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A coletánea revive uma série de conversas que, a
seu modo, convenientemente meditadas, poderão constituir para muitos (como constituíram para mim) utrt passatempo sério e uma agradável lição. Uma lição partida de homens com ideias; — e isto num tempo em
que homens e ideias não se encontram a dar com os pés.
Homens e mulheres, eníim, que se destacam e que se
movem dentro da paisagem da vida mesma.
Eis como, assim também, fica explicada a razão do
título deste livro.
M. C. L.
(Introdução ao volume 1)

"A HARD QUESTION" PARA ALDOUS HUXLEY

T HAT'S

A HARD QUESTION, eisjj uma pergunta difícil", diz-me Aldous Huxley tomado de surpresa tão espontânea e tão grande que logo não se lhe contém mais
dentro dos olhos e assim transborda, desde a transparência daquelas retinas minúsculamente azuis como se
foram duas contas, até a poltrona onde estou; e enquanto, como a tentar adivinhar-me por dentro e por fora. ele
me envolve com o fulgor arcangélico da única vista sã
que lhe resta, puxa sobre a esqualidez do rosto, à guisa
de cortina, uma expressão de cansado desânimo, muito
semelhante a de um homenzarrão desajeitado que acabasse de deixar cair o último botão-de-colarinho ao chão
de um cómodo atulhado de móveis. O adjetivo cabe-lhe
como uma luva: — atulhado. Esse homem comprido,
"herdeiro sins-nobititate da mais requintada aristocracia
intelectual inglesa", curvado levemente para adiante
como se sustentasse nos ossudos ombros o peso de uma
filosofia velha de milénios e a amargura dos seus dramas íntimos (entre outros, em plena ascensão na literatura, ficou inteiramente cego uma vez), está em realidade tão atulhado de cultura que, quando se anima no
diálogo ou no monólogo (em geral no monólogo) ela
— 5

se precipita sobre o auditório a exemplo da água de repente entornada de um copo. Concentra-se a cada pergunta como se antes de responder tratasse de pôr em
ordem na inteligência a sua vasta soma de conhecimentos, que haveria de ter assombrado o ilimitado Aristóteles. Talvez seja isso, aliás, menos do que uma vantagem, um defeito; porque noto que essa "cultura enciclopédica" (chamaram-na assim) o levanta demasiadamente alto e o aparta, não raro, das angústias e das esperanças dos homens comuns; e a estes há de ver como
a formigas. Medita tanto antes de responder, que não
consigo fugir à impressão de que esse A. H. se estafa a
revolver mentalmente os seus arquivos de memória, a
vasculhar em que escaninhos encontrará a procurada —
e acertada — resposta. Agora mesmo mergulhou a testa
na mão e parece até um pouco escandalizado quando me
confessa: "Sim, é difícil a pergunta. Muito poucas me
atrapalharam tanto".
Que pergunta foi ? Indaguei-lhe o que ele, Aldous
Huxley, a esta altura do pensamento e da vida, diria a
uma jovem a título de conselho ou de lição de comportamento lúcido perante as aflições e os embates do
mundo atual. O que me declara em troca é tão surpreendente como a reação que lhe provocou a pergunta
em si: "Eu aconselharia ao jovem que aprendesse a
viver num mundo que se divide metade em percepções,
metade em símbolos. Estamos em geral muito distanciados do fluxo da vida que nos devia atingir. Somos
como uma caixa apenas cercada pela correnteza de um
rio, porém não atravessada. As forças da vida ficam
de fora. Não treinamos nossa percepção das coisas,

nossa capacidade de ver, de tocar, de ouvir. Não nos
educamos suficientemente bem. Permanecemos atados,
de mãos e pés, ao verbalismo. É como se tudo deixasse
de existir e só restassem as palavras, os símbolos. Repito: nossas crianças, nossos jovens, vão à escola e só
aprendem palavras".
A segunda pergunta, ele a considera tão intrincada
quanto à primeira: Se os governos do mundo o chamassem para árbitro das questões da paz e da felicidade
humana, como o nosso Huxley agiria ? "Não é propriamente uma questão de agir"; acentua. E de novo um
lampejo de superioridade se lhe instala no olhar. "É
uma questão de encontrar afinal um ponto de concordância entre paixões e opiniões que se opõem. Faz-se
mister encarar a humanidade como um todo, com problemas que devem ser resolvidos com boa-vontade. Há
séculos mergulhamos em ideologias e em política. Desde
a Babilónia, vivemos a guerrear porque, se um homem
diz que a melhor forma de governo é esta e o contendor
afirma que é outra, o único resultado que daí pode adv;r
é um cortar a cabeça do outro. Eu resumiria a solução
em duas linhas-mestras: a necessidade de abolir a guerra
e a urgência de um plano a propósito do qual todos se
pusessem de acordo. Se cada governo perguntasse à
humanidade: — Quereis mais alimento? — a resposta
seria afirmativamente uma só. Num planeta em eternas
disputas, dois terços das populações sofrem a fome. Minorá-la ou aboli-la não constituirá um ponto de concordância ?"
Talvez. Se não levarmos em conta, é claro, o
egoísmo dos que, entre tantos milhões de estômagos

vadios, insistem em alimentar-se — demais. Acode-me
um provérbio russo: Sit Galódnomu nie továrich. O
saciado sempre despreza o faminto. Penso nele, mas
não ouso declará-lo. E A. H., que provavelmente não o
ousa tanto quanto eu, vai por diante, desta vez entre assustado e objetivo: "Sou pela proibição de todas as
armas nucleares e a todo custo precisamos evitar uma
guerra atómica. Ela seria muito pior do que tudo o que
já aconteceu".
Então, que fazer ? Possível ao homem topar um
dia a autêntica felicidade ? No passado, não a encontrou. "Tenho a certeza de que Chesterton, apoiado por
todos os que falam na Merry England, garantiria que o
homem foi mais feliz na Idade Média. Mas quando me
volto para aquela pretérita Inglaterra, diviso um quadro
de indescritível tédio, conquanto eu não possa adiantar
se o homem do futuro será mais feliz do que o de ontem
ou o de nossos dias. Dependerá dele. O conceito de
felicidade segundo o critério histórico é muito precário.
A interrogação milenar persistiu com Buda e Cristo.
Amarmo-nos uns aos outros ? Eis o que falta. Porém
existem grandes possibilidades e esperanças desde já".
Como assim ? "Através da tentativa de melhorar o nível
de educação das gerações vindouras". Educação iiaz
felicidade ? "Como entre os orientais, a biologia poderia
colaborar. Os orientais (iogues) demonstraram que as
funções orgânicas antes de mais nada devem ser educadas para que não venham a tornar-se outros tantos
tiranos do homem. O segredo está em libertar-se do
subconsciente que Freud mencionava ou, em última
análise, do demónio interior de que Homero falou".
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A. H. explica que todo o sistema iogue se concentra na
educação do sistema nervoso, o que "permite ao indivíduo, biològicamente considerado, ser o senhor de suas
próprias potencialidades e, portanto, ser mais feliz". E
comenta que a disciplina Ioga, mãe (até certo ponto)
da moderna psicanálise, permite "alcançar as percepções
mais sutis". É a disciplinação da mente e dos nervos
para salvar a alma. Como nos Aforismos do Pantajali.
Como controlar no entanto o sistema neurovegetativo? Pode alguém disciplinar as pulsações do coração ? Freud não entendeu que a esquizofrenia estava
iora de controle do próprio esquizofrênico ? E o que é
a alma ? Huxley pisca o olho como se me estivesse a
considerar um — dialético. Heidegger, que a seu modo
íoi filósofo, e Seami Vivekananda, o do ioguismo, o abraçariam com entusiasmo. Sócrates e Karl Barth, creio
ene lhe torceriam o nariz.
A conversa escorrega da biologia para T. H. Huxley,
&vô do Huxley atual. Tipo curioso! Educação, não
recebeu nenhuma. "Tive", contava o velho, "dois anos
de pandemônio numa escola e depois disso não encontrei
nem ajuda, nem simpatia ou qualquer orientação até a
idade adulta". Catequizado por Herbert Spencer, T.H.
passou praticamente boa parte dos seus setenta anos a
pieocupar-se com biologia, teologia, subjetivismo e literatura periódica. Fêz-se famoso nesses assuntos e também porque em companhia de Charles Darwin, enunciando teoria sobre a evolução e outras ideias, entrou em
destacado verbete para a Enciclopédia Britânica. Como
o neto (do qual ainda a Enciclopédia não fala a não ser
em despretensiosa referência literária), cedo se revelou
g

um contraditório. "Marchai humildemente nas pegadas
de Deus", escreveu em seus Ensaios. Para menos de
dois anos depois mudar o Norte: "Que não existe nenhum ser como o Deus dos teólogos, está fora de qual
quer dúvida". Aldous cita-o em apoio de algumas de
suas próprias opiniões biológicas e políticas. Alude a
Jung e a Freud que, vamos lá, talvez pudessem explicar
o seguinte rompante de Aldous Huxley minutos após
haver defendido a educação como solução e o simbolismo ioguista como norma: "Os homens altamente
educados costumam erguer uma barreira entre eles e a
realidade. Adquirem uma espécie de mente sintética,
em que só os símbolos passam a ter valor. As crianças,
sim, sentem a beleza de cada instante e têm normalmente a visão nítida das coisas". Por — crianças quererá dizer: simplicidade.
Conselho aos escritores: "O escritor deve ter missão multifacetada, uma vez que do seu trabalho fazem
parte o divertir e o distrair, como ainda construir um
vocabulário adequado. Parece-me que sua missão primeira será a de antecipar-se aos cientistas e perquirir,
através da intuição ou do saber, os fenómenos que no
futuro acontecerão. No passado os artistas, principalmente os escritores, anteciparam-se ao conhecimento
científico de sua época. Homero em sua obra emitiu
conceitos que Aristóteles sistematizou anos depois, Shakespeare criou personagens que a psicologia escolástica
do seu tempo nem sequer suspeitava existir. Dostoievski
antecipou-se a Freud. Por tudo creio que a grande, a
enorme função do artista em nossa época é encontrar a

formação empírica através da expressão artística das
concepções dos cientistas".
Retalho de observação:
1. "Não se pode falar na decadência do romance.
O género sempre existirá apesar do cinema e da televisão".
2. "Literatura brasileira ?
de Assis".

Só conheço Machado

3. "Amo a música (Contraponto foi resultado desse
amor). Especialmente Bach que, entre todos, é o mais
puro".
4. "Não sei falar português. É uma vergonha visitar um país sem conhecer-lhe a língua. Fui ao teatro
(viu Gigi) pensando entender pelo menos 50 %. Entendi menos de 5%í".
5. "Não é verdade, como espalham, que eu, quando estive cego, tenha escrito um livro pelo sistema
Braille. De fato, aprendi a ler esse alfabeto".
6. "Que experiência guardo dos dias de minha cegueira ? Em primeiro lugar a de que não é agradável
ser-se cego. Em segundo, que há uma grande diferença
entre ver e perceber".
7. Hobbies de A. H.: nadar, andar, desenhar. "Desenho o que vejo em minha frente, embora note que
minha imaginação de desenhista não é lá essas coisas".
8. "Os homens precisam aprender uma lição de
paz. Está na Imitação de Cristo: — Todos os homens
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desejam a paz, mas muitos poucos desejam as coisas que
fazem a paz".

Permanece em silêncio, e depois exclama:
dia esplêndido! A glorious day".

9. "O materialismo não conseguirá destruir o amor.
Na União Soviética, em congresso de escritores concluiu-se que o público prefere os romances de amor".

E di-lo com a espantada ênfase de quem, tendo
por instantes abandonado a casca de "um moribundo
outono de civilização", subitamente percebesse uma insuspeitada e inquietante centelha iluminando o destino
do homem comum.

10. Notícias familiares: o filho de Aldous Huxley
tem 38 anos, sua mulher (bem mais moça que o marido)
chama-se Laura, é italiana e aproveitou o sol de Copacabana à larga. Irmão de A. H.: Julian Huxley, que
foi atleta na mocidade e hoje é biólogo, zoólogo e diretor
da UNESCO.

"Veja que

11. "Osborne é um neurótico".
Huxley dá a entrevista por encerrada. Transcorrido apenas dois dias de sua chegada ao Rio, onde veio
fazer conferências-profecia e uma espécie de autocrítica
para explicar certas variações de seu pensamento (o
atavismo oriundo do velho T.H.!), antes mesmo de pronunciá-las semelhava um homem esgotado. Jornalistas,
escritores, admiradores, meros curiosos, espremeram-no
como se fora um limão. "Assim não há criatura que
aguente", queixa-se a gentil Daphne Lynch, que o acompanha (e defende dos importunos o mais que pode) por
incumbência do Itamarati. Huxley caminha até a janela e, contemplando o mar que se derrama lá embaixo,
pela primeira vez abandona aquela invariável preocupação de auto-suficiência, de não perder a linha, de
não descer do cume intelectual. Nunca, durante todo
o tempo em que durou a nossa conversa, eu o vi como
agora (e só agora) tão próximo da humildade humana.
12 —
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HOMENS PRECISAM UMA LIÇÃO DE PAZ

«T HAT'S

A GOOD QUESTION", é uma boa pergunta,
diz-me John dos Passos com simplicidade tamanha que
é como se já esperasse que eu a fizesse. E sua voz assume do outro lado do fio um timbre de tão risonha condescendência, que ressoa na cabina telefónica de onde
lhe falo a quinhentos quilômetrlos de distância. Por quê
a cabina? Explico: entrevisto-o por interurbano porque em sua passagem pelo Rio ele foi praticamente tão
rápido e tão ocupado que não pude ouvi-lo em tranquilidade ao menos meia-hora. Para encerrar então a conversa que ambos iniciamos ainda aqui no Rio, tive de
forrar-me de paciência; e acabei deitando-lhe uma armadilha telefónica tão pronto J. P. chegou a São Paulo retornando de Curitiba. Enquanto o escuto pela microonda, ponho-me a reimaginá-lo, os óculos montados no
nariz largo e carnudo, cabeça entre grisalha e despidamente luzidia, sobrancelhas cerradas, ombros de pugilista à boa moda lusa, no rosto sombreado de barba a
mesma expressão de cândida singeleza com que costuma,
por entre baforadas do charuto, cavaquear com o interlocutor. Não é um homem empanturrado de cultura:
— "Tenho pouco tempo disponível para ler hoje em dia".
15

Mas sempre ajeita horas à disposição para observar e
analisar as épocas, os costumes e os vícios desta estranha
espécie humana. No conjunto lembra mais um campônio do que propriamente um intelectual. Porém é
com inteligência temperada não somente na contemplação como na ativa participação na vida mesma, que
ele vibra diante dos episódios e incidentes de sua própria
existência e da existência alheia. Vê-lo falar e expor as
ideias que a experiência nele acumulou é como acompanhar uma aranha a tecer com correcão toda uma teia
de lógica. Talvez, reconheço, às vezes cometa exageros
e espie o mundo por um prisma de oportunismo ou de
demasiada revolta; nem por isso é menos agudamente
realístico. Curioso! Diante do intrincado funcionamento da sociedade e de sua desesperada busca ao segredo de ser feliz, esse John reage não como americanosaxão e sim como um latino. Por um triz deixou aliás
de ser português: corre-lhe nas veias o sangue que lhe
instilou a Ilha da Madeira, onde o chão de rugas sob o
Pico Ruivo parece sugerir inconíormismo, o hálito do
mar sobre o Cabo Girão como que acena a liberdade, e
os hábitos do povo simples cobrem a terra de um tônus
de vida. Daí por que, replicando ao crítico do Saturday
Review, imediatamente lhe disse: "Você acusou minha
literatura de antilatina. Errou. Conheço talvez os latinos melhor do que todos os outros". E é por sinal
como um latino madeirense, que, neste mundo quase
sempre automatizado e nesta civilização nem sempre
justa, J. D. P. segue o exemplo de quem, sacudindo do
lombo os pesadelos, descalçasse os sapatos e se deitasse
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na relva banhada de sol para entreter-se em definir o
caráter do seu tempo.
Qual a pergunta ? Esta: O que diria a um moço
a título de conselho ou de lição ? "Eu diria", responde,
"algumas coisas que penso acertadas para o futuro de
um jovem, dependendo, natural, do que o jovem pretendesse fazer. Entre elas, parece-me que o estudo de matemáticas para tornar-se um físico nuclear seria conselho
bastante útil a qualquer pessoa em nossos dias". Só
isso ? Não só isso, seguramente. "Há que analisar uma
pessoa, mesmo uma jovem, antes de dar-lhe conselhos".
Assim, se o moço fosse um literato, "eu lhe diria que não
acompanhasse a tendência tão comum nos autores novos,
que só estudam besi-sellers visando a ganhar um milhão
num único livro. Ainda mais: eu o aconselharia a ler
os clássicos. A leitura deles é necessária ao aprendizado
da arte de escrever".
A segunda pergunta J.D.P. considera de tão fácil
resposta quanto à primeira: Se os governos do mundo
o chamassem para resolver as dificuldades internacionais quais as suas sugestões ? "Tenho pena dos que enfeixam nas mãos o destino do mundo", Dos Passos declara. E faz um pequeno silêncio (estou a apostar que
no instante ele morde com alguma indignação a ponta
do fumegante charuto). Aproveito a pausa, e recordo
neste ponto judicioso Marcus Cunliffe: "Nele, em Dos
Passos, o protesto social suplantou o protesto estético.
A ira do artista contra o automatismo da vida americana
transformou-se na cólera do radical contra a injustiça
social". Exato. Na trilogia U. S. A. (42nd Parallel,
1919 e The Big Money) suas histórias transferem-se de
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uma para outra das personagens presas nos dentes da
engrenagem: "Os homens públicos, simpáticos e desonestos; as mulheres, bem sucedidas e frustradas; os que
bebem até o desastre; os radicais com sua camaradagem
e o seu desdém; os que traem os trabalhadores; os que
"posam" como estetas". Ou então fustiga num tremendo libelo o excesso (e o abuso) da riqueza e da corrução, numa sociedade em que "apesar de anos e anos
dos esforços do movimento radical, Sacco e Vanzetti são
executados" e em que "o cidadão mediano pede carona
numa estrada que não conduz a lugar nenhum". Sim,
ele examina tudo com um olho desdenhosamente amargo
conquanto real. Pois não vive "na era em que o homem
sofre pela mão do homem e pela mão da máquina?"
Não obstante, condescendeu aqui e ali, dando a um dos
seus mais avinagrados críticos a oportunidade de apontar
uns poucos entre seus livros "que exudam o sabor adocicadamente patriótico desses tabacos americanos".
O telefone recomeça: "Sim tenho-lhes pena; no entanto confio em que o bom-senso prevalecerá. Agora,
se os governos me chamassem, o que não espero façam
nunca, falando francamente não creio que eu agisse melhor do que está agindo a maioria das pessoas que procuram resolver os problemas da guerra e da paz". É
que a mentalidade humana não variou muito desde a
Idade da Pedra às mais recentes civilizações. J. D. P.
sabe-o de longa data. Apesar de nunca ter sido um socialista no sentido lato (ou dialético) da palavra que põe
Huxley a tremer de horror, John dos Passos foi maltratado (como Zola no caso Dreyfus) durante as demonstrações Sacco-Vanzetti e encarcerado na mesma cela que

Michael Gold. Certo: sua vida não se compara a um
caminho de rosas; terá sido antes um leito de fogo.
Serviu como Hemingway de condutor de ambulâncias
na guerra; e a carnificina traumatizou-lhe o espírito. No
seu primeiro romance — "Três soldados" — exprimiu
tudo quanto viu de "estúpido", selvagem e horrível nessa
matança. Fez um livro de cada experiência pessoal.
Foi todavia mais tarde, em Nova Iorque, que se
aguçou e transmudou em observador atento dos múltiplos problemas da cidade ciclópica. "E aquela revolta,
que já explodira nele durante o morticínio, renasceu ao
impacto da urbe desumanizada pela pressão da máquina". O resultado foi perto de Manhattan Transfer. E
ainda como Hemingway, vagabundou por seca-e-meca,
observando, perquirindo, anotando desastres e soluções.
De tudo isso arrancou convicção inabalável: a de
que a guerra é horrível e que é aos desfavorecidos que
cumpre cercar de justiça e amor. Um pensamento:
"O homem nunca teve tanta necessidade de ampliar seus
horizontes, em face das condições egoísticas que ameaçam provocar a substituição do intelecto pela máquina".
Portanto, que fazer ? Como agir ? O remédio é destruir o egoísmo que a manipula e salvar assim o corpo
e alma. Apegado a essa doutrina, Dos Passos não desespera do futuro humano. "Se conseguirmos controlar
as modernas invenções, inclusive o átomo, as possibilidades do homem do futuro serão enormes." Sua posição em relação à guerra atómica "é a mesma de qualquer escritor em qualquer parte". Outras frases: "Infelizmente, a raça humana está sempre na iminência de
desaparecer. Temos sobrevivido. Atravessamos uma
— 19
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época em que o homem tem um medo histérico e incontrolável. Esse pavor a ninguém faz bem. Nada de
bom se origina dele. Basta de histeria".
Passamos à literatura e ao seu avô paterno. Chamava-se Manoel dos Passos e chegou aos Estados Unidos aí por volta de 1830, quando ainda ecoava em sua
pequena ilha de origem o estrépido das lutas civis da sucessão de D. Miguel. Nos U.S.A., estabeleceu-se em
Filadélfia. E ali nasceu, em 1844, o pai de John.
Tempo de pioneirismo e construção. Vovô Manoel empenha-se no trabalho e na arte de educar a prole, a repetir-lhe sempre, conforme a tradição portuguesa, a devoção pela liberdade e pelo homem comum, a incutir-lhe
a irreverência e a indocilidade contra os ofensores contumazes da justiça e da paz. Se J. D. P. guarda desse
antepassado alguma lembrança ? "Ele já falecera quando
eu nasci". Mas através do pai casado com uma quaker,
há de ter aprendido a lição avoenga de que "o indivíduo
deve andar descalço para melhor sentir o chão ou ao
menos vestir a carapuça do campônio para melhor sentir a vida". Será (quem sabe ?) o motivo de seu permanente encarniçamento contra os que andam bem calçados
em excesso num mundjo de tantos e excessivos pés nus.
E perante os privilegiados repetirá o desdém de Hemingway, tão semelhante ao seu:
"Eles têm cura para isso ?
Não. Eles não têm cura para nada".

Trechos de uma declaração sobre literatura: "Di2em que Dostoievski era grande admirador de Dickens
e procurou realizar obras semelhantes à do autor inglês.
20

A comparação entre os romances de ambos mostra bem
a diferença entre o espírito inglês e o russo. No primeiro predomina o senso-de-humor. As situações dos romances de Dickens são porém tão trágicas quanto as de
Dostoievski. A grande tradição da literatura angloamericana é a criação de personagens, de grandes tipos
humanos, que se transformam em símbolos como Hamlet,
Tom Jones, Hop Frog, Micawber e tantos outros. O que
precisa o romance para lograr êxito ? — Ser original e
verdadeiro. E o grande defeito desta época é que nos
autores não há espírito de renovação se comparados com
os autores de 1920".
Apontamentos sobre o escritor :
l. "O romance contemporâneo parece-me muito
limitado, preocupado demais com a forma e preso a si
mesmo como uma concha".
2 . "Literatura brasileira ? Li apenas Casa Grande
e Senzala e Os Sertões. Ainda não li Machado de Assis".
3. "Não sei falar português. Mas entendo. Reconheço que é uma vergonha". Seu avô, por essa displicência, lhe daria uma sova de vara-de-marmelo.
4. "Dizem muitas tolices a meu respeito".
5. "Que experiência guardo da guerra ? — Que é
desnecessária e monstruosa".
6. "Os homens precisam aprender uma lição de
paz".
7. "Qual a maior emoção de minha vida ? Peço
um prazo de vinte e quatro horas para responder".
— 21

8. Notícias biográficas e outras: nasceu em Chicago, lugar onde, segundo Farrel, "a vida está envenenada
em sua própria fonte". "E estudei Flaubert na juventude" . Sua mulher tem quase a mesma idade que ele.
9. "Faulkner é o melhor escritor norte-americano".
10. Opinião sobre os brasileiros: "Não. Os brasileiros não são, moralmente falando, nem melhores nem
piores do que nós, os americanos. Independentemente
de raças ou nacionalidades, todas as criaturas humanas,
nesse particular, tendem a ser as mesmas".
11. Um desmentido: "Engano. Não estou, como
se propala, escrevendo nenhum livro sobre o Brasil.
Meia dúzia de artigos são mais do que suficientes para
sublinhar toda a minha ignorância a respeito deste
grande país. Talvez um dia, depois de outras visitas,
quem sabe ?"
12. "Se a fama serve para alguma coisa ? É muito
difícil a qualquer inventor, artista ou inovador, no terreno das ideias, viver com ela. Verdade é que talvez
seja bem mais difícil viver sem ela".
13. "A literatura americana atual resume-se nisto:
muito talento e pouco senso de direção. Mas não se
pode falar em literatura antes de que ela esteja velha
de cinquenta anos. Só aí se consegue uma boa colheita".
14. Três hobbies (além do charuto): jardinagem,
velejar, andar a pé (com a família ou sozinho) pelo
campo.
15. Uma preferência:
rápida; não importa onde".
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"Quero morrer de morte

16. Uma intolerância: Não gosta que lhe condensem os escritos: "O resumo rouba a maior parte do colorido".
17. (Respondendo mais tarde a uma carta que lhe
escrevi, J. D. P. salientou: "Qual deve ser a posição do
escritor, num conto ou num romance, em matéria de política e do mundo de hoje em dia ? Autores diferentes
empenham-se em tarefas diferentes. Quanto a mim
mesmo, julgo-me apenas um cronista no sentido medieval. Mas a política constitui parte do espetáculo.
Se realmente acredito que o mundo presente, com todas
as suas injustiças, sobreviverá ou terá de fenecer como
se fora um fruto apodrecido para dar lugar a uma nova
floração? Indago-lhe por minha vez: comparado aos
séculos que o precederam, será este nosso século pior ou
melhor ? A vida, ela própria, é sucessão interminável
de mortes e ressurreições. Não se encontra aí a resposta?").
18. Na mesma carta, sobre o pequeno questionário
que mandei, para ser respondido por Lucy, sua filha
(um diabrete em figura de gente) com um pedido indiscreto, visando a uma resposta indiscreta, para que ela
me confessasse sua opinião sobre o pai, escreveu J. D. P.:
"Não mostrei as outras perguntas a Lucy. Parece que
elas são muito pouco teenage para uma jovenzinha que
não chegou aos dez". E também polidamente, mas ainda
um tanto a medo: "O que penso de minha filha ? Façamos um acordo: diga-me você o que pensa da sua e
veremos se as respostas coincidem". Partindo da censura ao meu questionário (sei lá que inconveniências a
Lucizinha cometeria), creio que coincidem mesmo.
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19. "Você indaga qual é, em face de minha carreira, a reação de minha mulher. Benjamin Franklin foi
quem melhor situou a questão: Marido e mulher são
como as lâminas de uma tesoura. De nada vale uma
sem a outra. Aprenda, a propósito, que ninguém deve
atrever-se a dar conselhos a uma mulher. E constitui
pura perda de tempo tentar aconselhar um homem".
Um simpático good-bye e o clic! do telefone no
gancho põem ponto final à conversa. Insensivelmente,
de mim para mim, recapitulo agora retalhos do diálogo
que ambos mantivemos antes na A.B.I. Falava-se no
caso do crítico americano que opinou ter John dos Passos
abandonado o seu antigo radicalismo e sua anterior "preocupação socializante", apresentando na trilogia District of
Columbia (publicada em 1952) "estilo inteiramente
oposto ao coletivismo expresso em U.S.A.". Quando o
inqueri a respeito, J. D. P. fitou-me por trás dos óculos,
mascou o charuto, e pela primeira vez não sorriu. "Sou
um homem amadurecido", frisou. "Aprendi muitas coisas e esqueci outras. Estou sempre corrigindo os meus
pontos-de-vista". Sobre se recorrigirá os que já "corrigiu", isso o nosso John em nenhuma ocasião me esclareceu.
E a última impressão que guardei dele, envolto
numa derradeira baforada do charuto, foi a de um velho
couraçado a procurar esconder-se, por trás de uma cortina de fumaça, da perseguição de uma aborrecida lanchatorpedeira.
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O HOMEM DA BOINA

PRETA

-l- ENTO uma caricatura com a máquina de escrever.
Difícil. Se eu fosse desenhista, a coisa fluiria leve e rápida como a nuvem soprada pela brisa num corredor de
céu. Não sou e resta-me portanto, e tão só, o recurso à
máquina e ao léxico. Ponho então no início a palavra
— boina — e explico imediatamente que ela, a boina, é
preta, faz lembrar um hábito muito basco e esconde com
malícia uma calva, não basca, mas italiana e, além do
mais, campesina, o que traz à memória uma agradável
associação de ideias: sol, ar, vinho generoso e quente, alegria de viver, não-confinamento, libertação. Escrevo
agora ó-c-u-1-o-s. Óculos não de aros finos nem dourados
como nos dandies, nos almofadinhas, porém de aros grossos e simplórios, sem preocupações de elegância ou de
charme, como de resto convém a um camponês; e
ademais, nesses óculos, lentes que se diriam gastas de
tanto espiar o mundo que lhes gira em torno. O termo
seguinte será — corpo — não muito grande e todavia
não muito pequeno, mais para gordo do que para robusto por que afinal, acode-me no instante, é quase como
em Cervantes em sua autodescrição: "Cuerpo entre dos
•extremos, tu grande ni pequeno, Ia color viva antes blan-
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ca que morena, algo cargado de espaldas, y no muy
ligero de pies..." Decido-me, é isto: um corpo que nada
tem de extraordinário; exceção feita da barriga, cuja
protuberância entra na curva da idade provecta, e nem
sequer seria notado visto assim isoladamente ou posto
em confronto com a multidão. Umas pernas não muito
compridas. . braços que se agitam como se estivessem
em dificuldade permanente para manter presas as inquietas mãos. . . na voz aquele diapasão ora enleado
ora fluente. . . a roupa sem frivolidade e a atitude sem
orgulho a encadernar tudo isso. E agora outra vez ao
dicionário, à procura de algo que simbolize um espírito
incomum no interior desse invólucro comuníssimo ! Aqui,
sim, o desenhista falharia porque é impossível, com traços e rabiscos, materializar esse caráter que vou experimentando caricaturar. Quanto a mim, folheio o volume e topo logo com cinco letras minúsculas, e no
entanto formidáveis, que se derramam pelos bordos e
que a linha, a página, o livro, o mundo todo, parecem
que mal contêm : — Génio. Capturo-a nos olhos e
transfiro-a desde já, nos tipos de metal, para aquela
cabeça, onde a calota inerte da boina contrasta com o
brilhozinho endiabrado e vivo que salta nas retinas
daqui para ali, de trás para diante, de diante para trás.
como um scugnizzo — um molequinho — pulando poças
d'água na rua.
Tenho, agora, o homem completo ou pelo menos os
traços principais dele; e posso a esta altura passar da caricatura ao retraio sério. Chama-se, já todos adivinharam, Cesare Zavattini.

Não pretendo analisar aqui a obra de quem (Zavattini) repete Chaplin no fulgor e no privilégio da inteligência e na agudeza do senso artístico, quem conseguiu
dar ao cinema da Itália, esse empurrão iluminado de vida
que a todos deslumbra; o que, como repórter, está a
seduzir-me e muito nesse C.Z. é, em particular, a sua devoção pelos homens como seres, como criaturas construídas de uma surpreendente amálgama de esperanças
e de lágrimas, não importa quem — nem o que — eles
sejam no mundo afinal. Essa paixão, esse devotamento
pela humanidade em si, constitui, convenhamos, uma dominante nesse trabalhador andarilho que vai dormir (e
dorme só três ou quatro horas) apenas quando nasce a
aurora porque, inteligência em punho, acha curto o dia
e o estica como um pedaço de elástico a fim de demorar
ientro dele sua colheita da vida no ato, no instante
mesmo em que esta se projeta na sua presença quotidiana, na sua afirmação iniludível. E sua bela filosofia
terá, concluo, nascido da prática da existência mesma,
por certo o melhor argumento de todos quantos imaginou
ou produziu.
Olhou pela primeira vez a luz do dia a 20 de setembro de 1902. Onde ? Em Luzarra, localidadezinha
muito simpática e típica, incrustada no Norte italiano
nas cercanias de Reggío d'Emilia, com seu casario semelhando um bando de garças pousado a cerca de um quilómetro das margens do Pó, nos confins do Compartimento Emilia; Emilia, sim, onde há gente expansiva e
afável, de afabilidade e expansividade intrínsecas, que
gosta de reunir-se à noite a dar um cavaco de prosa na
trattoria para depois ir, fazendo a digestão, contemplar a
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Lua a banhar sua radiante nudez, mil metros dali, na
leito líquido cavado desde os Apeninos e estendido no
chão com doçura enorme embora seja, traçado no mapa,
nada mais do que um fiapo de linha; Emilia, a do sumarento pêssego e do tinto Lambrusco que acende a
cordialidade, expande o gesto, aquece a voz e aviva a
cor das ideias; Emilia a plana ou Emilia a rossa, a Via
Aemilia de Augustus e também a das lutas pela independência em 1821 e 1831, em 1848, 1849 e 1859,
onde em cada minuto um coração palpita mais forte
pela compreensão entre os homens e contra as injustiças que, também em cada minuto, entre si eles se
praticam e fazem mesmo que para isso tenham de
reatravessar não o Pó, mas o cansado Rubicon, que já
não desagua diretamente no mar e contudo corre ali
perto, carreando ainda o destempere de um César.
Eis, pois, nessa indomável Emilia, o nosso pequenino
e rechonchudo Cesare a anunciar berradamente a sua
úmida chegada, no ano em que sacode a Itália um frémito de inquietação social, desde as greves dos ferroviários da estrada férrea do Mediterrâneo e dos empregados no serviço do gás, às violências antioperárias
em Turim, aos distúrbios camponeses no Norte contra
o exclusivismo do latifúndio. E C.Z. é, ele próprio,
não esqueçam, emiliano, nortista e camponês. Sua inclinação, seus modos de ver, sentir e compreender as relações entre ricos e pobres, privilegiados e desamparados,
entre a fortuna e os desafortunados, haveriam então, por
força desse clima que se prolongaria até a sua adolescência (e mesmo depois), de pender e veementemente
para o lado humano, seja por determinismo de sua for28 —

mação, seja, ao menos por uma coincidência de datas.
Aquele mundo que estremecia ao entrechoque das reivindicações de classe, que sublinhava na Península o
século recém-nascido com as agitações sociais e com a
apresentação da revolucionária Lei do Divórcio no Parlamento do governo Zanerdelli, aquele mundo onde eram
atuantes Ferri e Turati, veio a calhar-lhe, convenhamos,
como augúrio, como presságio. Não o repudiou nem o
desmentiu. Aos cinquenta e cinco anos, Zavattini é
ainda e sempre incorrigível apaixonado do homem
comum e das grandes causas sociais.
O destino pode tudo; 1902 também pôde.
ambos não acenderam a luz para esse César ?

Pois

A sorte de C.Z. já está, assim, lançada quando ele
vai estudar em Bergamo. Um ano de liceu em Roma,
três anos em Alatria, mais alguns na Universidade de
Parma e ei-lo ingressando como inspetCT de alunos no
Colégio Maria Luigia. Ali, em Parma, dá uma guinada
rumo a um terreno novo — o cinema. Idealiza Febre
delFouro. Fica nisto: uma aventura. Em 1929, temo-lc
a representar, enquadrado na disciplina, um papel que
seguramente não lhe agrada: Em Firenze, veste a farda
do serviço militar. E mais uma vez descobre que nem
na tropa existe a tão sonhada igualdade: os oficiais usam
uniforme diferente, têm direito à continência, comem
bóia melhor e, sobretudo, dão ordens; os soldados obedecem e, às vezes, depois de mortos, conseguem deixar
o anonimato. Um sucesso imprevisto, porém, aguarda-o:
conhece os editores de Solaria, a grande revista literária.
Colabora na publicação e começa, nas atividades inte— 29

lectuais, a ser quase tudo: escritor, literato, autor de
contos humorísticos, revisor, corretor em Milão, jornalista, repórter, editor, com um intervalo durante o qual
— pasmem! — exerce também as funções tão materiais
de comerciante na panificação que pertenceu ao falecido
pai. Oh, Deus! que artimanha divina. O homem que
se comove com a tristeza dos que não têm pão, condenado, ele próprio, a fabricá-lo e a vendê-lo! Em 1930,
está em Milão como representante da Editora Rizzoli
e acaba assumindo a direção de edições dela. Já se encontra metido num turbilhão. Agora, é diretor editorial
da Mondadori e produz, produz, produz. Mergulha até
o pescoço em literatura; escreve contos com uma fina
veia de humor, cria um semanário novo Grandi Firme
— no qual alcança esplêndida expressão. Seu interesse
cultural é vastíssimo e assim persistirá; da literatura ao
cinema, da pintura ao jornalismo, sempre pronto a fazer
e a aconselhar. O pão nosso de cada dia ficou atrás
em algum lugar na estrada. Soou para Cesare a hora do
pão do espírito.
Em 1940, quando o fascismo golpeia fortemente
tudo quanto é nosso Cesare mais ama e até as obras
a que mais fundamenta se devotou (Solaria está fechada porque Mussolini não concorda em que discordem
do faseio), vai a Roma. Não para ver o Papa nem
para ouvir o conterrâneo que um golpe de sorte e outro
de força transferiram da Romagna para as sacadas do
Vecchio, de onde se rosna que o povo deve preferir,
em lugar de manteiga, mais canhões. Tolice: a manteiga endurece e conserva-se no frio e os canhões desgastam-se e derretem-se na guerra; depois, canhões
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matam gente, não matam fome. Numa era de sangue,
de óleo de rícino e de loucura, retoma o nosso Za o caminho pelo qual, em 1934, pàlidamente andou. Na arte
do celulóide, manuseia como um mestre esse material
comburente e, pela simplicidade, é capaz de pôr fogo ao
mundo. Continua o mesmo irónico e impenitente realista
dos tempos pretéritos. "A verdadeira missão do cinema
(diz) não é contar fábulas; é a exata missão de toda
arte: exprimir a necessidade de nosso tempo". Encarna
então esse tempo: "Hoje! hoje! hoje!" exclama. Hoje
e não ontem. Como em Palazzeschi: " . . . a um vago
profumo di foglie secche il passato. . ." E folhas secas,
varrem-se.
O pingo de gente de 1902 em Luzzara, cresceu}
amadureceu, inchou no tamanho. E' agora um gigante
com uma vasta bagagem de literatura e de filmografia.
Foi longa a estrada desde Febre dell'ouro e Daró un
milione a II Cappoto, Miracolo a Miíano, Ladri di bicicleie e a tantos mais, como II tetto, que de todos é
benjamim.
Mas foi Arte pura e humana o que resultou.
Tanto tempo passado, aplaudido por meio-mundc
(o outro meio sente também vontade de aplaudi-lo mas
não sabe se publicamente deve, homessa!), detentor de
tantas honrarias, inovador no cinema, Cesare Zavattini
no fundo permanece o homem comum cada vez mais
impregnado (outra frase sua) da convicção de que "dar
a tudo um sentido de igualdade não constitui sintoma
de mortificação mas de exaltação, de solidariedade". A
falta de solidariedade, no seu entender, nasce da pre31

sunção de que somos diferentes. "O egoísmo deita suas
raízes invariavelmente em um — mas: Paulo sofre, é
verdade, e eu também sofro. Mas o meu sofrimento
tem qualquer coisa... eu mesmo sou qualquer coisa. . .
E como não quer nem almeja a diferença, a superioridade, como não é um criminoso do egoísmo, sempre
que pode refugia-se na sua Luzzara a beber o capitoso
Lambrusco, a rever os velhos amigos, a conversar com
os conhecidos de outras eras e até com os desconhecidos
da era de agora, a dar as suas caminhadas até o Pó para
ver a lua no banho, e a confundir-se em cada pedaço de
paisagem, em cada existência humana, em cada porção
de ar, — enfim a sentir-se feliz na paz de sua terra.
Todo mundo lhe quer bsm ern Luzzara. Têm razão
para querê-lo; de seu lado, Zavattini jamais esquece esse
rodo mundo: até quando ganhou um prémio internacional, abriu mão do dinheiro em benefício dos inter^
nados no hospital luzzarense. A terra natal parece-lhe
entranhada, em cada milímetro de carne, pulsa-lhe em
todos os poros, abraça-lhe com vigor a alma. Luzzara !
Luzzara! Luzzara! É como o bater de um outro coração dentro do peito desse campesino da boina e de
génio que semeia não oliveiras ou as vinhas, mas Arte
no mais amplo sentido, na mais poderosa concepção.
Tanto e de tal forma ama o seu rincão, que provincianamente condescende a cada passo com esse amor: vai
fazer um filme sobre a sua cidade e sobre ela escreveu
um livro intitulado "Un Paese".
Outros pontos que convém guardar:
l. Casou-se. Sua mulher não é, por seguro, uma
intelectual, mas (e isto importa, não é ?) esplêndida
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mãe de família e dona-de-casa. Excelente o seu ravioli
di zucca!
2. O casal tem três filhos homens e uma filha.
Pormenor notável: Prima Comunione, o filme sobre o
vestido de primeira comunhão que chega quase atrasado,
foi inspirado em episódio com a pequena Zavattini. E
ademais, lá por dentro, o nosso Za não será muito dife-.
rente do que, por fora, é o intérprete Aldo Fabrizzi. . .
3. Possui uma grande biblioteca de livros de arte.
Um dos seus hobbies, se quiserem. Outro: uma coleção de quadros única no mundo com 3.500 obras.
4. Iniciou há pouco uma coleção de esculturas e
tem urna irresistível queda pelos bonecos e calungas da
arte popular internacional.
5. Além do cinema, faz livros. Alguns: Parliamo
tanto de me I poveri sono matti, Io sono il diavolo. Teto
il bttono (que inspirou Miracolo a Milano, o filme),
Ipocrita 1943.
6. Curiosidade: Zavattini pinta.
7. Opinião sobre o cinema: "Se eu não temesse
parecer irreverente, diria que o próprio Cristo, com uma
câmara cinematográfica em punho, não produziria apói
logos por maravilhosos que fossem, mas sim histórias
autênticas sobre os que são bons e os que são maus
atualmente, e nas quais poria em primeiro plano aqueles
que tornam mais amargo o pão do próximo e as vítimas
da adversidade. Sim, Cristo o faria... se a censura o
permitisse".
E o diabo é que inclusive ao humano Zavattini a
censura não quer permitir. . .
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LIÇÃO

AOS

MOÇOS

«S,

eu precisasse de aconselhar um moço", fala-me
Carleton Sprague Simith, descansando afinal em mim
aqueles olhos miúdos e azuis que ainda há pouco açodadamente perseguiam panoramas desde o janelão da
sala, "eu lhe diria o que já disse à minha filha, que também é jovem e estuda aqui no Rio: antes de mais nada
- tenha juízo". A boca faz uma pausa: e as retinas
do tamanho de contas recomeçam sua corrida como
transparentes bolas-de-gude, agora rolando ao encalço
de um retalho de nuvem que um vento vadio vai soprando lá fora. A nuvem porém desliza muito depressa,
elas não tardam a fatigar-se e retornam para dentro da
casa onde entrevisto esse Smith tão alto que mal cabe
na mesquinhez estofada da poltrona. "Há coisas que
andam demasiadamente depressa no mundo em que vivemos", ele suspira quase como se estivesse aludindo à
nuvem perdida de vista e não ao tema da conversa.
"A mocidade por exemplo dá sempre a impressão de
pretender bater recordes de velocidade. É necessário
que ela amadureça com mais calma. Só assim disciplinará o pensamento e o coração e poderá compreender a
fundo os problemas alheios que são, observe, tão rele35

vantes quanto os nossos próprios. Ter juízo é pois fator
importantíssimo'. Embora — e aqui um brilhozinho de
ironia marota bóia na superfície dos olhos smithianos
— não seja essa palavra que compareça amiúde nos planos de salvação do mundo ou nos dicionários filosóficos".
Quem é esse homem de pele crestada de sol como
um lanceiro indiano, comprido como um varapau e em
cujo rosto, poupado de rugas, as sobrancelhas densas
apostam em que não se tornarão grisalhas antes de que
encaneçam os cabelos ou o grosso bigode ? — Um
atento observador dos cacoetes da espécie humana, que
ele contempla assim como alguém que se distraísse em
analisar insetos pelas lentes de um microscópio. Estudioso dos problemas sociais de sua época, distingue-se
por ser emérito historiador, matéria que leciona. As
tolices praticadas pelos homens durante milénios e que
os compêndios costumam relatar como "grandes feitos"
não conseguiram contudo encharcá-lo ao ponto de fazêlo esquecer que Frederico da Prússia, com todos os seus
soldados e baionetas, não logrou escrever páginas mais
duradouras do que as que Beethoven criou com um piano
e notas de música. Daí porque o bigodudo C.S.S., depois
de muito queimar as pestanas estudando História da
Civilização, concluiu que valia a pena acabar de torrá-las
aprofundando-se em História da Música. Tão bem pensou, tão bem agiu. Resultado: na Universidade de Nova
Iorque acumula hoje duas cátedras — Música e História.
"Mas ainda não posso julgar-me", sorri, "o sujeito dos
sete instrumentos".
Pormenor: Carleton Sprague Smith é realmente
um amigo do Brasil. Começou a interessar-se por nós

quando cursava a Universidade de Harvard. "Em suas
leituras sobre o período colonial do Novo Mundo", assinala a esse respeito um crítico americano, "ficou fascinado ao ter notícia de que os holandeses que colonizaram Nova Iorque (Smith nasceu lá) para ali seguiram depois da derrota na Batalha dos Guararapes".
Curioso! Um dos primeiros Estados da União brasileira que ele próprio Carleton conheceu foi Pernambuco; e Recife uma das primeiras cidades. Em São
Paulo, onde mais tarde desempenhou as funções de
adido cultural, iniciou prograrHa de intercâmbio intelectual e artístico apartado de política (o que é raro) e
com proficiência (o que é ainda menos comum).
Isso em 1943. Sua primeira visita ao Brasil no
entanto aconteceu em 1940 quando, enviado pelo Comité de Relações Interamericanas, entrou em contacto
com professores, poetas, artistas, editores, arquitetos e
diplomatas. Outra viagem: em 1946, quando veio em
missão de intercâmbio cultural, tendo colaborado para
a criação dos Museus de Arte Moderna do Rio e de São
Paulo. De regresso aos Estados Unidos, não arrefeceu
o entusiasmo pelo Brasil; e transformou o seu gabinete
na Biblioteca Pública de Nova Iorque em um vice-consulado brasileiro. Já realizou conferências sobre esta
nação praticamente em todo o território norte-americano,
publicando artigos no tocante ao nosso movimento cultural nos principais jornais dos Estados Unidos. Das
pesquisas que efetuou nesse sentido, nasceu um dos seus
mais conhecidos ensaios: William James in Brazil. E
um dos melhores resumos da vida cultural destas plagas
já aparecido em língua inglesa foi o que Carleton Smith
O T
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preparou para a revista Atlantic Monthly. Sem esquecer que, de seu esforço, surgiu o Instituto Brasileiro
na Universidade de Nova Iorque. Amigo solícito e infatigável. Conquanto não raro, em matéria de promessas, um pouco distraído.
Enquanto conversamos. C.S.S. anuncia-me que sua
filha, nortenamericana, veio muito pequena para o Rio
e gostou tanto daqui que resolveu ficar e concluir o
curso de Filosofia. A palavra — filosofia — sugere
por associação de ideias problemas humanos, regimes
políticos, rumos a seguir. Oportuno saber então o que
pensa da marcha desta geração alguém que vive a ensinar a história das outras. A que conclusão filosófica
terá chegado o nosso Carleton nesses cinquentas e três
anos de idade e de observações ? "Conclusão filosófica ? Eu não a chamaria assim. Porém diria que
apesar dos governos o povo em geral ainda é bom. Os
povos, como sabe (quem não sabe?), são muitas vezes
vítimas dos seus governos. Em que pese a frase famosa
de que o homem é um animal racional, mas não um animal razoável".
E nesta emergência, qual a seu ver o caminho —
the path — que levará a paz ? Recordo Huxley: "Todos os homens desejam a paz, mas raros concordam nas
coisas que conduzem a ela". Carleton Sprague endossa.
A Huxley, nesse ponto, assiste inteira razão. Um caminho, todavia, seria intensificar o intercâmbio cultural
entre os povos. Gente que se conhece bem aprende a
respeitar-se, a admirar-se, a compreender-se; e desiste de
fechar ameaçadoramente os punhos. "O grande problema", aduz, "é o da liberdade. Muitos pensam que a
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humanidade extrairá benefícios do fato de em troca de
segurança fugaz, abrir mão do que lhe resta de liberdade. Engano. Quem cede a liberdade em favor da
segurança, acaba ficando sem segurança e sem liberdade.
Benjamin Franklin, autor da frase, permanece atual".
E mais adiante: "Nossa época é uma das mais
interessantes na história da política e da música. Nela
se concretiza o grande sonho de Wilson, ou seja, por intermédio da ONU, a comunidade das nações. Sim eu
sei: quase todo sonho tem um despertar não muito agradável ..." E de tudo, qual a lição a extrair ? Num
mundo em divergências e em contínuos embates, ao choque de duas concepções antagónicas de governo, de felicidade e vida, o que ao homem estará reservado ? Qual
delas vencerá ? Predominará no futuro a concepção comunista ou a capitalista? Opinião de C.S.S.: "Olhe
hoje as democracias; têm muito de socialismo, embora
cabeçudamente não o queiram admitir. Quanto ao comunismo, vai provavelmente modificar-se. Sim, é possível a coexistência pacífica. Antevejo um mundo repartido em sistemas de vida diversos, porém não bèlicamente rivais". Uma frase: "Duvido que o fim da humanidade seja decretado pela bomba H. Não seremos
tão loucos. Desde já é urgente tratar de abolir a
guerra".
Repórter — Se o convidassem para dar um conselho à assembleia das Nações Unidas, o que lhe diria ?
Smith — "Deus! Isso é difícil. Corno insiste, vá
lá. Creio que chamaria a atenção da ONU para os perigos dos exageros em política. O velho capitalismo ?
Bem, esse está morto".
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Itens que ressalta:
1. "A máquina é o algoz do homem. Henry Adams
já o reconhecia em A Virgem e o Dínamo. Depois disso,
oouco há a acrescentar. A solução é, para liberar o
homem, subjugar a máquina".
2. "Onde vivo ? Nasci em Nova Iorque, mas possuo uma roça em Washington, Connecticut, a primeira
cidade dos U.S.A. dedicada ao Pai da Independência
«americana".
3. "Uma das boas emoções de minha vida: quando
recebi a beca de doutor honoris-causa da Universidade
do Brasil".
4. "Cargo e funções que exerço: Além de professor, chefe da Divisão de Música da Universidade de
Nova Iorque, presidente do Fórum de Compositores,
membro da Biblioteca de Nova Iorque, diretor do Instituto Aspen de Estudos Humanísticos, membro da Academia Medieval da Associação de História dos Estados
Unidos, sócio-correspondente do Instituto de História da
Bahia e da Sociedade Felipe de Oliveira".
5. O que Carleton Smith mais gostaria de ter a esta
altura da vida: um dia com quarenta e oito horas.
6. Brasileiros que mais admira: Villa-Lobos, Guarnieri, Américo Jacobina Lacombe, Ana Amélia Carneiro
de Mendonça, Renato de Almeida, Manuel Bandeira.
7. "Meu sangue é inglês de trezentos anos. Meus
pais eram da Grã-Bretanha. Assim também meus avós,
meus bisavós e tetravôs. Alguns acham que eu pareço
fisicamente um inglês".
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8. Pergunta: "Está arrependido do que tem feito
até aqui?" Resposta: "Arrependido? Homessa! Por
quê ? E o que é que eu tenho feito ?
9. "Minha mulher concorda com tudo o que eu
faço. Espere. . . Minto. Pelo gosto dela eu seria um
negociante. Intelectual ganha pouco e nunca anda com
tempo sobrando".
10. Hobby: tocar flauta. "Não é propriamente
um hobby, mas uma inclinação. Você sabe; eu estava
em Viena, terra de músicos, e lá qualquer pessoa que se
preza acaba aprendendo a tocar algum instrumento.
Haupt tack ein Heben fach, dizem os vienenses. Quem
sabe o maior, sabe o menor. Também sei flauta".
11. "É verdade, sim: dei um concerto de flauta na
Bahia".
12. C.S.S. está escrevendo um livro — Viagens
Pelo Brasil — e outro reunindo os artigos que publicou
sobre "o estilo característico dos autores e tradutores
brasileiros no 1807, como Frei José Mariano da Conceição Veloso, José Feliciano Fernandes Pinheiro, António Carlos Ribeiro de Andrada e Silva e Hipólito da
Costa".
13. Na Universidade de Viena diplomou-se em
1930. Sua tese: "Die Beziehttngen zwischen Spanien
ttnd Oesterreich im 17ten jahrhundert. As relações entre a Espanha e a Áustria no século XVII".
A conversa (que foi em português porque C.S.S.
disso fez questão) por paradoxo termina com o retorno
ao ponto-de-partida: a mocidade Smith repete que
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moças e rapazes enfrentam os seus próprios problemas
e atravessam as suas próprias dificuldades.
Há que
resolvê-los, insiste, com juízo. Mas comenta que,
embora as aparências, nem tudo está perdido. "Moças
e rapazes" conclui Carleton Sprague, agora atirando as
duas retinazinhas diretamente em meu rosto, "sabem
que só têm uma vida e que é loucura estragá-la".

MEMÓRIAS DENTRO DE UM PIJAMA

A

PRIMEIRA coisa que topo na rua de Agripino
Grieco (a rua chama-se Aristides Caire, mas a presença
do Grieco, de tão dominadora, dela se apossa e quase a
denomina) é um buraco imenso que a Prefeitura deixou
medrar entre os paralelepípedos; ali, presumo, já se terá
esbodegado muito motorista incauto ou muita perna desprevenida. Simbólico: foi ele próprio, o Agripino, um
buraco no caminho de tantas glórias e falsas glórias de
nossa literatura. Foi ? Por certo ainda é. As Memórias, que o crítico feroz anda a escrever e das quais me
dá notícia, maltratam com rude franqueza, embora com
sinceridade, vaidades e cacoetes literários que se situam
em duas gerações — a dos contemporâneos e a dos antigos. Verdade seja dita: o dono dessa inteligência e
cultura, desse sarcasmo que chega a doer como o aperto
de tenazes, jamais atassalhou os novos, os que apenas
começam em literatura; brandiu, isto sim, e com vontade,
o látego de sete pontas e de sete fôlegos, molhado numa
esquisita mistura de vinagre e tinta, no lombo de tudo
quanto foi burro velho (a expressão é dele). É claro:
os escovados valeram-se do direito de estrilo; porém os
recém-chegados, mesmo os de efémeras luzes, receberam
sempre o privilégio de seu estímulo e de sua complacência, não obstante se envelheciam sem se libertarem dos
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erros, dos vícios, das asnices ou das distrações, cedo lhe
experimentassem também o chicote azedo.
Em minha qualidade de burro novo, entro então na
casa onde ele mora (casota simpática, com quatro janelas como pupilas arregaladas sobre o mundo de fumaça e de lotações lá fora) com impunidade, desenvoltura e, sobretudo, com o lombo tranquilo. Ainda não
estou na idade de sentir-lhe o estado da chibata.
Um pijama cuja cor me parece cinza na penumbra
(chego à tardinha, quase noite) está em pé na porta de
entrada; de dentro do pijama, sorriso alegre e burguês
(oh, as delícias de um domingo morno passado em pijama e chinelas!), o velho Agripino estende-me a mão
que é hospitaleira e, todavia, assassina de muita subliteratura; depois, abraça-me com riso comprido. Velho ?
Digo velho porque conto apenas metade mais um dos
anos que ele já viveu. E como os viveu! Em espírito,
c Grieco é fulgurantemente lúcido; na idade provecta,
grisalho da poeira do tempo (são 68 anos, olhem lá!),
está longe de ser um senil. Não envelhece nunca. Melhor dizer que é um homem sazonado que se planta, como
um carvalho abundante em ramos, à beira da estrada literária, rejuvenescido pela seiva do pensamento e das
ideias, vigilante sempre e sempre atento, a derramar a
grande sombra sobre os caminhantes jovens, conquanto,
vez por outra, ao passarem os trôpegos, a estes deixe cair
um pedaço de pau à cabeça, Sócrates a quem muitos,
estou certo, não titubeariam em silenciar (se pudessem)
para ganhar paz de espírito.
Como vive ? Meu Deus ! numa confusão medonha
de papéis, de documentos, livres, óleos, gravuras que são
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agora autênticas preciosidades. Vejo na parede autógrafos do Eça e, sobre a mesa, onde não caberia um alfinete entre tantas edições e pacotes livrescos, o Dicionário dos Milagres. Esse dicionário foi, recordem-se, o
maior logro que ocorreu em literatura; quando o Queiroz
morreu, acharam-lhe nos guardados certos escritos e, supondo que erp obra inédita, publicaram-nos de afogadilho. Descobriram mais tarde serem meras traduções
e recolheram às pressas os exemplares editados; alguns
ficaram, no entanto, em poder de bibliófilos, inclusive o
Agripino, e valem hoje milhares de cruzeiros. Telas da
Bicho derramam sala adentro perfis, retratos, cenas agrestes. Caricaturas de Mendez, calungas, porcelanas de Sèvres, retratos amarelecidos, um relógio reumático e contudo fiel. dedicatórias que trazem o cheiro das idades,
tudo se confunde com enciclopédias, obras de Monteiro
Lobato, Camilo, Herculano, Virgílio, Dante, Homero, penas, tinteiros, máquinas de escrever, uma deliciosa netinha chamada Inês e um cãozinho de olhar doce e pêlo
ralo, que tem o nome engraçado de Pelotão.
Nos fundos da casa, uma biblioteca de fazer inveja,
pelo conteúdo, à imponente Biblioteca Nacional; em pavilhão à parte ("Custou-me a construção dez contos de
réis, o preço de conferências na Bahia", diz-me o anfitrião), quarenta mil livros catalogados com cuidado e
que o proprietário vela, dentro do seu pijama (agora à
luz da lâmpada, descubro-lhe a verdadeira cor: é azulado) com carinho egoístico, ciumento, quase paternal
ou, pelo menos, carinho de parente próximo.
A senhora de Agripino queixa-se de que a confusão,
que é característica, não abre lugar nem para pôr as xí— 45

caras. Há quadros e livros na ante-sala, no saguão, nos
quartos de dormir — até na cozinha. E enquanto o
Grieco faz a honras da casa, refestelado numa cadeira,
Madame revela-lhe o lado mais humano e sedutor. A.G.
é funcionário aposentado do Ministério da Viação, em
letra que nem sequer já existe no complicado abecedário do funcionalismo. Não anda, pois, com larguezas,
embora do dinheiro sempre sobrem uns trocados para,
no jardim do Meier, distribuir alpiste aios passarinhos.
Ora, de quando em quando, o Agripino, que quase nunca
sai, conclui que está a precisar de novos sapatos. É,
talvez, modo de escapar ao olho atento da senhora, preocupada, e com razão, com as aperturas do custo da vida.
Conclui que precisa de sapatos, arrebanha um dinheirinho e ruma à compra pretextada. Volta invariavelmente pisando a comodidade dos sapatos antigos e sobraçando — uma inédita coleção de livros.
A.G. ri com bom humor (tem excelente humor, sim
senhores!) e concorda, embora viva a repetir o grego
Zanon, a brandir a "poderosa língua de dois gumes, que
prova sempre o contrário do que os outros afirmam".
Fico a pensar em que é possível que alguém goste assim
intensamente dos livros; esse espantoso Agripino, porém,
leva o gosto muito além da adoração. Creio que lhes
tem tal amor que se um deles se perdesse ou estragasse
seria motivo de explosão de génio ou de catástrofe indescritível. Na crítica dos livros terá pacientemente ajuntado ressentimentos que lhe arregaçam os lábios e não
mais lhe tiram o chapéu. A amizade pessoal pelos autores (pelo menos pela grande maioria dos autores), transferiu-a ele para as obras dignas de sua estante casmurra.
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Não receio afirmar que o velho Agripino possui hoje, em
seus armários-biblioteca, quarenta mil amigos que lhe não
faltam. Muito mais feliz do que Napoleão, que julgou
poder confiar em quarenta mil séculos. Outro pormenor: o Corso, em face dos séculos, empunhava milhares
de baionetas; e o Grieco — que afinal também é de
sangue italiano — em face dos livros, empunha, cada
seis meses, trinta quilos de naftalina.
Frase dele sobre aquilo do alfabeto administrativo:
— "Veja você como as coisas são: O alfabeto perdeu o
"K", o próprio cágado já não o conserva: só a minha
aposentadoria o mantém. . ."
Frase sobre os livros: — "O que há de melhor no
mundo em literatura (exclama com legítimo orgulho)
tenho-o aqui! São cinquenta anos de poupanças e de
sacrifícios".
Raridade que folheei: Lês Femmss de Goethe, com
xilogravuras que, de tão lindas, emocionam. Presente de
Alberto de Oliveira, edição de luxo, antiquíssima. — "Alberto de Oliveira deu-me como se estivesse dando um
pedaço inútil de papel. Não é maravilhoso ?" pergunta
A.G. afagando com as costas da mão o encapado, como
se o acariciasse. Outra raridade: um retrato de negro
velho, pincel de Bicho. Ainda mais: gravuras de Miguel Angelo, de Cézanne, de Renoir.
A casa é um museu!
Em sua cadeira, o Grieco vai desfiando aos meus
ouvidos coisas interessantíssimas, de que me ocuparei algum dia. De que fatos participou, que acontecimentos
viu! - - "Vi, dentro do próprio Palácio Guanabara, a
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queda do governo de Washington Luiz" — comenta poi
exemplo, enquanto a netinha está a entreter-se com um
brinquedo milagroso que, apenas ligado à corrente eletrica, responde automaticamente o que são lêmures, quem
escreveu Os Lusíadas, que diabo de tolice fez Pedro Álvares Cabral. E Agripino Grieco saboreia as recordações com nítido prazer.
Conversa vai, conversa vem, e acaba fazendo uma
surpreendente revelação: ele, Agripino, também foi
deposto pela Revolução de 1930. Como aconteceu ?
Vamos à história.
Agripino Grieco, na época, era o secretário particular do então ministro da Viação, Vitor Konder. Na
manhã de 24 de outubro de 1930, informaram-no de que
o ministro fora para o Guanabara (a revolução triunfante atingira o Palácio do Catete). Evidentemente, o
Grieco não se sentia herói, mas fez o que lhe cabia: foi
ter com o ministro, que o recebeu com espanto: "Você
nada tem a ver com o fato. Pode ir embora" — avisou.
Não foi.
Corria que o Guanabara seria bombardeado pelo ar
e que as tropas revolucionárias não tardariam. Enxames
de boatos. A.G. continua:
— "Com um tremor íntimo inevitável (quem não
tem apego à carcassa ?) fui de qualquer modo, ficando,
Aí pude ver os ministros que confabulavam pelos corredores, muito desejosos de que o Washington não demorasse a renunciar para evitar complicações maiores. O
General Teixeira de Freitas, chefe da Casa Militar, fardado, andava de cá para lá, de mãos às costas, cantarolando por entre suas barbas. Apareceram dois ou três
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jornalistas defensores do governo: mas vendo as coisas
com más perspectivas, um deles observou-me que era
apenas intelectual e nada queria com trapalhadas políticas. Pouco depois, vi-o afastar-se apressadamente por
entre as palmeiras da Rua Paissandu. Um deputado catarinense, Celso Bayma, muito elegante, encarnicava-se
em resistir, ao menos aparentemente. A certa altura,
passou por mim o velho Washington, visivelmente furioso, colarinho mole de suor; e até se dirigiu ao telefone,
comunicando-se, ao que percebi, com Júlio Prestes, dando-lhe ciência de que a própria guarda do Guanabara
estava disposta a aderir aos revolucionários. Não decorreu muito tempo para que afluíssem aos jardins, já
abertos ao público, curiosos às dezenas e possíveis candidatos às vagas que deveriam abrir-se horas depois.
Não esqueço a figura longa, com qualquer coisa de pernalta, do militar Gregório da Fonseca, que se tornaria
Chefe da Casa Civil de Getúlio".
Outro trecho: — "Convém lembrar que houve um
almoço, naturalmente de cardápio não muito apurado
porque o momento não comportava requintes culinários.
Uma senhora grávida, creio que portuguesa, servia aos
pc-ucos convivas, entre os quais me incluí mesmo sem
aguardar convite insistente. Por sinal, minha emoção
política, se chegou a existir no caso, não me turbou, de
modo nenhum, o apetite. E assim, nas horas esquivas,
fui verificando outros detalhes de menos importância: a
expressão contrafeita do Prefeito Prado Júnior, que não
gastou naquelas horas todas mais do que uns três monossílabos em contraste com a eloquência baianíssima de
Otávio Mangabeira, que não ocultava seus amargores em
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relação aos acontecimentos. Já entardecia quando apareceu a Junta Militar, inclusive os generais Tasso Fragoso e Malan D'Angronne e um oficial de Marinha, alta
patente, cujo nome não me ficou na memória. O General Tasso queixava-se de erisipela".
Agripino Grieco saboreia as recordações com nítido
prazer. Narra como, naquele ambiente de tanta dramaticidade, entrou "o Cardeal, arrastando a púrpura e estabelecendo com os demais acordo para levar o ex-presidente ao Palácio São Joaquim". Houve depois mudança de roteiro. . . Mas o Grieco, permanecendo minutos mais no Guanabara, não podia dar por esse desvio.
Os ministros foram mandados em paz. Quanto a Vitor
.Konder, que o crMco-secretário ainda considerava seu
chefe, quis trazê-lo para sua casa no Méier, dandc-lhe
abrigo em ocasião difícil. Receoso talvez de comprometer A.G. o ministro, cavalheiresco sempre, não aceitou
a oferta. E Agripino Grieco sublinhou: — "Voltei para
minha casa no Méier num fordeco (oficial) sem pompa
e dei assim por encerrada minha participação, aliás humílima, no governo Washington Luiz. Ah, sim! o fordeco. . . Devolvi-o imediatamente, pois não desejava
embrulhos comigo".
Estava ele também, o Grieco, deposto do cargo de
secretário.
Agora, comigo, ele vai por diante com a fieira de
lembranças. Dariam para muitos volumes, para mais
do que obras completas, as Memórias de A.G. Diz:
— "Ando às voltas com as Memórias. Quero que sejam
antumas e não póstumas. São franquíssimas sem entrar
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pelas alcovas de ninguém. Mas na parte literária não
há mordaça. Abrangem até os contemporâneos. Minhas memórias são assim como um arranha-céu com
apartamentos para todos. Se houver gentilezas, será
apenas com alguns defuntos". E informa que vem revendo Sol dos Mortos, último livro da coleção de suas
obras completas, edição José Olímpio. Dana-se com a
revisão: fez uma porção de correções, e, quando ajeitaram o que estava errado, desajeitaram o que já estava
certo.
Já se fez noite cerrada e como, em matéria de moradia, estou separado do Agripino por muitos e bons
quilómetros (ele reside no Méier, que é o fim do mundo
da zona norte da cidade, e eu moro na Gávea, que é o
fim do mundo da zona sul), despeço-me a contragosto.
Mas o Grieco ainda se refere à obra de Adolfo Caminha
"que, em O Bom Crioulo, ousou afrontar em sua época o
que Gide somente muito depois afrontaria". Leu a
Normalista na biblioteca de Paraíba do Sul. — "Caminha era homem ácido e sinto-o um parente espiritual
meu, como pelo sangue o é de você. Nossos passos, menino, encontram-se em Caminha e no velho Sebastião de
Lacerda, dois avós diferentes como água e vinho. Um,
avinagrado, impetuoso, impulsivo; o outro enérgico quando necessário, mas o tipo do juiz inglês; um a preocuparse com a Literatura e os livros e outro com a Justiça
e as frutas de sua chácara no Estado do Rio", fala A.G.,
insistindo para que eu mencione essa opinião no artigo
que lhe prometo escrever.
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Reclama a insistência. Afinal, não fica bem. . .
Mas ele, dedo em riste, intima: — "Ou publica a referência ou, sem ela, não autorizo qualquer publicação".
Obedeço.
Minha temeridade não vai ao ponto de pretender
terçar armas com esse terrível Agripino.

COMO VAI A FAMÍLIA? — VAI INDO MUITO MAL

O S PAIS de hoje, em grande parte, não têm autori^
dade, não têm coragem de ter autoridade ou têm preguiça de ter autoridade. Ou então já não sabem que
devem dar contas aos homens e a Deus dos filhos que
criaram".
Quem o diz é o Sr. Gustavo Corção; e reclina-se
diante de mi m em sua mesa de trabalho, espécie de
ilhota de carpintaria a emergir de um oceano de livros,
estatuetas, imagens, papéis, retratos e relíquias (há até
uma foto de Claude Rains) que impregnam de gravidade
desusada o pequeno escritório onde uma porta e uma
só janela recortam imutáveis fatias de paisagem. "E o
pior", acrescenta enquanto meio distraidamente gúra
entre as mãos ossudas um estilete como se com ele estivesse prestes a lancetar um tumor, "o pior é que muitos
desses pais transmitem aos filhos os padrões que usam
nos negócios e na política. E essa lição é facilmente
recebida". Ao que vem a conversa? Vem a propósito
da crise da juventude, que mergulha este País no alarma
e os moços num charco. Que diabo de crise é essa?
Decorre da crise geral, da crise de caráter. Gustavo
Corção explica: "Acho que existe realmente crise mais
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geral, que poderíamos chamar de espiritualidade ou de
concepção geral de vida e do mundo. Dentro desta,
existe uma crise de comportamento ético, uma crise
moral; e em seu interior, mais particularmente, uma
crise de autoridade". E o que tem uma coisa com a
outra, a crise de autoridade com a outra crise que se
reflete tão poderosamente na juventude, que se americaniza seduzida (por felicidade, não toda) pelos sonhos
frívolos, pelos concursos de misses, os crimes sexuais,
as bravatas, e enriquecimento fácil, o "café-society"?
Vejam: "A mesma crise de autoridade estende-se
à família e tem consequências terríveis, que todos vêem,
que muitos pensam não apresentar relação com a crise
de autoridade política. Engano. No mundo do homem,
todas as coisas estão interligadas. Uma sociedade é o
que são suas famílias. Reciprocamente, as famílias
tornam-se naquilo que é a sociedade. Há uma interação
entre ambas as coisas. O veneno da política (a má
política) destila e atinge a instituição familiar. Mas
não é esse — o da composição das famílias — o único
perigo para a sociedade. Há o perigo oposto, que é o
das famílias que se isolam pelas muralhas da injustiça
e do privilégio e que assim se fazem inimigas da sociedade. Serão células ainda, mas células cancerosas. A
sociedade brasileira oferece em nossos dias abundantes
exemplos dos dois casos opostos: temos famílias informes, delinqúescentes, desregradas; e temos também
as chamadas boas famílias, as das classes dirigentes, onde
mais se prepara o privilégio, o pistolão, o abuso de prestígio, do que o fermento da justiça. Nossas classes
dirigentes dão a prova da injustiça. Impregnadas da
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moral burguesa, fazem da posição social, que devia ser
um potencial de serviço, uma fonte de vantagens e privilégios" .
Repórter — Em face desses exemplos, os jovens
de hoje se tornaram piores que os de ontem?
Corção — Eu não o diria assim. Não penso que
a juventude atual seja pior do que aquela de quarenta
anos atrás. Longe disso. Mas diria que os bons são
melhores e os maus, piores. Todavia, acima de tudo,
tenho uma pena imensa desses moços jogados na vida
e precocemente obrigados a enfrentar a miséria dos
tempos.
Uma frase (com o estilete girando outra vez):
"Muitos procedem, sim, de boas famílias. Ocorre que
as ditas melhores famílias são hoje em dia precisamente
as piores.
Abordamos os fatôres que "conspiram contra a estabilidade da instituição familiar". Entre eles (G.C.
aponta os fatôres pessoais, que concernem às deficiências
dos cônjuges, à imaturidade psíquica e moral dos pais,
etc.), estão os fatôres sociais que circundam, como ar
envenenado, as casas mais sólidas. "Vivemos dentro de
uma civilização moribunda", ele fala, "que nos lega
instituições cadavéricas, entre as quais, para muita gente,
parece estar a instituição familiar". A vida de nossos
tempos é caracterizada por uma febricitante mania de
agitação, por mobilidade originada de uma efervescência interior, por uma inquietação superficial, alimentada
para fugir ao confronto da vida por uma espécie de
coceira da alma, epidêmica. As pessoas vão e voltam.
— 55

Viver é um ir, é um não-ficar, um não-parar. Há quem
mais as incite, dizendo que esse movimento constitui
sinal de operosidade e até de progresso. Se pudéssemos
fazer a análise espectral das almas modernas, encontraríamos, em proporções assustadoras, uma trepidante
impaciência e uma desconcertante imprevidência. Enfraquecidas pelos pruridos de impaciência, desarmadas
pelos hábitos da imprevidência, as pessoas não toleram
a vida branca e monótona e saem a procurar a variedade multicor, os acontecimentos fugazes, as novidades,
os fatos, tudo enfim que permita o esquecimento de si
mesmo, a anestesia da alma. Ora, a casa, a casa de
família, é o lugar parado, monótono. "E' portanto o
último lugar do mundo que pode agradar a essa raça
de saltitantes. Saem todos. Podemos dizer que o estilo
de vida em moda é esse que sacode as pessoas e depois
as espalha, as derrama pelas ruas. Se as tentássemos
convencer de que a vida é mais intensa e mais intensamente humana quando estamos sentados numa cadeira, dentro de uma sala tranquila ou de uma cela
silenciosa, todos pensaríamos que estávamos a fazer um
desses saborosos paradoxos que amenizam os ensaios.
No entanto é verdade. Mas verdade esquecida".
E mais: "Tudo o que antigamente se fazia em
casa, faz-se hoje em praça pública. Come-se, bebe-se,
ama-se, brinca-se. A rua deixou de ser a coisa intermediária, que a gente percorre para ir de uma casa a
outra. Passou a ser o imenso íiving-room da cidade.
A casa fica reduzida à função de dormitório. E a desvalorização da casa acarreta a desvalorização da sociedade
familiar. Outrora, a casa era o abrigo, era o pique, para
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onde fugíamos quando as pernas cansavam. Era o
lugar onde a alma se dilatava. Hoje, ninguém fica em
casa. As mulheres recorrem a um esquema de emancipação e partilham com os homens a interessante vida
das repartições públicas. As crianças brincam nos p/aygrounds. As senhoras que nãlo têm obrigação de ponto
inventaram um processo complicado de fazer compras,
pelo qual estão sempre na rua e se convencem, sinceramente, de defenderem desse modo a economia doméstica.
De tudo, resulta um incitamento à vida de solteiro. Na
sociedade atual, o ideal mais sedutor, mais cómodo, mais
interessante, mais divertido e, sobretudo, mais seguro,
é o da vida coletivamente solitária. Há mais conforto
nos escritórios e nas oficinas do que nas casas em que
moram esses mesmos que trabalham nos ditos escritórios
e nas oficinas. Até as moças têm nesses escritórios e
nessas oficinas instalações íntimas melhores do que em
casa. Tudo é melhor fora de casa. Então para que
ter casa? Para que casar? O mundo feminino ainda se
obstina em ver no casamento um epílogo feliz, porém
aos poucos se irá habituando à ideia dos amores vadios,
já que ficou admitido que as mulheres têm os mesmos
direitos dos homens e que os direitos dos homens à
vadiação amorosa não sofrem contestação".
Uma previsão: "Na marcha em que as coisas vão,
podemos imaginar um mundo novo em que as casas
de moradia sejam substituídas por blocos providos de
milhares de gavetas com as estritas dimensões do corpo
humano".
Uma condenação: "A mesma moral burguesa produziu um modelo de lar que é apontado como exemplo
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da perfeição. A mulher em casa é o poder absoluto.
Resolve tudo o que concerne aos filhos e às empregadas
sem consultar o marido, que aliás, não quer outra vida.
O marido é alheio ao governo da casa e indiferente aos
atos de injustiça. Seu papel é o de trazer o dinheiro
e levar a mulher ao teatro".
Uma pergunta: "Assim, nesse ambiente, como dar
conselhos aos filhos se não lhe damos o principal, o
essencial, o indispensável — o exemplo?"
Gustavo Corção comenta que o mundo inteiro (não
só o Brasil) passa por um angustiante processo de
"mudança de eixos" ou de transformação de valores, que
os historiadores chamam mudança de civilização".
Agoniza a chamada "civilização ocidental moderna", que
no seu apogeu produziu a sociedade liberal, marcada
pelo capitalismo e pela moral burguesa. Gastou-se o
estatuto de convicções. Não merecem mais crédito os
valores em que tantas gerações acreditaram. Será um
bem ou um mal? Ele opina: "Mal nenhum. Acho que
a sociedade liberal já morre tarde. Nosso tempo tem
um conteúdo positivo — eu diria até glorioso — de
busca, de ansiosa procura, de libertação dos postulados
da sociedade individualista. Infelizmente, porém, essa
transição vem acompanhada de muitos fenómenos negativos, de muitos ressentimentos acumulados. É essa
composição dramática o que produz a crise atual, com
repercussões violentas nos jovens. Cada país atravessa
a. crise com as características de suas tendências. Nós
também. Já se disse que os brasileiros são dotados dos
defeitos de suas qualidades ou das qualidades dos seus
defeitos. Exato. Somos inclinados à benignidade, à
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tolerância, à brandura. É nessa especial tendênca à
benignidade transformada em moleza, ou à intolerância
transformada em negligência que se situa a crise de
autoridade. "Numa sociedade em que não se dá crédito
aos fundamentos morais da autoridade e em que é
preciso acrescentar o qualificativo moral ao termo autoridade, para suprir um esquecimento geral, é inevitável
a desmoralização da autoridade (e dos pais, pensa o
repórter com seus botões) e é inevitável a substituição
do brio moral, do sentimento de respeito e de responsabilidade moral, de tudo enfim que deve acompanhar
o exercício da autoridade, por outros atributos que pertencem à ordem do poder e da força.
Eis alguns retalhos do pontc^de-vista de G. C.:
1. "A família é boa, mas está funcionando mal.
Temos de enfrentar com veracidade e sem romantismos
de ufanismo cristão o triste claro-escuro de nosso problema" .
2. "Entre as chamadas boas famílias, essas práticas são tão frequentes quanto detestáveis, mais perversas, mais profundamente imorais do que muita união
imperfeita nascida da miséria da carne. Não pretendo
afirmar que toda falta contra o bem-comum cometida
por um indivíduo possa ser imputada à família; mas
afirmo que a família estruturada sobre os alicerces de
injustiça, como nos casos em que o chefe tem um lugar
público com proventos fartos obtidos pelo mecanismo
do pistolão, é nociva".
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3. "Então família é isso? Família é viveiro de
privilégio? Família é um grupo, uma quadrilha, que
se arma contra os outros?"
4. "Os pais que não combinam, que não são
felizes, apliquem-se a viver para os filhos e para os outros,
esquecidos de si mesmos".
5. "Não hesito em dizer que, naqueles grupos
possuídos pelo delírio da frivolidade e não raro formados
pelos moços das mais ilustres famílias da República,
o aviltamento chegou a níveis inimagináveis".
6. "Nós bem sabemos que existe um modo de
emoldurar com virtudes cristãs os mais detestáveis aspectos do egoísmo. Estamos cansados de saber que
existem famílias, as boas famílias católicas que vivem
o credo da ostentação, que valorizam as pessoas pelos
cargos e não pelas virtudes e que até, às vezes — e
muitas — as valorizam pelo automóvel; que praticam
serenamente o filhotismo e o nepotismo; que humilham
a mão obscura que as alimenta; que desembaraçadamente tiram o conforto do desconforto e da fome do
pobre; que transmitem aos filhos, pela palavra e pelo
exemplo, os artigos de fé da religião do prestígio e do
sucesso; que acreditam piamente em príncipes sem principado e em aristocracias fundadas em suspensórios
ingleses ou em roupas italianas; e que depois de tudo
isso vão pontualmente à missa dominical. Não há coisa
pior do que a caricatura do melhor".
7. "O sensacionalismo usado em muitos jornais
em torno do corpo feminino constitui, a meu ver, uma
espécie de inflação e desvalorização da mulher, e, pois,
da pessoa humana".
60 —

8. "A criança aprende nesse espetáculo a pior
lição do mundo. E o mundo sofre hoje as consequências
de uma civilização que durante quatro séculos apregoou
a oficialização do egoísmo e a essencial inimizade entre
os homens".
9. "A animosidade entre os pais gera no filho
um trauma psíquico de natureza afetiva que o inclina
a tomar a defesa de um contra o outro. A animosidade
contra o empregado doméstico gera uma perturbação
de natureza intelectual, mais profunda e funesta; a
ciiança aprende a detestar a humanidade, a natureza
humana".
10. "A casa de família que divide o universo ético
em dois compartimentos, um para as pessoas da família
outro para os empregados, é uma escola de inimizade
cívica. As crianças aprendem ali a tabuada do capitalismo, isto é, a mentalidade que divide o mundo do
homem".
Quem se atreverá a contraditá-lo?
A tarde vai alta e a conversa conclui-se. Não sem
que antes eu ouça Gustavo Corção, "esse mestre na arte
de espicaçar", esse convicto líder católico e daquilo a
que se poderia chamar Democracia Cristã, exclamar que,
ao lado da fé, os jovens, a família, a sociedade, o mundo,
"andam muito precisados de justiça e de amor".
Levanto-me ainda com o eco das palavras a ressoarme no ouvido. Crise? Mudança de eixo? Olho para um
canto da sala onde o Cristo, na parede, pende lamentosamente de sua cruz enquanto, mais abaixo, um grande
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globo de madeira, representando o Mundo, pende imóvel
em seu eixo de metal. E de repente fico tão confuso
quanto confusos estão os abandonados jovens: quem irá,
pela atitude correta, pela sinceridade, pelo exemplo,
pela coragem moral, pela pureza íntima, ajudar a superar
a crise, realizar enfim no bom sentido a prevista mutação?
Os moços que não têm exemplos? Ou os adultos que
não os dão? Ora, o mundo está dividido em dois e há
uma sociedade que morre só, num leito de misérias,
vítima do suicídio lento que durante séculos ela mesma
cometeu. Mas também há, no horizonte desse outono»
o prenúncio de uma aurora.
E quando afinal romper essa aurora — não tenham
dúvidas — de um modo ou de outro vai tudo entiar
direitinho nos eixos.
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UM NETO E DUAS AMBIÇÕES
MA das emoções indeléveis, e também uma das
«U,
mais profundas, em toda a minha carreira" revela-me
esse assombroso Serebriakov, "foi quando, no auge do
cerco alemão a Leningrado, eu tomava um avião na
retaguarda dos exércitos russos e, depois de mil e uma
peripécias, furava o bloqueio inimigo e ia sentar ao
meu piano, no salão de música da cidade, a fim de
não desapontar o público que já adquirira bilhetes para
as récitas programadas". A imagem desse passado que
é de hoje parece reincorporar-se a ele em sua cadeira
defronte à janela, enquanto Serebriakov vai respondendo às perguntas que lhe faço. Metido em sua
roupa de um azul quase grave a contrastar com o
matiz azulado-juvenil da camisa, ele reclina-se para
diante todavia num gesto de afugentar essas lembranças
da guerra. Sim, a guerra é horrível. Esse homem, alto
e robusto, que a crítica internacional considera "um dos
mais expressivos pianistas dos tempos atuais", viveu-a
duramente em seu país. Tem quarenta e oito anos só;
mas é como se já sustentasse o peso de muito mais nos
ombros e na alma. A cabeça prateou-lhe. Envelheceu
rápido. Nos olhos porém (e na inteligência) conserva
— 63

aquele mesmo e fascinante entusiasmo dos dias antigos.
Principalmente quando toca. Transforma por assim
dizer cada tecla do piano em movediços degraus para
alcançar um mundo novo, prenhe de harmonia e de
paz. Surpreendo-lhe nos olhos uma centelha de esperança e de fé, quando, a propósito, me fala: "Qual a
minha maior ambição a esta altura da idade? Simples
— que toda a humanidade ganha a paz. Cada homem
deve aconchegar-se à família, querê-la, protegê-la, amá-la. Ah, sim; o senhor quer saber qual o meu maior desejo além deste. Vamos lá: viajar, conhecer o mundo e
o meu próprio país, o qual é uma imensidão, como sabe;
e misturar-me ao homem comum". Bem. E depois?
"Depois, voltar para junto dos meus e balançar outra
vez nos joelhos o meu irrequieto Andreei".
Ora, quem é esse Andreei, que tem a honra inusitada
de embalar-se nos joelhos de quem, com a ponta dos
dedos, embala auditórios mundiais? É o neto, cuja
fotografia Pavel Serebriakov me exibe com o sorriso
característico — e sem fronteiras — de todos os avós.
Durante a segunda guerra mundial, P.S. integrouse como uma bandeira no movimento artístico visando
a manter elevado o moral das tropas que sustentavam
a mola da Wehrmacht ainda num momento em que
Hitler, a piparotes, varria da Europa os exércitos adversários. Daí aquilo de varar o assédio de Leningrado,
voando de Taskient, na Ásia Central, lugar para onde
se transferira provisoriamente o Conservatório leningradense (Pavel foi diretor do Conservatório de 1938 a
1951). Voava à noite, mesmo com os motores desligados, planando sobre o grande lago, roçando as águas
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como a gaivota na pesca. Frequentemente, os alemães
eram logrados. E nos dias imediatos Leningrado podia
comparecer ao concerto. Pavel Serebriakov menciona
a sua cidade adotiva (em realidade ele nasceu em Stalingrado) e isto faz-lhe boiar na face uma expressão de
entusiasmo; e esta não desaparece durante todo o tempo
em que P.S. rememora as récitas no Conservatório à
cunha (soldados vinham da frente de batalha ouvilo interpretar Beethoven, Tchaikovski, Rachmaninov,
Bach), os aviões hitleristas marcando lá fora, não o
compasso, mas os intervalos. Cada vez em que o grito
de hiena do alarma se alteava, público e pianista baixavam ao abrigo antiaéreo até que o ataque cessasse;
mergulhavam, então, no silêncio lúgubre da espera,
talhado em fatias pelo ulular das bombas de mil toneladas. Findo o bombardeio, retomavam os seus lugares
e outra etapa, isto é, a etapa que separaria o último
sinal de "tudo limpo" do seguinte estridor da sereia à
chegada de outra nuvem de aviões. O povo acostumarase àquilo e o encarava com humana naturalidade. Era
como se fosse num teatro, o intervalo obrigatório para
o descanso dos artistas, para fumar, ou para a mudança
de ato. "Fiz muitos amigos pessoais dentro do abrigo
antiaéreo", P. S. assinala.
Só essa impressão ele retém? Há outra, que Serebriakov guarda: "O dia em que, ainda menininho,
acompanhei ao piano, em público, meu pai, que era
cantor. Foi uma dessas ocasiões que se colam à gente
como se um imã interior as puxasse. Razão: meu pai
morreu uma semana depois".
— 65

A conversa escorrega, quase sem que o apercebamos, para c terreno de sua música e — natural —
para o da música dos outros. Serebriakov alude a
Glinka: "Foi o pai da música russa". Hoje, seguimo-lo
e lhe mantemos as tradições". Há agora a "participação
enorme da juventude". Por exemple-', para não citar
Katchaturián e os demais velhos, cujo conceito internacional se coloca além de qualquer discussão, Gayne
Simonián, "apenas uma jovem, quase uma criança,
assombra críticos e povo com seu incontestável génio".
Já escreveu todo um concerto para piano e orquestra.
Pavel elogia-a: "Simonián é modelo de virtuosismo, correção artística e vocação. E demonstra como, com alegria
e competência, os jovens vão ocupando o nosso lugar".
Não sei por que o neto Andreei reaparece na berlinda. O simpático Anatole, que serve de intérprete*
não quer ficar atrás nessa histórica de corujismo familiar;
e põe de repente na mesa uma foto de sua filha (aluna
de piano) com ares de quem exibe um trunfo tirado
de sob a manga do casaco. Falou-se há pouco em que
"os russos impregnam-se de música" e em que "é tal o
seu interesse pelo tema que em cada República, em
cada cidade, em cada bairro, não há praticamente quem
não sonhe em ser músico ou compositor". Tanto, que
é tarefa árdua, embora o vasto número de salões e
teatros nas várias regiões, conseguir ingressos para as
récitas. Fácil entrar na Escola Normal: existem sempre
vagas. Contudo, conquanto cada bairro possua pelo
menos uma escola de música, os candidatos são sempre
em excesso. Recentemente, só numa dessas escolas,
inscreveram-se duzentos candidatos para vinte vagas, a
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filha de Anatole entre eles. Como se efetua a matrícula?
Assim — há uma comissão de professores incumbida
dos exames (duram dois dias) dos pequenos candidatos,
submetidos a testes de inteligência, vivacidade e ritmo.
A criança deve cantar uma canção qualquer a sua
escolha, mostrar que conhece as notas de música, a
escala, e é capaz de distinguir e repetir um ritmo dado.
Aprovada, estuda sete anos no grau primário; no secundário, mais quatro; no Conservatório, cinco. Os
exames, concorridíssimos, realizam-se sem a presença
dos pais. Para o Conservatório, exigem-se os diplomas
de conclusão dos cursos inferiores de músifla. Dispensam-se os diplomas nos casos em que o talento é
evidente. — "E os talentos brotam como cogumelos".
Repórter — Como encara a música?
Pavel — A música é afinal um retrato de quem
a faz. Subjetiva ou objetivamente, pode ser genial, mas
deve sempre expressar os sentimentos humanos. Isso
eu reputo indispensável. Aliás, quando eu era criança,
quis ser regente de orquestra. Foi curioso. Eu não
passava de um gurizote quando vi Willy Ferrera, o italianinho-prodígio, reger uma orquestra. Entusiasmei-me.
Não concretizei o sonho. Porém estou muito satisfeito
em ser pianista.
Repórter — Quais os compositores brasileiros de
sua preferência?
Pavel — Gosto muito das composições de VillaLobos e de Camargo Guarnieri. Interpretei-os em
Moscou, Leningrado, Pérsia e no Rio, inclusive quando
aqui estive, pela primeira vez, no concurso internacional
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de piano. Meu filho, lúri, estuda música brasileira.
Eu próprio levo para o meu hobby (colecionar partituras) uma partitura não publicada de Guarnieri.
Repórter — E a música popular?
Pavel — Gosto de toda música popular porque aí
encontro, independentemente de nacionalidade, uma
expressão encantadora da alma do povo; lembro-me de
Glinka e concordo: — "E' o povo quem cria a música.
O compositor apenas a interpreta".
Episódio curioso que com ele sucedeu: — Violento
desastre de automóvel na Praia do Flamengo (um jipe
em alta velocidade capotou espetacularmente e incendiou-se, ferindo os seus ocupantes) fez Pavel sovietizar
a tónica da palavra catástrofe quando, ao testemunhar
a cena, exclamou de sua janela no Hotel Glória, em
arrevesado português: "Que catástrofe". E pôs-se a comentar ao repórter que "felizmente acidentes de tráfego
ocorrem de raro em raro" (naturalmente pelos padrões
europeus). Ainda nem acabara de falar quando, pouco
adiante do jipe em chamas, dois táxis colidiram com
estardalhaço debaixo do nariz de um guarda de trânsito.

até a raiz dos cabelos porque só então Serebriakov
candidamente lhe confessa: — "Ainda não tomei café".
Mesmo de estômago vazio, P. S. não perde no entanto
o bom-humor. Ri quando o malicioso Anatole, olhando
a fotografia de uma garota brasileira, comenta piscando
o olho: "lei paltsa v rot níe cladi", o que, traduzindo,
significa: "Ninguém lhe deve pôr o dedo na boca", ou
seja — ela é do tipo que morde. Outro riso gostoso
de P. S.: ao relembrar-lhe eu o episódio do bumba-meuboi em Bonsucesso, na noite em que Pavel, tendo perdido
o rumo da festa (foi dar por engano na Avenida Nova
Iorque) para consolar-se da perda iminente do espetáculo
folclórico, ensaiou uns passos desengonçados na rua e
exclamou aos demais: "Não há de ser nada. Eu danço
de boi".
Andrèzinho riria a valer com essa arte do vovô.

Outro pormenor da visita de Serebriakov ao Rio:
passou todo o tempo de sua permanência tomando um
medicamento brasileiro para males hepáticos. De tanto
comprá-lo, aprendeu a dizer (corretamente) no idioma
da terra: "meu fígado vai mal". E enfiou na bagagem
um vidro do remédio, a título de recordação.
Nada mais a dizer. Depois de duas horas de conversa, o repórter (que madrugou no hotel) fica rubro
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EMBAIXATRIZ FAZ POESIA

Ê

SURPREEDENTEMENTE franco e límpido o rosto
que se desprega da doleçao de livros em fila indiana nas
estantes da biblioteca e se volta para mim pela primeira vez; tão franco e límpido que embora a quase
penumbra da sala p&sso vê-lo a crescer em minha direção. Cabeleira cheia e esvoaçante, nariz atrevido,
queixo gracioso e um tanto arrogante. E o esmeralda-pálido dos olhos calha muito bem com o ambiente
que os cerca, seja quando contrasta com as tonalidades mais fortes do salão de leitura, seja quando cintila
como turmalinas pelos meandros daquele casarão, outrora propriedade particular, hoje residência privativa da
Embaixada do Canadá, plantada entre cedros, cássias
roseiras, flamboyants, ipês e quaresmas em flor, nódoa
de alvenaria côr-de-rosa sobre o tapete de grama que
parece ter entrado em ebulição na manhã de sol a plena
força. Por uma associação de ideias, logo que o automóvel cruza o portão de ferro onde se posta em sentinela o jardineiro baixote a zelar pelo sossego da grande
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família vegetal, acode-me à memória o colorido
Goodridge :
In a green place lanced through
With amber and gold and blue,
A place of water and weeds
And roses pinker than dawn
And ranks of lush young reeds. . .

Ora, é justamente para tratar de poesia que acabo
de invadir (no 1.° de julho, data nacional do Canadá)
aquela mansão no alto da Estrada da Gávea; e é justamente de poesia (de poesia canadense, natural) que mo
fala a dona das aprazíveis retinas. Quem é? — uma
das consagradas e mais originais poetisas do seu país.
Seu nome: Patrícia Kathleen Page ou, se preferirem,
Mrs. W. A. Irwin, senhora do embaixador do Canadá
no Brasil.
Patrícia Page é, de resto, criatura bem fora do
comum: — não gosta de ver-se transformada em notícia.
Mas é um assunto e tanto: figura entre as primeiras
que, em sua geração, encontraram meio de manusear
uma forma diferente — e bela — de dizer e, de sua
inspiração, extraíram não uma algazarra de rebelião
porém o estímulo para o desenvolvimento literário e
poético com que marcam a cultura da América do Norte
britânica. Os poemas de Patrícia Page (dizia não faz
muito o crítico A. J. M. Smith no prefácio da antologia
que organizou sobre o que há de melhor na poesia do
Canadá) são modernos, autênticos, atuais; e mesmo
quando dão a impressão de que descambam para o
tradicionalismo, são modernos ainda assim. A maior
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parte está impregnada de um novo tipo de filosofia.
"No fundo", confessa-me Patrícia Page, "desconfio que
sou mesmo romântica e que de modo nenhum me pareço
a um filósofo". Claro que não parece. Contudo, feitas
as contas, é pura filosofia o que a caracteriza, como no
seu História da Neve ou no esplêndido As Estenóérafas.
Essa inglesa que, pelo coração, ficou sendo tão
canadense, nasceu no Dorset. Na região meridional da
Inglaterra, que escorrega para o oceano a tradição britânica de liberdade e de ousadia (e ainda da teimosia,
vá lá), a pequena Patrícia cedo teria de sentir o irresistível chamamento do sem-fim, da imensidão líquida que
cerca a sua Ilha. O panorama largo, o mar, as penedias
da costa apontando a amplidão do céu, tudo enfim,
sugere ali a presença de uma ambição de vira-mundo,
dos que não param. Não terá sido à-toa que a mesma
Grã-Bretanha semelha em seus contornos ilhéus uma
Lady andarilha recortada no mapa, a arrastar a bainha
da saia e a experiência itinerante pelo English Channel
e mais longe até onde se estende a Commonwealth.
A jovem inglesinha não poderia, pois fugir ela mesma
à predeterminação. Além do mais, o pai de P.K. Page
(ela mantém nos livros o nome solteiro e abreviado)
era oficial do Exército inglês, sempre em viagem, à
mover-se daqui para ali; e o marido acabou sendo um
diplomata a quem, por força igualmente da profissão
e das circunstâncias, não se permite esquentar lugar.
Patrícia, em tenra idade, veio com o pai para o Domínio,
para a América; e aqui ei-la a mergulhar de corpo e
alma no continente novo, na cultura nova, numa também
nova concepção de vida, a qual mais tarde teria opor— 73

tunidade de confrontar com a de seu país de origem e
com a adolescente Austrália, onde esteve durante uma
das comissões de Mr. Irwin.
Esse o pano de fundo, ou melhor, a base em que
desabrocharia a semente do inédito, do ainda-não-feito,
do agora e do hoje, e não do pretérito e de ontern, constante nos versos pageanos, saudados pela crítica como
"algo de muito importante ocorrido no Canadá na década
iniciada em 1940".
Recordamos juntos tudo isso. Uma das primeiras
perguntas diz respeito à ocasião em que Patrícia começou a escrever. A resposta é quase tão desconcertante
quanto o brilho que lhe flutua no olhar: "Ora, eu creio
que sempre escrevi. Agora se o senhor indaga quando
tentei escrever a sério, respondo-lhe: foi aos vinte anos
de idade". Bons tempos aqueles em que, em Montreal,
ela conheceu o grupo de poetas de Preview. "Era (conta)
uma revistinha literária, a little magazine, dessas onde há
muito ideal, muito entusiasmo, muita vontade de fazer
mas. . . pouco dinheiro".
Era a guerra quando os de Preview se reuniram
naquele mesmo país onde, por sua vez, dois povos e
duas culturas marcaram encontro. Época de sonhos e
de esperanças. Patrícia Page escreve a essa altura o
que intitula de Geração:
"Agora, quando roçamos continentes
com as pontas dos dedos mínimos,
quando sulcamos mares distantes
e andamos em calçadas alheias
vestindo os pesados capacetes
de proteção e de fé. . ."
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Passou a guerra. A humanidade enxuga do solo
o sangue derramado e tenta desesperadamente fechar
as suas cicatrizes. Miss Page, já agora Mrs. Irwin,
oferece satisfação diferente; dá-ncs versos ora satíricos,
ora emotivos e, todavia, dotados de tanto vigor que se
os tomaria por nervos esticados a vibrar à guisa de
cordas em sua lira. Os poetas de Preview, ela inclusive,
têm sagacidade e iagudeza bastante para refleljir as
virtudes e acossar os vícios de sua geração. Em verdade,
lideram a corrente dos que descobriram na realidade
social do homem assunto muito mais sedutor, muito
mais grandioso, do que a contemplação embevecida da
Natureza ou as diatribes indignadas contra Deus. E
Kathleen, em seus dois livros — As Ten, as Twenty e
The Metal and the Flower — consegue que o leitor
adivinhe a presença da angustiante solidão e compreenda que "quem está retratado nessa poesia é ele mesmo,
o homem comum". Agora, já não é guerra a palavra
dominante em seus poemas, mas — inocência. Uma
inocência sem a pureza e a invulnerabilidade que o
concenso geral lhe empresta: "A criança inocente cresce,
modifica e acaba por descobrir-se só, numa solidão que
epavoía". . Novamente Patrícia Page desvenda um
tema moderníssimo embora de conteúdo bem antigo.
E se para Thomas Wolfe a eterna procura é a do caminho de regresso ao lar, para a canadense-inglêsa a
busca "persiste sendo, para a eternidade, a do retorno
possível à inocência".
"Abraham Klein constitui bom exemplo de poeta
vigoroso e influente na moderna poesia canadense.
Refiro apenas à poesia de língua inglesa. Infelizmente,
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e isso há de soar estranho, não sei francês e pouco
poderia dizer do movimento cultural do Canadá nesse
idioma". É o que Patrícia Page, sentada à minha frente
e metida no seu vestido meio branco meio lilás, vai
comentando. E entre duas xícaras de café passamos a
um golpe-de-vista à poesia atual do Domínio.
Quem é afinal esse Abraham Moses Klein? Ela
explica: "Cidadão de Montreal, advogado, lente de
hebraico, profundo conhecedor de história judaica e,
por sua vez, judeu de talento e imaginação. Herdeiro
de uma tradição milenar, reflete-a em cada linha do
que escreve. Às vezes, seus versos têm a força das falas
dos profetas bíblicos e, como estes, ele arrazoa amiúde,
não porque seja advogado porém porque o dom de
arrazoar e argumentar está no Talmud. Ironíssimo,
finíssimo, é ademais um rebelde que, quando quer, consegue, por milagrosa contradição, resignar-se". Exato.
Seus poemas são, aqui generosos, ali prenhes de condescendência e simpatia; acolá endurecem como uma
porção de água a que se fizesse repentinamente congelar
e são lanças afiadas na sátira e na crueldade que ele
arremessa ao peito das incoerências humanas. Um
grande poema seu: Autobiográfico:
Nas ruas isoladas do ghetto
caminhava' sonhando um garoto judeu.
Temo-lo sob outro ângulo em seus mais recentes
versos, nos quais — novidade — casa-se a um tempo
o inglês e o francês; ou no Bestiary, no Political Meetíng
e, ainda, no Monsieur Gaston, aquele senhor a quem
sempre se predisse um fim desastroso e que hoje, graças
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à política, tem chofer particular, honrarias, respeito público e até "um harém que se despe e se veste quando
ele comanda".
Outro notável: Scott, que formava em Preview com
Klein e com Patrick Anderson, todos advogados, lentes
ou professores e nenhum vivendo (Deus! como isso
lembra o Brasil) exclusivamente da veia poética. Ainda;
a penetrante sátira de L.A. Mackay, a ironia e a
preocupação social do mesmo Scott, o lirismo lúgubre
de Kennedy, a apaixonada tendência metropolitana de
Raymund Souster. E mais Gustafson, Charles Bruce,
Kay Schmidt, Míriam Waddington, Dorothy Livesay,
Jay MacPherson. Informação de Patrícia: "Há grande
número de mulheres na poesia canadense de nossos dias;
e trabalhando muito". Se são moças ou não? Bem, a
mulher é sempre moça, em última análise pelo espírito.
"De 45 anos para menos é a idade em que elas predominam mais no Canadá".
E não me passa despercebido, num livro que a
embaixatriz empunha, o excelente verso da moça Liversay sobre o moço Lorca:
While you —
You hold the light
Unbroken.

Um — ainda não! — de advertência em português
à empregadinha que intempestivamente ia bolindo na
bandeja do café, e algumas frases de espírito pingam
ponto-final na palestra. As frases são estas: "Como
vivi? O que gosto de fazer? Se eu fugia de casa quando
era menina? Quais os meus sonhos e desilusões? Vejo
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que o senhor está pi «tendendo que eu, para responder,
comece todo um poema. . . E olhe que talvez não seja
má ideia".
Fico sabendo enfim que o poeta Theodore Goodridge tem um poema chamado Pernambuco em Maio, que
Patrícia Page, sem ser surrealista, gosta do surrealismo
para ler e que provavelmente ficará no Brasil dois anos
e meio, tempo em que durará a comissão do marido.
"O prazo é curto. Não dará para conhecer todo este
imenso País", ela frisa.
Tenho uma vontade danada de dizer-lhe que o
tempo será ainda mais curto se ela pretender entender-nos .

LIÁLIA VOLTA PARA URSS.
SEM PAPAGAIO NA GAIOLA

A

MAIOR ambição de Liália, a russinha que tem um
dos sorrisos mais doces (e mais ingénuos) deste mundo,
era levar para a Geórgia um falante papagaio brasileiro.
"Daqueles bem desembaraçados e bem verdes", ela pediu, "e que faça bastante barulho. Naturalmente —
não precisa falar russo. Para entendê-lo, eu aprenderei
português. Quero-o de qualquer jeito, ao menos como
lembrança deste Brasil acolhedor". Pena, mas não conseguiu. Não, não é isso. Oportunidade para obtê-lo
houve. Eu mesmo lhe ofereci um. "Você dá mesmo?"
perguntou, pondo uma expansão de cândida felicidade
no rosto miúdo, entre incrédula e esperançosa. Dar, eu
dava. O diabo é que Oleg Ignátiev, diretor de relações
públicas do ballet da Geórgia, mais que depressa assustou-se: se Liália ganhasse um desses "pássaros tagarelas",
os outros bailarinos, por certo, haveriam de querer imitá-la e enfiar na bagagem os seus. E com tamanho número de papagaios ninguém mais acertaria (ele pensa)
um passo na Dança dos Cisnes. . .
Consolei-a dizendo que papagaio não gosta de clima
frio e que, quando o termómetro descesse a menos de
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setenta graus abaixo de zero lá no Cáucaso, o bicho seria
até capaz de perder a voz ou mudar de cor. O diálogo
foi assim:
Repórter — Ele é capaz de não se dar bem com o
gelo russo.

criadora de grandes compositores e cenógrafos". É que
Liália Mitaishvili, a mais jovem bailarina do grupo que
se exibiu recentemente aqui, é também vereadora em
Tbilissi, sua cidade natal. É novo. Mas esse ineditismo não tira à coisa o seu caráter de autenticidade.

Liália -- Não faz mal. Mando vaciná-lo contra o
frio e compro-lhe um capotinho de croché.

As funções políticas de L.M., conforme me explica
o intérprete Ignátiev, correspondem mais ou menos às da
vereança municipal entre nós. E nessa dupla qualidade,
a nossa Liália desincumbe-se a contento — e com incansável empenho — de suas atribuições. Ei-la, assim, eleita
pelo povo, duas vezes para a glória. Platão se encantaria com isso.

Ah, sim: para esquecer o louro que não veio, Liália
subiu o morro e, num terreno em Bonsucesso, foi olhar
(e dançar) o bumba-meu-boi, num espetáculo promovido em sua homenagem e na dos demais componentes
do Ballet de Tbilissi. Fez logo amizade com Sônia
Maria, uma garota brasileira e, durante todo o tempo,
marcou com os pés e ginga de corpo o compasso das
quadrinhas populares. Riu a valer quando um cabra,
depois de levar uma rasteira, se estatelou no chão. O
boi, em dado momento, aproximou-se dela mugindo.
Era a clássica — mordida. Liália deu-lhe uma nota
de dez cruzeiros. E continuou a dançar.
Por falar nisso: pode um político dançar ? Segundo
o consenso geral, vamos lá, a maioria deles já dança na
corda-bamba. Porém uma vereadora ser estrela de primeira grandeza num ballet de fama internacional, eis o
que até agora, aposto, não passaria pela cabeça de ninguém. A verdade é que passou, por exemplo, pela formosa cabecinha da mascote do Ballet da Geórgia, o qual
preserva (segundo Nogueira França) as tradições fulgurantes da dança clássica russa que Diaghilev projetou em
Londres e em Paris, "criando uma nova forma de arte
associativa aliada ao prestígio das coreografias e à força
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Pergunta do repórter: — Quais as suas principais
iniciativas como vereadora ?
Resposta de Liália: — Creio que muitas. Particularmente sobre difusão cultural, bibliotecas e, claro, o
ballet. Se a política é mais trabalhosa do que a dança ?
Humm. . . Talvez um projeto de lei não dê tanto trabalho quanto ensaiar um pas-de-deux.
Quem é afinal, como criatura humana, essa pequenina Liália Mitaishvili, que aos vinte anos de idade já
sustém entre as mãos (e na ponta dos pés) um mundo
tão agitado, tão colorido e sedutor ? Em primeiro lugar,
quase uma garota que ainda se distrai tecendo, na conversa, uma porção de sonhos e de ideias encantadoramente infantis. Num intervalo dos ensaios no Municipal, com a testa perolada de suor, quando me aponte
com os dedos de unhas não pintadas (ela detesta a maquilagem e o verniz, e nem sequer usa batom coma a
companheira que ao lado nos espia) esse invulgar Cha81

bukiani que cruza o palco pouco adiante, não esconde
jncontida admiração; e põe-se a fitá-lo muito esticada nos
calcanhares, exatamente como o faria uma colegial. Parecem também recém-saídos da escola os dois olhos côrde-mel que não se fixam por um só momento. Não fala
inglês nem francês ou espanhol; contudo, aprendeu, com
uma gargalhada gostosa a dizer, como vai ? adeus e
muito obrigada num engraçado português. Mas imprime tanto calor aos gestos, dá tanta expressão à mímica
(não fosse excelente bailarina, pois não!) que a gente
quase chega a entendê-la sem precisar do intérprete.
Com alegria entusiástica e regionalista, ela me fala
de sua pátria, a região ensolarada de Tbilissi, capital da
longínqua Geórgia, onde a terra reflete a Natureza ou
abraça a ternura líquida dos rios, de cujas margens brota
um fulgurante folclore, ou então se encrespa e sobe,
apaixonada do infinito, "para encontrar-se lá em cima
com o azul do céu". Para L.M., no Cáucaso, "tudo é
emocionante, tudo é vsie ôchen horoshô, ou seja —
muito bonito". Outra frase: "Temos de tudo na Geórgia, embora sejamos apenas, no mapa, um pequeno
rincão". Tão pequeno — quanto ela própria, Liália, e
também tão — talentoso-? "Não sei se tenho tanto
talento", ela sorri. "Mas garanto que a Geórgia —
tem".
Modéstia. "Liália será, tome nota, a provável sucessora dessa feiticeira da dança que é Galina Ulánova",
cochicha-me um dos componentes do grupo. E declara
que os quinze colegas seus, sem excluir até mesmo o exigente V. Chabukiani, assim a consideram. Depende ape82
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nas de que ela continue a desenvolver-se", sublinha alguém ao lado. "A pequena vai longe, pode escrever."
Fala-se agora em Tbilissi. De novo os dois olhos
esvoaçam-me pelo rosto, como se estivessem procurando
transmitir um retrato ao vivo da paisagem georgiana.
Fico sabendo que a Geórgia propriamente dita tem aí por
volta de quatro milriões de almas, que se movem nos
campos e nas cidades dentro do seu inusitado panorama.
Em Tbilissi vivem apenas oitocentas mil pessoas. "É da
Geórgia", narrou certa feita Ehremburg, "que nos chegam desde séculos algumas das mais notáveis tradições
artísticas". Talvez seja mesmo. Prova é que, para
essa reduzida população, muitas vezes menor do que a
do Rio, há ali uma proporção surpreendente de casas de
espetáculos e de centros de cultura. Vejam a relação que
Liália vai dando pacientemente: -- Uma ópera e batlet
(o grupo que nos visitou e que, não sei por que, foi confundido pelos críticos como se fora o do Teatro Bolshoi);
cinco teatros de drama, nos quais se podem ouvir peça»
em russo, em georgiano, em inglês e em francês; dois teatrinhos para crianças; dois teatros de bonecos (atração
irresistível para os russos); um Conservatório de Música;
duas orquestras sinfónicas de renome mundial; uma escola superior de coreografia, cujo diretor é Chabukiani;
dois teatros de comédia musicada; um Instituto Teatral;
ademais, cerca de cinquenta clubes de arte dramática,
freqúentadíssimos especialmente pelos jovens.
Liália vai dizendo que a dança se entranhou nela
desde tenra idade. "Mesmo no Jardim da Infância, eu
dançava sempre que podia, inclusive interpretando o nos— 83

só folclore. Depois, sabe como essas coisas acontecem:
acabei entrando para a escola de coreografia. E desde
1954, quando estreei no teatro, já representei os papéis
de cinco bailados principais, como em Otelo e na Montanha Azul. Qual é agora a minha ambição artística ?
Dançar Gisele e o D. Quixote. A primeira vez que entrei para a escola de ballet não gostei. Mandaram-me
executar um punhado de passos rítmicos e só. Foi desapontador. Eu queria começar, sem mais delongas, a bai^
lar. Como? Se eu não fosse bailar, o que pretenderia
ser ? Simples — bailarina. Ah, se não houvesse ballet
no mundo, não se espante; eu o inventaria..."
Revela a seguir que são três irmãos e duas irmãs
na família; um deles estuda Medicina, os demais trabalham, um outro "ainda não sabe o que quer". A maior
satisfação de L. M. no Rio foi "poder mostrar um pedacinho da arte do meu país". E acrescenta: "Espero
que eu tenha agradado." Agradou, sem sombra de dúvida ! E, a meu pedido, escreve numa tira de papel, em
sua língua natal (até o intérprete russo fica em palpos
de aranha para entender), uma pequena saudação ao
povo carioca.
Antes de despedir-se, confessa-me (outra vez com
aquele arzinho infantil) que adora cachorros, conquanto
não possua nenhum, pois em sua casa "lá longe, mamãe
vivia cercada de gatos, espécie que não me atrai". Não
obstante, os gatos devem dedicar-lhe, convenhamos, misteriosa simpatia: tanto que um gato preto atravessou
tranquilamente o tablado do Municipal quando Liália
estreava.
Se ao menos tivesse sido um papagaio. . .
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DONA FLÁVIA DÁ RECEITA
PARA FAZER ENCICLOPÉDIA
/OMO se faz uma enciclopédia infantil ? "A reC
ceita", ensina-me Dona Flávia da Silveira Lobo, "talvez
lhe pareça um pouco estranha". PCT quê ? Ela mesma
explica: "Tome boa dose de coragem, disponha-se a ir
noite adentro sem dormir, mande ao diabo o sossego,
organize um grupo de moças dotadas de muita paciência
e de um alto espírito de equipe, lance uma rede para colhe? informações de arrastão como se pescam sardinhas,
convença um fotógrafo a entrar sem medo ou cerimónia
na jaula de panteras, tigres e leões, a gesticular com macacos e a trepar em árvores à cata de preguiças, e depois . . . bem, depois meta mãos à obra." Se dá certo ?
No caso de Dona Flávia, está dando certíssimo. Porém,
que trabalheira! "A curiosidade da criança", falava
Pestalozzi, "é uma espécie de Gargântua; tem apetite devorador". Exato. Agora imaginem a façanha que constitui reunir, ainda por cima com prazo determinado, alimento para, numa enciclopédia, satisfazê-lo. Dona Flávia da Silveira Lobo, com um punhado de moças professoras, num pequeno apartamento de segundo andar em
Copacabana (aí funciona uma improvisada redação do
Ministério da Educação e Cultura), conseguiu demons85

trar em diligente silêncio que, para quem quer, não há ta*
refa impossível. E eis como já tem esticada para o forno
(perdão! para o prelo) a massa fotográfica e literária do
primeiro volume da coleção, a qual se desdobrará por oito
livros e duas mil páginas ilustradas com cerca de mil fotos
(inclusive coloridas), conforme encomenda do Instituto
Nacional do Livro.
Um desabafo: "Escrever enciclopédia no Brasil é
uma dor-de-cabeça que não passa nem com aspirina.
Muito pior ainda do que eu a princípio supunha. Algumas pessoas me disseram:
- "Impraticável. Desista". Impraticável não é: o primeiro volume (Mamíferos) foi, praticamente, concluído e os dois seguintes estão bem encaminhados. Agora, que é de matar, isto é,
que é. As informações sobre o nosso país, todos sabem,
são pobres e esparsas. E já que o nosso trabalho se destina a crianças brasileiras, precisa imprimir especial relevo ao que é nosso. Duro mesmo. Se seria mais simples traduzir ou adaptar uma enciclopédia estrangeira ?
Claro. Mas não foi isso o que fizemos; não seria nunca
o que faríamos".
A essa criatura magrinha que, quando ciiança, sonhava ser cantora; que fuma quase sem interrupção e
cujos nervos parecem encontrar o calmante indicado num
trabalho para o qual não bastam todas as horas do dia,
a essa F.S.L., enfim, deve-se uma série de boas iniciativas
no terreno do ensino. Criou, nesse chão de sacerdócio,
um mundo ilimitado e próprio; e nele discute, inova,
debate, participa, entusiasma-se, agita-se, a retirar da experiência e da vida nuanças de ineditismo, a exemplo de
um pintor que se valesse de tintas extraídas do arco-íris.
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Difícil encontrar outra que à educação dedique maior e
mais desinteressada devoção. — Mestra até a raiz dos
cabelos. Quando menciona a Enciclopédia Infantil e
descreve os pormenores que diligenciaram o parto desse
volume inicial, imprime à voz tanto caloi, tanta harmonia, que é como se falasse do nascimento de um primogénito (em realidade, é mãe de um rapaz já taludo e
de uma jovem poetisa). Pela enciclopédia, seus olhos
lampejam de carinho por trás das lentes dos óculos, com
tamanha intensidade, que então capturo neles o mesmo
cintilar que eu vi nos olhos da pequena Liália Mitaishvili quando à dançarina pedi para descrever-me a Geórgia, sua terra natal. E ainda como as de Liália, essas
retinas fitam adiante a parede branca, como se estivessem tentando transformá-la em tela e aí projetai, página
por página, o seu amado livro.
"Escrevemos", comenta F.S.L., "para crianças de oito
a doze anos. Todavia, muitos adultos têm gostado de
ler nossos verbetes previamente submetidos a um técnico
do Museu Nacional A razão talvez seja esta: não desprezamos — (ela fala sempre nós, por todo p grupo) o pitoresco, porque não poderíamos desprezá-lo escrevendo para guris; não regateamos informações". Da exposição, concluo que o segredo está, assim, em condensar
o mais possível, sem provocar abalroamentos, sem dar a
impressão de dispor de muito pouco espaço e de ter pressa
de acabar o verbete, selecionar com cuidado o mais característico, o mais emocionante, e "abdicar do resto, embora às vezes com um aperto no coração". Pesquisar,
pesquisar, pesquisar. E depois reescrevef tudo, man— 87

tendo a fluência, o toque divertido, o jeito descansado
de dizer.
Assinale-se: organizar uma enciclopédia para crianças não se resume em dispor o material como se ele se
destinasse a um grave dicionário. Vejam a diferença,
em dois casos,
Dicionário — Define a preguiça como "nome comum de todos os mamíferos xenartros da família dos
Bradipodídeos".
Enciclopédia — Mostra fotograficamente o animal.
E conta uma pequenina história a seu respeito. Em resumo: "Para se agarrar na árvore, a preguiça tem unhas
enormes e fortíssimas, que parecem ganchos. Quando
se agarra mesrno, pode até levar um tiro, pode até morrer, mas não se desprende. Os caçadores que querem
pegar a preguiça viva, cortam o galho onde ela está e
carregam para casa galho e preguiça. Muita gente pensa
que a preguiça fica acordada de noite e dorme o dia inteiro, mas isso não é verdade. A preguiça é tão amiga
do Sol que, quando ele aparece, ela começa a fazer ginástica, radiante da vida. De noite, ou nos dias frios,
ela se enrosca todinha na árvore e até parece uma casa
de abelha ou de cupim".
Dicionário — "Camelo: género de animais mamíferos, quadrúpedes, artiodáctilos, ruminantes, da família
dos camelídeos, caracterizados por terem as espécies no
dorso ou uma ou duas bossas ou gibarmas, formadas de
gordura".
Enciclopédia — "Almofadas que não acabam mais:
no peito, nos joelhos, nos cotovelos, nos pulsos. E o ca88

melo precisa de todas. Cada vez que montam nele ou
põem carga em cima dele, ele tem de se ajoelhar. Aqui
você vê bem o calo do peito: é a almofada que aguenta
mais peso".
E por que isso de começar pelos mamíferos em lugar de referir todas as espécies de animais ? Vai a respoele: "Poderíamos ter começado pelos invertebrados
t- ir subindo. Seria mais lógico. Porém, nem tudo que
é lógico é bom. As crianças conhecem em geral melhor
os mamíferos, gostam mais dos mamíferos, querem saber
mais coisas dos mamíferos primeiro. Depois dos mamíferm virão as aves, os répteis, os anfíbios (segundo volume) e, a seguir, os peixes, os invertebrados, os animais
pré-tóstóricos (terceiro volume). Ao invés de subir, descemtw. Degrau por degrau, sem confusões".
Outro trecho: "Se você fosse dar um curso de literatura portuguesa a iniciantes e quisesse ganhar o interesse dos seus alunos e conseguir deles um conhecimento bom dos autores, você começaria pelo período arcaico (que eles custariam a entender e amar, já que
pela primeira vez estariam estudando literatura portuguesa ) ou pelos escritores atuais ? Assim também
COTUOSCO. Ganhamos na criança o gosto pelo assunto
e o Siábito da leitura. O resto fica mais fácil".
Anoto, da conversa, estes pontos.
l. O fotógrafo que trabalha para a enciclopédia
vive autênticas (e não raro perigosas) aventuras. Subiu em árvores para fotografar a preguiça que ilustra o
verbete correspondente. O hipopótamo do Zoo, de génio
«vinagrado investiu sobre ele e quebrou-lhe a máquina,

2. Experiência narrada pelo fotógrafo, que se chama Francisco C. Pereira: ''Esperei um dia, quatro horas inteiras, para fotografar o pavão a fazer roda. Disseram-me que ele não demoraria muito, desde que simpatizasse comigo. E eu sentado no chão, esperando. O
pavão, de tão amigo, chegava a passar por cima de mim,
todo risonho. Mas abrir a cauda, qual! Um demónio
é o mandril. Ficou possesso quando o flash estourou".
3. O grupo de pesquisadores quase sempre exeursiona nas matas para poder fotografar e estudar os animais que não são hóspedes dos Jardins zoológicos. Já
andaram até meio perdidos em montanhas do Estado do
Rio.
4. Colaboram na pesquisa e na redação: Clara
Helena Teixeira da Silva, Eliana Penafiel, Flávia Maria,
Heliette Covar Puentes Garcia, Lolita Beatriz Garcia,
Margarida Maria de Britto Pereira, Marília Vieira Spilman. Outro fotógrafo: Lauro Pais de Andrade. Ilustrou a mão Ruth Roris Secchin, mas algumas ilustrações
pertencem a Marysa Kobler.
5. Verbete do guaxinim ou mão-pelada: "Dizem
que ele tem um jeito muito engraçado de pescar. Não
pesca com a mão; não usa tarrafa, nem rede. Usa o rabo.
Procura uma casa de caranguejos e enfia o rabo ria água.
Aperta os olhos, torce o corpo, geme, sabendo que vai
sentir dor. De repente, um caranguejo agarra a cauda
do guaxinim com vontade. Aí o guaxinim arranca depressa o rabo, com caranguejo e tudo, para fora d'água.
Bate com o rabo numa pedra e depois de lavar o caranguejo, come o jantar. Valeu a pena sofrer um pouco".
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Sim. valeu para o guaxinim. Porque para o caranguejo,
convenhamos, a dor não compensou.
6. O orangotango-bebê recusou-se a ser fotografado
fora do balde onde diariamente toma o seu banho matinal. Só nessa pose especial permitiu sua inclusão na
enciclopédia.
Frases finais de Dona Flávia: ''Procuramos fugn
ao dogmatismo, ao fastidioso, à lição. O que fazemos é
contar. E contar de maneira simples e acessível. A
ilustração ajuda muito. Se há defeitos ? Evidente que
os há. O importante, porém, foi começar".
Emília, a travessa — e exigente — bruxinha de
pano que Monteiro Lobato popularizou como símbolo
do espírito infantil, haveria de adorá-la.

ESPERANÇA VAI MORAR NUMA PISCINA

A
mais notável nadadora brasileira de todos os
tempos (novecentas medalhas, cinquenta trofeus), antiga
vencedora olímpica, é hoje no Brasil a campeã da luta
contra os terríveis efeitos da poliomielite, particularmente nas crianças. E assim é que Piedade Coutinho
— todos já lhe adivinharam o noroe — iniciou desde há
alguns anos um movimento no sentido de recuperar as
crianças que a pólio pôs defeituosas. Até há pouco, ela
utilizava para isso uma piscina modesta, numa casota
da Rua Martins Ferreira, em Botafogo». Curioso determinismo ! — Foi em Botafogo mesmo que Piedade iniciou sua brilhante carreira como nadadora, descoberta
pelo famoso Irineu, do Guanabara (o Homsm, como o
conheciam) quando, a conselho médico, ela piocurava recompor, no banho-de-mar, a saúde destroçada com a
morte de uni irmãozinho. Mas o aluguel da casa e da
pequena piscina era muito caro e Piedade afinal não
pôde arcar com as despesas, que saíam do seu próprio
bolso particular. Teve de interromper o seu trabalho
tão abnegado. Tudo parecia perdido. Todavia, graças
a um movimento de solidariedade do qual este repórter,
com honra, participou, Piedade Cout:nho conseguiu um
empréstimo na Caixa Económica (D. Sara Kubitschek
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foi a sua principal advogada) para a construção na Ilha
do Governador de obra muito mais ampla: o "Lar de
Recuperação Piedade Coutinho", com piscina de água
quente e fria, escola, massagista, seção de ginástica, e
tudo o mais.
"Agora", diz-me a entusiasta P.C., "Pretendo levar
isso avante de qualquer maneira. Deus está comigo. Os
homens de boa-vontade também estão".
E dá, decidida, a primeira enxadada nas obras do
seu lar.
A ideia começou numa distante manhã de 1936,
quando uma senhora pediu a Piedade Coutinho na praia
de Copacabana, que ajudasse sua filha a aprender a
nadar, já que a menina fora atacada de paralisia e o
médico lhe recomendara a natação como exercício.
Piedade prestou-se a ajudar a garota e, mais tarde,
levou-a para o Fluminense, onde poderia utilizar a
piscina com mais êxito. Depois, dedicou-se a outros
casos esporádicos de paralisia infantil. No entanto, a
natação ainda contava com a maior parte de sua atenção
O tempo dedicado aos petizes era muito pouco. Somente em época muito recente quando abandonou as
competições, pôde dedicar-se profissionalmente ao tratamento, pela natação, de crianças e adultos atacados
de pólio. "Nunca me esqueço", ela recorda, "de quando,
em 1946, fui ao Campeonato Pan-Americano na Argentina. O público vivava em altas vozes o excepciona!
nadador Duranona, que entretanto, não aparecia. Súbito,
os holofotes o enquadraram, não pronto para competir,
mas de pé, lamentavelmente apoiado em muletas, na
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borda da piscina. Ele também fora vítima do vírus da
poliomielite. O povo chorou de emoção". O que P.C.
não contou: terminada a prova (que ela ganhou), Piedade Coutinho, ainda arfante do esforço, depois de
receber a medalha a que fizera jus, colocou-a entre
aplausos, no peito do nadador paralítico.
Piedade tem já três anos nesse seu trabalho de
meritória recuperação. "As crianças", ela comenta, "são
as mais fáceis de treinar. Seus músculos ainda estão
maleáveis e assim não é difícil fazer com que se exercitem . Contudo, existe o problema do estímulo, da
vaidade e da assiduidade, que não permite colaboração
intensa. A criança ainda não é suficientemente estimulada para a realização de exercícios e algumas faltam
muito ao passo que o adulto, se não tem músculos tão
maleáveis, possui alto grau de constância nos exercícios".
Outra frase: "Geralmente os pais acompanham as
crianças e isso prejudica um pouco, porque, principalmente as mamães, retiram logo a meninada da água,
quando o choro começa a espocar". Mas o choro só
de susto porque, ora essa, nem a água nem os exercícios
;doem.
As obras do "Lar de Recuperação Piedade Coutinho"
já foram iniciadas. "Piedade, com uma fôrça-de-vontade digna da Nightingale, explica, pede, implora, palmilha seca e meça; e obtém como resultado uma série
de doações para a sua iniciativa. Além do empréstimo,
recebeu (e guarda com carinho avaro num galpão) quase
trezentos mil cruzeiros de cimento e cerca de quarenta
mil em ladrilhos. O mais impenitente pão-duro será
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incapaz de resistir a tamanha prova de tenacidade e
amor.
Outras coisas que P.C. anuncia:
1. A piscina principal terá dezoito metros por
quinze e será toda construída com ajuda material e mãode-obra de pessoas que se ofereceram para a realização.
2. No prédio da Ilha do Governador haverá um
internato que receberá crianças e adultos da cidade e
do interior.
3. "Eu sempre quis ter um lar, para dedicar-me
inteiramente a meu marido e meus filhos. Deus proporcionou-me a oportunidade de fazer algo muito maior'.
4. Uma auxiliar de P. C. : sua filhinha Frézia
(quatro anos, morena, um sorriso que é uma gostosura). Definição da mamãe: "Frézia é o meu dodói".
5. Pergunta do repórter: "Você tem alguma superstição?" Resposta de P . C . : "Nenhuma. Nós, protestantes, não temos tempo para isso. Nossa superstição
é, orando, criar calos nos joelhos. Vale a pena".
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CADEIRA 41

O IM, eu sei — a Academia Brasileira de Letras
tem apenas quarenta cadeiras e a última, se não me
falha a memória, goza até do privilégio de uma quase
auréola, pois a ocupa o Sr. Tristão de Ataíde, que ainda
por cima é amoroso e que lhe empresta, mercê dos seus
escritos em tom de sermão, um certo brilho eclesiástico.
Então, se o número delas pára em quatro dezenas, que
espécie de Cadeira 41 é essa? Explico-lhes: a destinada
aos intelectuais eminentes que por várias razões (por
favor, não me peçam para decliná-las), não chegaram
a figurar no douto grémio. A ideia, confesso, não é
muito original: Arsène Houssaye, mais conhecido (e
aqui não vai, perdão, qualquer carapuça) pelas suas
barbas e pelas suas festas suntuosas do que propriamente pelas suas obras de literatura, publicou em 1855
um volume, Histoire du quarante-et-unième íauteuil
de 1'Academie Française, ou seja na Cadeira 41, sempre
vaga pelo simples e justo motivo de jamais ter existido,
conquanto Descartes, Molière, Pascal, Saint-Simon, La
Rochefoucauld, Lesage, Rousseau, Diderot, Beaumarchais, Balzac, Michelet, Dumas Pai, etc., pudessem tê-la
honrosamente reivindicado. Mas no Brasil, onde tam97

bem há quarenta imortais, quem f ai ia jus à Cadeira
41? E' preciso indagar entre os literatos.
Por quem iniciarmos a coisa já que o Barão de
Itararé, literato honorário, me recomenda para a Academia "um Código de Tráfego"? Atentem: se a Cadeira
40, a derradeira, o cerra-fila, exala um vago cheirinho
de velas santas, de nichos seráficos, atrevo-me a comentar a importante blasfémia de, para ocupante da
Cadeira 41, indicar a antítese do celestial Sr. Tristão
de Ataíde, isto é, o diabólico Sr. Agripino Grieco que
acabamtos de deixar páginas atrás ali no Méier, sem
fardão, mas de pijama. Afinal convenhamos, o diabo,
ele próprio, foi anjo antes de ser demónio e não vejo
assim por que cargas d'água no Petit Trianon, o "diabo
jovial" não possa ser — angélico.
O diabo disse não — Mas concordará o nosso
A.G. em sentar-se entre a ilustre assembleia, ele que
há cinquenta anos marotamente, se diverte em serrar
os pés (e os pedestais) a eles e a ela? Para conhecer
a resposta, topo com Grieco na redação de Leitura, onde
o Sr. Barbosa de Melo plàcidamente pontifica em
duas típicas encarnações: uma, em carne e osso autênticos munida daqueles óculos inseparáveis detrás de
cujas lentes dois olhinhos espertos são como verrumas
prontas a furar cabeças-de-pau; outra, a caricatura de
Álvarus quem, com malícia, o enfiou num fardão académico, substituindc-lhe embora o clássico espadim (ao
qual o Sr. Álvaro Lins foi tão alérgico) pelo rebenque
de sete-pontas e de sete-fôlegos, sujo (repito) do pêlo
de duas gerações de escritores em cujos lombos com
vontade estalou. E e:s como fico animado a oferecer98 —

lhe, pois, a Cadeira 41. O que responde? A . G . recusa,
responde que não. Cr.-mo ? Assim?
Repórter — Veja que não falo em necessidade de
candidatura. Apenr.s suponha que alguém, da mesma
Academia, tivesse ai;ora a lembrança de convidá-lo.
Acertaria?
Grieco - - E' pergunta de grande malícia. Passei
a vida a fustigar os académicos e a Academia. Verdade que foi apenas para aproveitar assunto. A evidência dos imortais decorre, repare, da circunstância de
pertencerem eles a uma corporação, jamais do mérito
pessoal de cada um. Aproveitei o filão. Concordo em
que lá há muitos que mesmo assim são meus amigos.
Mas de qualquer forma a nenhum acudiria tão incómoda
lembrança. Não tenho a solenidade nem a autoridade
que o cargo exige.
Repórter — Insisto. E se a alguém de fato a ideia
acudisse? E se a Cadeira 41 em realidade existisse? E
se um belo dia V. recebesse um convite formal?
Grieco — Não me restaria outro remédio: eu iria
à sede da Academia, disposto até a tomar aquele café
eternamente requentado, e, em presença de grémio tão
ilustre e de tão horrenda rubiácea, repeliria frontalmente
o convite. Jamais!
Repórter - - Então quem indicaria?
Grieco — Como patrono da Cadeira 41? Talvez
Monteiro Lobato, talvez Lima Barreto. Sempre exaltei
muito o Lima. Ajudei inclusive a levantar-lhe um busto
na Ilha do Governador. Porém o melhor seria não
arranjar patronos e sim ocupantes reais, como por

pio, um Gonzaga Duque, um Alberto Torres, um Lima
Barreto, um Monteiro Lobato, um Ronald de Carvalho,
um Alberto Ramos, um Waldomiro Silveira, um Augusto dos Anjos, um Alberto Rangel, um Domingos
Olímpio, um Fontoura Xavier, um Vicente Licínio Cardoso, um Farias Brito, um Jackson de Figueiredo, um
lAlphonsus de Guimaraens, um Teodoro Sampaio, um
Raul de Leoni, um Jorge de Lima, um Catulo, um Martins Fontes, um Hermes Fontes, um José Oiticica, um
•trraciliano Ramos, um Basílio de Magalhães, um
Tristão da Cunha, um Martim Francisco, um Mário de
Andrade, um Oswald de Andrade, um Nestor Vitor, um
•José Albano, um António de Alcântara Machado, um
Múcio Teixeira, um Manoel Bonfim, um Pandiá Calógeras, um Tasso Fragoso, um Leonel Franca, um Melo
Morais Filho, um Carlos Pôrto-Carreiro, um Paulo
Prado, um José Severiano de Resende, um António Torres, um Cornélio Pena, um Artur Ramos, para só falar
nos mortos e não respeitando muito a ordem cronológica.
Vivos, mortos e mulheres — Por que só os mortos?
"Porque os vivos são todos meus amigos e, correspondendo-lhes à amizade, eu a nenhum desejaria que ali
fosse cobrir-se de ridículo, nem submeter-se à humilhação de assistir ao espetáculo de homens que andam em
farrapos a se cotizarem pelos Estados para financiar-lhes
o fardão. Quanto às mulheres? Boa pergunta essa!
Algumas realmente merecem estar na Academia. Francisca Júlia, Júlia Lopes de Almeida, Gilka Machado.
Principalmente a Júlia, casada com Felinto de Almeida,
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já deveria estar em lugar do marido, uma vez que, pelo
talento, era muito boa romancista e a cabeça do casal".
Aliás, para Agripino Grieco, não é sedutor o confronto entre os académicos do início e os atuais. Aponta
entre os primeiros, Rui, Machado, Romero. Estes sim,
despertam-lhe admiração. "Mas os de hoje, entram a
crédito e caloteiam. São quase todos autores de muitas
obras. . . futuras". Depois puseram naquelas cadeiras
muita mediocridade de batina, beca ou farda. Tanto
e de tal forma (aduz) que ele, o Grieco, quando viajava
pelo interior, prometia um prémio a quem lhe citasse
dez nomes de literatos "imortais". Nunca deu o prémio
í. ninguém. "Às vezes", narra, "dom algum esforço conseguiam-me citar oito ou nove. A dez, ninguém chegava. Os perguntados nem sequer se lembravam de
incluir na relação o Sr. Austregésilo que, não por ser
académico, mas porque era médico, contava com certos
conhecidos no interior".
Pontos nos U — No entender de A. G., quem entra
para a Academia logo se esteriliza. Nada mais produz.
E não se vende. "Ninguém compra livro de académico.
O ideal, assim, seria assinalar em cada obra — O autor
não pertence à Academia Brasileira de Letras. Não.
Nunca se candidatou. Certa feita, Múcio Leão conversou com ele: "Agripino, você deve ser dos nossos".
Em outra, tendo um admirador do Grieco remetido para
a Academia um livro com esta dedicatória: "A Agripino
Grieco, membro da A. B. L.", Peregrino Júnior, escreveu
por baixo: "Infelizmente ainda não é". Opinião de
A . G . : "Felizmente Continuo sem ser". O seu contacto
— 101

único com a Academia foi um prémio (menção honrosa)
pelo livro Ânforas, em 1910.
Frase final: "O melhor que a Academia Brasileira
de Letras poderia fazer? Homessa! Dissolver-se".
Nem a Satanás ocorreria perfídia maior.
Agora, Adalgisa — Vá lá a segunda opinião: Adalgisa Nery. "De acordo com a subversão de valores do
nosso tempo", começa, "seria uma incoerência e até uma
injustiça não indicar o nome do Sr. Ibrahim Sued para
uma cadeira 41 da Academia Brasileira de Letras. A
subversão de valores não nega os valores, porém, jamais
nega os seus pólos opostos: negativo e positivo. De acordo com o critério, podemos inverter as suas posições, colocar o último do negativo em primeiro lugar e trocar de
lugar o positivo com o negativo. Depende isso de critério, de interpretação. O Sr. Ibrahim será assim um
ponto de referência para uma análise profunda da sociedade dirigente do Brasil atual. Não é ele quem deve
ser analisado nem atacado e sim o material humano
que, selecionando com critério novo, elegeu-o ponto alto
de prestígio e de cultura. Em se tratando de uma época
em que dominam as inversões morais, intelectuais e
educacionais, não vejo razão para que não possa o Senhor
Sued ocupar com brilho uma cadeira na Academia de
Letras. Sobretudo quando se trata de uma cadeira inexistente, criada simbolicamente para sentar uma personagem de ficção. E o Sr. Sued, por todos os títulos,
lógicas, deduções e interpretações, é o melhor representante da cultura de uma época".
Sócrates, que era um filósofo, apreciaria ao infinito
essa resposta. O mundo e ela? — O que pensa Adalgisa
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Nery da Academia Brasileira de Letras, de um modo
geral? Essa mulher que ensombrece muitos homens pela
inteligência, a perspicácia, a ousadia e a coragem moral,
tem sempre ideias extraordinárias e justas em matéria
de escritores e de homens públicos. Ela vem deixando,
repito, neste País de gente quase sem impressões digitais,
marca indelével de sua alma e do seu polegar. E,
grisalhada por mil ventos adversos, conserva um imaculado encanto espiritual. E' por sinal, com espírito e com
saborosa ironia, que me transmite uma opinião.
"A Academia é o que todo o mundo pensa: um
lugar onde estão concentrados os grandes valores intelectuais, as grandes inteligências criadoras e (isso, digo
eu, fará tremer da ponta do artelho à última extremidade
de cabelo o meu querido Agripino) os expoentes
máximos da cultura". Para A. N., contudo, a Academia
não deve ser o sítio onde alguns homens ilustres 8
ilustrados, porém sem ter o que fazer, tomam chá um
dia na semana ou, no dia da posse, brandem espadins
virgens e passeiam de uniforme de banda-de-música do
interior. Deve ser, antes disso ou contra isso, "o lugar
de afluência de todas as atividades do espírito caracterizando a existência progressiva da civilização de um
povo. Mas deixemos que Adalgisa, ela própria, vá por
diante: "Como todos, penso que a Academia é o lugar
onde a cultura se superioriza pela aquisição de valores
diversificados, formando o clima para duas constantes
e imprescindíveis presenças - - a que reflete os valores
positivados pelo tempo, isto é, pelo passado> e o da
marcha para o futuro".
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E observa: "Quando a cultura do passado permanece com autenticidade, portanto viva e atuante, corresponde a uma coisa que veio, que continua vindo,
sendo em todos os momentos uma substância com todas
as suas manifestações florescentes, dentro do espaço e
do tempo".
O outro lado — Todavia, como em tudo há um
outro lado, quanto à Academia Brasileira de Letras ainda
existem outras coisas a considerar. "Em pensando", ela
comenta, "todos nós pensamos que a Casa de Machado
de Assis é onde a cultura, pela totalidade de formas
de vida do pensamento, caracteriza o povo brasileiro.
Mas isso é - - em pensando. Na realidade, entre os
poucos académicos notáveis no sentido da cultura recessiva e progressiva, há uma maioria de indivíduos da
mais definida nulidade intelectual. Talvez seja uma
concessão obrigatória a todas as Academias de Letras
do mundo". E' o eterno problema que em todos os
meridianos (sem excluir naturalmente o do Brasil) faz
com que "as injunções políticas tenham mais peso do
que a inteligência e a cultura propriamente ditas". Daí
as nulidades enaltecidas e glorificadas.
E talvez seja para afastar o peso dessas injunções
perniciosas e dessas nulidades, rechonchudas ou magras,
que ela, A. N . , mantém sempre sobre sua mesa em
casa um ramo de arruda e uma pimenteira.
E a mulher — Num item, contudo, Adalgisa Nery
concorda com os quarenta imortais: em que eles continuem vedando a entrada de mulheres na Academia.
Leiam: "Acho que os homens fazem muito bem em
vedar a entrada das mulheres na Academia Brasileira
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de Letras. Eles querem tomar o seu chá em paz. Já
quando a mulher não é uma intelectual oficializada,
fala, movimenta-se, cria problemas em dose suficiente
para perturbar o direito de silêncio dos homens. Uma
mulher intelectual, porque tem o título de intelectual,
sente-se constantemente na obrigação de ser mais inteligente, mais culta, mais elevada em saber, com o propósito de esmagar o concorrente, o sexo oposto. A
auto-superioridade do espírito cultivado nas letras faz
desse tipo de mulher a coisa mais insuportável do
mundo.
Imaginemos uma intelectual no meio dos imortais;
o que promoveria contra o silêncio dos pobres académicos e o seu chá. . Se na Academia Brasileira de
Letras é onde os homens encontram refúgio, se é, na
Academia, onde gozam a paz que não existe no lar,
por que haveriam de abrir mão da tranquilidade que
merecem? Afinal, como seres humanos, os académicos
têm direito a um chá com biscoitos, anedotas salgadas
e refrescos de maracujá, e sem falatório de mulher ao
lado".
Eles e elas — Concordarão com ela? Eu, de minha
parte, estou de acordo. Agora quanto àquilo de mulher
não ser admitida na Academia porque é vaidosa e fala
demais, peço licença para uma observação. Quem
assistir a uma sessão entre barbados mortais ou imortais
se surpreenderá em ver tanto barbado a preocupar-se
com vaidades pequenas e com grandes fosquinhas. "E"
muito difícil e demanda habilidade", confessou-me em
sigilo temeroso um dos últimos presidentes da Academia,
"dirigir estes quarenta. Nenhum abre mão dos privilégios
k
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e todos fazem absoluta questão de ser endeusados antes
dos demais. De resto, parecem comadres; e brigam,
falam e discutem pelos cotovelos".
E Dinah S.lveira de Queiroz? O que pensará de
tudo isto a nossa Dinah? Passem aos tópicos seguintes:
Do papagaio a Jorge - - D.S.Q. recebe-me em
seu apartamento de um quarto andar, entre porcelanas
pintadas a mão, dois papagaios que "falam o dia todo
num idioma ainda não adivinhado" e uma porção de
gentilezas sedutoras, entre as quais me permito incluir
a agradável conversa (e os belos livros) do Desembargador Narcélio de Queiroz. A primeira pergunta todos
já sabem: "Para uma hipotética cadeira 41 da Academia, quem indicaria?" Dinah não titubeia: "Jorge de
Lima. Muitos outros também o mereceram. Mas, que
eu saiba, Jorge foi um injustiçado, porquanto outros,
como Graciliano Ramos, absolutamente não se interessavam por ela. Mas Jorge de Lima era, como se diz,
um grande espírito, talhado para a convivência no Petit
Trianon, isto é, tinha o mérito e o feitio especial.
Quais as mulheres que eu indicaria? A lista é longa
e difícil, justamente pela fartura na escolha. Prefiro
falar só nas vivas. Vejam só: Rachel, Cecília Meirelles,
Senhora Leandro Dupré, Adalgisa Nery, Helena Silveira,
Lúcia Benedetti, Lúcia Miguel Pereira, Lúcia Machado
de Almeida, Eneida, Rosalina Coelho Lisboa, Ana
Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, Lygia Fagundes Telles, Ondina Ferreira, Maria Jacinta, Lasinha
Luiz Carlos, Emy Bulhões de Carvalho, Elsie Lessa,
Carolina Nabuco, Maria Eugenia Celso, Gilka Machado,
Henriqueta Lisboa — não pretendi de maneira alguma
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traçar hierarquias nesta enumeração. Ounse todos esses
nomes na literatura tiveram prémios da Academia, e
é sabido que o processo natural para qunlq-jer marmanjo
é começar pelo prémio. E aí já iria mais da metade
das poltronas do Petit Trianon". Perguntas e respostas
—Mas vamos aos quesitos:
Repórter - - E entre os homens vivos, quem elegeria?
Dinah — Guimarães Rosa, que será bem recebido,
dizem, quando quiser; Érico Veríssimo, que faz falta
pela sua posição; no romance, assim como Jorge Amacio;
os Sergios de São Paulo (Buarque de Holanda e Milliet);
Octávio Tarquínio de Souza; Gastão Cruls, que também
já poderia estar lá dentro mas que desdenha as glórias
académicas; um Motta Filho, que teve expressiva votação; Celso Kelly que, com seu treino espetacular do
PEN Clube, iria dar um funcionamento brilhantíssimo
à Casa de Machado de Assis. Estão de fora ainda prestígios como os de Gilberto Amado. Há uma geração
bem mais nova que também se encaminha fatalmente
para a Academia.
Repórter - - Que acha da ausência da mulher na
Academia Brasileira de Letras?
D.;nah — Respondo pela boca de Huxley: um preconceito. (O ilustre Secretário da Academia, Austregésilo de Athayde, apressou-se em corrigir quando o grande
Aldous Huxley teve essa expressão: • "Não é preconceito, é tradição.") E para resumir os dois pontosde-vista, não há nada melhor do que. . . preconceito
tradicional. Acho que as mulheres não têm muito a
perder com isso. O erro não atinge as mulheres; atinge,
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sim, e muito, à própria Academia. Por outro lado, se
as mulheres criarem uma nova Academia Feminina, (já
houve uma no Rio) incorrerão no mesmo preconceito
e no mesmo absurdo.
Repórter - - O s académicos dizem que não é possível mudar os Estatutos da Academia (e assim permitir
que as mulheres se candidatem) porque eles constituem
um património deixado por Machado de Assis. E' certo?
Dinah — Os académicos atuais não mudarão os
seus pontos-de-vista que são, segundo se diz, a interpretação absolutamente arbitrária dos estatutos. Mas a
Academia vai sendo paulatinamente modificada, e infelizmente, os imortais estão sempre abrindo vagas. Pode
ser que novos elementos influam contra o preconceito.
Repórter — Que faria, se fosse académica, em
benefício da cultura?
Dinah — O diálogo com o público, pois a Academia,
infelizmente, faz monólogos - - sempre brilhante?1, aliás
— porém em suas sessões públicas ela se ressente de
calor humano, de discussão, de mais vitalidade. (Isto
a gente apenas diz como quem faz romance. Sou gratíssima à Academia que me deu o Machado de Assis.
(O máximo de generosidade académica em relação a
uma escritora).
Repórter - - Como está, a Academia anda?
Dinah — O prestígio da Academia é irrefutável.
Ela podia andar mais, mas sem dúvida é a maior
expressão dentre as organizações culturais brasileiras.
A Academia tem muito a ver com o complexo de nota,
que a gente começa a ter aos cinco anos, no Jardim
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de Infância. É o eterno grau dez que se persegue pela
vida. A injustiça da Academia livrou-nos, em todo caso,
do ressentimento que os escritores que namoram o
"Petit Trianon" sempre mostram.
A missa — Um café com bombons encerra o encontro . Não, ainda não encerra. Entre o gosto de um
bombom com licor e a última fumaça do cigarro, vem
de lá da outra poltrona a voz pausada de Dinah a dizer,
com inteligência irónica: "Quanto à Academia e a mim,
sei que o meu lugar é como o das mulheres que vão
àquelas missas só para homens, assistir à reza do lado
de fora. E isso muito respeitosamente por sinal".
A imagem é curiosa: ouvir missa do outro lado. . .
Injusto. Tanto mais injusto quanto o diabo (quero
dizer — o Agripino Grieco) anda rondando pelo lado
de fora.
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BONECAS NASCEM DE LÁGRIMAS

(í

A

MORTE de um filho", lamenta-se com amargura
dostoievskiana uma personagem desse a um tempo
lírico e vigoroso Kasemirz Brandys, escritor polonês,
"dói mais do que o parto". E Betsy Howard. uma
criatura como tantas em nosso mundo real, há de ter
pronunciado pelo menos duas vezes essa mesma frase.
Em verdade, poucas entre todas as mães a entenderão
melhor e mais fundo do que essa mulher grisalha como
a névoa e de olhos de uma tranquilidade triste como a
de sóis que se apagam; é que ela viu partir em tenra
idade para a região das gpmbras (ou da luz 2terna,
como queiram) os dois únicos e
Dulçurosos frutos do seu ventre.

Ora, diante do temível acicate do destino o importante é sobretudo permanecer de pé. Mesmo o snob
Huxley, herdeiro da aristocracia intelectual inglesa, e o
doloroso Schopenhauer, herdeiro dos mais acres desesperos do homem comum, nisso concordariam. Pois Betsy
Howard, embora sem conhecer lições de filosofia ou experiências de sapiente humildade, portou-se com galhardia invulgar diante da duplamente injusta imposição de
Deus. "A prosperidade", escreve Bacon, "serve não raro
— 111

para apontar os vícios; mas é a adversidade a que melhor revela as virtudes".
Em Betsy Howard, a virtude semelhou então a
uma dessas "fragancias que se tornam tanto mais ativas
quanto mais esmagarmos".
Que virtude foi essa? — a de dedicar-se a partir
da morte das filhas a reproduzir incessantemente as bonecas e bruxas de pano que antes constituíam a alegria
e os encantos delas. A princípio, era apenas por distração, "um meio de tentar esquecer", como B.H. explicava. Porém cedo ela descobriu que, em lugar do esquecimento, cada nova boneca que suas mãos preparavam a ajudava a avivar a memória das crianças que não
existiam mais. Não, não é isto: a lembrança não surgia
dolorosa e causticante, encharcada de soluços e lágrimas como até ali; ao invés, entrava-lhe no coração quietamente, pedaço a pedaço, como se o reaquecesse e o
incentivasse. Dir-se-ia que, à vista de cada bruxinha
de seda ou nylon, ele voltava a pulsar como nos dias
antigos quando costumava sorrir ao impuíso dos
brincos infantis e da ingénua algazarra. Sim, era qualquer coisa de novo, de muito doce e de inesperado.
Com o passar dos meses, o hábito arraigou-se em Betsy
com a força de uma recém-encontrada religião. "Por
que chorar", começou a perguntar-se, "a despedida dos
que se foram, se com um punhado de gesso e alguns
tons de tinta eles parecem a cada momento prestes a
regressar?"
Empenhou-se portanto no seu artesanato como
alguém que todos os dias deitasse um ramalhete de
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flores primaveris diante de um velho retrato de família. O resultado aí está: de uma alma fustigada pelos
maus-fados nasceu essa pequena e maravilhosa indústria que agora forma o ai-meu-Deus das crianças de
Vancouver.
Pormenores mais:
1. Cada boneca é pintada a mão e vestida segundo moda diversa.
2. O cabelo para as baixinhas, B. H. o consegue por donativo de um pai de muitos filhos: o
barbeiro do lugar.
3. Há menos de um ano, Betsy (que é inglesa
de nascimento) dirigia uma fazenda no sítio conhecido como Forbidden Plateau.
4. Cartaz colocado à porta de entrada da casa:
"Bonecas moram aqui".
5. Por encomenda do governo canadense, o
National Film Board organizou um documentário do
hobby de Betsy Howard. São desse filme as fotos que
apresentamos hoje em absoluta primeira mão.
6. Aos guris que a visitam, a mamãe desse inundo
de maravilhas costuma presentear com os seus mais
recentes filhos.
7. Cada boneca é por assim dizer um mimo
de imaginação. A cabeça e o rosto são feitos de gesso,
nylon ou da mais pura seda côr-de-carne. Olhos e boca
recebem pintura de esmalte.
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8. Betsy trata com desvelo do guarda-roupa dos
seus bebés. Há trajes de todos os meridianos em suas
bonecas.
9. Winston Churchill deu-lhe a honra de uma
visita e comprou-lhe um boneco vestido de escocês.
A maior mortificação da vida
é a separação dos que se amaram.
Está em Meneio. Agora, o que não está em Meneio, mas em Betsy Howard, chama-se — coragem.
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