuim é te um santo nos mandaria comer
- Âo avistar a terra, ainda pequena )rm..parazita que não se vê assim com assim à vontade. Na terra não háde tão distante. o Urubú sentiu_se facilidade. Você mora na lama, onde noticia rJe um geeto semelhante. Nemfaminto e implorou com a voz oyt,i6s tambem existe mucuím e.não me po- o Govêrno faria ta,l coisa,triste, d,e quem se eocontra a morrer de falar de higiene. -Não sou ,e"l- - _1" õ;;]";;;-." ôà.no, compa-de 'fome : mente uma ave de plrrmagem ài"à 6." u.rr6,i. Dilem qug existe um

- 
Um úquinho só. compadre ! como a da garç_a, mas os meus quan- p6vo nu,meroso que come, bebe eVôo com o meu papo em petição de do naacem üo i.un.ã. *-.-ãre"iâ. vive à vcntade. Não mrs dsixaÍammiseria, e,.vomitam de noio ao avistai um conhe;ê-I., ;;'""iq;; domins gran.

..- Você é cearenJe, 'não precisa Kágado.da_sua marc6 ou um hom,em de parte da terra.alimentar-se como os outros cristáos. qrJqu.r. 
...." 

-- 
-.. 

_ fnteressantg, com,padrq Kágado,Desça mais un6 metros. Não tol,:ro 
- 

Não se ofenda, compadre Uru, muito inúeressante. Você é de fatoo vôo, sou uma criatuÍa que aprecia bú-rei, não se olenda. 'É;;;; 
um ent3 lido e corrido.o terreno firme' brincando'.. Meu pai sempre 

'me 
ora... Noticias assim não

- Ou a lama,.. 
- 

chacoteou o afirmava que um dia eu ainda me saêm em livros que ell possa ler,Urubú. aírepencl,eria dessas briÀdei.as. - - 
compadre I _

MELO LIMA mem e sáo brancos como algodão.
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_- Os poliglotas...
- 

Meu Deu§ ! - 
exclamou, su- cute, como você mesrno üre disse hí

- 
Ingrato. _= Não passo de um Urubú cea- para o Ceará. E' isso : gratidão

- Ora, compadre, . . rense, eternamente esÍomeado € quei, aqui é o que não falta. Ámamos a

-- Não escuto e aguente.se que xoso. . . terra, compadre !

vou desc,er bem depressa. Poio bem. Voltando ao assun- -.Bonitas 
pa{avras ! §e vocês

- Majs grudado do que eu, so- to das crianças. . . não Íosoem assi'm tão sentimentais,

rrente os mucuÍns. 
- 

Náo me repita essa blasfemia, 
verificariam que existam varias solu'

- 
Então, lá vou eu ! - 

grasnou. alto, as p.nug.rr. ,.*- EXtt"á:"ntro 
do proprio Estado do

E o Urubú desceu não sei quan- piadas' 
- 

Isso é um pecadc mortal n v? - r
tas centena. de metros num vôo qua- :- Qu,ero the dar apenas uma ori- p.Ã#'"#: i:,j:;:::t "d:.t""t::sÍ vertical, as a4as meio cncolhidas, njão sensata de viajante que observa. nos re6ta o auxilio de Deus. Reza_ô p,escoço estirado como se íosse um Você bem sabe que náo sou r-€are,n- mos e íal,emos procissões. O mila_ca' o de vassoura' os olhos miudos se e, portanto, Íalarei com impar, gxe virá, se Deus guizer.a Íechar-se de quando em quando. cialidade sobre a sêca. Quando pe-
O vento deslocava.se Íortemente e quenino, li o "Iraoema" àe José de - 

Lá vai uma solução, co'mpadre
aumentava o medo, a tonteira e o Âlencar e certifiquei-me de-que o Urubú: porque vocês não mandam
empalinam,e,nfo do Kágado, que es- Ceará era u^ pu.áiro. Éoii p"r"-, buscar camelos e bufalos ?

condera a cabecin'ha cha a ent:e o vi que náo é tal. 
- Creio que já tentaram isso, há

casco. Depois, o Urubú abriu total- * Estou cançado e com Íome - ano6.

- 
E de onde saem ? de onde vênr? mente as azas, Íea um movimento interrompeu o outro. 

- euero uma
- 

N_ãg lhe posso ãfirmar pc,rque com o pescoc.o e planou novame,nte, coxinha 
'do 

capáo rrecheado !na verdade não sei mesmo outÍa sereno e firm,e. O Kágado poz a 
- 

primeiro, escute-me e não me
l]y"ul A 

,nossl 
lingua { muito po- cabeça de Íora, arriecou um 

'olira. 
fale assim dessa maneira. Garanto.Dre, rao cabe ainda as noticias ver- para baixo, soltou um Iorte arroto e the q,re 

"aÀ 
ta."."i "i aôsuntô dasdadeiras, mâ6, os poliglotas... sentiu que a comida the chegava à crianças Ínortas, n€rn no romance de

- 
Explique-se. boca. José àe Âie,rrcai. Gosto não se dis.
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_- Explique,se I jando as azas negras e luzidias do pouco. Isso ê uma das verdades uni-

- os que sabem muiras _1,:l::: Ht*,;;"Y:T.J,"#;:".X;;'; J""Ti""3"?u3i",t;l"TH.:""".ffi:ipodem ainda transmitir-no.s alstrma-s :'lT.: ::. "" llt. prvvvL@rç tórrrdrrrrd §qrvu u§ rrrv§uru§ prd

ncticias, 
nos algumas indigestão. Sintome arrarado, com- compadre...

E o Urubú, inteiramente embcve- 
padre'-5in1o-*e inteiramente arrazod' 

- -* Obrigado; isso lisonjeia.me.
cido com a noticia .,,;;;";á;;;;. - 

Não {az mal, náo. 
- 

replicou Nunca em minha vida algu,em me
que ouvia pela piimei.à ,*, ã;;;; a ave, 

- 
Foi de tanto comer. Pois 

-chamou de Íilosoío, é a primeira vea.
se voejar .o*o r" estivesse ;;, ;- eu. e6tou arrazado de fom,e, o que é Não passo de um Urubú, todos me
nho. Mas o Kágado estava inquieto mil vezes pior. consideram Urubú.e nada mais.
pelo {ato de não haver tralido o - 

Desculpe-me a franqueza 
- 

rs- - Pois é uma injustiça. Um filo-
que prometera e mesmo porque se trucou o êágado, já meio aliviado 63 sofo tão pratico, cujo papo dirije sua
§entia €fltontecidq pglq mal cheiro salivação abuodan,te e da agonia nas propria inteligencia...
do cornpa,n,heiro, ,pela altura e por tripas. -1. Você é o tipo da ave 

- sim, mas quando o pa,po seum começo de indigestão. vulgar. §ó sabe falar em comer, co, encontra valio como neste mome,nto,

- Desça 
- 

implorou 
- 

desqa mo se não existissem ccisas mais e é r,.erdade.
mais depressa t Quando estivernràs belas no mundo.
maj§ proximos da ierra, eu lhe darei - Como poderei falar em or,.u .r,[urf'd::ti:f"'; i,::rJ]'t.:T:
o capão rech,eado, c pedaço de cabrrto, coiea se vivo eternamente com fome você disse ainda há pouco. se oassado no espeto e a coisínha Ê9s' e ninguem se interessa em alimentar- compadre Urubú náo gosta de crian-to§a que th-e- trouxe só' por amirade; me Você acha ,então que eu devo ças mortas, .vá 1á. Acho uma gran.
Eu sou um Kágado agradecido, nunca {a1ar de coisas futeis quando sinto àe tolice, sobretuáo p"r" quem sofreesqueço as minhas pfôÍnessas. Es- uma Íome cronica ? Se um Urubú de Ío*. .iãni.ã, -u. ln fa. §ou decrevo sempre no final das cartas aos qualquer se sente faminto, é clar.o uma terra bastante rica, iá lh; ;fír-
amigos tJue me pr'je§taram algum {a- que só poderá pensar na comida, to- mei. Â extensão de meu Estado Na-
vor : "Cativo à sua bondade; se, áo o seu sonhõ se resumirá na con- tal gue, 

"ot" S"rn,- á ãioaa um dossempre seu; eternamente grato:. dis- quista da comida. Estando satisfeito, menores do Brasii, ,rà1" t.., .r"coponha do amigo certo e obrigad.o: o ãu poderia divagar como o co-pu- mais que toda a superficie da França.criado amigo..," e assim por dian- dre Kágado, mas o que.impcrta "" E'u-u g*.á-f-t",'"r,uberante e temte. Fico realmentê agrad,s,cido I iome é a fome mesma; a poesia íica 6" 1u6o. Nunca pud".".os s"cas,

- 
Deixe'me âo Ítrenos apalpar a para depois. O estomago vazio do- nem demasiadas chüvas como acon-

rnochila ! 
- 

gemeu o Urubú, indi- mina e dirigê a propria inteligencia. tece noutros lugares, mas possuimos
{ere_1te a9 gênio seropre reconhe;ido Porta,nto o primeiro problema a ser inteligencia e cultura de sobra para
do Kágado. resolvido é o do €6tomago. aconselhar nossos irmãos cearenses.

_ 
.- Está louco ! 

- 
gritou, suando 

- 
Você falou regularmente, co.m- Pergunto €u : porque vocâs se dei-

Írio. 
- Nem posso abrir um olho ! padre. Meus parabens. xam morrer assim por amor à uma

- 
Faça uma íorcinha para e6te 

- Cheio que isso é a pobre dia- terra tão ingrata ?

se'.r Urübú velho.,. letica de um íaminto ignorante, nada - Porque sentimss a te[a.
- Não posso. Não posso. Fran- mais, 

- 
Â resposta é sutil, compadre,

camente, { impossivel. Sinto-me im- 
- 

Modestia. Redobro-lhe os meus mas ,não me convence.

:_:::b,],_,r9^" Í:-:r1l1.l..,iovimento, puruU.Ài. 
-- 

Todavia, d.r.úp"--" u _ pois é justamiente por isso. ^4
:1:i._: _11^1r? : :: :* vrsceras, 'franqueza : sou mais 5implista e pra. rerra é nossa; nós a conquistamosque nao param oe 6e torcer ê roncâr. 6i"o. Nascido oum Estado riquiss(- com o nosso proprio suor. Civiliaa-

- Ftá certo... ingrato ! mo e culto, considero-me naturaimen- mos a Amazonia e voltamos para o

- 
Não diga isso I te mais pratico, C"u.á; hb".tumo. À Á.r" 

" ,oita*.s
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- Lá vai outra, que não é minha: retrucou o Urubú, virando o pescoço

.aslrc.{t.l

palavra. Os homens não a podiarl
esquecer, ,está Claro,

- §em duvida você sabe explicá-
1a com muita experiencia, . . Tem
um dicionario de imundicie nestas
azas .

e os açudes ?
_- Isso está nas máos de gente

pcderosa.
* Emigração total para a

zonia. . -

e espiando o 'passageiro montado. na
sua corcun'da. 

- Náo sou igual a
eles. Eu, pelo menos, vôo. Quan-

Ama- do a fome me aprerta, serei capaz de
Picar os olhos de todas as crianças

- Quem fica no Ceará ? ' mortas à beira das eotradas. E' um 
- 

Repita o que diose ! Ânde,

- 
Náo é preciso. prâto táo excelente, tenro s limpo p"pi1a r

; Mas somos um Esrado.com "."- lJirll.j""ll.:.'T':'i::il,.0;"H: o urubú estava realm€nre zansa.
nomia organizada e o quinto.expor. 

"ã."ã"?-^".tas nas sêcas, as crian_ do e o Kágado viu quanto Íora lon-
tador do Brasil. Só nos faltam ae iàr-'."",1r".,,, sendo a força mais ge o seu espírito crítico. Descul-
chuvas, porque o resto nós Iaremos. i.a..ãr."a"",e mundo e como nos 

pou-se :

- 
Conversa mole, compadre Uru- puriÍicam. E' verdade que Íico co- 1- Calma, compadre Urubú-rei,

bú. Isso é conversa mole. Mas, va- os olhos merejados quundo me vejc calma. Ponha isso na culpa da mi'
mos agora à minha soluçáo que, mo- coagido a picar os olhos das crian- nha indigestáo. Minhas tripas não
destia à parte, é a mais inteligenúe... cinhas morias às margens das estra- sabem mais como se torcer, viraram

- Eetou ouvindo, ,embora- tenha d35, mas o com,padre com,pneende cobras de dua5 cab,eças,
o papo vazio e as titelas enfraque- que tenho a miniha Íome, a {ome de O Urubít silenciou, voando coni
cidas. O compadre continua pesado, Àinha mul,her e a fome de meus {i- mais rapidez. Ao chegar perto úã
crcio que ainda náo se livrou do sa, 11.,1rr1.ros para alimentar... Con.tudo, terra e calcu,lando que não se ma-
rapatel que andou comendo 1á no jamais íária isso com um da minha chucaria na queda, o I(áqacio rocou

1uE'u".dud., mas vaaos à soluçáo: "tolttir;u:,.'"ill"l'.o*ruaoe urubú fl:-]:,'""";,r:ffiT"rj"'Xou: f"J::;"'porque os cearense§ não se devo- pelo menos ainda demonstra bom o capáo recheado, nem o pedaço de
ram ?". gôsto. Carne de Urubú deve se. cab,iL assado rc espeto, nem mes.
.- E as chuvas, compadre, e a. üma desgraça. mo aquela coisinrha gostosa... O

chuvas para o Ceará ? 
- Cúe"essa lingua ! Olhe que Urubú graeno,, .o^ .oiru, subiu ra-

- 
Eu Íalei apenas na solução da lhe posco fazer um estrago m,-^donÀo. pidamente num vôo vertical e o Ká-

cormida. Esse negocio de agua é com A tàrra ainda está distalnte... qado caiu de costas numa p,3dra.
o Governo. Repito : ttporque os 

- 
E os mucuíns ? Por isso, ainda hoie é chato e tem

cearenses não se com,em"? * já lh.e expliquei o que é mu- o casco dividido em varias partes,* Isso.é 1á entre os homens. 
- cuím ã qoalqt,"i dicionario traz essa que se quebraram na ocasião,
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,,TERRAS DO SEM FIM,,
da Costa

E' com enorme sotisfoÇõo qlr.e 'roltc o
:nconttct êm "T:orros do Sem Fim" o grcrn'
-lq rcnrryncistrr oue o livro "Jubiol:á" reve'
l^r-r cro Brosil. Re.relou, ó bem o t:rmo, pcr
:r'.le sê cs livros crrteriores de Jorge Amcdo,
:cintovom o existêncic nesse escritcr de
::1:,nentcs vigoroscs q indiccrr o presenco cle

-r:r poC.crcso rornoncisto, cr.tó oqueles llvros
r outor oindc nõo hovio s6ns-oguido tiror o
r-icveito d= suos eriroordinárics possiblh-
i.cCes. Ilcrvio nos seus livros muitcr poixõc,
::ruiio Íôrco, um desprezo sqdio pê1crs "re-
q:crs d.e viver" dcr lit=rcrturo benl compor-
1:clq e pré-ocoden-riccr, um qnlor muito
qrcnde pe1,:s couscxs honestos do mundo e

:n sentido másculo de poesio, que, vez por

:utrcr, trcrnsbordovct em póoinos verd:Cei
rrente comovedoros, Mos, Íoi nc rorncn-

:- "Jubicbá" qr" tois elementos se equili
:::rrorn e robrrstecerqm qo ponto de produ-
::: resultsdos poro muitos surpreendentes.
l:.:rue, oté hcje, e creio que porq sempr'ô,
:;s figurqs do negro Bolduino, do poi de
.:rntc Jubicbá, do crioulcr Rosendo, 'e cie

::rtgs cutrcts personogens, movei'ld-o-se nc
renário fobulcso de recrlismo dcr "Boícr de
I:dcs os Sqntos e de todos os rnistérios",
;erdurcrm €nr nosscÍ memóricr, vivqs, pode-
::scs, Íqscincrntes. E é tudo isso que volto
c encontrst em "Terrqs do Sem Fim", llvro
:luê me trcrz um outor qindq mois seguro
d-o seus recrrrsos, senhcr de umcr tócniccl
:rcris crpurodcr, mois experiente, rnuito mcris
sErenoi mois ccrpcrz de "ver" os seus temos,
íivor pes-"ôos, coiscrs e drgmqs, sem com
âles s-o misturcr, sem sê deixor envolver
oê1c Íoscinio, muitcts vezes troiçoeiro, dos
el:ltos cintilctntes e foceis dcrs pcxlcrvros so-
norcs.

Em "Terros do Sem Fim" oferece-nos o
orrtor o primeircr porte do romonce do co-
cáu nos 1--11ç15 distontes do sul dc Boío. Ro-
mcnce de oioneiros, com muito coiscr dcr co-
'eli-qccõrc dc oeste nrorte-omericono, os ho'
rrens ch,:gom às terros de São Jorge dcs
ilheus, vinios do mqr nos nqvios primiti-ros
dcr Compenhicr Boíoncr, em vez de vcror o
deserto nos corretões de toldos escurcs que
o cinemq iopuiorizou. Ao soltor, encon-
tcm ums terro semi-virgem, onde qs pcixões

reÍ:rvem, o ombiçõo de riquescr domincrnCo
tudo, os rncis íortes submetendo os mctis
Írccos, cs mois espertos engonrcndo os me-
ncs ctilodcs. Não há propriomente umcÍ so-
ci-^dode. Exjste um conglomercrdo humonc,
oue rrive em íunção dos bcgos do cocórr.
Estes representom o fortuno, o pcder po1í-

tiro, pcssibilidode de sqtisiqzer Ínstintos e
crmbições. E' pcro conguistor cr pcsse dc
cocáu gue os homens lutom. E o histório
d-esÍilo. Há os gue se crdcr-ptom, os que se
sobrepõem oo meio, os que se entregorn
sem lutcx, os que se desiludem, não se con-
Íormqm, porcr viver d<r omqrgurq do sonhc
desÍeitc e dc nostolqio de terros que Íico-
rom crpenos no lembrqnço.. E os injustiÇcrs
scciqis, como nõo' podlerio deixol de ser,
fcrzem porte Ccr rotinq cotidiono. A explorcr-

ção do homem pêlo homem ó desenÍreqdc,
tremendcr e cruel . Nõo há crpelcrÇõo possi-
vel . Ã1í nos terros do sem Íim, o lei é umc
só: o repetiqõo do "coronel"; cr solucão dos
cosos menos fáceis ó o "cqxixe" solerte; ct

polovro Íinol, deÍinitivo, o espcucor do ri
Íle no ossclt"o ou ncr tocoicr. Nõo seriom
construtores de mundos ogueles cÍue hesi-
tossem em 3liminor umo vido humono porq
cr conquisto de um peCaço de terrcr prêto.
Dcrquelq terro prêto cJlre segurorio qs rqjzes
e doricr o seivcr oos ccrccÍueiros. conversiveis
em ouro e poder. Por isso nosÕ=rom os "co-
roneis". O coronel Horcrcio, Sinhô Bcrdoro,
Juco BcrCoró, nomes o enos, mos símbolos
de um terrivel d-rcrnt,o sociol . As diferenços
de temperomento influem qpencÍs em r,:o-
ções íntimos. Mos, o oçõo exterior e mes-
mo, o meto viscdn é iquol. Em torno do
núcleo centrol desso sociedcrde prirnário,
oglomer,crn-se os tipos oqessórios: os bqcho-
reis, os negociontes, os jornolistos, crs pros'
titutos, o irob,c.lhodor do terro e o cqpqngo.
Mos, ninguern tem vido crutônoms, ninguern
escqpo c;o fqtoiismo do meio. Todo existên-
cio humono está condicionqdo às vcnioqões
do lutg pêIc conquisto dq terro, oos corn-
i:crtes pêlo espoeo mcrior onde mois oa-
cour:iros possam ÍrutlÍicor. Roubcr-se cr terro
clheicr, qr-re tombern Íoi roubodq, ou pêio
ernprêgo do Íôrqo purc, e sÍmples ou peio
oplicoçõo dq astúcio gue, em últimq ins-

Comentando livros

Dias

.t
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mend.igo iutleu dormiu na escacla

a filha ficou só, no velho beco.

noite é fria, espera-se nevada,

a moça ruiva ioga
bisca de três-setes;

( Ds per.:ir.tl. " Isl'r.ra" ;

tôncicr, tombem tem n,o Íôrço o seu opclo. tq, o mistério do motcr, o eiigmo verde e

E e,sso é o lei. 
rrg ---5-"- 

scmbrio Que está sob os Íôlhos' desoÍionCo
- --poi" 

tenr, Íoi tud.o isso o que Jorge cr oudácicr teimoscr dos pioneiros'

Amodo conse.guiu Íixqr em s13u romonce' Àindo hoje ccntinúo o ocreditor em que

com umo seguronço singulor ' Entretqntc', sáo os rom.cncistos modernos do Brosil qr-re

si o romqncistcr se voleu dos elementos que estào coptqndo os elementos mqis voliosos
pcssuío, guordqndo o rnois honesio Íideli ;;; " estudo Íuturo dcr Íormoção sociol
ãode oos modôlos, nem por isso precisou 'hrcrsileirc. Iúuito mqis do que ., moioriq dor
tolher cÍ sucr fôrçcr de escriüor, refr':or ." ' irà..", sociólogos, estõo êles desbrovcrndo
suo puiunça verbsl poro monter hcrmonio ccn-rirrtos porq serem iriihodos qrrrqnhõ. E

com o verôsimiihonço d,o norrotivo. "E 
issc 

"ào.. 
j,,rlàue que tem sido esso umo tqre'

se evidencio ncr {orço de humoniCode que l- a"= rrrols Íoãel=. Pê}o contário, impec!
tôm os Íiguros do romonce, mo'zlmentondo- lúos de todo ordem têrn sido levontqdos
se nurn à vontode que só os l=gÍtirncs nove' 

oo::o sustor o prosseguimento dêsse trobo.
listo,s olccrnçom. Os problemos individuojs, í-,;. F.r;;.i*-',íãçã, " umcr Íidelidode
sejcr o mistiàisrno estrqnho de Sinhô Bcrdoro, "'"--'----;

sejo o omor clo coronel Horocio palrr "tpát"o 
p3r, vezes o-'^tjnoto oos seus proprlos prln-

clvilisodo, ou o dromcr de conciên"io'àl ã1ni3"' 
.-o-:^ lTo"""to" 

honestos do Brosil

prêio Donriõc, hcrmonizom-se com o ar"JI olndcr rrào desisiirom' E ó isso o que nos

qerol, Çc mos elemontos ccrnstituti.ros Jà' prov61 o leiiurcr de dois grcrndes romoncel

todcr o sociedqde ,ombiente. E, ,o *o*J* ào oto que pcssou' E ó tqmbem isso c que

to em que q descrição é necessárÍ", . ãr- i"it o oindc moior o sisniÍicoçõo de "Foso

tor encontrcÍ em si mestno o pcder pil:{ Morto", de.osé Lins do Rego, e de "Terrqs

construlr págincrs como qquelos que Íi*ot:r do Sem Flm" de Jorqe Amcrdo, scm nenhr-t

o importâncio do motcr ncr vido dos ho- mcr dúvidc os dois melhores romonces brq-

*.r.r, que ç1 desejom venceri cr vidq'd.q mq- sileiros dôsse crtribulqdo ono de 1943'

O bairro cheira a mel e a figo secco.

Para entreter-se,
Comsigo mesmo
IJm rabino que Yem da SYnagoga

Sorri olhando as damas e os valete§.

Nesse ponto começa a cair neve.

E para se aquecer a flor iudaica
Põe-se a dançar sozinha uÍn passo breve '

Serve de fundo á sua dança archaica

O arabesco dourado, fino e leve

Dos' sons de uma perdida balalaika '

Affonso Schmidt.

t



O ,,BRASILEIRO' CARPEAUX

Ary de Andrade

( Espr:cirrl pt.rt,tr " Esf th.rl' )

Na opinião unânime dos maiores
r(;rrles da literatura universal, um ho-
mem corr:o Romain Rolland foi uma
alta e límpida voz que se ergueu sem-
pre contra tudo que representasse ,opres_
são, ódio, desarmcnia e guerrâ entre ir-
mãos. ToCa a sua obra gira em torno
deste tema sedutor e ao mesmo tempo
ingrato e perigoso - o pacifismo. Sêu
ideal supremo era a Paz. por ele sofreu
o exílio, a incompreensão e toda a sorte
de infâmias. Lutador. a sua maneira,
mas sempre um lutador, enfrentou to-
das as tempestades que a burrice e má
fé provocavam. Bateu-se contra todos os
obstáculos. E foi surdo a todas as váias,
para permanecer fiel ao seu único ideBl

- a Paz.

Que é o "JEAN CHRISTOPHE,, senão
uma consequência lógica das atitudes e
das idéias pacifistas de Romain Rol-
land ? Quem desconhece os poemas em
que pregava o amor, a solidariedade e
:r harmonia entre os homens? Escreveu
uma vez estas palavras contra â gucrra:

"Quando se ouve esmagada, apenâs se
afastar

o galope furioso dos euatro Cavaleiros,
levanto a cabeça e continúo o meu cant,o
"_ mísero e obstinado.,,

E cbstinadamente só sabia louvar a
Paz. Setenta anos a amou e €sperou por
ela. Teatrólogo, só se preocupava com
o povo ávido de ensinamentos. Foi para
tcdos os povos do mundo qu. escrãveu
0 sêu TEATRO, que é uma escola ativau uF excmpl,o vivo da inteligência ao
serviço de.um ideal. Musicólogo, escre-
veu sobre Lully e tem uma biografia de
B:ethcven, a quem amava profundamen-
te. Deixou estudos filcsóficos sobre fi-guras como os de Tolstoi, Rousseau e
Gandhi. Crítico de arte, tem um traba_
Iho s,obre Miguel Ângelo. E porque amâs-
se as creaturas simples e boa§ mereceu
de Gorki amizade e admiração. O gran-

de russo chamava-o de "Tolstoi gaulês".
Antes da viagem que empreendeu a Ni-
djhi Novgorod para abraçar mais esse .

amigo que a sua coerência política, a sua
f,ignid:rde literária, à sua honestidade
perfeita tinham conquistado na distan-
te Rússia, teve do autor de ,,Â Máe" es-
tas palavras: "Nunca o vi, mas penso
ciue os olhos de Ro,main Rolland são ca1-
mos e tristes e gue a sua voz é doce mas
firme". Pois este homem reto, sincero,
firme nas suas convicções, acaba de me-
recer do "brasileir,o" Otto Maria Carpeaux
simplesmente esta classificação : ,,IJm
escritor fraco, um h'omem de ideologia
vaga, mistura ingênua de socialismo e
pacifismo, jacobinismo e feminismo, cos_
mopolitismo e utopismo. Era - horrir
bile dictu -- um "pequeno burguês,,.

Eis a que a férula do "ex-austriaco',
reduziu o poeta,o romancista,o filósofo,
o tlatrólogo, o biógrafo, o crítico, o prê-
mio Nobel, que Hitler matou num cam-
po de concentração na Bretanha e gue
Otto Maria. do alto do seu saber acaba
de matar literàriamente - e desta vez,
definitivamente, pelo menos para mui-
tos - nas páginas da ',Revista do Bra-
sil" de Dez. de 1943.

Táo cruel, tão injusto, tão desumano
mostrou-se o "brasileiro,, CarpeauX, eue
Valdemar Cavalcanti; o tipo do apazi-
guador, do amigo de toda a gente,-não
pôde conter-se. E estourou nô seu óti-
mo "Boletim Literário,, in ,,Folha Ca-
rioca". Ri,c, 71/2/44: ,,Sou obrigado a
disccrdar de Otto Maria Carpeaúx - e
não <r faço por r.razet, nem,-muito me-
nos, pel,o qosto de discordar. . . 

,, Vai por
aí. num tom cauteloso, maneÍrcso. Mas
dizendo verdades duras, aincla que dis-
farca.das em meio de meias dêsculpas
quasi.

Ccmo se explicar a atitude de um ho-
mem, como esse Carpeaux 

- soit disant.- perseguido políticc ? eue é afinal os:u c_redo ideológico ? eue pretende no
Brasil ? Como conseguiu conQuistar tan-
tos e tão poderosos amigos, à ponto de,
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clnii:.riândo t,cd.as a-q postura§ legais.
(i Ue e:iige 1::I peli) n:Ie nos cin?ír zrnos de
:r's,Ctr.:ia. l.l -aâí!: cD.Ía o-1lt?r'qáo rh car-
1l .ro i:latlilrl"Iiír ii--L :; do nat:;.:alizaCo
cífm a:enits doisl an:s C: p:lma:;ê'ncia?

-J;::,.1 pessc'l" cie minhils relaçõl's" t:rn-
bem refugiado, antigo e conhecidc edi-
tor ern Viena e qpe nãc esconde attaz
cie r-rrn pseudônimo afrancesado a sua
orig:rn hebraica. pois dela-e ccm toda
a tàzáa - muitc s: orgu-Iha, esse rtnigo
me infortncu que o "hra.sileiro" Car-
ileaux fc;i creatura chegadissim.a a DoI-
ffus. secretárío ou d-iretor d: urn iornal
crue d.:fendia" aquela nojenta prlítica do
: idículo chanceler pseudo-católico cla
Austria, pc1ítica que ccnsistiu s3mpre
em aeendet' uma vela ao fascismtl e cu-
tra à dernocracia muniqtlista d-e Lon-
dres, Fa"ri§ e Nova York.

Por outro 1ado, os amigos seus "do
outro lado", garantem que tudc isso não
pa.ssa de um infamíssima campa.nha de

clifamaqão. Até em "quir:ta-colunismo"
já ouví trlguem, que muito admiro 3 res-
neito, falar. Pois bem, vamos agora ten-
tar desccbrir com quem está a verdade,

-qe é crue ela está com alguem. Comece-
lxos llcr analisar'o Que s3 convencirrncu
ser um escritor a servico do f ascismo.
Assim veiln1ns 'orirneiramente r:ual é a

',-éenica de Hitler ouando pretend-e es-

m?qâl a um adversário que lhe fueiu
das-.g,v1s". E' de todos conhecido c mé-
tcdo'frsci."ta de destruir à distância o
jnjmjqo mercê do sarcasrno, da menti-
ra. e ri.a. confusão entremeiados de arnea-
câs. nra.gas e maldicões. Entre nós- ouem
não se recorda do tristíssimo P1ínio Sal-
pado com o seu "slogam" sinistro - Ái
dos indjferentes ! ?

Não será por ventura observando,
c()mo no caso vertente, as reações do
homem ncbuloso, misterioso que é o

"brasileito" Carpeaux frente aos proble-
I'n:ls" aos homens e às idéias dc nosso
ternpo ? Creio clue sim. Procurem entáo
ter' à secçáo "No mundo dos livros" in
"Jcrnal", F*íc 2Q/t/44, vm artigo de Otto
Maria intitulado "Traduções"' Leiam*no
com a.tencão e vagar. Procurem nas en-
trelinhas cuidarlcs':rn:nte. Depois vejam
"O Jorna-l" ediÇãc Co dia 12 do corrente,
à ptrgina 4, onde se encontra um magis-
tral estudo de Gecrges B'"rnanls a res-
i:.eito Co antigo secretário de Dolffus. E

ESTEIt,I

Cepcls rne digam se o "brasileiro" Car-
pí-aux está ou não enquadrado na cate-
glria drls rsciitcres fascista. néo c'"t oara
lru srib cu t:rft'a-nezista.

ílit:rrei uns trechinhos do artigo de
Eernanos, excusando-me de nác fazsr
com o de Carpeaux, Por inutil, umâ vez
que ao se ler as palavras do romancista
Ce "Monsieur Ouine", ter-se-á uma idéia
bem clara do que teria escrito o "ex-
austriii"co".

Vejamos ao acaso. Este, por exemPlo,
êm que Bernanos fustiga e ridiculariza a
pretendida profundidade da cultura car-
psauxniana: "ê Uma estrada inacabada
(a cultura de Carpeaux), Perdida no
mato, tunel sem saída, peç: cavado pro-
fundamente no solo. mas desleixado do
operário antes de atingir a água subter-
rânea e de onde sobe, náo o frescor vi-
vificante das fontes, mas o bafio bolo-
rento dos cogumelos e do môfo. O si-
nistro "Para que" do Eclessiastes paira
acima dessa curiosidade sem objeto,
clelse la,bor sem fim determinadc, dessa
imp:tência atormentad.a até a fartura.
Ao invés da tentacão de rítmos, a gente
sinceramente deseiarja que este excita-
do crônico, este infatigavel roÇador de
idéias alheias. de mãos tão ávidas e es-
merilhadas. ti.vesse afinal uma dele, só
dele, uma idéia a oue conseguisse abra-
çar, pc,ssuir, fecundar, fazet um filho,
o que quer dizer uma obra. O caso dc sr.
Carpeaux, pareceria outrora dos mais
banais, porem a grande aflição d.o
mundo presente confere a esta afliçáo
particular um carater muito mais trá-
gico do que cômico. Dá-]he tambem o
verdadeiro sentido ao ódio dolcroso, in-
eonfessado, lalvez semiconciente qu: vota
ao meu país".

Como todo literato a serviço de Hitler,
Ctto Maria ataca sistematicamente a
tcdo o escritor cuia chra tenha um ca-
rater popular, cujas idéias possuam rai-
zes fundadas na massa humana da qual
refletem as revoltas, os ódios e os an-
seios. O "brasileiro" Carpeaux é amigo
dos autores raros, herméticos, de nomes
arrevezados e nunca dantes ouvidos nem
conhecidos nestas plagas.

Thcmas Mann só obteve dele - e
olhe léL I a classificação de romancista
de segundo time. Hemingway, Dreiser,
Sinclair Lewis, Upton Sinclair, Steinbe-
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ck, Dos Passo§ e oiltro§ ariericanoS nau
passam de meros reporters, algo comu-
nistas, o seu tanto anarquistas. Ij'haw,
Wrlde, Chestertrin "são suo-produtos qe

uma trteratura quasi francesa". E por
aí vai, destroçatroo, destrurnclo tudo e

todos, para, etn seu lugar, propor uns
nomes absolutamente desconhecioos (ah!
botucudos dos brasis, vocês não conhe-
cem nada de nada !)

Às vezes conlunde as nacionalidades
d.os autores. Dá cada fóra ! Já disse uma
vez, num prefácio confuso, que o doce e

suave .lean Dolent, francês de quatro
costados, era espanhol e se chamava
Juan.

E agora, com o ataque à memória de
Rornarn Rolland, acabou de confirmar
as suspeitas dos que, à falta de provas
cabais e irrefutáveis, hesitavam em lhe
dar o seu verdadeiro nôme. Estou em
muito boa companhla, graças a Deus.
Tenho comigo .Alvaro Moreyra que oisse:
"Eu desconfio lcgo de um austriaco que
sái da Austria para ser nacional noutro
país. . . Olhem o que aconteeeu com a
Aiemanha". Galeão Coutinho, cujo arti-
go provocou o incidente com Alceu Ma-
rinho Rcgo, que o está processando por
ofensas e calúnias. Genolino Amado que
mostrou a sua erudiçáo à Larousse e

outros dicionários especializados. E fi-
nalmente Georges Bernanos que o redu-
ziu a subnitrato de po.

Esse senher, que para uns é o "bta-
sileiro" Carpeaux e para outros um se-
nhor Otto Rinc Maria Carpeaux (Fritz
Teixeira de Sales), ou o porteiro das Ii
teraturas (George Bernancs,,, ou o char-
Iatão iaroussiano (Genolino Amado), 'cu
o blefador p,^rigoso (Galeãc Coutinho),
provou irrefutavelmente com o seu ar-
tigo contra Romain Rolland que é um
néo-fascista, gênero daqueles que estão
vivendo das sobras do falecido império
de Vitor Emanuel. Deu-nos com o seu
ataque à memória do glorioso Rotrland
o último testemunho de que car:ciamos
para j:1]9fl-1o. como o fazemos a*ui. um
elemer,t,o perturbador', um provoca.dor,
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cuja presença entre nós constitue não só
um perigo para o nosso socego, mas tam-
b:m um desafio permanente e atrevido
à nossa inteligêneia e à nossa capacida-
de de bem julgar os homens que nos
chegam de outros portos, dizendo-se ví-
t:m:rs de regimes que odiamos e comba-
t:mos, mas cuja atitude entre nós é pre-
cis:mente um desmentido de tais afir'-
mações.

Plotestamcls contra os que enxova-
Lhavam símbolos como Rcmain Rolland.
cuja vid:r" cujo exemplo e cuja morte
sã{) urn espelho em que todos devemos
1r.s mir:rr, toda vez que pretendemos
faiar ao homrm ccmum, ao homem cir
l u-a, ac p;vc que sofre e espera pela ma-
drugada que vem raiando.

Encontramos nas páginas de "JEAN
CHRISTOPHE" estas palavras que pa-
recem t,e l sido e scritas para t'odos os
carpeaux oo mundo inteiro:

"(dueiloa trerra, querida terla, nunca
duvidarei de ti ! E rnesmo que tuas pr,c-
vações fossem mortais, ser:IrrÊ-iâ isso
mais uma razáo para conservar até o
fim o orgulho de nossa missão no mun-
do. Não quero que a minha Franca se

encerre num quaito de dcente, contra o
ar exterior. Não faço questão de prolon-
g.rr uma existência doentia. Quando,
como nós, se foi grande, vale mais mor-
rer do que deixar de sê-lo. Que o pensâ-
mento do rnundc se atire ccntra o ncsso!
]Tão o temo. A torrente passai'á depois
de ter adrui:ado minkra terra com o seu
limo."

"Não se vive Farà §er feliz. Vive-se
pã"ra cumprir a mi:rha Lei. ScÍre. Morre.
s;i, polem, o que deves ser: um HO-
}íEM."

Este fci, é e será sempre o HOMEM
ROMAIN ROLLAND. Esta foi, é e será
sempre a !-R.ANÇA que um "brasilei-
r0" Carpeaux pr:etendeu diminuir. A
FRANÇA e o HOMtrM, pcrem, eonti-
nualão a viver, q.uar:.do os pigmeus quê
cs zita,cem náa fore m !!::-'a:! hr'DLi-,-n-

çâ na mlrnórrl d.o mundo.
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ROMAIN RCLLAND
Marechal da grande

FRITZ TEIXEIRA DE SALES

Todos nós sabemos que o Brasil é uma
nação cuja vida intelectual sofre ainda
várias limitações peculiáres a um país
em formação, o que assinalamos apenas
de passagem. Quem pretender se dedi-
car entre nós à vida uterária e aos pro-
blemas da inteligência, terá por iss'o que
enfrentar toda uma série de preconcci-
tos rotineiros e limitadores.

Quanto à incipiência que, sob certos
aspec[cs, a nossa vrda mental reflete,
rlao há atrás orvergenclas. 't'odos sabe-
m3s como sonros e porque somos. Sabe-
mos tambem que oevemcs receber com
a merhor bôa vontade tcdo aquele que

- portador de uma arejada curtura eu-
lopera - nos queira auxiliar corn a sua
experiência, ,os s;us conhecimentos ad..
qurridos em um ambiente mais cultc
que o nossoz mais conciente dos valores
oa cultura, mais trabalhado pelo pen-
samento e pela história.

E este parecia, ser, a princípio, o caso
do Sr. Outo Maria Carpeaux.

Devido à extraordinaria capacidade
deste escritor de citar autores pôuco co-
nhecidos, muitos pensaram tratar-se de
um verdadeiro mestre que aqui vinha
para nos ajudar a pensai e a lrabalhar
pel? inteligência, para nos ensinar a
raclocrnar sem as âlgemas de aço da or-
todoxia escolastica- sem as amarras
fascistisantes da intolerância 

- apon-
tando-nos o amplo, caminho de uma au-
têntica iibertação inteiectual.
, Apesar disso, e infelizmente para to-
dos - talvez mais infelizmente para nós
de que para êle - a atitude intelectual
do Sr. Carpeaux não tem correspondido
a nosso expectativa. Em seus roãapés o
erudito crítico tem pregado uma íerda-
dejra ortodoxia literária, isto é, tem pre-
gado em certo sentido a arte pela ârte

- g gue é pueril e ridículo. Diá êle que,
ao julgarmos um escritor, devemos cbn-
siderar o seu valôr literário intrínseco;
que somente e exclusivamente este va_
lôr literário .importa ao julgamento crí-
tico. Sem dúvida, desde ilue se trata de
um escritor - isto é, um indivíduo cuja
profissão é fazer literatura - as quaii-

batalPra do século

i. li.: pecittl pt t.n " l! s Ie ra" )

dades e oefeitos clesta sua literatura são
lund.amEntais }.,ara o Jurgdmenro quc
cterâ Ilzeimcs. rsio é axromátrcc. lvtas
aCt-nteCe que, bas:àt00 nesse Axloma, O

Sr. Uarprarlx neg"r as qualrdades literá-
rias de um Sternoecx, de um Goid ou
de Sinclair Lewis, ao mesmo tempo que
considera o Sr. .tosé Lins do Rego um
rmenso rc:nancista. t' o caso de se dizer
que gôsto náo se orscute. Ninguem pode
proiou o sr. Carpeaux oe xingar Srein-
oeck de reporter medíocre e apelidar,
silnultàneamente, o sr. José Lins até de
genro. Enttetanto, como o-bservou Gui-
Iherme F'igueiredo, este ,,gôsto,, de um
europÊu por um escrircr cuja única vir-
tude - a1rás uma grande virtude - éo sabr-rr cie repo,rtagem f,clquelórica éum "gôsto" verdaderramente excentri-
co. Mas as excenLricidades tambem não
devem ser discutidas.

Baseado no seu princípio de que só a
literatura importa, -o Sr. Carpeáux aca-
ba de expôr alguns conceitos sôbre Ro-
main Roliand verdadeiramente lapida-
res, e que pretendem,os comentar úgei-
ramertte, errr vista da oportunidade ãos
problemas sugericios pelo mesmo Sr. Car_
peaux em sua crítica. Não temos, en-
tretanto, nenhuma prevenção pessoal
contra o Sr. Carpeaux, a quêm não co-
nhecemcs a não ser através dos jornais
e dos seus livros. Ao contrário ãe pre-
venções, temos alguns poucos, poiém
verdadeiros amigos a quem muitó con_
sideramos e que se coniideram tambem
amigos d.o Sq. Carpeaux. por sonsgguin_
te, o único fato que nos trouxe a-este
artigo é o inverÍdico de uma ncta escri_
ta ccntra uma figura de lider e de oic_
neiro impoluto como é o autor de Jãan
Christoph:.

O Sr. Ottc Malia Carpeaux, em seu
ataque ac conhecido lidef nãc s: baseou
em verdades concretas.

R:main Rolland. . . quantas esperan_
cas,,quanta ..ccmpensarção, quantà paz,quairta plenitude enche o -coração 

do
mundo, q_uando este mundo ouve] entreo estampido dos canhões e o uivo lace_lante das bombas, .este nome: Romain
Rolland, c homem símbolo



E o sr. Otto Maria Carpeaux insinuou
que este foi o precursor da 5.a coluna,
9-?9u u sua posição de pacifista no ccn_flito passado, na hora-mesma em queos alemães marchavam contra paiis.
Afirmou ser l?olland um escritor sem
nenhuma importância literária, além de
um homem cujas ccnvl:ções forarn sem_pre vacilantes.

o.que pe comovê, o Qnê nos comove,
a nós pobres indigenas ânalfabetos, mo-
Íeques ingênuos das províncias sul-ame-licanas é constatar tanta ignorancia
assim em um indivíduo que c"ita tanta
gente ilustre e tantas literaturas Àxó_
ticas; .que vem de Viena d,Austria, da
I_endaria Viena de Beethoven, da r/iena
de Jacrb Wassermann. Infelizmente osKafta, os SillammFââ, os Langerlof, osignorados rurrrenos, 

- 
iugoslavos," tahacos,

chinêses, indianos, sírio"s, turcoÁ . 
"ãÀ0.,crorfsg, magiares, norueguêseg _ 'sn-

Íim, tcdas as culturas exóti'cas _- não es_
clarece:am o famosissimo humari.iã *"_
bre, esses fatos já tão estudaOos ã-comen_
rauo_q como â guerra de 1914 o sentidotundamental do obra de Romain Rol_
1and. Entretanto, Sillammpa*, qúã-uirraa

é, para nós, um exótico, escreveu um
magnifico artigo sobre Roiland em uma
revista parisiense conhecidissima, a re-
vista Egrope (n. 38).

O Sr. Carpeaux te-lo-ia ignorado ? A
boa educação nos manda afirmar que
sim,.que c Sr. Carpeaux é de uma igno-
r'âncra completa, porque apezar de toda
a sua impress-onante e arrazadora eru-
dição, o eminente crítico não sabia que
durante a guerra de 1g14 a 1g1B todos
cs admiradores de Rolland já eram pa-
cifistas antes dele: que Barbusse se ági-
gantou nessâ luta; que Jaurés foi assís-
sinado pcr isso; eue a vanguarda popu-
lai' du mrrndo inteiro era pacifistà lem
ccnsequência dc carater iúoerialista e
injusto riaqueia guerra quã terminou
pr.crsarnente no momento em que os
povos dos paíqes belig:rantes demons_
traram conciência pcliticr; e que qual-
quer. molegue ser."ti-airalfatreto da-s 

^pro_
'r,,i::cias sui-a_mericanâs conhece esie fàto:e que pc,r causa desta luta contra a,
guerra muitos escritoles foram plêsos e
exilados da Alemanha nazista; fiiialmen_
l:,o ar'. Carpeaux ignorava, *p.rr.- d.toda a sua erudição, que a ú.n.s.s,
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prcvocativamente citada por ele, sem-
pre foi contra a guerra, a menos. que
êsta guerra seja dirigida contra a inde-
pendência dos povos, contra suas liber-
ãades essenciai§, como nc conflito atual,
em que as Nações Unidas encarnam es-

ses princÍpios e ideais democráticos.

Tudo isbo o Sr. CarPeaux desconhe-
cia; ou entáo apenas supoz que nós ig-
noravamos ? Não afirmo que tenha sido
esta a sua intenção, porq.ue não quero.
ofendê.Io c:omo cfendeu todos aquDles
que amam Romain RoIIand. Os nossos
prccessos de luta sáo diferentes p,orque
fnrarn aprendidcs ncs livros de Roman
R:iland. Livros estes que o Sr. Carpeaux
àpezar de toda a sua erudição, afeta des-
conhecer.

A velha Europa tem tambem os seus
inccentes e os s3us Leblcns...

(Continuo não qurrendo dizer que ele
ccnhecia Rclland embora ,afirmasse a
insxistência de escritos políticos em sua
obra; continuo não querendo ofender,
mas, como issc é dificil !)

" Inexistêncra de ,escritos políticos",
"convicções vacilantes". Clerarnbault tem
em sua edição portuguêsa, 266 páginas
de escritcs alosolutamente políticos. Quin-
ze anos de combate é um bem alentado
volume de escritos políticos. Neste li-
vro estão reunidos todos os panfletos,
todos os ensaios, todrs as lutas en-
cetadas ccntra a reaÇão pelo grande Rol-
iand, de 1915 a 1930. Através de todo
este livro um fato é inegavel, positivo,
ccncreto: a unidade de pensamento de
Rclland que durante mais de 15 anos foi
um dos lideres intelectuais da França
contra todas as tiranias, todas as opres-
sões, todos os fascismcs.

Em Jean Christophe, este romance-rio
cuja belesa literária, força lírica e den-
sidade humana ,o colocrd-Iam ,entre as
maicres obras deste século. disse Rol-
land:

"Sorrimcs com tristeza qrrando ou-
vimos falar da riqueza inesgotavel da
Frànca, da abundância das fortunas,
nós, a massa dos trabalhadores, operá-
rios, inüel,:ctuais, homens e mulhen:es,
eue desde a infancia nos exaurimos no
trabalho para ganhar o quanto nos li-
vre de morrer de fome, e que com fre-

quência vemos os melhores sucumbir no
esforço, nós que somos a força viva da
naçãc ! Mas vós outros que estais em-
panturrados com as riquezas do mundo,
Éois riccs graças acs nossos sofrimentos
e às ncssas ag:nias. Isso não vos p3r-
tentence, nunca vos faltaram sofismas
tranquitizadores : direitcs sagrados de
propriedade, guerxa sadia pela vicia, in-
teresses superiores d,o Progresso, esse
monstro fabuloso, esse problemático me-
lhor ao qual se sacrifica o bem - o bem
dos outrcs. Seja ccmo fôr, o que perma-
nece é isso: tendes demais. E nós valemos
mais do que vós outros. Se a desigualch-
de não vos desagrada' cuidado que ela
amanhã náo se vire contra vós ! " (Ro-
main Rolland - 

."Jean C,hristophe" -Edição da Livraria do Globo).

Trechos como este se sucedem em
toda a obra do escritor francês, obra
esta que o Sr. Carpeaux acusa pela "ra-
ridade de escritos políticos''. . . dlpnde
se conclue que o Sr. Carpeaux só admi-
te o escritor político, apezar de não ad-
mitir a homenagem literária por mo[i-
vos extraliterários.

A grandiosa luta contra a guerra que
tantos martires imortais forneceu ao
ntundo,o Sr.Carpeaux calunia de "aque-
la atitude vergonhosa favc.recendo sõ o
inimigo q.ue estava a poucas horas de
París". Mas será possivel que um homem
de tamanha erudição não tenha lido sô-
bre esta guerra nêm mesmo um desses
jornalistas conhecidissimos como Simc-
ne, Erhenburg ou Cheradame ?

Vejamcs agora a parte literária. Diz
o Sr. Carpeaux que a critica séria da
França sempre negou o valôr de Ro-
main Rolland e cita à propósito da crí-
tica séria o "Canalha Henri Massis", es-
clarecendo ainda: "e noto eue a gente,
quando não gosta de Rolland, está em
má companhia". Mas então a crítica sé-
ria é má" companhia ? E s: esta crítica
é contra Rt;Iland porque citar o canalha
Ilenri lltassis ? Apene.s para ficar cm
má companhia ?

E' dificii negal' a seried..rde a Gecrg:s
Duhamel e foi este escritor que escre-
veu à propósito das convicçõ:s de Rc-
main Rolland que o Sr. Carpeaux con-
sidera vaciiantes: "Achado o homem. é
eonstancia e firmeza que the pedem. A

À
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grande giória viva que Romain Rolland
uonQüI§tüü em no§So século deve-a tan.
[J ao seu lmenso iabor de escritor, como
a serenioaoe Ge que deu prova ha mais
tle dez anos, e na qual doravante. se
deve saudar um novo aspecto de corâ-
gem crvica". E pouco adrante... "cuja
tmgua esse homem Iala, cujo gênio esse
homem traduz".

Ainda a proposito de Rolland escrev,eu
Jean Richard Bloch: "Quando a figura
de Romain Holland se ergue diante de
nós, nossc olhar se perturba tai a diver-
sidade oe espectos com que ele nos apa-
rece. O músrco, o historrador, o roman-
cista, ,o dramaturgo, o crítico de arte, o
ensaista, o moralrsta, o polÍtico, o poeta
encontrarn sempre lugar nessa prodigio-
sa atividade". Lim o n.o 38 de I5 de fe-
ve:reiro de 1926 da revista Europé (F.
Rieder Et Cie. Editeurs - Paris; Place
Saint Sulpice, 7), mais de quinze gran-
d'es escritores de todo o mundo, rnclu-
sive francêses, falam sobre Rolland: Bar-
busse, Ernest 'f cller, Jean Touseiul, An-
dre Chansom, Jean Prevost e muitos ou-
tros. E não serão estes nom,es represen-
tantes de alguma coisa muito séria ?

Tambem a propósito de Rolland, es-
creveu c brasrleiro José Lins do Rego,
rão acimiraclo pelo Sr. Otto Maria Cár-
peaux: "D;pois veio a guerrâ. E Romain
colland gg rnsurgiu cOntra ela com uma
coÍagem heroica sobrepondo-se ao his-
terisrno patrióticc, ás misérias dos in-
iere ssados nas carnificinas rendosas,,.

Mas o que irrita o Sr. Carpeaux, ,,é a
homenagem literária por motivos extra-
Xiterá,rios".

Como frase é mcdíocre, como conceito
é discutivel. Mas antes de discutÍ-],0 iem-
brerncs que a irritação é uma atitude
pouco intelectual e imprópria a um crí-
tico que pretende fazer desta crítica urn
sistema ou uma expressão de cultura,
imprópria a uÍn hcmem que diz: .,L'in-
tsirgence est la facuité cie comprendre
cc que nous est antipatique", como afit-
r:rou o Sr. Carpeaux em um dos seus
últimos rodapés. E parri terminar vamos
esclareccr aquele problema acima cita-
cio e táo do agrado dc Sr. Carpeaux. Diz
ele que só a lit:ratura impoita e iogo
iepois afirma s:r a fraqussa literária áe
rfir;Iland causada pela sua fraquesa ideo-
lógica. Ccmo são contraditóriãs os pro-
cessos críticos Co Sr. Carpeaux...

Está mais que tr)Íovâdo set a fraque-
sa toeolÓglea --oe rtolland uma .rncrrvel
gafte o,o eludito crítico vlenense, sênao
veJamos: em Cierambault, hvro escrito
de 1916 a 1920, diz Roiiano: "O1'gurno c
cupidez, estatismo sem conctêncra, pâs-
Ee caprtalista, máquina monstrullsa dâ
clinzaçáo, ferta oe rntcierancra,oe hr-
pocrisra e de violência". (,f,Irstor,a cre

uma Conciência - Clerambautt - pag.'l'l'l da edição brasileira).Esta é uma na-
se entre centenas de outras com o mes-
mo senrido que o Sr. Carpeaux rntitulou
de vacilantes.

Romarn Rolland é " pequeno bur-
gues". Será rsto algo pejorauivo? Fiau-
pert tamloem não o fot? "Bovary" não
é um sirnbolro da pequena burguesia'/
I Chekhov não é tambem um aurêntrc.,
$equeno burguês?

Nrnguem pode ser culpado por ter
nascioo nesta ou naquela classe sociai

- o Sr. Carpeaux ignorava isto - nesta
ou naquela nação, por ter nascido
europeu ou numa taba de índio em ple-
no sertão sul-americano.

O que impolta é náo trair a vida e a
Bra4qe causa universal de todos os ho-
Irrens, europeus, negros, mestiçcs, mu_
Iatos - flomens.

O Sr. Carpeaux deseja literatura pura,
nada de motivos extra-Iiterários. Mas,
em Rolland não frii s, fraqueza Ídeo1ó-
gica gue causou a f.raqueza Iiterária ? .rl
depois, quat a condrção fundamentai
que sg exrge de um livro para que tenha
qualidades essencialmente titerárias? Exi-
gimos, todos nos, antes cie tudo, conteúdo
humano, força, honestidade, fidelldade á
vidtr e à verdade Cessa vicla. E são tam-
bem estas ciuaiidacles oásicas da firmssa
ideológica. Está ciaro que entle o es-
critor de cunho social e o bom escritor
não ha divórcio; rio ccntrário o que se-
ria de Dosr,r_riewski, Tois'roi, Gorkj, Cer-
vantes, Dante e Shekespeare ?

Piedade Senhor, para tcdcs os inocen-
tes das prcvincias sul-americarras, mâs
piedade aincla maior - Senhcr I para,cs inocen"u:s do f elrer.eii.tr sangr.ôntc,
para os inocentcs de tod_as as Vienas, de
Dclfuss, de Hitier, de ldussojini, de Hi-
toito, de Henrj fuIassis,- d.e Ulaurras, de
Daudet, d-e i?osenberg" de bcdrs os m()ns_
truosos autores clos sangrentos, terriveis.
dissoiventes e diabóticos dias que vi-
vemo§.

----_-
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A sinrples visão das coisas
c tlcs objetos aurbieutes uos
dá a itnpressâo nitida de
r.lrrl muntlo sem interesse,
mecâuico, seur vida. Mo-
biliários, objetos rle ttso do-
ntestico, arttotttóveis, rátlios,
geladeiias qtte urrtdanl tle
aspecto totlos os anos, colrlo
para nos aborrece| e abre-
viar a duração calculada de
sLla cotnpanhia, servindo-
llos o, rlrenor decurso de
tenrpo possivel, edifícios de
cinrento e ferro gigantes-
cos e soturnos, quais gran-
des colméias apartadas da
terra e do céu, como que iso-
lando o hornern do huma-
rlo; rrlesnlo os iivros tão rnal
apresentados, riclicularnente
ilustrados, selr) sobriedade
e serlf mistério, vazios de
conteúdo poético, filosófico
otr religioso; tudo isto torna
a vida de hoj,e nro,nótona,
conlo nllnca. Verdadeira-
nrente a conciência hurnana
atravessa urna fase de es-
tupor, apesar da irnpressão
oposta que nos dão a agita-
ção vertiginosa do progresso
material, as energias impa-
cientes das transformações
radicais e coletivas, a lou-
cura da guerra e o delÍrio
das revoluções cada vez
nrais sangrentas.

.\ arte limita-se a preten-
sões de curto vôo. Querenr-
tra selvindo ao inrediatismo,
sel]t generosidade e senl pro-
jeção, expressando exclusi-
varnente a sua épclca, tão di-
ferente das grandes eras de
e-spleud ur esll i ri Iual.qrranrlo
ela traucedià o seu tenrpo
e oferecia aos homens ãe
todas as distâncias os ules-
nros consôlos que ocorriarn
Iro seu tempo. Vivemos

fora de foco: nunl& corlsr-
laute conccssào a trrrr pir-
biico que se anresrluinha orr
«lentro cle rult f aral: nato
rnuito próxinto das rnÍrnrias.
Confttnd,e-se o hunralrí) c()nl
o trtilittirio. Serve-se alte-
nas ao utilithrio, isto é, às
úrticas forças imeditanrente
i:róxinras clo capitalisrno 0u
do totalitarisuro.

Prcduz-s,e unl desuivela-
rnento pr.ofunclo entre a
vida rio artista e a sua arte
redulida à enconrenda oll
dirigitla pela nrentalidade
totalitária, usurpadora, pre-
ponderante, dos guias senl
cultura. A arte perde a slla
realidade se nâo representa
unra pornte entre o indivíduo
e o utundo, ê s€ não prollõe
ao seu tempo, não o rnodelo
da nroda, mas Lun novo rrlo-
delo para todos os tentpos.
A decadência da arte cpe-
ra-se, pois, de dois modos:
bastando-se a s.i tnesltra co-
rno fim, imputando-se a si
própria como única reali-
dade. Nos tempos que cor-
rem, pretendeu a]gumas ve-
zes rnsurgrr-se contra as
irnposições materialistas que
a cercaram, e os sells pro-
testos têm dado orra resul-
tados inhumanos, ora resul-
tados inteiramente inócuos.
Mas Írteis, no sentido eln
que ela serye e representa
a slla utilidade de arte em
si, isto quasi que não con-
seguiu. Resultado de tais
c_ontingêrrcias: a tragedia
do artista aunrenta indepen-
dentenrente da modorrâ ant_
biente.

Sabeuros que a ação nào
requer uma colaboração sin-
crona de todas as faculda-
des do crganismo humano:

Jorge de Lima

eul--o, t-tlra superficial ati-
vitiarlc intlependente das
forcas l;rr;fundas do honrenr
clilige a civilização llllrlr
seniido linear serrl densi-
da«le. ,\ r'icla e o pensa-
metrtct. e conseqllentenrente
a poesia e a cultura, a iutui-
çào e a crudiçào, a sabed«r-
t'ia e a ciêrrcia estào sl de-
senvolvendo ern liveis desi-
grrais, o que f az que certcs
lalores rle nosso espirito fi-
quem adouneoidos, enqualr-
to outros despertam para
servir as tnais variadas sa-
tisfações'e necessidades de
llosso, ser. Assim, determi-
uaclas faculdades conlo que
se eclipsarn larnentavehnen-
te. Os tempos de hoje nos
dão a ilusão, po,r exernplo,
dg Que a poesia deixou de
ser colnpreendida por urna
civilizaçào indiferente à sua
excelsa função. CrÍticos che-
garn a atribuir esta incom-
preensão da poesia a defei-
tos de forrna e a outras
causas de sornelll0,s. Entre-
tanto, o que se clen foi um
desnivelamento quasi cour-
pleto entre a progressão
incessante da poesia no es-
pirito de seus eleitos e a mo-
dorra de conformismo e de
estupor coletivo em que
mergulhou o mundo. Por
isso, é esta época (e tem
havido outras idônticas na
história do mundo) um cli-
Irla propicio à eclosão dos
guias nrediocres, dos refor-
tnadores seur estatura e tanr-
benr da obetliência cega das
rnassas sonârnbulas.

Sofre-se, e o qrie ó conro-
vente nos esforÇos dos escri-
tores de s,ob o signo de llalx
ou nos do signo de F-reud e
rlue eles procrlranl enc{ln-
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trar, ellt c.ontac{o col1t â
lcrra ou cor)l a scxualidade,
urna realidade que os cer-
ceia e os inrobiliza enr pro-
cesscrs esgo,tados por sells
corifeus nos lratados cienti-
ficos {ue nos legaranr.
A Itrc1i111a1no-nos, ;lois, rlo
porrto cr'ílico de unt clilerrra
terrivel que nrarcará duas
civilizações, c qLle atual-
mente se ertrpenharn ua rnais
sangrerrta das lntas: a civi-
Iizacão ern (Iue o hornern
tende a elirninar a arte e
aqtrela snt eu€ a arte tende
a excluir o homem.

Mas um desenquilibrio
novo ainda atorrnenta o pro_
blerna da arte: o do obje-tivo contra o subietivo.
P.re [errdcndo i ncorporar-sc à
vrtla.a arte crrrvou-se vo]lrn_
tariaurente ao real. Mas,
este seculo cartesianor incul_
cou como real o que er.a
inrerliatarnente apreensivel
rlu reduzido às dimensões
rl«l horrrern. Allelou-se irn-
becilrrrerrle par.a [udo u qtre
se pttdesse rotular conl o
tlístico de docurnento hurna.
no, oi que relrresentasse ullta
submisstio a urn realismo
que exc_lue dos objetivos da
arlg trrílo o c1ue trào se pode
enquadrar ou reduzir^ aos
falsos mótodos realistas cles_
tes lirnitados após,tolos do
real,

Os funtlamento:s espiri_
tuais tla arte sãr.r ern rãali-
dacle inrutáveis: basta para
corlvencer disto constatar
que historicarnentc suas ori_gells pertencem à forrna
Irrais. eler.ada tlo cspiritual :
o religioso.

. 0 J.rrirneir() passtl I)flra a
tlegrarlaçao tcrrr sido a pas_
sílS(.trt rlo esllirilrral lrarâ,,rtnír,lel'tual. o (lucr Í'az o Re_
Ittlselltrer;to. tâo cerebral, tão
iitteliqente âo ntesmo terlrtrrtào senl es;louturrcida«ie.
Desta sol[s. ttrdo aqrrilo
(Írrc o artista rrrcdiêr,àl r-.eco-

nl-recia e irmatrava a Lrnra
verdadeira prece passolr a
ser ullt vâlor apenas inte-
lectual, convertido a Llltl
cerebralisrno cuj a finalidade
está enr função de si mes-
mo. siurples jogo da inteli-
gência, gratuidade. Il a
inteligência, quandrl não se
euraiza no s:olcl das profun-
tlas forças reais rlo esllirito,
reduz-se a sirnples pesqui-
zatlora sent conduta, e cujas
ccnstruções, obedecendo a
trna espécie de tnaquinaria,
sc, exarlrem do sangue vivo
da intuiçã,1 e da sabedorria,
sem inocêtrcia de coracão e
sent ntistério. Qnerendo esta
arte representar o homern
conrpleto, comeca por am-
putá-lo elu suas próprias
origens, substituindo incon-
cientemente a criatura re-
feita pela vida, por nma có-
pia abstrata, despojada cle
certas funções essenciais que
se atrofiant e que lhe con-
ferern unr ar cle mandarino
decrcpito. A nossa civili-
zacão .lllo\rc-se nranietada
dentro dos plalcs rrrbanis-
ticos tracados por f)escar-
tes. dentro destes pianos
mecànicos policiados pela
técnica cientifica e pelos
postulados conceituais que
cstabelecem pr.rnados zoo-
lógicos de sangue contra os
verdadeiros primados cle
espirito.

tr)escernos Aos artificos,
aos cere,bralismos e ate à
sllprenla rniséria dcs tru-
cJues. Assistimos, às bla-
ques, aos efeitos intencional-
menle lresadelescos. Atri-
l:niu-se esta epidernia cle
celebralismos a um raffi-
nemen.t da sensibilidade;
a;lclou-sç l)ara a strperexci-
tação do hlcool e clos estu-
pef acientes, as rnauipulações
nrediútricas, às atitudes nrais
espalirafatosas, corn únjco
finr d6 despertar a atencão
e escaitdalizar.

5r

Os nossos críÍicos dc artc
tlrnaram-se cada \-ez nrâis
livrescos. citador.es, rurrri-
uantes cle unra erutliciio, dc
segundo quilate. A arrlui-
tetura, à procura cle efeitos
pnristas, de unra chamatla
cstetica racional. atingiu
urna pobreza enjoativâ, ao
inves da sobriedade e tla
plrreza que pretendia. So-
bre o nruntlo c1a arte Jraixou
etlortlte confttsâc de valor-
res. E' unra crise gulr a.,,,-
sa enl parte se deve às preo-
cupacões de "trouvailles tlr-r
nrétier" e cla técnica qlre
ester"ilizararn r.le vez 2s Ioas
fontes da inspiracão. IIá
los rrr«rderrros t-ls I))esr)ros
rnodismos, idênticos "rnor-
ceâLix de bravoure" os nles_
rnos câcoêtes qus sd cornba-
terarn antes. Há urna ori-
ginalidade ldboriosa, erstu-
dada, altificial, verdaclei-
rarllente btrrgueza enr sLla
inutilidade, etn sua osten-
tação e etn sua pretenção
sent limites.
Não hâ, portanto, falência

de forma nem herntetisrtro
na verdadeira arte. O çre

existe (não rne refiro agôra
a nenhuma burguezia ar-
tistica) é um desuivela-

Inento em vários setores de
'anímus e rle onimu, que,
bern longe de facilitar essa
primeira condição da arte
que é a connrriicacão das
firrças interiores cle inspira-
cão ccrn a Yida e com o 1tú-
blico. tolIa r:ssa cornunic:r-
ção cada vez mais cornpl-
cada. E, coisa singular: c:s
que cÍuiseranl salvar.-§e, allc-
lando |tara a5 possibiliila-
rJes da. intuição, rnuitas ve-
zes carraln iroutro nral da
elloca, no freudisrno. A esse
descaminho tâo frequcntc,
Iuesltlo banal nos terrrpos
qlle correllt, telltou_se opôr
tuna ltarreira, uras uma bar_reira de conseqrrêrrcias vi_
crosas Iunrbcnr: srrb.lrrqan_



ESFERA

(l()-se o intelectual a un1â os fatos podem ser grupa- Esta rnesma não potleria ser

r.italida6e instintiva falsa. dos sob vástas chaves ãsque- c-ontada às massas ensttrde-

-\ssinr, o freudismo pôs-se a máticas, rnas a arte, pariin- cidas e elnudecidüs pelo

conrluzir por meio da inte- do justamente deste subsolo regime.
ligencia " 

dl_ teoria cap- cbscuro em que os instintcs À obra de arte atinge. <l
ci'osa os probiemas espiri- podem ser arrumados 'em
trrais para urna pretensa so- compartimentos tlniformes, seu nla's alio plano quando

lnçiro e finalidade dos ins- " q,ie atinge sua inais lesi-' se,,,r1li::"itâ. 
i"J*§,f::§

tiritos. A obra de arte tor- tima e humana afirruação'
rla-se, pois .m acaso ,qr"3- conro se vê, os vrrrios n".- i;i'r.?,it'; i3t'§1"" ;?i]i,j;

mente instintivo, a vrilvttla ,ivela,rentos no m*.ti. rla vi<luo corl a cornunhão.
de cscapação q^r,"^_p::'*lje arte provocaralll antes â 

"o* a co,ciê.cia, do i,di-ao artista rlesfazer-se de ,rr,rclo,ira. o co,for.misnro. c
seus recalques e-clos desejos ..t"r-rrro, er1 vez da inq.ita-' . \'ê-t" benl porque tatútts

i,co,fessáieis de ,sup.osi-r ô;H,jL,.ln, da cr.iação,6, livros co,temporâneos dão

psicoses : novo desvro - e -ver6adeira origi,alida6e. a irnpressão enfaclonha de

novo engano' em que cabe- c""ri"""o.s intelect,ais de simples e.intertninavel auá-

ceia n Iro*"r, d; scculo. ;;;;#r.aterialista se eri- l^se se,r interesse, se sabe-

Dai as, verdadeiras. obra.s ü;r;* doutrinas, e o ar- :]::^T.1:. :::L^::'""sa 
pes-

continuarem insubmrssas a tista acho* cômo6o tra.si- quisa não representa nelhu-
psicanhlise. e quSngo. esta i'JJ"oÉ,\i." delas. Modorra rna tragédia e quando rutti-

ienta nlesrrlo elucrttalas, ern yez 6e conflitos. E.,,li] to poderia preparar a eclo-
.ão nos «lá senão explica- ,a, L", ;"; de bo,a 

",,,r-,- "ãu gorada nesta_11te1]1-

çôes absclutautettte prirta-

'ias e irrisórias outias 1.s- r)r'€erlsâo, de serrsibilitlan. íilrli. :1'"tl:?:â";.#5: "ril
;;;;;;;;;;.*"'iÀGuen- p.ura. o espiritual divor- unra ronda de miopes enl

ter,e.fe, tudo quá ;;-;;:;- ciaclo tlo teurporal,-tttas arrr- fg1v1e dos fato's htttnanos.

terrdeu edificar .or n-.ig,.,o t n* seguindo iDdifereDtes al]alizatlos apenas er11 srla

rlesta cloutrina ti""iiii.n enl slla caltnaria. Ha uula stlperficie co-t1 prejuizg cle

corservlr ,rr., ,.1r""ti, livres- attsêtrc-ia de tragetlia. Coyr-.stlas vertlacleiras dimensões.

c., r'isir.el,re,tô ürr.úrr"i,r- preetrde-se que o rnateria- 
.l[as 

a arte, como a religião,
so, pois não e concluzindo n li-suo nos ofereceria al]la- deve trausceder até mesnro
hotriern ao pivel do cio 11ss tlhá rtura societlade perfeita I 

""*1.da4e; 
náo terá seu-

sc realiza a obra cic. aite e cierltificameute alinlenter- 1i6o, uão preencherá stla
yerdedeiramente |urlana. ciâ, llras despida, colllo a fttnção, se não colsegue le-
Conseguinros r\s vezes corlr scciedade burgueza, de qual- vitar-ncs, sc não nos oferece
o auxilio de l.-renrl grpri- quer tragédia criadrlra, lnes- cutras I'isões além do quo-
nrir lnl sucedâneo fle con- tiro tla tragedia inreirsa que tidiano, além tla dissecação
rlLrta hurnaua, certa cols- ela organizaria entre o indi- ou tlo desuronte da conl-
laiite tlc fenôrnr:nos ctlr ülte vírluo c o totalitarisrrro. ltlexa criattlra. httnlatta.
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,,OS COMEDIANTE,S"
DUBVAL SER--B,A

De há muito que nos acostu,rnamos
a ouvir comentários sobre a cris:, que
que atravessa ,o Teatrc Nacional. O ci-
nema e o rádio sãc apontados pot rrns
e outros, como os plincipais usurpad,;-
res dos direitos de v:da de ncss?. arte
cinica.

Ct-rmentam uns, que não temos bcas ca-
sas de espetácuos, criti.cs falam. que nos
faltam ccmpanhias, ç1i1. nos faltant ar-
tistas, originais r:pres.-ntaveis, público.
dinheiro e tudo mais quantc se pcssa
apontar como d:ficiên:ia para t:rmos
üéatro brasileiro bom e aüresentável,
como cxiste em todos cs grand:s pa.ises
civilizadcs e cultos.

Os comentários ferv:m, fervilharn. to-
mam vult'o e se transformam em côro,
por aqueles que frequ:ntam teatro, p;-
los que desejam frequentar e conhecer
o qúe haja de melhor em esPetáculos
e tambem por outros quê nun.a fre-
quentaram teatros, nã: pretendem fre-
quentar, nem conhecei, nem aPlaudir,
nem se interessar absolutamente, mas
necessitam acompanhar um estribilho
tão interessante como é esse de apon-
tar todas as nossas falhas culturais, in-
telectuais e artísticas. Mas o clamor
toma altura muito justamente pelos que
neeessitam ganhar o dificil pão de cada
día, da arte teatral.

Todos os anos temos no principal tea-
+*n do país uma temporada de comedie
francesa e isso já se tornou tradição.
Consagrados e luminosos nomes apare-
cem áncabeqando os conjuntos. O pú-
blico inüeligente, super culto, ilustrado,
seleto, fino e bem aquinhoado econo-
micamente, não regateia aplausos a
qualquer réstea de arte que nos ventrra
da velha Europa.

E a Comédia Francesa ganha dinhei-
ro e o empresário tem luero.

Enquanto isso acontece com a "Co-
média Francesa", o glorioso teatro des-
ta nossa encantadora terra dcs finados
TamoYos, prossegue sua marcha bri-
thantemente chorada num regime de-
ficitáric, p,ermanente. Pois bem. com ou
sem crise, em deficit ou em abundancia,
a verdade é que pcssuimos rossos as-
tros e estrelas de indiscutiveis valores

artísticos e até cósrnicos, elrr tornc de
cujcs nomes giram cs conjuntos e con-
se:iuentemente cs suc€ssos das tempora-
das.

Fara arnpltar c no:s; movimento tla-
tral e ampãrar seus prcfi:sionuis, m.uitas
e diversas medidas têm sido apontadas
e postas el^n prática, principalrn"e nte
parà qu: c púrblico ccmpreenda, avalie
ê pese'o grande valcr cultural que des-
frútará quando tirrermos bom t:atro,
porém tcdas as tentativas vão se dis-
sclvendo com o correr dcs dias e as la-
múrias prosseguem mais fortes ainda.

Na realidade, náo saloem os entendi-
clos no assunto a que atribuir essn pre-
mente situação. Não sabem e por isso,
estudam novas medidas, novos planos
e novas maneiras, para poder:m dar ao
nosso país um índiee artístico equipa-
rado aos demais países.

De uns tempos a esta parte, subven-
cicnado pelo Ministéric da Educação,
apareceu o Teatr,o do Estudante que foi
encarado como uma das mais interes-
santes tentativas do teatro amadorista.
Dessa tentativa julgo que tenha nasci-
do o grup,o de "Os Comediantes". Esse
é o conjunto que vem flg nos- oferecer
uma das mais brilhantes temporadas
que temos oportunidade de assistir.

Amadores pretendendo fazer teatro sé-
rio e representando peÇas de desempe-
nho dificil, é efetivamente um pouco es-
tranho e audacioso.

Os pessimistas e descrentes comenta-
ram como uma audácia verdad,eiramen-
te louca e encararam como sinaples dis-
traçáo de um corpo de diletantes, snobs,
ou seja 1á como tenham pretendido de-
nominar , mas o,certo é que apreciamos
uma das mais sérias e definitivas de-
monstrações do que poderemos ter em
teatro brasileiro.

Em uma análise meticulosa, falhas
diversas poderão ser apontadas aqui e

ali. mas olhando o conjunto e o gue ele
representa artisticamente não poclemos
deixar de aplauCir calorosamente o es-
forço desse grupo que trabaltra coêso,
com o desejo firme de levar de vencida
os obstáculos que encontra e temos a
impressão de que tudo no meio dos "Co-

I
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mediantes" é vontade de fazer arte de
verdade. Percebe-se perfeitamente que
num ambiente de co aboraÇão mútüa,
tendo por finalidade a repreientaçáo de
bons originais, "Os Comediantes,, se-
guem trabalhando sem a preocupaçác

. de nomes em papeis salientes, oú em
pontas. E apreciamos um conjunto tea-
tral sem estrelas, onde são tódos artis-
tas verdadeiros neste ou naquele papel,
como pers'onagens centrais ou como sim-
ples criados em pontas ligeiras, faz_.nd.o
barretadas, abrindo uma porta ou anun-
ciando a entrada de outr,o personagem.
Trabalham todos com a mesma bôa vo,n-
tade e. julgando-se necessários para que
exista teatro e para que a arte-seja efe-
tivamente arte. Principalmente paia que
o público compreenda e apoiq ccm o
proveito que tira de um espetáculo bom
se cultivando ou simplesmente se dis-
traindo. Essa é ao que parece a inten-
cão maior dos "Comediântes" e isso. é
finalmente digno de elogios.

Sete peças foram encenadas. No es-
petáculo de estreia levaram "Caprichor,,
cle Musset, traduzida por Brutus pe-
dreira e "Escola de Maridos,, na tradu-
cão de Artur Azevedo. Moliêre, escolhi-
do para a abertura da temporada foi
como_ o desejo de afirmar ao público que
os demais espetáculos correriam em
crescente. E o público constatcu issc.

A segunda peça apresentada foi ,,Fim

de Jornada" do autor inglês Sherif. E,
um trabalho de indiscutivel valor e d.e
bem dificil interpretação. Um espetá-
culo pesado e por vezes monótono] De-
senvolve-se em uma trincheira durante
a primeira grande guerra. Trabalho de
fundo essencialmente pabifista, como di-
vers,os que apareceram ao fim da guerra
passada. Uma peça de grande valor onde
os intérpretes puderam se mostrar ver-
dadeiros artistas, mas iulgo que no mo-
mento terrivel que atravessamds estn
oeça ê um po-uco dispersiva, pois mais
do que nunca temos necessidade de ser
ctimistas e alertados constantemente
para cornbatermos com todas as armas
o terrivel inimigo nazista. No moment,o
não poderemos ser pacifistas em ne-
nhum de nossos pensamentos. ,,Fim de
.fornada" foi beli§simamente interpreta-
da, mas o Brasil ao lado de todos ós po-
vos livres, está empenhado numa guerra
de vida ou morte e nem todos oí espe-

asI,/r/t-{

ctad.ores teráo is-.nçãc de ânimr pal:a
encarar a guerra como um mal que de_
vemos combater.

"Os Comediantes" representaram mais,
"Peleas e Melisanda" de Maeterlinck,
o "O Leque" de Goldoni, de autores bra-
sileiros "O Escravo" de Lucio Cardoso
e finalmente "Vestido de Noiva,, de Nel-
son Rodrigues.

"Vestido de Noiva" foi o ponto cul-
minante de toda a temporada. É um tra-
balho moderno pautado nas mais recen-
tes inovações do teatro. E' um intenso
drama desenrolado no sub-conciente de
uma senhora atropelada que antes de
morrer passa no pensamento um retros-
pecto de sua vida em todos os momen-
tos e nas mais estranhas emoções, ofe-
recendo assim ao espetáculo uma mo-
vimentaçã«r extraordinária pela sucexáo
de cenas extravagantes, irriquietas mas
bem desenvolvidas. Nelson Rodrigues fez
um verdadeiro trabalho de escarafun-
chamento, puxando à cena até o fantas-
ma de uma meretrís assassinada em
1905.

Tivemos com a temporada dos ,,Co-
,nediantes" o maior sucesso artísticc des-
tes últimos tempos no nosso meio, as-
sim como a revelação de verdadeiros ar-
tistas que embora 

-encarados 
comc ama-

dores são verdadeiras afirmações. Citar
ncmes destacando ou frizando não seria
tão oportuno quando se pode dizer que
o conjunto em geral. é composto d.e crea-
turas inteligentes, concientes e espera-
rtos o.ue de mãos dadas continuem pro-
porcionando ao público os belissimos es-
petáculos que vimos de assistir.

O Ministério da Educação, auxiliando
iniciativas que se. firmam táo brilhan-
temente promove o melhor trabalho
para a elevação de nosso nivel cultural,
assim como resolve parte dc problema
te atral e só poderemos nos considerar de
parabens quando aquardam,os melhores
dias para o Teatro Nacional que com o
aparecimento de novos elementcs só po-
derá evcluir. Âguardamos agorâ que es:
sas medidas se ampliem para que não
só o público considerado mais aquinfroa-
do eccncmieamente mas tambem aque-
les que realmente necessitam e prêci-
sam e vivem espalhados por todos os
bairros e suburbios, possam ler o quo o
povo merece dentro 'da civilização.

I



A psicologia do "Hom ern

do Pov o" do Nord este

Bastcnicx cr minhcr condiçõo humilde,
pciro folor do homem do pôvc brosileiro, es-
tudqndo .a suq psicologicr sociol, com expe-
riêncio próprio, porque ccm êIe nosci e te-
nho vivido, sentindo constontementre os
sucrs necessidocies, provcrndo os vqlores dq
suo olmq.

Residindo com ôle, nos srrbúrbios de
HeciÍe, em mu,combos situodos em mon-
glres, pegqndo o corongueijo, o sirí, o mo-
risco, subindo coqueiros, viojcndo em jon-
g,qdqs, exp:rimentei o vido do nordestin,o
desproteoldo, cujos Íilhos de bcrrrigcr cres-
cido, nõo recebiom o educoçôo necessáris
pqrcr cr vidcr.

O homem do pôvo do Rio Gronde dc
Su1, que conheci, tqmbem no seu "hqbitot",
melhor olimentodo que o do nordeste, mos
qom q mes]no problemo educocioncl, deu
oportunidodes interessontes poro o estudo
do suq psicologio socicrl, com os seus pro-
blemos politicos e rrciois.

O homem do pôvo de Minos Gerqis,
pouco diÍerr=:-rte do nordestino, nodo qcres-
centq q este estudo que ó um'c síntese de
um ensoio sociolóqico.

Tqmbem o homem do pôvo do Rio, o
corioccr, pcderá fornecer muitcr moteriq qo
referido ensqio, mqs neste qrtÍgo êIe será
simplesmente lembrrodo.

"Numcr c'oletividode humqnq, processo-
se complexcÍ e crescente diferencicçõo do
mrssc sociol motivqdcr ncr divisõo cqdo vez
mcrior do trobcxlho. Ins: rsivelrnente ocen-
tucr se o tendêncicr do formoçõo de clqsse no
interior dcr comunidotde pelo ogrupomento
dos indlvíduos especiqlisqdos eryi funcões
heterogênecrs. Essàs diversqs closses, vão
opresentondo ceroctel:s mentois comuns:
os inÍeriores recuom mentolmente oo nivel
de povos qtrssodcs, verdodeirc regressãc
sociolósicq. NiceÍoro encontrou troÇos qn.
tropolóoiecs de primitivismo nos estudos que
Isz sôbre ccrmoCss socicis mergulhodos ns
misário." (Frincipios de Sociolosio - Djo-
cir de Menezes * pog. 111 - DiÍerencicr-
qão Psicolóqico).

A vido do nordeste sempre nos opre-
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sentou o ospecto de miséricr que Euclides dcr
Cunho descortinou cros olhos dcr Nocionoli
dode, nõo só pelo seu climcr mos tombem
pelo diÍerencicrçõo sociol do seu pôvo.

O ccrngoço, qs sêcqs, o escrovcgismo
o-oós .c oboliçãc, forom problemos que tor-
norom ccrnpiexos todos os possibilidcrdes
d,e reerguer o homem do pôvo do nordeste.

A revoluçõo de 30 solucioncu ern porte
o problerr-ro do congqço, dors sêcqs, do ope-
rqricrdo, senCo oliás muito louvcrdq, cr cqm-
ponho contrq o mocombo iniciodcr pelo Ge-
n,ercil lv{onoel Robelo e tomcxdqi o sério pe}o
interventor Agqmenon Mcrq lhões.

Alguem disse, referind,o.s:, o Pernombu-
co, que "o homem nõo venceu o mcÍngue,
mos o mongue venceu o homem".

O homen: do nordeste invodirr os mtln-
gues oterrondo-os, com lixo, e construiu oí
o slla hobitoqão, com cr lcrmcr do própric
mongue e Iolhos de coqueiros.

Noquele terreno inhóspito êle criou
por:co e qolinhct e dentro desso vido vju
crescer muitos geroções que não só se
ccosturnorom àquelcr vido mos tqmbem
criqrcm qmor ao meio qmbientie,.

Ãlirnentondo-se de ccnongueijo, sirí, os-
tros, moriscos, c,:çcrdos pcr ôle prcprio, o
homem olhovo resigncrdqmente poro o pro-
gresso mentol, Íísico e morql do sucr misé-
ri,;, enireqqndo o; Deus o seu destlno.

Bosto ler o livro "Problerncrs Pernombu-
ccrnos", de Vicente Limo, poro ver o displi-
cêncicr do homem do nordesie pcrcr cr sucÍ
condição soeiq], especiolmente no proble-
mcr de ol'cbetisocõo.

"E isto vem se sentir oindo mois perto,
quondo observomos os Íócos ond,e se veri-
{icf verdodeiro desinteresse pe}o escolo; e
csse desinteresse se torncr mqÍor crindo, ton-
to mois quonto, se diÍicultora os gonhos
per"cr o mcnutençõo dq existêncio". (Proble.
mos Perncrmi:uconos 

- Vicente Limo).
Se o homem se crcostumou com cr lomo

que q desiquoldode econômicq dc socie-
dcrde levou-o o oceitor como espqço vitol
e desso lomq tircr o suc olimentoçõo, nõo
§entiu cr necessidode de se instruir.
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"A psiccroir:r i--rclóqi:c, i .sic3lo'-iifi
do compcri.:-.:.a::Ia, o, psicolcgio d'c e"ctri:tu-

r:-:r. del:rinil.rr-n ncvõs consegu3n:i:s ccdo-
qoqictt=", iiz Cel:c Kel1y.

A ccnccn'ltcr ccntt:t o m'-:cr:l'lbo trc',:.'

xe um novc coininho pcr': o htn:en-t dc
pôvc dc nordeste :o substituicão Co mLlcclll-
i-.o pcr ct:scrs hiqiêniccrs; o oterro do rr,o:.-
c/ue tcrnrrnclo o terrenc sclul--r-o onC3 cs
crlccãc de Í:^entes ns.rros e centrns de cu1-

ccs s dc lcrrncr; o mudonco dc r"-'1o go'--1 ,--.1

nerm itir.-Co umo novcÍ estruturn ed-uecrcicncrl,
tõo comurn no Ícrmocãc de ncvcs nú-:[c^s:
etc.

O receic dos educctdores nc trct'tessi'::
do-* zonss c'lcgodos celcs morós e n:l :s
rr:o,rrÇues, trcrzic sérlos conseqtrônclos cc
problemo do ed-ucoção pcpulcr. tlcrcr: cor-r-r

o oterro d.os monques essosi diÍiculdc<1es dc-
soporecerGÍn.

A presente gLlerro, mesmo coln os mo-
les que tein trcrzido cÍos homens, tlorá pcro
o norcleste brcsileiro um novo podrõo de
.rido, nõosó pelo militorisoção como tgin-
bem pelcr rsnovocão sociql que scà está pro-
cessondo em todos os ccrÍrx:Idqs sociois.

.As necessidodes urgentes do industrio
e dcr ogriculturo {orçarqm <r pren:ôncic dcl
soluçõo de problemos econômico-culturois,
ncr melhorio do solcrio e no oprendlsodo
ogricolo-industriql .

Não h.crverá mois oqin,goÇo porque o
justiqo unidq qo troboiho evitorá QU,3' se cc-
metom errcs sociqis que levem o homem
do povo nordestino o empunhcr ormqs porq
se deÍender dos cheÍetes políticos e senho'
r-os de ,engenho.

E o novo homem do pôvo'do nordeste,
com sucÍ coscr hiqiôniccr, seus Íilhos edu-
csdcs e bem olimentcrdos, soberá trobolhor
ccm qrrror pelo qrondesc do seu torrão nc-
tcl e ninsuem iolorá do neqliqôncicr do cc-
bôclo brosileiro, tõo explorodo e cqluniodo.

O nord::ste está se tronsÍormqndo em
qmbiente de trqboiho e de culturo, recvi-
vondo no pôvo o gosto pelo orte e pelo li-
]:erdode.

Conr o seu Íolclóre cntístico rico e cons-
trutirzo, o nordeste resistirá tod,os os inyes-
iidos psicolóqicos do ícrcismo; com o seu
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cillcr à Pátricl :, c Llberdcc.le, o irordestino
r:i^ ^^'s-nlirá r irv:sÕo nozist: ro terr-il:-
rlo hrqsileiro.

C orchieno. -odt.:,coiivo dc hom-em clo

rô.,r d.l. Sul terá tcmbem ocloro o suc sc-

!',r:õo. com o ccrmpcnho dc Governc de o1-

fl:'l:etlsclcão e ncrcionolisoção do ensino nos
cclonirs estrcrnqieiros.

Cl.rservei no Ric Grclnde do SuI, espe-
cir1rr111" ein Felctos, urnc sérlo lutcr rociol
ç11tr:r o homem de côr, fr:to que muitc prc-
jr:Ci^^,.r. <r edr-rcccõo do hom,'m do oôvo
c.r1,'ho. eoneei:lrnente o negro. O hoTrerr'.

d.e côr p,^lotense, oÍostodo dcr scci-^d'oCe

corno ro?cÍ in{ericr, proibido de {r':quentcrr
certos cinemos, borbeoricrs, e peior r:indn.
êscclcs, cricvcr um ombiente o pcrte, retri-
buindo com ódio os insultcs dos orioncs tett-
to e i1olos brcrsileiros ,isto qincio em 1940.

O coléçlio Seviqné, de Portc .Alesre, re'
cusondo receber o Íilho dá um ilustre oficiol
negro, íoi um Ício que, como muitcs outros,
produziu no olmo do pôvo goúclio o ódio
pelo ,crionismo propogcido pelos í:rscistcs
verdes e disÍorçodos.

O Nordeste, opesor dci ousêncio de co-
lonisoçõ'es qrioneis, sofreu os moles do pre-
conceiic rociol, porque muitos mestiços
qcreditorcm Íroncqmente no mito do doutri-
ncr de Gobineou. Como no sul, escolos e
clubes do norcleste recuscrrom os negros
considercrndo-os inÍeriores, o que motivou o
cricrçáo Ce Írcntes negros e centrcs de cul-
turo oÍro-brosileiros. Esses elementcs que se

botiom pelo "cloreaçõo" do, pôvc, que sê
envergonh.ovlom do negro, Íorcrm os rnes-
mos que se declororcÍm Í'cscistos, combc'
tendo o Democrcrcio Getuliono de 1l de
Moio de 1937.

Quoncio o Presidente Getulio Vorgos
derrubor-r o Íqcismo verde, os frentes negrqs
perderom a razáo de existir, porque já não
tinhcrm cr quem comboler.

A pslcoloqio do homem do nord,este de
hoje ó cr mcris oIto, porque opresento umo
predominoncio de iutcr peio liberdode e
pelo direito. E' o psicolosiq de todo ho-
mem sodio gue não se deixou ,orrc,stcr pelcr
inÍluêncicr tenebrosq do nozi-Íocismo de to-
dcrs os cores. E' o psicologio do homem
conciente do evolr-rçõto sociol do mundo.

COMPRE

BONUS DE GUERRA
Poro lutor oo lado das Noções Unidos



RIOS DE JANEIRO
O Rio são várias cidades.

- Gecmetricamente, a distância entre
elas. S quasi imperceptiu.i p*à". nãosão barreiras, aqiedut'os e túããiJ qr. .._param essas várias cidad.es, mas as con_dições eccnômicas de suas popuiàcOes. n,,sertão carioca á. praia de boú;ab;;;;
diferença de nívêis cle vida'-ããcntria_se
lil I giu, o^ Qle ocorre, até certo ponto,
f*:"ll..q-"ência da guerra. Na zona nor_
ue, naoltracta, eT sua grande maioria, por

- P^",1L.rr9l funcionários, comerciários,'in_
üerccruals e operários, tud_o se tornacada yez mais diÍícit. o ctoadao quô. rrlora no Lins, por exemplo, obtem leite
]lara. g fithci pequeno ás dez horas damânha. e isso mesmo depois de gramarquatro horas numa bicha. Ài ãincu, temque faz,er fila para ccmpar carne. Car_- 1.^Ir1T, 9u r."1.,oço, etcl Mais t--àrde, semere n,outra bicha de açucar. Ás novehoraso seu lixo é recot,hidã 

-;;*; 
velhae cansada carrcÇa de ,burro. A calçadaenxameia de moscas e a rua fed.e. Ásvezes, o verdureiro não passa por lá e ojornaleiro qern sempre ia apniãc".

,,.19o1L. vejamos o que se passa na. urca. Datlro que serve de modelo paraassinalar a cliferença estre as ,,cidades,,
rieas e as ,,cidades;, pobies 

-ão "áio. 
r,ana lfrca, nome. que -os 

batoteiros pro_nunciarn invertendo o altabóio. hápouca gente de condiçáo humilde.
scus habitantes são quase sempre altosfuncionarios, comerciãntes, inãüstriais,
cavalheircs folgados que não dormem
ccm o d-espertador á càbeceira da camae que antes de sair de casa não pre_
cisam contar cs níqueis. para êlcs otempo _é longo e o dinheiro é mato. seo cidadão QUer srn troco qualquer, náoprecisa mais nada: é 'só 

teleícnar.
Mas, prá que ? Tudo chega em cima dahora e até ant:s, sem atiopelos inúteis.
fj rgi! e coisa, o teite esta âtras ào por_
tãosinho de ferro ou nc purap*ito dajanela. Ás scte e meia, prsi, uin bruto
caminhão da L. .p., eue recolhe, rápida,
cômoda e higienicaminie, o tixó mencs
fedorento das cozinhas granfinas. Asrtla§ Conservam-se limpas e até ch:iram.
Grita-se pouco. Os aulos buzinam rhe_nos e os rád-ics t,ocam rnais baixc. Aqualquer hora do dia, pelo telefone oude rcmbinação eom o açougueiro, ogranfa recebe a sua carne fr,sãu, de: bi-

Abelardo ROMBBO

cicleta. E o melhor é alg tudo sai pelo
I::To llreço que paga, tá no infeliz su-Lrurcto, 9 pcbre funcionário que nât_rpr,Ce r,crder o pcnto ou o operáriã lue é
ucrrg-ircr-o a pegar o primeiro trem -para
a cidade.

O Rio são vár'ias cidades seDatradaspor standards Ce vida. Arrarúr'_ãeus ucastrrões coloniais de habitaçáã--àãi".tiuu.
Vilinos "mon nid d,amorr;;'ã"nnriácOes
de taboa e folha de' ftandre.. pãiià"r,
e bancos. Ar refrigerado e f.q". ãà pu_pel de seda. Sm,oking e cami.a tã _árur,-d.r9. Do confronto que se raça 

"riü u.cidades do Rio, surgem, com"o se vê, 0scoatrastes lnais chocantes. úlis'""o^_rrasEes so se justificariam se os váriosbairros que se" compõe à--;,"iãuaã ,rru.r_vilhosa" fossem sep-arados po, *ii'f,ur*ade quilômetros se uns fússem situadosem zonas fabris e outros em zonas ágric.olas, se uns dispuzessem de meios detransporte e outros fossem uurãáãàiro.entroncamentos ferroviários, *áàil,jà.i".e aeroviáios. Mas tal não acontec*-nosRics de Janeiros. o que uqúi 
".-iunri.,distrihue-se imedia,tãmende pár-ta,

parte. I qr" recebemos de fora se vendegn todos os bairros simuttaneãmente.
Trens elétricos ligam o sertão carioca
ao. centro .r*.r.Iut du ;;trã;iJ^.r_
mjnhões, bondes, ônibus, .u*rãôur-. nicicletas percorrem toda a *nr,'Oa *"-ta a pcnta, cle um extremã--nr*"oütro,
sem nenhuma dificuldade.

. Se assim é, porque há facilidades devloa ncs J--airros do sul e-há tantas di_ficuldadcs nos pobres bairros Ao nàrtefPcr que o comerciante recebe , .uã-àur_rafinha de leite ás .seis ,horas, na Uica,e o pequeno funcionário só consegue
obtê-la ás dez horas, no Lins, a"pois'a"grâmar quatro horas numa tilai Será
g".e existem granjas e estábulo, ,o.barrros rlcos e fábricas, arranha_céus epa)áciris nos bairros pobres f Se estãmos
em gueÍril, se o momento é de sacrÍficios
gerais. dividamos tais sacrifícios, de ma_
neira que u-ns nãc se gabem do seu de_
mesiado conforto e ouÍros não se áuei_xem de suas difjculdades invencÍveisl noccntrário, nada feito. Ficaremos com
muitos Brasis e vários Rios de Janeiro...

l



Artistarl
i

SILVIA

Ahmés Paula Machado.
Alfredo Ceschiatti. Ânto-
nio Dias. Beatriz Os-
wald. Carlcs Oliveira.
Eduardo Corona. Este-
fânia Paixão. Flavio de
Aquino. Francisco Bo-
lonha. Helio Modesto.
desto. Hugo Leite. Jofre
Maia. José Morais. José
Pedrdsa. Leda Estelita.
Leslie Inke. Lourenco Die-
gues. Marcos Jaimovich.
Maria Campetro. Mauricio
Roberto. Milton Ribeiro.

Percy Deane. Poty. Prosolina Prates.
Tancredo Gomensori. Sansão Castello
Branco. Telmo Pereira. Umberto Ave-
niente.

Quando se fala em grupo de artistas
formando um movimento de vanguarda,
todos sabem desde logo que estão em
foco os meninos que sairam da Escola
d.e Belas Artes e foram buscar proteção
na A. B. I. para a dem,onstração de sua
arte livre, arte de nossos dias contra os
preconceitos estagnados dos conservado-
res cbscuros. Atacados e protegidos es-
ses iovens veem mantcndo a sua atitu-
de intensificando sempre mais um tra-
balho que representa a Iuta contra a
reação em arte que é mais um gigantes-
co esf:rço pela arte do que trabalho in-
dividual a favor das próprias virtudes
pictóricas. De taI maneira é expressivo
êsse moviment'o d-e jovens estudantes
que o observador fica na dúvida sobre
se deve ser exaltado o comportamento
pIástico ou se apresentando uma lista
de ircmes se deve exaltar apenas a co-
ragem hercjca desses artistas revolucio-
nários.

Individuaimente os rapazes da A. B, I.
cotneçarão a sul'gir quando derem iní-
cio a uma exibição' mais individual e

que consiga dar uma proYa do quanto

[}e Ahn:ás Faula Machailo, pintor

De José Petlrosa, escultor
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de Uanguarda
teem -produzido abdicando de suas pos-
sibilidades pesscais para manter côêso
êsse con.junto que tern o significaclo de
Iuta-contra a opressão artísíico-ptástica.

Não é, pcrem, dernais, fazer fessaltar
nomes como por exemplo "Cesqhiatti e
Pêdrosa dois autênticos escultórcs que
teem apresentado trabalhcs de elevádo
mérito. T;rmbem deixar de citar pintores
c,omo J. Morais e Âhmés da paula Ma-
chado seria urna falha das mais lamen-
taveis para quem conhece a obra desses
jovens que tão boa figura teem feitc no
Salão Nacional de Belas Artes. Encerra
assim êsse grupo valores de grande des-
prêmics e medalhas, comõ aconteceu
com Percy Deane. Mas não são só os
taque Dara quem os juris eem conferido
p_intores e escultores que se destacam.
Tambem os arquitetoJ e cs desenhis-
obra apreciavel. Ulauricio Roberto e
tas ilustradores vão apresentando uma
Boi'cnha são autoers de originais
trabalhos que afirmam os novr,ri ru-
mcs que a arquitetwa já está toman_
do em nosso paÍs. Casteio Branco é um
perfeito realizador dos temas mais em
evidência na d,ecoração e, estu-
diosc do Railet, vem aplsssn-
tando trabalhos que ^podem

ser eicgiados como dos mais
interessantes que costumamos
assistir entre os nossos novos
valores.

_ A riitima exposiçáo realiza_
da no Salão da A. B. I. tinha
um aspecto extraoldinaria-
mente exótico, verdadeiro am_
biente para selecionar traba-
lhos'dignos de serem âpresen-
tados. Destacavam-se os pai_
neis dccorativos assinados'por
Athos Bulcão, um dos nossos
plntores mais festejados e que
davam à excepcional exposiçãoa sua mârca bem caracterís-
tiea.

E' sempre uma satisfaçáo a
r;portunidade de palavrás de
calorosa simpatia para 0s ex_
pulscs da Exposiçáo de Alu-
nos que tanto deu de falar aos
mais inteligentes de nossos in-
telectuais. Esses jovens mere-

Baixo relevo 
- Ceschiatti

Retrato de Jeny 
- J. Morais



QUANDO O T,IUNDO ESTÁ AUSENTE

OIL ! 
- 

a m,inha a,lrtl, enantoracla e estintcr !

- 
o nteu corar;ti.o despeclag'r,clo e L[rico !

- 
r.L ntinlta. lorne ittsacíat:el tle emol' !

- 
o :meLL "iceberg" tle knnpejuruLes lornas !

J'o ar par«lo dct, t'idade peLr(tdcl,
no cétl alheio úcL mtltidão paracla,

- 
11o lnat lottgtncltLo tlos ,,^eleiros paratlos

* ng (Lbs111.ilo silencio tlos uohtntes huntanos,
é clue a gríta é mais fttt-tdtt e mais pesada a su.a tlôr !

Delírio sonlbrio tle tLcrobr.úns enot,ntes,
cont cqhecr,Ls enornt,es,
cottt lsts enormes pregados no chão.

'l'tr.rlo cttlormece no .pauor clct nascenle,
Trtclo lombct ?7a espessa negaçtío.

illt{) ^\SO DIt C.l-§TRO Sr,\'DÁ

cem de fato um apoio decisivo quc pode
ter o significado de verdadeiro preito
à inteligência e ao esclarecimento. De
certo que os gênios da arte estão distri-
buidos em todos os tempos. EI Greco,

Goya, Van Gogh, Le Corbousier, Vero-
'nese Phídias, Donatelo, picasso, praxe-

teles, Rembrandt, e ,cutros mereceram
i:em a homenagem num mesmo painet.

Projeto para atelier de escultor de Maurício Eoberto
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EM MARCHA A UNIDADE

DÂ )UVENTUDE
Severo Aguirre

( ",Fundamentcs", Nov. e Dez. 1943 )

dois mes:s, a Conferênc.ia Continental
crà Juverrtud.e Peia Vltorra, com s.Oe na
crüaoe 0e Mexico.

.{ analise oesre último acontecimenüo,
por ser o mais recente e por haver par-
ulclpaqo nele eirreramente a juvenrude
cul,ana, querÊmos ciedicar as presentes
linhas

Que foi o Conferência Continental
Juventude pe.ta Vitorra e quars sâo
seus ensinarnentos para a juven[uLte
Hernisrerro Ocidental?

A medida que se intensifica a guerra
contra a baroarie nazr-fascrsra, cresce
e se fortalece tambem a uniciade das for-
ças democráticas e anti-lascistas na luta
contra o inimigo comum da humanida-
dade. Nesta luta pela liberdade a vida
estreita diariamente não só a união
de governantes e Estados democráticos,
mas tambem a dos povos e juventudes.
Os jovens dos paises demc,cráticos, aque-
Ies que soÍrem sob a bota sangrenta dos
invasores fascrstas, saitam por cima das
eoncepções filosóficas e religiosas de mi-
]itancras poiítieas e ainda das diferenças
de posiçâo'sociatr que em tempo de paz
os divioia, para unir-se estreitameàte
contra ,o criminoso inimigo comum.

A juventude está unida no Exército
Vermelho, nos exércitos anglo-america-
no-canadenses, no exército chinês, e gra-
ças a esta unidade suas armas podem
conquistar os êxitos que nos c,oúovem
a todos. Â juventude une-se no próprio
coração de cacia um dos países invadi-
dos para lutar unida pela reconquista
da independência de sua Pátria. A esta
unidade se deve a integração das guer-
rillras iugoslavas e francesas, os atõs de
sabo'r,agem nas fábricas do inimigo, os
incêndics e explosões que não déixam
dcrmir tranquilos os invasores.

Em alguns países a juventude se une
parâ expulsar os invasores, em outros
para impedir a invasão. Assim, em todas
as partes a paiavra de ordem da juven-
tude é uma só: Unidade.

.Sob o signo desta palavra e para le_
vá-la para a frente em tcdas as 

-direções

e para todos os rincões da Terra se cele-
braram as duas grandes conferências
antifascistas da juventude soviética; efe_
tuou-se em Londres, em novembro de
1942, a Conferência Internacional da Ju-
ventude, na qual constituiu-se o Conse-
lho Mundial da Juventude; em \Mashin-
gton retrlizou-se a Assembléia Interna-
cionai de Estudantes e, por último, ce-
lebrou-se neste Hemisféiio, ha apenas

Vejamos.
Esra Conferêneia.foi, antes de mais

naoa, um r'ude golpe para as forças re-
gressivas do fascrsmo em nosso Hemis-
terio. ,{.pesar d.a açáo criminosa e divi-
sionista da Faiange Espanhola, apesar
da carnpanha venenosa da imprensa fa-
langista, fascista e "apaziguaüora", ape-
sar da ccnstante ativÍdade traidora de
certos núcleos chamados revolucionários^
verdadeiros demagogcs quc, crtpenhad_ _

na tarefa maquiavêtipa de desviar a ju-
ventude do caminho certo da luta anti-
fascista, fazem o jogo do inimigo, apê-
sar de tudo isso, a unidade das forçm
jovens de noss,o Hemisfério deu utn
grande passo na Conf,erência Continerr-
tal da Juventude pela Vitória. Esta Con-
ferência realizou-se apesar e contra à
vontade das forças regressivas, que a
boicotaram e que, mesmo d.entro del:r,,
tentaram por todos os meios torcer seu
propósito e dividí-la.

Estiveram presentes à Conferêncir fo:.-
tes delegações dos Estadcs Unidos e do
Canadá; mas as representações mais nu-
tridas e até de uma composição mais
ampla foram as do jovens latino-ameri-
canos. Este fato demor:rstra, por um lad.o,
o crescimento da conciência anti-fascis-
ta da juveritude latino-americana, que
vê cada dia mais claramente no fasôis.
mo seu pior e mais perigoso inimigo e,
por outro, o desejo e a firme OispoÉ:çã-o
desta juventude de não permanecer corno
simples espectadora, nem sequer como
abastecedora dos'países combatentes, corn
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toda a importância que isto tem, mas
que e1a quer empunhar as armas para
aüacar o inimigo fascista ern seu pró_
prio reclúto. A Juven[ud.e lafino-ameri-
cana compreende cada dia mais clara-
mente que nesta guerra se estão deci-
dindo a independência e o futur,c de
tcdos os povos; o futuro de todos os jo-
vens do mundo. Sabe, alem d.isso, que o
ulterior desenvolvimento econômicoi cul_
tural e cie toda e espécie de nossos paí-
ses se obterá à medicra de nossa prepara-
ção militar e de nossa participação ati-
va, ciireta, na luta armaüa con[ra ,c fas-
cisrnG, no extermínio físico e poiÍtico de
Httler e do hitierismo.

Na Conferência Continental rl.a Juven-
tude Pela Vitoria uniram-se as r.epresen-
tações juvenis de 18 paÍs:s do nosslo Con-
tinente, incluind,o, como antes dissemos,
os Estados Unidos e o Canadá. Jovens
de ambos os sexos, de todas as raças, de
diversos credos religiosos, de diversas
orientações poiiticas e de tocias as po-
.qições scicials, esiiveram presentes^ à
mesma. Eles souberam passar por cima
das diferenças que até então os dividia e
em discussá,o cordial e amisrosa plani-
Íicaram a luta e junta::am suas iorqas
contra o inimigo comum. Alí, pois, ná:
hr;uve divisões entre esquerda ê direita,
tntre revoiucicnários e ccnservad.ores,
ccmo teria acontecido em qualquer ou-
tra hora sem os graves perigos da pre-
sente. Os jovens que se reuniram no Mé-
xico para combater Hitier souberam por
cs interesses de suas pátrias ameaçadas,
os interesses da humanidade agreoida e
atcrmentada, acima de qualquer ou-
tro ini.eresse de carater p€ssoal ou se-
ctari,c. EIes scuberam c,cmpreender que
não só para assegurar a êxistência -de

uma Pátria livre e independente, mas
ainda, para que cada um pcssa conti-
nuar desfrutando a liberdade de profes-
sar a religião que queira, d,e militar no
partido de sua simpatia, de aprender o
r-ficio ou estudar a carreira dê sua vo-
cação e até de casar-se c,om a mulher
que a.me, é preciso unir-se contra Hiiler,
pcrque este é o pior inimigo de todas as
liberdades humanas.

Apenas por ter existido no Conferên-
cia do México tal espírito unitário, que a
todos nós deve servir de exemplo, foi
possivel chegar às oonclusões magnífi-
eas a que se chegcu. uma série de reso-

iuçoes ile extraorciinária inlportância
elaooradas nos diferlntes Cãmités e
aprovaüas nas sess§:s ptÊnárias da Con_
Ierência já cstão hoje-servind,o de base
para a moblização combativa da iuven_
uude. Destas res:luçó,s. a primeira e
mais impcrtante é a que tem por nome
o tsacto dc ivr:xico, qu: foi sub§crita por
trics os ctelegados e que a Assocraç áo úa-
tólica de Jovens lüexrcanos, em d.eclara-
ção especial. tornou sua, apoiando-a in-
[eirament,e. O Pacto oo Mexicc, é, além
de um dc.cumento básico onde se Íixa
claramente a posição e os anseios da
juventude de nosso hemisfério na guer-
1a e n() após-guerra, um programa com-pletr pala a uniáo e mobrlzação dos
Ir-.vcns patriotas para a defesa de n,ossa
lil:et'daoe e independência, para a luta
unida cornbativa e armada contra o ihi-
m.go comum e peia vitória completa das
Nações Unidas. O pacto do Mexico é a
expressão cabal do oes:jc unânime da
juventucie progressista de nosso Conti-
nente Âm..ricano e, em particular, dos
jov."ns latino-americancs, de produzir
aceleradamente para a guerra, -de 

lim_
Ijar rlcs:a retaguarcia de espiões, apazí_
guadores, divisicn-stas e tóda varieda-
C: d-e "quinta-coiunistas,,, de adestrar-
s: militarmente para participar de modo
r:al nos combates armados contra o fas_
cisrnc, para que seja aberta a Segunda
Frente para exterminar Hiiler deniro de
um anel de ferro e fogo e assim tornar
possivel o advento de uma paz jüsta eo estabeiecimentc dc mundó de após-
guerra, em que tenharn ampla aplica-
ção a Cerrta cio Atiàntico e a beclaiação
o-as Nações Unidas.

A aplicação, em caçia um de nossos
países, do Pacto do México e das demais
rsscluçõ;s da Conferência, constitue a
tarefa piimordial e inacliavel de tcdas
as organizaçõ;s da juventude anti-fas-
cista e de tcdos os jovens patriotas"

Mas c,omo o tempo é'pouco e não se
ptde perder seq.uer um só minuto, por-
que cada minuto p:rdido por nós é ga-
nhc por Hitler, devemos levar adiante
as resoluções da Conferência do Méxieo
com um rítmo acelerado e em forma de
emulação para verificarmos que país al-
canÇâ, a hanra de tornar seu trabalho
mais rápido e melhor. Já neste sentido
estão trabalhando febrilmente os jovens
de diferentes países.

l.l



,I
l
I
I

li s 1,' li tt.\

Ncs Esiarics li;rii.r;s dl AmÓ:ica do
N,crl3 fíli dissí-''Li'iia a Ligi iuvenii Co-
murisla numâ r'Ecsnle g:an:l: Conven-
cã; e ccnstituicla time nil:a o::ganizacão
ç'9 frent: Íinica: . " r1 iu.lrntud: Am:ri-
car:.a Pela Denrccrrciâ", o.u? ha rie de-
sempenhar um papei clec.sirro ne uniãc
cle tcdcs cs jov:ns ps^t,rict:rs d:ss: país
irmác. Em S';.lvadcr ecaba d: c:nsti-
tuir-se a Frentr Jui:nil Ânti-tr'ascista,
ng México se prepars u'.n C--ngressc Na-
cjonal da Confederaqã,o d: Jo'r:ns L{:xi-
eâncs, cujo prograrna c:nt:i:l como cb-
jetivo pri:rcipal a i,rnidaCe das fcrças 1u-
vrirÍs anti-fascist's. Na América dc Sul
prcÉara-s3 trara rllz-rrbro uira Confe-
rência da Juv;niude de oito país;s,, e

em Cuba, demos já r orimeiro pass,o sé-
ric para a unificacã+ ;uvenil ccnstituin-
d.o o Cornité Organizr'cr do Congresso
da Unidade Pat:iótir':-., cla Juv:ntnde.

('i:t

Cs jor.e:ts cubanrs, s: b:m qu: este-
jan:. un p0L1ó3 retaldac;s, nã: querem
Íir a:: ni; úitimo lu"gar. A simpies leitu-
ra do te.=:to e d-as assin:tur"as apresen-
taCai na rcc:nte ctnl'lcirçã'o do Comi-
ió Crg:nizaici C-o C:ngresso d: Unida-
de Fatlió'ri--r cta Juv:ntude Cubana, re-
va',r. cl.ararl:nt: a i:r:t:rtârcia trans-
clndental da mesma. E:sta ccnv'cpação
ha Ce servir pal'a a m:bllização ccmple-
ta cle todcs r-.s icvens qu3 amem a Pátria
clrbarra, de tcdcs cs icvens, não impor-
ta sua classo, sua filiaçãr política nem
cred.o r:1igi65q, seu sexo ou côr, que se-
jam capazes de juntar-se para ô bem
cilmun:i. Este Ccng] ssso, com o ctncur-
si) e a adesão de todas as f':rças pro-
qres.ristrs de ncsso pais, deve centri-
b,ui-r para pôr d:finitivamente a juv:n-
trr"de e m ccn ições de cumprir srus gran-
ti;: rl:.,,lreS da hc,ra plesentê.

PÁÇTO DO AfiÉXTCO
(Aprovado p€la Conferencia Continental da Juventutle pela Vitoria)

Primeirt;: -- Na grandiosa bataiha
que se está travancio n: Mundo contra
as sangrsntas fcrças representadas pelo
nazi-firscismo, declararnos achar-ncs fir-
memente situadcs ao le.do das Naçõ:s
Unidas e de todcs cs pi)vcs qu: lutam
pílra v€,ncer s extiipar para sempre da
face da Terra os mcnstruosos regimes
fa scj stas.

Seguirdo: _- Insp*irarno-nos no nobre
e inabalavel prcpósito cle salvar ,cs nos-
sos países, e o ContinEnte em seu con-
juntn" Ca escravid"ão e do t:rror que os
nazi-fascistas fizeram cair sobre outrcs
povos. Queremcs ass:gurar e fortalecer
nc)§sa independência. Prcnunciam,o-nos
pel6 desenvolvimentr e apiicação integral
da política de Bua-VizinhanÇa. Para que
nossos esfclçcs nr; combate atual s,:iam
mais psf,srosos e ef:tivls, julgamcs ne-
cessário que t:drs os pcvi)s do Continen-
te desfrutem de suas liberdades nacio-
nais e democráticas.

Terceiro: - Prrra que ncssa participa-
ção na defeza e na causa das Nações
Unidas seja mals ef:tiva, compromete-

mc-ncs t constituir em ncss-'s respecti-
vcs país:s Frentes Nacicnais da Juven-
tude, nas quais part cipem todas as
organizações de carater patriótiet. Âspi-
ramcs qu? estas frentas unam num
mesmL) prcpósito de ação todos os iovens
das mais diversas ideologias políticas e
reiigicsas.

Quarto: Desejcs:s de dâr nosso
maicr rendimento a'o esforço para ga-
nhar a guerra, apoiamcs com toda de-
cisão o estai:elecjmentc do Serviqo Mi-
liter Obrigatórir. dc treinamento na
Ârt: da Guerra de tcda a populaçáo e
quantas disposições sejam ditadas nes-
sl firn.

De,cl.aramos ncssc desejo de participar
cnquadrr:Ccs em n,osscs exércitos, na
guerra contra o Eixo e pela liberdade
do MunCo. Desejam,os issc nác só no
propósito de derrotar o nazi-fascismo,
mas de fazê-lo nos campos de batalha,

sllicitanclo para esse fim a ajuda eeo-
nômica e militar dos Estados Unidos.

Compr,:metem.o-nos a trabalhar firme-
mente para aumentar o rendimento da
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FICHAS DE LINGUAG-EM
SALVITGE . SALVAGEM - SEI,VAGEM

Anda cá, bruto. A cortezia é de
quem a dá. e não de quem a rece-
trae. Esccndes o focinho ? OIha ,o sal-
vage ! ?"

Hercnlano. IÂcnge, 2.o vol.,.pag.
. EB (10.21 edição Jcsé Bastos, Lis-bca,
sem data).

Li isto ali por 1906 ou 190?, e cí.)mu-
niquei ac Sr. Cândido de Figueiredo, po:s
o Novo Dicionário, entáo em prirrreil.l
cdição, não ccnsignava o terrno. A mi-
nha comunicação, porém, embora citas-
se o autor, a obra e a página, nenhuma
leferêencia tez á, ediçáo e não transcre-
vLru o texto. Destarte o vocabulista náo
scndo provavelmente da mesma edicão a
cbra dó que dispunha, não pôde cànfe-
lir o texto citado. Não obstant:, incluiu,
clesde a segunda até a quarta e últ-ima
cdição do dicionário, o vocábulo que eu
lhe apontára, mencionando direitinho o

lugar acima inciicado, rnzrs. . . atribuin-
do-lhe o ssntillp cle rlireito sobre o qlre se
sal';au tl: unÍ navio naufragador eüe
nada tem que \rer ccm o texto da Her-
culano.

O termo sah,age é da lingua corr:ntc
dos caipitas paulistas, no senticlo em que
a iingna iit€iária usa t forma s:lvagem.
Esta última foyma «r velho Morais, em
1813, definiu scb a grafia salvagem, que
vai caindc or"r já caiu em desuso. Dos
diciorários mlderncs de que dispomos
à mão, só o de Simões da- Fonseca, re-
visto por João Ribeiro, e as mod:rnas
edições com o nome de Mcrais, dão a
salvagern o sentido de selvagem. O Con-
temporâneo, 1925, ,náo quis copiar o
verbete Cc Nov. Dici.; é de crer que, indcr
ao pontt; por êste indicado no Monge de
cister. mas em edição diversa da mi_
nl:a, nacla viu aii, e desc,cnfiou...

Motta Coqueiro

juventude na produção, impulsionanCo
o fortalecimento industriat e agrícola de
nossos países. Somos pelo estabtlecimen_
to de uma severa ec-on:mia de suerra
que traduza os sacrifício,s que nossãs po-
vos estão fazendo com resultados úteis
Ilara a vitória.

Quinto: - Ccmprometemo-nos a tra-
balhar por conseguir que sejam melho-
ladas as condicões de vida, êconômicas,
culturais e sociais da juventude -em nos_
sos países. Unid,os, apresentaremos a
rlossos governos e povos um proErama
de meihoramento dàs condiçõei Oã vida
da juventude. elabcrado de acordo com
as condições de cada paÍs, para c que nos
servirão de orientações as- resoluções da
Conferência.

Sexto: - Queremos d.ar maior rendi-
mento na obtenção da vitória para ter_
mos autoridade ao expor nossoÀ desejos
com respeito ao mundo do após_guerra.

Declaramos lutar por um mundo do
qual desapareça tcda forma de escravi-
dão, em -oue as p,ovos desfrutem de ple-
nas liberdades nacionais, econômiàas,
pnlíticas e religiosas. No quat se cumpra
a Carta do Ailântieo e sêjam uma re"_
lidade as Quatro Liberdádes. No qual

não existam previlégios de raça ou de
côr. No qual tcdos os jovens desfrutem
4as rnesmas pcssibilidades para serem
úteis a sua Pátria. Um mundo em que a
paz seja definitivamente assegurada e
todos os países tenham os mesmos direi-
tos e possibilidades. Um mundo do qual
os regimes fascistas hajam sido exler-
minados e desapareçam üodas as ambi-
ções e dcmínios imperialistas.

Sétimo: .- Finalmente, para melhor
conseguirmos nossas aspirações em rela-
çãc com a luta contra o Eixtl, com o me-
Ihcramento das condições de vida da ju-
ventude c com o mundo de após-guerra,
manif':stamc-nos pela mais eÍetivã uni-
dade nacional, continental e mundial da
juventude.

Faremos conhecer aos jovens de nos-
scs paísss tcdas as resoluções aprovadas
pela Conferência e nos cómpro^metemos
a levá-las à prática.

Prometemos ücda nossa ajuda e cola-
bcração ao Ccmité de Coniiinuação de-
signad6 pela Conferência.

Pela derrota das forças nazi-fascistas!
Pela defesa de nosso Continent: !
Pela independência e liberdade de

todos cs pcvos !

Pela unidade de toda a juventude.
L-



ARTISTAS BRASILEIROS NO MUNICIPAL
Ouvirmos falar que t:uros artistas bra_ tem .dado apoio e aplausos, porque osleiros no 'reatro--|f11-cinar; i"ni:êsLtu". encarraprtao,s em Íortunas Ío,*amdo origrnals oe valor 

" à pr.çõs 
-ãcce*fi 

uma reição terrivel e verdadeiramentevels assrneiha-se um pt ucõ a esses teie- ug"À,ráãionlra a arte nacionar.gi'ama§ que nos contram os sucesso§ do -uulcrna 
g .uma d;" #;;iiir.iru, q,r.grande ,ront russo, onde o. ,,áriiiu. .r- neste. momento emp.eende a gr.ande Da_oo aniquiiados pelos sovieticos. tarha oo ú*.r,.rpur. Graças a isso esta-Mas a realioaôe e qrJe temãi efetiva- *àr-rirr.ii.roo em português .,cesar 

emente a rnvasao-do ieatro Municrpal, c-:roopáir*; oe Bernar.d sfiaw, ,,Anfitriãopor artistas brasrlerros. . eu,,âe Jean Giraudoux,..Harnrra Vrtoria,,o que vinha 
":.ii: -fe_ito nos.países áólãíi.üâHurr*u.r, ,,santa Joana,,demais culto§' entre nos era descuidàdo. o #a;ã;i:aw, ..Boctas de sangue,, de'I'eatro conitnuava ao $esampa;ro 

. 
,e à Uaràiá 

-f,irca 
e ..Comédia do Uoração,,mercê da sorte' Nenhum emp'r:ãliãrio ti p.çü.;;ror'es estrangerros foram Íei-nha coragem qe arriscar."u ôrpitut, u* à.',prrio*êonçatves. À traduçÕes dasuma temporada de comedia ;r""ilriiã ã. p;; Miioer oa silveira, Dina srlvei-no Municrpar e 

':p-:^1ig".rútu,-[o-1q"" i" sã e"ãiros, uanoeira óuarte, Mariao público quepodegastar goroaÁ imp-or- Jacinta-á ôecrtra Meireries. As monta-tarrcras por uma aÀsrnatuia na tempq gens e o guarda-roupas completamenterada Írancesa, ou de opeús'ltatjurrãr, Ãovos 
" 

pfru tal, I)urcrna e u-dilon con_n&o desejava *^:^?:1!:* ""* ;;p;Ér t.ãü.u'*"'iur,o.' uruÀiãr. ôJ'rigurirosculo que não possuisse as caracteiísti- ,i;"ffiã,'ui p.çu, sáo oe autoria de os_cas essenciatmente moldadas no 
-falso 

úrràíüoiL.refinamento europeu.g rearrã ürinic,par era tabú p=a :"ü:Tffi.:,,fi':Tffi.";'rxlT"*"*r.r?";
#:r"y,*iiiit?,T.,:n.:í:1,i.,"ãslili:tHFl**a;."x1t:1H,,?.,,i,*3tiso para artistas brÀsileiros, mas tam- 1em,. naia ,iBodas de sangue,, a peça debem para o povo, que apenas pode pa._ oarcid Lãrca, g grande poeta espanhot
ü!-f.'1..3ã:?i1",*,;ifiHr,,:il,.ãao lT;d*;iiás rasóisras dê Franco, Dur-

-.^-oj- "';pu;üo"'-ãí"i":'uãão,"., _r** 
*1i,1,1":1"HI":# 

;H"ãH'r,t-;:lli'3§;n§tas e zeroscs de nosso,s róros de'pôvo uenriclue 
-rongetti, 

celso Kepy. QuirinrcivÍIrzado, tomando ss"tu aã1ía;rihr- ca"rpãiroritã . pe.ez Rubio ieste úrrivâm que o Teatro Municipal nào àeve- mo êx-oiretor do Museu do àrado emria ser pisaoo Dor um puuiico a;; "ã9 
e rvraorí e-q". r.i amigo de Garcia Lorca),considerado oe^ escóf ry1ã;!-.§* i,iüri: ;;;'^;#J'r.r,.uroor Eros Gonçarves,co é e representa--a maii legítimã ex- um dos nossos mais novos artistas.pressão do povo da terra, u""áo poae o-À..-'üiài.tro da Educação dandogastar centenas de.cruzeir". pãr ü*u apoio à i"i.irtiuà aãoi,iJii,r"i oo,rorr,poltrona' Assim sendo, os conlrintos-aa- piesta.um-gianoe serviço a nossa curtu-cionais náo deveriam 

-ari:nenTái 
ã-ãur.- ia, p,cis or'-o*urtos que vivemos sãojo de pisar o palco de tão tãgt"à" 1=u- deciSivos na humanidade, as nacionari-tro' que acolhe anualment" os"tuminares dades * .ãlir-rm. pgr seus próprios va-e as mediocridades estrangeiras. g1r. 

-u 

-"* 
pais só tem verdacÍeira ex_o reatro Nacionar, tinha" qu. .., ,.o- pressáo q,rurã" um povo possue um Ín_

;f,til[lr,#s 
casas de .tpàiá.uiã.- a" ãi"."ã"rir,ãi que i!9 rerempere as ror-- 

Mas os ãitirtu, se recusavam a mor- ãâi üm':.'ff.t:.Tffffiffifi:i? ã" ü'
rer.e parece que na resistência, de ha - Coà r*piogruma intelig.^nte e den_muttro veem emDregando o processo d.ir tr, 'á" 

,i,,, Já.ut., pt.rrnmã?rtã, poputar,guerrilha. o teafro-nacionar ^"ao iãi zu só poo.*à* "u.. 
essa temporada comfocadc pero bom gosto dos reacionários, grande simpatra e esperamcs um Íran_e de quando em vez, estoura uú ;;;;;#ãtbuJcina, que reafirmará seunovo movimento teatral e os artistas, posto de ensaiaoora, diretora como umacmbora dispenciendo grandes esfoiõos, cias maiores-ãtrir", hrasiieiras, alem devã,o se firmando nos postos conquistaà1! i.I ü".;?rri.,ru que vencerá a dificile só o público consiàerad. *Àiór,-lúu, batalhã oo rvrunicipal. . Durval serra
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À ITAI,]À POR DENTRO.
litctrart| G. -U«ssocÀ; '-- Uot}]-
lrillllltu t-rlltul'it -\irCiunal -)t L uter;riu ti trr'7v11 e P(tu teln
ja l,,ruglanlairo Llllla série
etl0I'Ille ue trocLtlleulos oe
gr:r1loe intet'c's-qe. l)epols.. r1e

t trt ttr,lttttlo sr-t §Lll'gllr es§e

l(Ill8o delroimPlltu 0it -\sso-
ctatr'rt Prêss t'm Rutnl que

asslsilLl 0 desellr()iitr das 'r'e-
preselltaqÓes üo . Já. larn0so
Ltrere }lastrsla até o momen-
ió oo ,,uorpimento cle lelir-
Í;,r'§ Ct,lll us i-stauOS LlIlduS'
o, i,n, ltvro qrtc dcve 'ser Iidr-l

l,ur luuos os quc se illLercs-
a,,,,, em assultlus dcssa. nu-
iru'ezri e mostr'à minuclosa-
ntr:ilte como a \lda se proces-

"n,,,,,o Itálir -F'ricrstu"-[ra-
irttz o lrvro [,arlos Lacerda, o

qrle po]' si só é uma garau-
tra,

A .{LE\,IÁNI1,\ POR DE\-
TltU. - 

Ltiuís P. LoclLnel" -Lãiípon,*, l',drtora Nacional

- 
r.ilro escl'ito Por \1m cor-

le.r,rnJenre -roL'i" -\nterica-
ruu. Lrrt'ltnr'l' expltca que.sua
...]o í,i*nçu, esi'r'evettoo êsse

ILvro Yisltra resPortdeI a tn-
:,,steotL's - pergttut.as ql.le sells

;;ii,c""i llie -tizc'L'a,t' 
-quando

,,.'Ieu l'êglêSSrr aos Ustados
i'ni.los. rrúois qttrr i'sle PuÍs
uá.tr,'r',t gilerru ü '\lemanhü'
tuiiia-n,,. il \ rrlt l'uttstosu e

ilffiesõ; [ue le'r'am 0s di-
irgentes nazlsla:, itislm colno

',." i^r"a. al itttrtos dc Hitler
,' st'Us comlr[ll'sAs' Faz-nos
,'onlrccer u qút' êto clrama o

,;;;i" ,irt ircssoüs decentes
irr.Le siru cottira u I'eBime nr-
,lr=t" c srlfrcttt a amarg(lt'a
ã,i. dias' que Passam' Tas'
,,"' "àtánto, 

I ir:etrr de Pleno
o.or.áo coni tttdo .o que se

r,,,i*" Para garanLir o sus-

i.nio Oát respeet Ír as f rrmíl ias'

ô";..;it"t--d' descendente de

àr.nràã. e sua esPÔsa é ale-
"ni--liattuaiizaoa americana'

",,'' á...4 1'lzão eneontramo's
lii ,',itndo ertr qttando nessa',lrr,'.. ttma Paiar ra ou um

àix,àeito inocêntando o PoJo
,ut.' 

'àn't tetnPos Passados
,'.iir,til,i' H iticr. Pois é sabido
;í;';.';ú, rtãi se rjttsLaram
ii, ,rrãtn.t, logime se encon-

irl"n't ao. camPos de concen-
i;;;ã;-;.' forãm fusilados'

.HISTÔRIA DO SOCIATIS-

L,i;,:,PÉ*;"],sfi ;§,9#âl?-

tcrl,Lri'r.' errt' O Potler Soàié'
t jco. ou. o ll,nrbaixadorr'Norte+
,\n ri'r'icü 11il. cm .Il isslio e'tru

.rl,,""rii'I,,uti.io Hindus'é
iiiói iii,n.ir tórti rn ànotàclôr. in-
t Jligr,rrlr,, gn"t'slricaz qrre:per-
t:rrrrle ll torlu o ' terr'ilório..§ô-:
vi ét.ieo proçur.andq .cgl!re]- 44r.
lrl't'.srlt': tlll.e O íipfo-\lnr&S-
.crrr rlir vordadêira 

-§i1uaçã.o-

tlrr DUYU Iusso. NêsLe li§rOj
torr,ínros conlrecimenlo '' 'do
glurrde poderio l'tlsso f '.§qü

iLrtrrr rrr.evê grn prósirqo qo!-
IIilo ÀnÍi'ê o Ja'P5o's€idênlo
.ü 

"t.:r 
oloiu i,l"-:. ".[r.o,i it 1u3 ;'!1

qrralquer, Preco,l eoÍn ' d' 1\ação
sovió'iica,., tlilr-dus," . flailen'lg
suirs . pt'evisões üssêg-urc ' {
comple[o Prmagürrrenlo - d-o

Japão e umn malor flProÍIj
mdção ,da Rtisg,iir o.Ôm' os 'Es-I
taclos.!ni{os. . .,'. '.'',', ,

JUllEl's sEU Dl\lltl'lRO

- l?0 Nltl,HtlEs -:- )ltchaeL
Ool.d - Dditorial Calrino Li-
*iiáAu. - T.iços finàlnlehte
,,rr'ru "ov* 

ediçáo . ern po.rln+
euês dêsse ól.ir,nu lrabalho dq
Ilichael (i0ld. Pur êssq obra'
tr trttblicrl loma conheciriren'
io',lu erislência de iude**
nuuttet'rirttrts que vivem - no
ilu.i si,l* r-lo few York. Crea-
i,ili,i. ,r,,,J srídas àn 

'pátrips

itlitante-s' c,tlrem pa1'a ra AiÍÍé-
,li.n. t,i'...,',lo r.rht pdrleo d{'
nflz e- s,'tleltlos Por 'ÍOrluna'
iJ,ln,t. qtto l'ogrrtq dls..rnipf--
rias tlir Ettt'oPa, unde os Bhe:
los e os Pr rg t', rni iÍo 'al êrrá:
àor"s, r tii,g-anr- as terras li-
i:.e. e fcr,têis dá AnÉrica
llarü a concrolizaqão de..seus
sonhos- na eidlde dos arra;

""r,í-ãrl'* 
e lot't'cs de'oiit'n

;ffi i;;;,"'nein sequer o cli-
reito de con-temPlar' âo mej"
nos de lonÚe,. o arohote ' da
n"'iatirá áí'fliiie''da*e. Ô' I'ii;ro
rir'nÍiehrcl Golrl é [1,m4 su:
ecssão do miséria- onde erla-
i.,ras esoraviz,adas .:jsiyêm
criando os f ilhos .'l)tlm am-
liienle de Podridiro Íísica e

ilã;àÍ. 
'*.j 

alimenlanciô. a

e.Doránça Í1o quê §eus des-
cendentés senrlo ameriutnos:
po.ssam tem .un1 deslipp' 

^maiq
ãgraclável Par3, os Qia?,.19!,t1.i

LIVROS
vino L:imitada - 

Esla oLrlll
ue ^rlirx -ueer de ha muito e

esllei'ada {] DLIe nos, naO s0
pelos estudiosr.;s rto assurlto
r:omo pelo gra[r1e pÚblico..
r\âdà fltâ1S eiogloso qtre Fa
cdlçào 0e Lirl\ lllu qtte \.elrl
pleenchor . um dos vtlslo-c
cxlsLertLes lltts nussas lirt'it-
rras. Max -Becr ahrlt'dll a ltts-
tórrâ da evoiuçáo sociill, 'rii
-quoessão de todas as lutas.
alos poYos,=em busca da con-
qu,sia uos' legítrmos drqitos
oe rllna humanidade Progl'cs-
sista e'-livrc.' Obr'a de leittt-'
ra Íácil, agraclável e acce§sr;
vel a qualquei' Pcssoa. U lir-ru
rle [ICx Beer ttáo só cr-rltiva
e instrué, ôomo Per'mite^ que

o leitor ie localize Perfeitn':
metie neste tempo de tran-
siÇão em que livemos. Eis
i,iLii, rrortarito, uma obra de

slxnd* ulilitlrde não üPenas

i,ala umft Iei{trra I igeiru'
ôomo tamhem Para lepelidas
consttl tas.

O SI]GIiÊI}O D.\ RESIS-
tr*Cr,f 111i;SÀ - llrutríctrt
ITintlt.ts - ll{.11LÓriaI. L'alvltlo'
rrlurli.irLiii - 

]1.§lA é a SCguu-
(ra ediçao Lo llvl'o (lc \{tllr|ice
IaindLrs, quo Loll)o l'ei)ortel 

-L)

Àn..tiá0c,. tlo-' veni lclatanclo
a: vida ntl ltirs-{1ü Sovieticlt'
{'xpliCatttlrr dt' nlilnt'll'il :tIi-ts-
sóiia a razito t'ltr grirndrl resis-
tênoia do Povt-r sr-rviêtlco antc
a lnvàsaô telrivel clas hordas
nazistas, Ilaurice lliudus fece
ôomã"tA.lo, sÔbre o ambiente
progressista doi naqões -so-
viOt-icas e Prer'ê a comqleta
demota das- tloPas de Hitler
iiiii* .o*o estüda o êrro do

ãitn,lut alemátl tentando do-
minar um Povo, qLle se en-
encontrava - fortalecido Por
irma rrnião naciottal e Plcna-
*ente corlciPnte das Iiberda-
ãõí q". goza, em face das leis
sociais em uma Pátria livre
ãai miserlas imPostas Pelos
regimes fascisLas'

À RÚSSIA ESIIAGARÁ O

.lÀl,.iO - f,luuríeio Hindrts-
Étiitorial Cattino Limitrda -Úir, 

-"ôro livro cle NIaurício
Hindus, trazcndo-nos a cons-
lalaeão dos Progressos colhi-
aãi'"iiãt, Rú'ssii neslPs Últi-
irãs'lemPos dePois da queda

ão czariJmo. Nesta obrâ con-
ieErrimos assimilar melhor o

áiiô ,o, eonta o Deão de Can-

No meÁmo vôttiú'e' caivinó
no,s dá "120 lÍItHõE-q qüe

.Ío troguon^s nolelas conta-
,fãi por Ntichael Gbld eom
süa n\anelra agradável Íáeil
e poética.
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TARilIACIA D. PEDRO II
DROG"A,.S E PERTUAI.A,'RIAS

LOJA 20

EBA Unf,A E§POSÂ
que tínha

tuda;
nunca lhe
Jaltara
nada...

Cl I o Sr. é tambem um maridt
D orr" não «ieixa faltar nada em
casa, evite gue, amanhã ou de.
pois, sua esposâ se veja na tristê
condição de ur.a viuva desam-
parada... Proteja-a com um Seguro
de Vida. Consulte um rm
Àgente da "Sul America". El
Verá que existem planos de li*l
Jeguros paratodasasbolsas. r

§UL AMDBTC^&
Companhia Nacioul dc Scguro dc Yi,l

Caixa Potal' 971 - 
Bio dc Janoire

s0llnEs, [m[, I cl[.

Extratores e Exportadores de

Mwnicípio de Carlps Chagas

lvl1.nos Gcrats

Serviço pelo porto de

Ponta d'Areia - Sul da Baía

Escritório rro Rio

Almirante Barroso, 90 - SAla 314
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AOS I\,IELHORES PREÇOS

ABEITI'A DIA E NOITE
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MADEIRAS DE LEI

ESFER/
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RUA SÀO BEN,TO, 24

TELEFONES:

23-5044
43-8289

àêerr -zfr 
^rçd' 

'%hoar^-rr.r"Á .RÂNDÊ cotúo 
o _ 

_

(Em organização)

Cada ação adquirida significa uma fortuna para
si e riqueza para o nosso querido Brasil.

Informações detalhadas

Âv. Rio Branco, 183 - Sala g06 
- TeI.: 42"9674
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-8.çFERá
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(-üercuLsíe?
t- EE um stmpus RGEÍRtRtto ...

podem provir qirqves moléstics como ct
pneumonic, c tuberculose, etc. BesÍria-
dos Íaceis sôo sinql de lrcquezo orgô-
nicq. FortqleÇq-se com o EMUTSÃO DE SCóIT-dquís-
simq em vitomiua! e cálcio -:- cricndo-ee bctreira
contrq os 'enÍermidqdes. Em quolquer épooc, nôo hó
substitutos pcrrcr o

EMU!.§ÃO,bSCOrr
Uma lortunlr po,rlr os pobres de soude!

"O hontem que tern a
,cabeça do sábio, o tosto
do operátio e o traie
sirnples do soldado"

'Aproveite a oPortu-
nidade para ler em,

português esta notável'
obra de Henri Barbussei;

considerada a, melhor biografia de ur,n dos maiores esta-
distas de todôs os tempos. Primorosa traduçãci de Vi'nícius
de Morais e Tati de úelo Morais, diretamente do origihal.
Procure nas Lit:ro,rias ou peça pel.o Reembolso Posúal wsando
o cupom abairo.
t---I À Uornpanhia Editora Leilura r

Av. Pre: dente Wilson, 198 - ,.' Rio de Janeíro

I Ou"irg. remeler-me pelo reembcbo Pollcd clom{or (er) dc l
"ST.rLlli", da Henri Eqrburse.

1 
Meu nome

Meu endereço

I cid§del-- J
- -

Eslodo

)
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ELEGÂIiClA
CONFÔRTO
E DISTINÇÃO

Bar" Restaurant'
ALCAZAR

ÂBERTO TODA A I{OiTtr

EMPRESA DE LEITURA
E PUBLIÇIDADE

EDIçõES

COLEÇÃO E§FERA
(Rc,rns1." Interu,aeional)

CADERÀTOS DE ABTE

col,EÇÃo ESTUDOS

LAVRADIO, 55 - S. 12 - RIO

iE.SFERÁ

Rua Marechal Floriano, 57

Galeria A. E. C., loja 14

Rua Josê Glemente, 05 
'- 
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Presentes da Natureza

a quem nela se abriga,
nos dias de verão I

E " pres.ntes, rão os
elegantes e Íinos traios
deliclmpo e praia da
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