




BRASIL I.AN A 
6.• S&RIE DA 

BIBLIOTJJECA PEDAGOGICA 8Rl1.SJLE.IRA 
SOU A DJilECÇ,\0 DE FERNANDO DE ,\ZEVEDO 

VOLt!l>IF:S rUULTCAOOS 

1 - l1:1ptl,1n l 'crclra : • F f~urflt <Jo tm. 
P"i11 O IIUIJoJ tlll1>I01 - 2 • tdlç~O. 

: - i'o.ndf(. Cnloi,;tr,..: O lll 1>rquti Je 
llul,:ictnn - 2.• ttllci:o. 

S - A!tiJN CtnUI: A11 JJiu de: A11,nta 
J arrc.1 (~rn thc1r com Jndlte rcmful1·p). 

4 - 01\vtlrn Vlol'lnn : ll•c<> • A.ulnl
latão - 3,• cd!c:io (!uu:rrntntAdaJ. 

r; - Au;ruuo de Snlnl-lTlln!rc: Sc~unJ• 
\'[1>1:rm ,Jo lt!, do J..ntiro a ~nn .. 
Gcar11 11" 8 : r .. 1110 (JB8:!J - 'frud 
de Atron..o do E. T1111n~y - 2.• td. 

6 - Ilut1l!11lll l'<1ri:lr11: Vullo,. o <'l'l•a· 
dlu d1 llra11l. 

7 - llapt!S!a l 'erdr:i: Olr,clrhr, da 
ltuy Uuhe.a - (St~unJO lu'.o, 
f1enlh!Ja1). 

8 - Ol!\·c:lr11 Vl11nnn: r a1111locGr1 M~rf. 
d l1>nou d o llru/1 - 4.• <'<ll(iia. · 

!) - ...Nlnt1 Ra ll r/11110: O, Afrlc<1nOJ no 
lirÂal! - (ll.:v!tio o prt!nclo do Ho
mtl'1> PlrN). l'rt1C111:imtnlt 1!1111trodo 
- 2.• cdtciio. 

10 - 011,·oir:, V!nnna: J..:fa1uç.'ia ,lo rua 
Urfl:dltlro - 2,' cdlç;,o (Ulustr:lda). 

ll - L11!, dn Can1t11:1 Cn1t11Jo: O Condo 
dºEu - Vol. ll l111trndo. 

12 - \\'o.nlln!cy r inho: Cnrlu d11 lrn• 
pe,:idnr l 'eifro H no D1rAo ,Je Cok· 
• i110 - Vol. 11lu1lrado. 

J3 - Vlrcnta Llcin!o C11r,Jo::o: ,\. m11 1-
C"<m u,.. ll l1lo t i11 dll Drul!, 

l4 - rNro C11!mon: Ul•lorln d11 Clv[. 
Ura(!io D11111fc:\111 - 2,' t<l1çi\ a. 

15 - l'nnJ11'i Co.1111:cru; D• nr11rnd., â 
qufd1> dr llotM - S.0 volume (lln • trlc 
" Rc:lo.c,it~ Elil trlorc:, llo Dr .. ,U"J. 

lG - ,\fücrto T <JrrCJ: ,\ OrC'anl nciio ~11-
dGt11I. 

11 - Alberto T orrc:s: O P,oblen,,. Nfl• 
t!on• I llrcul/,ho. 

18 - Vhc:ol'ldo do 'nt11My: r>Ulro Ir. -
:?.• &J, 

1!1 - AH011~11 do E. To11110.1; Vhltonlu 
do llriull Co/Qnid (St"r. XV! · X\'lf l ). 
- :?.• t:d. • 

20 - Alberlo dt Farhi : lloui (com trN 
U!uolroc tlt!:1 lõu J~,tt':llo), 

:1- Ucpfüla Ptr,lra:'•l' f> l o Dr• •ll 
lT11!a1, ,'L ·~ 

{> . ~ ~/·.'<, .. 
1 

n - E. no.,utttt-rlnto : En1alo1 de ""· 
tr~i:0\0::/11 HrulltltiJ, 

:?3 - EYnrl,t.o J c ~or:iu: ,\ o n orl4io 
nírfron n no DtQ111. 

2·1 - 1'1rndlh C:i.[1rt<ru: I'roblrmu de 
ndmln1Alr4çao. 

:?5 - ~Ir.rio :.1i:uro.1Ulm: A llni:u• d1 
Nordc1tc. 

:?ú - Albcrlo fhnc:d; Romo, e P cnp1· 
cth·u. 

27 - Alfredo Elita Junior: r opul•t<>~ 
J111 11] i1IAJ1., 

2S - C.entrnl Cc,.,to JI' Mn;:11lhi:~; Vln-
1:cn, no ,\ r11ruar• - 4.• cdlçio. 

20-.Jo,i,õ dr Crntro : O probltma da 
"ll111ent11rlia 110 flro1II - P r eíae1o ito 
J>rof, )'('tiro l-:,cudl'ro. 

10 - c .. p. J."rc,,JirrJco A. lton,Jon: r elo 
Rrn11/ Crn!rirt- J.;d. lllu1tr0Jn. 

31 - A1t\·C'<lu Amunl, O OruU n a t{lu 
aclnllJ. 

32 - e. de ~lcllo•!Gil.lio: VJsltanto de 
t•rhndn;o 1ni pufo - EJ, llluat..nda. 
(cOm 1!) (Íll'Uf.111} , 

l!l - J . dt S11mpolo Fcrnn: Metforolo
alt1 l lrn1!Jtlro. 

31 - Anaono Co,t.a.: lnbed11cciio ii Ar• 
.:hooloi:lzi n,,.,Ud ra. - E;d. !)hulucl.l. 

J6 -A. J . de S:unpa!o: l'h,-lor:ror::,•Pnl4 
,.lu llruil - l-:J, t lluatrn,.la. 

SG - Alfrc,Jo EIII, J unior: O Donddrla· 
1110 1'41il/1IA o o Huuo do Htrldl11no 
-Z.•c,Ji,,io. 

37 - J. F. ,lo A!mdd:i P111Jo: P rhiHlro• 
l'11vo11dorrs do Drnll - (Ed. i11pJ• 
1r:,,dn). 

38 - lluy Darl>oin: !focJdade o ~ ll!o, 
(Cnrta.t Jncd!hu . Pu:htioJo.1 e o.nno
tnd111 r,or Annrlco Jnroblna Ln.:ombo) 
- EJ. mu,trn,ta. 

3:1 - E. Rriqurllc•Plnlo: llondo11lt. - I.• 
Nlçiin (1u11,1mcnllldo e Uh.islrlldo). 

~O - PC'olro C11lnu1n: Ul1lorlt. S or lol do 
lin,11! - I.• Torr.o - Esplrlto da S•· 
fkd1dc Colentil - :?,• Niçiio illlit· 
trn,h (tom l3 p11vurn1). 

Jl - J o,,~.llfnrlt. Uclfo: A lnlfllli;:,ncl• 
do Jlrao ll. 

~~ - l '.~ndll'i C11!oi;-crn1 : F.r'"1ciio OJ0· 
1,1r!u do 11111,11- s.• cdlcii.o (tatu~ 
,nappu r6rt1. do !alo). 



O - A. S :1bo10. J,lmo. : Albcrl11 T11rrc:. 
o•uo.o\Jrll. 

4,t - F..1tulio. Pinto; Oa tn,!l"enn• do 
No rduto (eom 15 iin1vurn1 e muppn,) 
-1.• volume 

46 - D11,1il/i, úe Mol:'Rlhi:c,o, : Eo,,n~iio 
Ct'O;.rophlc..ll i!o Drull Colur,lol. 

46 - ltcnn10 }itcnduntn: A lnllurndo 
a rticona no porlalt'UCI üo Urull -
EII. llhalrD.do. 

'7 - Mon04:l Uomfh>'l: O Jlr n11\I - Com 
uina no:.a ~p\!cnth-o dr Corlus &lnul. 

48 - Urblno Vkln11n : llnndtln.1 • •n · 
t,, n lalH boh \ono1. 

~!) - Gu• uwo Dnrro10: Til•lorln MIII\Jlr 
do Dr111!1 - Ed. lllutttudn (com r;o 
11:rrwurne e n,npi>11•) . • 

c;o - J,\nrlo Trovnuo,: I'rolccçno Cnn
Ur,cnlol do Drsi1ll - Prrh.clo de l'nn• 
d l:i Cn!oi:rrn.11 - 2.• l"(\!cAo nmp\in,Ja. 

51 - OclAtl1> de },'reitne: Docnçna dtl-

f.2 ::
1
'~:11;,:/~:~'lo do Moi,l'llhl\c-,: O 

,tfut"rPI - s.• rd[çi,o com1,lttn, com 

53 ~·!-:. º;'."~"t s'!'::.0;~1~~n·n~:;coi.ropl1Jn 
d1n 1mle1 . 

64 - An tonlo ContlJo do C11rvolho 
Ca!oi cr:11. 

6G - Jlildcbrondo Acdoly: O llcconhc· 
, (ln:11n10 Jo Jlru11 11tlo1 E,1.:.dus Uni• 
do, llo Amn!u. 

66 - Cho.r\e, &111Jlly: Mulhuu a Co1· 
tumr• do Dro•!I - Tr11Juctiio. p r rfo· 
elo o noti,c. de Cnati\o Pcn111.ii. 

67 - Flnu1\:,o Rodrh:1.1u Vn\lc, f.:1tm't1'· 
to, d<> F ol ll-Jore muoknl Hra.allrlro. 

G8 - A1.11:u1to üo S0lnt-llll11lro: Vl11i::cm 
A r r,nlnc\D. d, S11tla Calhculno (ISZO) 
- Trnduc;f,o llt C11r!o.1 de,. Co,t4 l'c· 
rcltn. 

liD - Alf rc-do EI\IJ Junior : O, I'dnotl,rll~ 
T,onu• Pa.albl.4• 11 o Cr uzamt1tt11 
Euro-Amrrlc:an11. 

co- Emlllo Ill\'.U!CIIU: A Tldn do.1 l n• 
d lu Gu111rur U• - Sdlt :'iu lllustrnd11. 

&l - Condo d·Eu: Vlaccm Mllll.l.r 1111 Rio 
Grando do Sul (Frcfnclo e \!I end.M 
cio I'r!nripc d'Orlcnl,., commcntr:l!M 
por Mnz f.'lclu1.,) - Ell!t ,'io llluttr111l11. 

6? - As:cnll r Auautto tlc )t1r11n1h,: O 
rua. Sio Francl,co - Edicl\o l\lnalrndn. 

liS - na, muni.to Morncs: N• l'l11nlclo 
A.n,uon!n, - , .• e,Jl,;11:o. 

G4 - Clllicrto t'rorc: S0Lr.odo1 " Mu
eon,110, - Df.'<:nller.tln ootrlarchnl ru• 
rol no JJr11sl1 - J,:,llciio l!luetrntln. 

C.6 - Jo:io Uo,~n., Fl\hu: S Uu Jordlm. 
C.O - l"tlm!li.,o Mo:i,,·r : A t11,1ructiu e 

o tr11pcrlo (Suboldl11, pnu II h l~lorl11 
do cüutMfio no Dr~JI) - J6Z3,I M3 
- l.' volume 

&; - J'nndlA Cn!oc:erM: I'rol>\cmH d .. 
r.o~rrnu - z.• cdlçiio. 

G~ - ,\ui;u~t.o llc S.i[n1,..IIU0\rc: Vlns:cn, 
Pa Nntcrntu dn IUo Siiu Froucltct1 e 
ptlo l'ro,iticl• do CO)'fl l - t.• 1on10 
- 'fri,tlucçii.o e no\l\s il..: CJntlo lllhr.1· 
rn l.e ... ~11 . 

60 - l'rn,lo !.t!lln: Aunn da 111.•torl• 
Nn•nl llranll, lra. 

70 - A tron10 Ar !nn, do Mcl1 11 Frnneo: 
Concei to da Cl• IJ!,...(lo llra,11, rro. 

7I - }'. C. llochne - llot1 nlea , Acr l· 
u \l11r11 110 Dra1ll no Scculo XVI -
(l'Nnultn, ccoMrlliu!çUuJ. 

7:! - Aui::uelo do S 11 in1,..II U11 lro - S"" 
111ndo. "h11::ci11 o.o lnhr ler ,lo nrull -
"E1plr lla Sanlo" - Tt.11.ll. de Corlo, 
!,1,,.J..:lu,. 

73 - Lurl/\ Mlt"uel,Fcrclnl - ~lnt hodo 
,lo ,u.M., - ( &h:olo Cr ltrco-Ulo\'.rn;:,hL 
co) - l':dlçiio Htu,trnil11. 

7,l - i'nndlA Cn!11vcrb - Eatudo• llh
lorlco~ • rot1tlco1 - (Rl.'tl N o.•trn . • . J 
-2." ciltçiio. 

'1G - AHon:o.o J\ . de Frell . .r:ia: Vocn\JulMIO 
Nhcuuro. lU (\'ern1cull t odo 11clo r,ort u• 
iruci fn\oJo em S. l ' nuto) - Llnau" 
';upy-~u.l'H,.ny. (tem I ltlu1trnç\lt:1 
f61n ,lo le~tol. 

70 - Cu1tnvo D11rTO,o: lll1tor ln 4tccnln 
do IJ rtHll - 1.• pnrk: " J )t, ,lc~rO• 
l1rhncnto II nli,lkllçÜo do l',.,lro I " -
Eilltlio llh11trndo.. 

n - C, ilc !r.1ollo-Lc!t.io: 7.ool11ala 11, 
Jlrlllll - E ülçiio ll\•11lr•,l!I. 

; 1:1 - Au1N,t.o dn Sn!nl•Hl!nhc: Vloi.cm 
i!.• nunntu llo m o. S~11 Fr11,...docn r 
Pf'!o. r,.,,rnd11 de Co1•1. - 2.• tomo 
- TrlHlucç,io o not.u• de Clo,!o RI· 
bl.·ho J.cun, 

1!1 - Cr,w~lro C,:ut11: O vi.conde dt 
S !niruli,l - Su 11 vida e, tu11 nctuati.o 
no. t,olltlcn nnc!onnl - 1s,o-111~0. 

80 - Oswo.ldo n. Cnbro\, S 11nll Calha• 
r lnn - l.:Jlciio Jlhn t nufo, 

Sl - Li·mo, Urlto : A Glar:otn Snt~lns 
do. I'rhnelro ln,ricrlo - F7cl Ccuus 
- Eil. lluetr~Jn. 

82 - C. de Mtllu-Lcll.t,o: O n, .. u v1110 
l'clo~ fni.:ltu /L. 

83 - rcJrQ Cclmcn: lll1l11rl1 S r.clol G11 
llr11.•II - z.• Tomo - t 1ptrlto dn Se• 
dcdndt l m11nio.l. 

U - Orh1t1<lo M. Cnn•lbo: 1'1ohlcmn1 
P uud11mr1,1:ic11 1\o Munlc\olo - Edl(<lo 
11\u strndn. 

IIC. - Wondcrlt'Y J'ln),u: Cuturlp1 e H~ 
'Tt,noo - E,.l Jllu1tt11do.. 

SC -~ Aurcllo P inhei ro: A r.lari;e,n do 
Amn1ono.3 - Ed. lllwiltD.llll. 



91 - Primitivo Mo:1C7r : A ln,tracçl o 

Í1t.~or1~"':;tdu~(ii~s~t;,'
1~~º:.,,f~ z.! 

• olumo - JtdonnAII do en•lno 1854-
1888. 

118 - U elto Lobo: Um Varh ola Utpt1. 
bl!t.a : Ftrnando LOho. 

a,-Coron,l A. l.our l\'n] de A1our11: 
A, Porcu Arm1du • o Dutin• 
Uh11rlco do Dru \l. 

00 - Al!rl'Uo E l\ls Junhr: A E,oloçh 
t , Econom.l• P•:iliaLt, ,au C:.uu.M 
- EJ!çi,o l!lwotradn. 

OI - Orlando bl. Corvnlho: O Rlo da 
Unidada :-l1cionAI: O S3o Pr11ndoco. 

g'z - Alu•irnnte Antonio Ah·~ C11mnn : 
Enu ,o Sobu , ., Corutnuçõu Na,nt s 
l ndli:ruu do ll111.1II - 2.• cd!çlo 
Uluilr1d:1. 

tl!- Scro.i,hlm l,e!te: l'111: lt101 dr llf1lo
tl1 do. n ,n,11. 

o, - Snlom.·,o de Va.tconcello,: O Pko 
- M lnu • 01 Alin1!tuo d• Jnd•pto
c!cncl1 - t;d!ciio llhistndn. 

9!; - Lult Ai:nt.l :r e Elh . .:ibtth Cury 
Ai:•.,.!•: Vl•11:cm u llru!I - 11,5_ 
UGC - T r:iil.. d,;, Editar S0:1eldml 
do Men,:lon~, - EcHt11o llh.1sU•du. 

OC - OM:lrlo dn R<1ch11, Dinh.: A l'ol,· 
Uca QIIII c<)I\Hl'O ao 11, ... 11. 

G1 - Lime. l'l.,uclrttlo: Ooto r•un•
onn - Etl!ç~o \1Ju1lrndn. 

05 - Fun1ndo de A:rcv...in: A F:duu 
(lll l 'ul>llc• cm s ;;o l', ult - Prollle
mu • d iacu,.~ {lnQu~rlto ptn wo 
l::.elDdo de S. 1'11ulo" ,m l~Z6). 

tl9 - C. de Mtllo-Lt!l.llo: A íllolo,!a no 
Dnu ll, 

100 - Rob,rto Slmon• en : n:11or!a Eo· 
i:,omlc• d• lJru ll - Ed. ll\wotnd1 
tl'II 2 10 171<>1 - 100 e, 100-A. 

101-lkrl::crt TI1ldu-: 1,;ruoloa d• Eth• 
noto1l1 rlru ,lth11. - Edl(;;o 11111,tmd,. 

10:! - $,. f'ro,;,,, At,rcu , A r lo11•n ml
n.ral do lhull - Edlçiio 1!1t11tud11. 

103 - So1111 Carneiro: M11ho A h lt• · 
no1 no Droll. - F.dltilo 1lluoh11.Jn. 

!Ol - A r1uJo Lima - Á1"11u nl1 - A 
Tura , o llom•m - {lnh<1<lucçúo li. 
Anlhro:,o; co11rn11hh,J - z.• cdlçlio. 

I OS - A. e. TIIYOI<:$ 8111D1: A l' ro•ln
cJa - 2.• l'lllc~o. 

100 - A. C. Tanre"S D1111M: O Valto 
do Am1111nu - :?.• rdlç,ío. 

101 - Lula da Cnm11rt. Cutudo: O }l•r· 
QO U d1 0Und1 o 1<a t.empo (liU-
1610) - EJhi\o 11\uatr:adL 

108 - Padre ,Antonio Viei ra: Por Dra-
1U • roov11:1I - Scrmij.co ccmcncnt.,J~ 
por P NJro C~oll. 

109 - Gtorct:ll Raedcr.: D. P tdro li • 
11 Cond., de Goblnt•ll (Corre,p0ndtlh 
e la lnedlt.a). 

110 - Nina J\odrl1ruu; A• ratt,, h 11m11• 
nu • a t,1:1poru.abll!d11d 11 ~ na.l n o 
Urull - Cocn lltn vitudo do Prof. 
A!rtinlo PeU.01,0. 

Il i - lVn,hlni;:lon Lu;11; Ca pl lo11la de 
Si\o I'ulo - Goterao de Rodrl,o 
Cc,ia r d11 ?.Scneu,s - Z.• "'3lc~o. 

llZ - F,.5tcv..O Pinto: 0 1 l nd lr cnu do 
Nordoi. - 2.• 1·omo (On:1nln(i\o 
c ...,.truetu,a 1ocl1\ do, lnd h;cnu do 
norl!eMo br:,,.'lilei•o). 

1\3 - Gn1tlio Crul1: A Amuooll q u 
ui •l - ObldoS--Tumuc.Hunue - I'a· 
faelu de Raquette-Pinto - lllusttado. 
2.• {'dlçiio. 

IJ.I - Carlos Slbaek!nd dr Mc1td11nça : 
Srlvlo llomcto - S1111 Forml\tio ln· 
tcllectuoJ - 1B61-1980 - Com uma 
lnd!cae6o blbl!ocr.1pbie& - t'<llçh 
llluJlrnJn. 

116 - A. C. Tnorn D11110, - Cal'Us 
d11 S11l11.Arlo - 3.11 i:,diç,-o. 

116 - AC'enor Aui:i:Jlo do Mlnnd• -
EstudoJ t'i•11hytnJc. - Edlcóo lllu,. 
t r11d11. 

111 - G:ibrltl S011rC1 do Souu: Tra-
indo l>uctlPll"o do Druil c ro. 1681 -
Comme111.:1rfo1 de J,·,.nc!,co Adolpbo 
Vo1nhni;en - S.• Ed!ç3o. 

119 - Van S11l:r e: Von )1nrthn: Atu. 
Tn dt1 ílah:o - Eitcuplo1 d.e -11tl,o 
ln llrnlllcn" - Tr111hnçioo • 1101.&1 

de P!r:,.Jà d,i SIiva e Paulo Wolf. 

119 - Surl lltnnurc:!: O PHCllnoc do 
Al,ol\tJanl , m• - Lult Gnm• - }AI· 
çila lltust:nd•. 

120 _: f't<fm Cn!n1on: O Rtl Ph!loao• 
pho - Viib de D. PMo li - EJiç~, 
!Ilustrada. 

121 - l 'rimll!vo ~ oacyr: A lnatnirçlo • 
o l mprr l11 {Sulnhllo, 'IIUII a lfüWrla 
dn INuençiio no Dt1111l) 3.• volucn• -:-
1854-1880. 

1:z - Frrnnndo S1bora da Mc&elro1 : 
A Llbud.:idr de Nnrca(i• do Ama• 
ronu - Rc!Açoks entre o lmprrio o 
o, !:lt11du Unido-, da Amu!c•-

1.?3 - llcn·Mnn WiitJcri: O Docnlnt• 
Colcnlsl llollondu no 8rull - Um 
Copilu!o d.a, 111.storln Colonla! do St
c11lo XVII - Tud11cçM:I de Podro 
Coito Uch&11 CJ!aluntl-



J24 - Luiz Norlon: A C~rlo dn I'or
tui.nl no Dro.,,ll - Nota.~. documentos 
e c:trt.'l, (l lplomritifU da. Impcrtitdi 
Lt'<>po!dlnn - Ed ãciio lllu.,.lr1ula. 

12.:; - J ollo Dorniu l'i!ho; O p,.dM11.<lo 
e n fi.: r l'Jn Urulk.r:1. 

12fl e l '.!C·A- Aui:us lo de S11. lnt-H llnlre: 
Vlni.en.s pclu Pr<>vlnd .. do mo dit 
Ja nei ro o M ln11s Gcrnt!I - CfU 'Z 
tomos- Eo.!lçào Uluafr1uln. Trn!luc( iio 
o Noltl!I de Cl11do ltibelro de L1$1!Cl. 

127 - E rn«to En,a·,: Afl Gucrr111 no1 
Polmoru (Suluhli<u ri:1n1 yun h l1to 
r io) 1. 0 Vo,. : Dornlni OI J o r.-: e Vel ho 
o u. ~T,olti NcJr r n" - Prc-!11.clo lle 
Afíon10 ,fo E. Tnunnr. 

12S e 128-A - Alrnlr11ntc Cu1loillo J o,~ 
1,lo Mcllo: O Gnnn,o Provi,arlo I! 
ll Rcvohitiio da 18~3 - 1.• Volume, 
cm 2 tomoJ. 

1?.!l - Afrun io Pcb:oto: Cllm11 o Stil,do 
- lnlroduC(iio blo·i.eoi;rnphicl'. A ci 
vlllu,ç.,-.o br ruilelr:1.. 

180 -~nior t'rc<ll!r!co Ronl!on: Nti 
RondUnb Oec-i<Jen ta l - Edlçilo 1Jius
tr41ÜI'.. 

131 - l!Uilcbrnndo Acdolr: Ll mllu d" 
Driuil •- A {ronldrn com o l'nr11"'1ny 

- Ed lç iio 1Hu1l r<\ih com 2 runvPólll 
tórn do texto. 

132 - Scll~:i tl iio Pni.~no : O Con~c do1 
Arcu, e o Rc..ol11 ( iio do 1817 - &l!, 
çiio l!lus tr11UD.. 

lSS - Ucltor Lyr11 : Hi,tnln d11 Dom 
Pedra 11 - 18'.!C•l!!tl. Vol. i.• A!
tcnçiin" - I8'Zr; -1870 - Edic:io J1-
lu1trode. 

i34 - t>nmll(, cnlocc roa: étolasrlo éco· 
nomlcll do Or&J1!1 - . (As Mlnn1t (lo 
Drnait r 11u11 Le"l1\n~iio) - 'l'oma !l,G. 
Dlslril,u lç iia ll'Coi,:rnr,hicn Ü<IA dcpo~l
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A' m..ernorW ele Francisco EscnbtU 



•' S1io linh.u in timn.s, Na 3UO irui
n1i<ladc, porém, nmln ha q11c l!rn rli• 
mi1111a o rspirito / nlgururuc e a Joio· 
rida Jr111i,11c111uliclndc que ns dirarnm. 

N1io po,Ua .ser de outro 1110Jo, llou1c,u 
dcHu 11ntu re:n n,io têm ,Jios 11c 1i1 bni. 

X05, co,ucn:rmdo lnmbó,11, 110 obsc11ro 

bnst i,lor ,la.s rcfrlçõcs C<Jm rmm.1, a fo. 
lcgridoàc ,lo swi.s nobres qualfrladCJ 
rei,c.s". 

ALnEIITO H.\NCE.t , 

''Sinto ,irio poder cntrci:;nr ao p11-

blico 101/11$. as curtru que pnH1w de E11-

clydcs tia C1mf1a de 190.J 11 1!:06 e ,la 
1908 u 1909, ,rnj quucj $.C c11couirr1 n'a 

ui11,ln md/ior ,/c3cn lllldn Jr, q11e nos .ll?IIS 

livros - 11111smo 1mr1/1"1 de 11ou11ia o 
trilento, r11ro no IJr11~il, pela falia 1/e $.Cr 

cxcrci1lo, •la cpistnlogrn/fo - a .11m Jl f!f• 

sonr:/idadc c11rioM e alrmm fc, conrJIHUt

lo á primeira viMa po11co expansiva". 

0 Ln·1.,11,1, LntA. 



EUCLYDES DA CUNHA E SEUS AMIGOS 

Todna ns viilns têm , cm gcn1l , d uo!ÕI vidns: umn que 

lcrminn com tl morte , outro. que uí co tncçn. Pnrn o. 

mnioria dos homens só n primci rn con tn. Pnrn outros, 
1Uuito poucos , só n .segund n. P nru alg,uns elo proasc• 
guc, cou litma, nu glorio ou nó oprob io . 

A de E11clydcs d a Cunhn leve c,stc aspecto duplo. 
Glorioso cm vidn, continuou•o depois de rnor lo. 'Maa 

tombem o tnC!mo oprolJio que lhe encerrou os ·,fi ns ac 
mnntc,·c com n .sun mcmorin. 

Viveu os seus 43 nnos entre 1J1ugous e di ssabores. 
Orf5o o foi <lc miíc e de afetos prox.iwos desde os 3 nno.s. 

Afetuoso e afetivo teve n n<lolcsccncin e n jm·cntu, 

de longe ,lo 1nr proprio, 

Homem feit o, niio encon trou 1m profi~ 1io com quo 

ao susteve o cncnnlo de 11111 0 ocupnçiio predileto. 
Entre nós os que \'i\'clll rlc n]:;110111 sorte do pcn

enwcuto, ou se rcíu:;in111 no funcionn1ismo de qunlqÜcr 
cspccic, lrnrocrnci :i e mu:;i stc r io, ou nn 110lit..icn, 

No u1u n<lo inteiro nindn uiio h n lugnr pura o pen• 
enmc11to puro, sem oulrn foroin de oth•ido'd'c. 



6 Francisco V c1umcio Filho 

Parn Eucly<lC6 <ln Cu11h11, 1.1lrnnclo11:1c1o o exercito 
que o seu sogro, General Solou, reputava, cm 18911, n 
melhor ri rofissfio do pnís, atiroÚ-t1c á engenha ria civ il 
oficiu l e aí \' ivcu a m nior pa r te de au n vi <ln, cm p cr

m nncntc confl ito com ns aspiraçõc11 supcriorc.s da cul
turn, a que ec <l cstinavo. 

A cngcnl111ria nilo lhe foi, scn üo rnruniculc, n nt:lc 
de me)hornr e npcrfciçonr n Nnturcw 1 como ele pro
pr io u c)cfiui u, mas EC ng: ito,·:-i "e ntre o estil o alcijn do 
doa oíicíos e II nhno tortuosa dos emprei teiros". 

Ao J.iclo ·cfi eso a trng:cdiu ocul tn e ohscura, di a a 

din, da tra mn <l c su.n dolorosn vidn intimn, q ue jnmais 

confessou u u ingucm e <t11c rn ro lhe cscu pou <lisct·ctu 

cm nlgumn nl11s.:ío incomp rccnsivc], porque pnrn ele, 
como no ... ·crso de 1\forcinl, "o rccnto do sofrimento cru 
;i un ica cxprc58ão simpnti cn <lo or~;ulho". 

E &<ic dramn só fo i rc~ei nUo pelo cln riio do csc11n
<lalo que se originou do seu ofrnssin io n 15 <l c agos to 
<lc 1909. 

Eloy Pontes, com o cnrinlrn '}lic<los.o e o gosto da 
investigação p ncicntc, ha <lc rc,•cJn.Jo no "Destino trn

gico de Ettclydce dn Cunlu1". 

Cert.i VC:li <lesei a c1c, cm compunhiu de Ada lgizo 
Pcrci rn, n ruo 15 <lc no\'cmliro, cm S. Paulo, qnauclo 
\'êcru um <lcesce escun<lnloa <lc sensacionalismo p:11,sio

nnl que n i1uprc11 rn tantas vezes cxplnra, e atnc,1 de re
pente dc:inlc do amigo p:nn dizer-lhe o seu tel.Uor de 

se Ycr um Jin envolvido num ilesses episodios. 
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Scri:1 jii previsíio <ln tragcdia que o prosLt·ou varado 
ele linlns? A<lnlgizo, que o conlicccra de pr ivm; iío inli· 
111a1 corncutnvn aE6im: o 1lin cm que a idêa <lc trniçõo 
lhe 1llra,·cssaE6c :i cnhcça scrin Eu clplcs nssnssino ou 
nasnssin ndo. -

Aes as;:. innclo, começou n 61In gc'cna <lolorosn. 

D cs lc tHn cm <le:m Lc, no comentar ia da imprensn 
e <lna cmwcrsae, uo julgamento rnpi'úo e .;1pTCM<Hfo <ln 
inultitlüp e tt lé na hurrn t1o prclorio , onde nem se ouviu 
u ,•o;,; <lc protesto dn ver dade e da j u.s ti çu, pnssou Euclr· 
<lcs o ser npenas o 110111cm ,Je inlcligcncin e de cul tu ra, 
tiB nado no e11 r.1ctcr e nn nfcL ivi<l adc pcfo n1h-ocacin mer
ccna rin e inescrupuloso. 

:\T.io !oi bast,mlc o :;ri to indi;uo·d'o tlc Nestor da 
Cunh n pela Ga=cta da Tarde cm 1911. 

Con ti irnnrnm a ul es11 1a in justiça e a mCl!nrn infn win. 

füu 15 de n~osto de 1911 n succssiio na Acndcw.in 
Drnsilci rn <leu n Afrnn io P ci.'iOlo n oportunitfa<le de uma 
rciviu<licnçfo. Se o discu rso fu rnoso e formoso 110 que 
'Se refere ó obra tlc Eucly<lcis pode merecer qu11lqucr r c

p:u-:1 idóla tra uwis exi~cntc, o CJ UC tnngc ao homem, 

ó. suu vi<ln puhlicn, é um perfil Jc gi;;autc, de <limcusóce 

imcusíla, urna justas. 

O -escritor e o Jiomcm de p ensnmcn to se cowplct:i
\'Om <leste modo cou1 o homem <lc cnrn ter, na nti tudc 
publico. 

Rcstnvn nindn u. ,·i<l n privada, n ,:idn ·iulima e I\ ÍC· 

tivn. 
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Sõ cm 15 de ngosto de 1913, ,lia. mcmornvcl <lc 

niua rcssnrrcição, a pnlnn a tl c A]hcrto R angel, comp a

nhei ro fraterno , de moci<la'd'c., de c!õco ln e de cgrcss iio, 

que lhe sentira bem perto ns dclicuclc1.ns 6Cnsivcis ele }\O

rnem ele flCntimcnto, de homem liom e puro, digno e 

alt ivo, que não SI' subtrnfa cm nm clcslisc, in iciou a ohru 

sem pac de rchnh íli tnção de nmn mcmorin 1rngr:Hla e 
que núo sõ mio merecia o oprobrio de que a cohriraw, 

como tambcm to<ln ela crn um protesto violen to contrn 

aqui lo com <JUc n qucdmn infomo1r. 

J.ó Oliveira Lima dcstucnvn cm 1911, pelo "O E s· 

taclo de S. Paulo'\ os traços afetivos 'tTo umigo incom

pnravcl, trazendo n publico parte <ln sun corrcspondcnein. 

i\l:i is tnr,lc Coelh o Nc tto, na trnnsfi b'1lrnç,io magica 

de eun p n]n\'ra cinctica e colori<ln, evocou u f igurn do 

amigo cujo cornçúo lhe clcixnrn vuzio maior do que o 
da intcligcncin cxccpcionnl. As pa~inne Jo "L ivro de 

Prn t.i'' guor<lnm, fclizrncn tc, cssn CYocaç5o mnrovílhosn 
que de cer to modo com pleta a '!fc Alberto Rnngcl. 

Dní por dcn ntc, o Grcntio Euclydcs <ln Cunha, que 

se nutre do scivn que lhe chega sem prc e n ilia certo 

clcs.so Homem <lc dimensões in tclcctuo is e mornis du 
cscnln dne de Euclydcs, que é o auto r do "Inferno Vcr

cle''i mio esquece, hu j,i vinte e cinco .,nos, nn cvocnção 

do 5eu ·tfin , 11 por pro tes to e ndornçüo11
1 <lc t razer II do

cumcntaçiio iud.ispcnsavcl ao traçado exa to <lo perfil 

sem po r. 



Euclyclcs d<l Cwilw a seus amigos 9 

E fo i o Grcmio liuecnr est:i úo ctnncntuçiio por toda 

purtc, nn dispersão n aturnl e incYitavcl dos p:i pcis inti
l!los, <Juc raroe conscn•nm, 110s pontos 111:iis longiuquos. 

T c,·c n cola1,oração incslimovcl clC6tc cuclyclcauo 
p uro - Fernando Ncry, que niío só conE-cguiu coligir 
muitas ,las car tas dirigidn.:i II nco ilcmicos, como pul,licou
ns todas nn Rcv istn dn Acrtd'cllli.n , :motnnilo·ns prohiiloen
mrntc, com a pacicncin e o carinho de devo to cln pri
mci rn h orn. 

E c~t:is cnrtas com11lctnnt o perfil elo gigante il'Os 
Sertões. Se fo ltn a elas o tom lirico, lambem nuecntcFl 

11n sun olirn C_!:Crit:i, como o notou Af rn nio Peixoto, cstüo 
hem presentes os traços <lc coraç,io e dn s1in '~meiga e 
profum]n 11fc th·id,1Õc'' nestas mensagens iJc ca rinho, qut: 

nunca auspcitnram n luz <ln p uLlicitlude. 

F nlturüo cnrtns de amor, ums pnrn Eucl)'ll°cs, mais 
do qu e pn rn qun?qu cr outro, cstns não deviam pn~sn r 

de doia le itores, conforme n ohscrvnçiío justa <lc H enry 
Bol'<lcau e c1e de cer to 11 iío as cscrc,·cu ... 

Mas ncstns cart11s cs tii todo o Eucly<lcs in timo, uo 

cariilho com que pen5nVa nos innigos. no cui du11o com 
<Juc ntcudín nos !!Cus npclo!I, nn prcocupaç5o com seus 

clcnrcs e no ~cru pulo cm cu !-npd-los, nns suns :m;us
ti ns, una snns urngou~, uns suns. amnrgurns, sempre discrc· 
lo e pmulonoroso, no seu idcnfo~mo incurnvcl e nté no 
seu " pessimismo uhom in,wcl'\ corno ele pi-oprio ífi1.in, 

pcesiuiismo bem justo, cm <1ucm tiver.e, nn pnrtilhn dos 

h'?m\ dn vidn, com o pnrlc umior, n de dores e pC6nrcs. 
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E nt r-ctnnto cm totlns estas p.1ginns, mesmo n ns que 

contêm u m tlcsahafo <lcscspcrndo, lrn um rcutivo fo r te 

<l c heroicidade e de estoicismo. 

Qunndo se publicou a n.Imir,rvcl corrcspon<lcncin 

<le 'fni nc tivL:rnm o9 editores o cuidndo de citnr n rtco

mcncl.tçúo do eminente pensador: "As unicns cnrtos 0 11 

corrcspondcncias que po ,lcrão Ecr pul,licnJ ns siio as quo 
trotam de m ntcrias puramente gc rnis ou cspcculn tiw1s, 

por exem plo de {ilosofi n1 hislol'in, cstctic11, 11rlc1 psico
logia". 

Niio prec isaria Euciyifcs cfa Cunh n fozcr rccomc n

<laçiio scrucllmntc, porriuc na sun corrcspondcncin, onde 

hn semp re uma tonicn original , cncontrn-sc umn nprC
ciaçüo cfo cp isoclio cOC\'O, figura ela cpocu, qucstót's ~crais 

1lc cicncia ou 1lc Htcrntura. As proprins 1·c[crcucins pcB

soais são cluciclnt.ivas de íntos de sua vidn ou dos umi~os 

eminentes com quem se corrcspon<lin e foram mui tos. 

Convcm considcrnr, e o proprio p npcl, W:'lfi:1 e Ás 

,•czcs II clivcr!!i <l n'tl'c de lrn t:nncnto cm tp.w crum fei tos 

estas cnrt:1s o revelam, q ue todns, tnh c~ sem umn cxcc

çiio, se eomp u11l1nm no corre r d n pcnu e da inspiraç1ío, 
sem fo lgo nem enlm11 siquc r 1111 m uma composição muís 

euiclndn, mns ne~c 1lcscuiU o e nc!.lsc nllilnilono qu nntn 

fniscaçiio de inteli:;cncia e qnnnta tcrnurn do nfo içiio! 

Niio h :wcrú n.t historin <lc no!sn cultura 1u uit:1s fi. 
b'llrns que tivessem t ra nsr, osto o eeu p cnsmncnto e o seu 
sco1imcato p nrn as folhu s Cu gicJiçns Jc cnr lns, que n com
plct:uu e mo<l clnn, , nti·nvés de uwn ·c.fos mniorcs e mnis 
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fortes dentre ns forçn9 mor.iis da cspccic huwnna, n Aruí• 
zndc, como o fc7. Enclydcs <ln Cunha. 

A i:nni'1.ndc n.'l Yidn ele Eucly<lca níío fo i npcnas cpi· 
so<lio, was consti tuc, no contrn1·io, cap itulo de relevo. 

Sohi:e ecr da sun proprin nntnrczn, sem o que elo 
é impossirnl, O$ condições de su;i vidn, onde fa ltou nqu clc 
"n ícto que num reconto pôs um mundo inte iro" írupn

scrum essa compcnsnção á su., ºwci;;n e profunda nfo
tivjdndc", 

Depois dn enhc<lorin é n nm izntl c o 1nnior presente 

dos deuses, cscrrvin Ciccro, ncrc~ccutundo, no seu cneaio 
cclchrc, o cousc]ho snhio: p referir n 11wi1.11rlc n tod os 
os bens, exceto 11 virtude, sem a qunl n:io po<lcrin exis ti r. 

Se se f i:r.cr ;1 historia ·deste uolac ecnt imcuto humano 
vcr•sc-á qunnto lhe dc\'C n cspccic. 

Fn :p.1c t, rc1ic tiudo o grnndc orndor romuuo, uuw 
de seus mnu d,uncntos, mostra como os mnis bc1os livros 
da nntiguidndc rcproduzinm convcrsns entre nmigos. Nos 

temp os moderno!!, cx:pretSn ou ocultn 1 tcIU Lido cw wui
tos Cil soa o seu pnpc1. 

Pnrn F nguct os elementos csscncinis ó nmiznde !!ão 
a buscn n nLurn l do scmell1,1ntc, l1orror ela solidão, sen

timento <lc propria frnquC':w e n 11 c1.:css iü'udc ele "-'-J>íl.ll · 
siio e co muni cnçiio. 
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Emborn EuclydcB fosse Jono ele mn lcgi1imo orgulho 
e ec comprazesse t3nlas vezes no isolnmcnto, hnviu nc]o 

um irnpcrnlivo ele: comuu icahilidnclc nccntu n,10 1 CJUC o 
olnigava u compnnhin de n}~<1nnns aíclçõcs. P :nti cipou 
sempre dos cnr.:rnlos cln in timi<ladc J os EC\16 ~rnntlr:s nrn i
gos, sen,lo acolhido nos seus lares com alcgrin e carinho 
írnternu is. P:irn a maiorfa ~foles o \'azia <lc 11fcição que 

n sun morte nhri u foi maior <lo q ue o <ln iutcligcnci .i. 

'Mnis fofo: que o filosofo grego, cscasscn,•:im-ll1c un 

sua cxistcnci n, cm ta n ta cousn ma1Indnd11 1 os dedos na 

contagem dos amigos, que prindpulmcn tc :1 11,lmiraçiio 
pelo ECU gcnio lhe Jcu. 

A n111ioti11 dcsncs amigos foi cln fase <l'O.~ Sertões. 

D,1 Escola 'Militar, do pcrioclo <lu aJolcsccucin, o 

maior de todos, que Jlic '<rcu ri mcmol'ia o milngrc de 
umn ressurre ição, foi Alhcrto Rnngcl. V cio <ln Escola n 

gmn <lc nmiz1Hle fraternal, 11ue nfiuidndcs de tem pera• 

Incuto rc un irinm mois t:trdc n:1 cstrén 'li terarín tio "ln· 
fcrno Verde'\ 

Eis como A]hct to Rangel refere, cm Cíttln a C:irlos 

Di nfi FcrnnnJca, cm 1905 o cpisodio urnior do vidn cm 
comum <lo companheiro "de fil cirn, ·lTc escola, de j u• 

vcntudc e <lc cgrc~süo". 

"No 'portnló ele um navio q11e vai soltar já do Jaclo 

da baía o formid<1vcl dc11te de swi a11cora. forte e que, 
dos urdentes pulmões de sua caldeira, pelo tubo de des· 
cn.rg<1, es tá j,i a deitar fúr1i sobras de seu folego maus· 
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truoso, t1L me pedes que dá noticia., rlo escritor rf"O s 
Serrõm;" - Euclydcs da Cunlrn.. 

Deix<'i·o em. 11/11mío.ç, m1111a r,asit11 fllpendrndn. com 
largo prmornma. de mata boi'rn, virigada. cm areias dc.ç-
5" Criclwcirn.-Grrmde e T arumau, distante pelo cxten dal 
vereie de folhas mnrclias elos ramo.ç, o entremeio de bru
mas que fn.:em fantástico dese,irolar de cuwfois espu

mosas e aluas UC'ste v,•rde banco da fHiixada triste. 

Piloto a cata tlc 11111n eslrnnha pln.ga 1mm a sondnr 
o fiorizonte dn..ç folfrns 11ouiças, P. r111a1iclo tudo dclido 

pelus clmvrzs do im;C'nio, só é c11rioso pefo que di~em 

pmlrcs e geogra/os do mislério do Anw=or1as. E ,le unia 

letm 111i11da, que (>;rigc uplicaçiio df! 1w11i lente êlc vai 

arr1m1";ir/o a Jr,d11t que mais tarefo o /or,o do sctt CS· 

pirita queimará em grn r1dcs clwmns rt alumiar o pnsStido 

em, marcwilliosos reflexos dns nguo,ç rios rios e elos lagos 
reruotos num sertt1o de autc O 'J11Ctl a sua visi"io de Artis· 
ta, como um Orcli de sonho, se alarga e se aprofwula. 

Q11nado npnreceu "Q_ç Scrtifos" o incligetta literario 

Joi •tomndo de assalro. Dé ottdc vi11l1t1 eJse moço? Qmil 

o cadúiT10 fJllC apurou a .. ,eutimentalidndc desse escr itor. 
q11c veio 11ssim de nrrancnrfa ti crista rle uma trinclicirn 
de um latalar de (Isas forte s a uma fri11chrt elo céu? 

De chn.pcleim na 11uio, enquanto o vapor do pag11e· 
te cltin nas vnlv11las, é tn rdc pora di=cr-to. E porque n 
tua núio se aperta rms miulrns, cli= a nossa s,wdculc e o 
clcscjo que te rcvolv(>., dei.mm-me, a propósi to, sõmcntc 

cvocnr 11nw página da niinTrn mocidndc. 
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Era 110 pnteo da Escola Militar da Praia Vermelha. 
Segttiamos cm coluna, marchanclo cm co11t ine11cia à. su
prema autoridmlc ad111i11 istrntiva ,lo exército: - o Snr. 
Mi11istro da Cucrrn. N,io me lembro se o velho Pedro, 
o imperinl valctudinnrio, ,lormitava cm terra pátria ou 

se ainda sua fillrn despachava cm Súo Crisrovam. Ao 
ministro, tlCompa11hava Gasp<1r 1lfarti11s, hoje uma mc
món"a, então uma memríria tnmbcm, que a ba11dcirn his

torica que éle clcsfrnlclara na sc,uu]o do /mpcrio, arr,m.~
cada ao pregão do gfmcho, clumrnscada nns peleja:, de 
35, êlc Ct atirnrr, como 11111 trapo sem sigui/icaçiio, r:ga
chado por trás do 3.0 rc:i11 udo. lnmos murchamlo. Na 
correção dos rmi/orme.ç e no policio das baionctcs, a tro

pa de (!scol seguia 11 m1w festa, 11 0 passo firme ria arde· 
wmça. Eri ia 110 pelotão da cauda, 

De repente, uin altmo ,Tcstt1co11-.'ie da fórma, à frcu,,. 
te da colu,ra de mnrclrn. Tcuruu q1tebrM ao joelho a 
carabina e atirotMt por fim aos pés do surpreso miri istro. 

,Ma is adcau rc ao toque de nlto, a colm1a parou; a outro 

toque, fc:·SC em linha, u olltro, dcbllndou. 

Quem era esse revoltado? 

No laço de ferro que enlaçava esses soldados, quem 

o partir:. assim 1mm repente? 

O mcsnio q1ic dezcseis anos depôis, 11,t srtbmissão 
geral do pcusamento nacio,wl a vellias fó rmulas, no ca11• 

sado tradicionalismo social·polirico que nos comprime, 
na velha C(ldeia de disciplitwd"s conucniêttcias que 110s 

aflige, s11rgiu com esse liuro, tli1111tc um país, 11 A,Horidude 
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e o que é mais diante o Poder A rmaclo, para dizer com. 
sinccridaclc n frttcn constituição ele wn país, a incnpa· 
cidade clcssa autoridade e os crimes e ns faritasins desse 

poder nrr11ado11
• 

Frnncisco Escohnr é, 110 lndo <lc Julio l'\lcsqui tn , 
n quem dc\'cmos "Os ScrtÕc8". Se foi o gran'Uc jomnlis· 
ln <JUC proporcionou n Euclydcs da Cunhu u oportuni
cluilc cln v:ingcm 11 Canudo!, niío fosec u nçúo providente 
de Escohn r e tcrinmos npcnaa frngmcnt os do nosso maior 
livro. 

Chcgn<lo n S. Jo.!é <lo Rio Pnrdo pum n rccoustru• 
ção ela pourc ruidn um mês após ,,rmndn, foi Euclyclcs 

visitrl<l'o parn 1ogo pc.lo presidente <b Canrnrn :i\Inuici
pnl, F~.1ncisco Escobnr. 

Estnbclcccu•sc entre os <lois gra ndes espiritoa a cor
rente de simpatia que se tornnrin cm pouco umn solida 
e cstrcit.1 nmizade. 

Pcrcchcu <leR,lc logo Escol,nr o homem com quem 
ec <lcfrontavn e cm pouco iniciou n ohrn incstimnvcl de 
!Uisistcncin moral e tuntcrinl <lc que tanto prccieavn Eu. 
clydc,. 

Mas nêio tcriu escrito Euclydcs Os Scrtõl!s niío fosal! 

n nmi:lllde de Francisco Escohnr. Bnverú , um dia, nn 

hifitórin <lo pcnsumento humr11101 um Iu sn r dcstncndo 
pnrn c~sn C6pécic socríl ti cn ele mestres, rptc nn<ln deixam 
de ai, n não se r n imprcssiío 110s (JUc com C1cs convive
ram, felizes se entre êa tcs 1ui um Platno ou uru Xcno-
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fonte. E a espécie tl c T rnpn in tcJcctm1l u q ue se rcfc t·c 
Nnbuco, a propósito de Tau tphocus. 

Em um homem, n ão motlcsto, porque crn humilde. 
Rny Dnrf,osn, que com êlc conYivcu, chamou-o "cr1uli
üreimo e Joutissimo". Dnptis tn Pcrcirn, que herdou 
css:i .,mi,::11<le e nJmil:nção, J issc dê1c: 11 cnhc~u 'tl'e Salo
mõo". E Wal domiro Silveira: "esse :issomhrn <lc enge
nho, tlc cultura e de bomln Jc". Niío tinl111 um Jip1omn, 
mns sahin tutlo : ;trtc, ciêncin, l ilcrn turn, h istó1·i11, p.ilco
c rnfia, politi cã, di re ito e tutlo isso co111 hu mililn tlc e ti
midc7., qnnsi '(Fcscnlpam1o-sc de snhcr t:mtn cousn, numa 
curiosi<ln<lc inan tisíci tn e multi forme. 

Pcrcchcu Escohat· o l101ncm que cncontr:rvn e pre
p ar a- lhe, previdente e provi tlcn lc, um amhic ntc de cstÍ· 

mt.110 e <lc cnrjnho. Ao m esmo tempo q11c nrm;n•:t1 uurn 

11 urnn, os pcçns <la ponte, num as.somhro tl c economia 
e <lc técu ica, i n Eucly<lc.s compon<lo D8 p,igi nns m ngniii· 

c:u1, muilns vezes no. próprjn Jrnrr ntJ UÜtha no fodo <l n 

ponte. Aos domingos r eunia-se um grup o <lc escol: 
Ad:dgiw P ereira , \Vnl<lomi ro Silvei ra, L nfoyCttc ·flc To

l c<lo, Ilumber to ele Quciro~, Jovino <l c S i101:11 José llono

rio de Silos, com <piem se deu o cpiso<lio conl1eci<lo <lo 

es toul'o 'd'n boiacln. Sõbrc todos, ret1ui u tan<lo no cuida
do, no c.a rinho, vcluvu o s<-m to amigo. Foi pcsso:ilmcn• 

te à C5. 1n ora ele Co.aa Druncn buscn r n FJor.1 tlc Mnrtius e 

trn<l uúu o 1atim n qu e cm E ucly<lcs cstranli o. L ivros não 
11,c Ioltaram. E a tuJo ocuJfn n aun csp]c ll(li<la crU<li· 

çiio. E ucJy<l ca, pou<lc <lizcr, en t re agr:11lcc i<l o e como· 
vi<lo: ' 1/ ostc o meu mcllior colaborador cI' 11 0 .~ Sertões, 
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1icMe ermo de S. l os~ rio R ir, Pardo". Pronto o volume, 
que i:Tcixon de ser npcnn,;; o relato de camponh::i ilc Cn

nudos pnrn ser o maior livro Lnisileiro, ainda E scobar 
consCé,'lliU um snrgcn to da polícin parn paEsá-lo n l impo, 
cm lrnn grnfia. Terminado cstnvn lamhéw n polll c. Eu
clyilcs construirn junto n um dos pcg:õcs umn ilha arti
fici al e, 11 mnnei rn do arqnitclo de Hcrculuno, romünli
camcntc, quis ficar soh a poutc, pnrn sr.r esmagado, ee 

cl:t 111iesc . . . 

Nes ta ciúndc, fmúTou t!lc, com F rm1cisco Escobar e 
P :ischonl Arlcsc, u m partido social ista, avnuçndo pm·n a 
época, cujo m:111ÍÍ<.'5 to êstc nimltt po!!suc, Ao rctirnr'"Qc, 

foi-lh e prcst n<l il carinhosn homcnngcm e S. José <lo Rio 
Pardo é n Mccn de C'uclyd innis1no, cid tulc únicn <lo Bra
sil 110 cul to u u m grande peusru.lor e que couscn'n como 

rel íqnin e monumen to locnl í\ Lasca bnrra<J uiuh u, })Ojc 

protegida conlrn n dcs truiç,í o 'Jo tempo. 

Coelho Nctto rclntn, cm "Livro de Prnt:i", o seu pri

meiro encontro coUJ Encly1lcs. 

"Foi 11a ma11li ã de 1 de novembro de. 1902, cm Cant· 
pi1ws. 

rrrabullrnvn cu nrt pcq11curt sala. de v i.,itas da casa 
rJlW, c,,tiío, lwbitnva, r'i rllfl. Frrmdsco Gliccrio, sa ln em 
que me i nstt1fo.m com os meus livros, qmmclo me apn· 
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reccu Ccsar Bicrrcmbach arumcitmdo-mc, desde a porta, 
Euclydcs da Cunha. 

Leuautci-me de golpe e, âolhos altos, pam fitar cm 
face o gigante fui, ti wbiws, surprccmlülo por uma võz 
áspera, u m tarllo ro11c", qtte m e .s"ucluvn com :.irnplici

da<le. 

- Bom dia ! 

Bai.Tei o olhar e dei com wn ho11wn=i11ho seco, 11ml 

cnjorcndo c11i mtclrâmi ele b6m. escuro, sobraçm1<lo um 

rôlo; rosto moreno, arestoso como falr;ucjnclo cm viului
n'co, qtwixo cmcrgico, ollwr cluro, qrw. Jwssam por brâxo 

de meu raio visual e, dimlle ele mim, milit.ormc11tc opru
,n(l{]o, como cm co11tiucricia , encarava-me lioMil. 

Pasmei! Quê! Pois era aquilo o titnn, o escritor 
pu jante cujos artigos tanto e tt1o nllo repercutiam ? 

Era aquele o camiuhciro infati,;cu1el e destcmcroso 
que palmilluwa as aspcrrimas est rarlns scrtarieju.s, amigo 
das selvas e das montanhas, contemplrtdor e11m11oratlo dos 

rios larsos e das lagôas mclancol.icn.ç, qllc tarllo lamcm
tava a {fost.mif;ão ders florcstri.ç reclama,1(/o, a brrulos, 
proteçrío p ara. as vcllias arvore.ç virinws do 1110.clwdo e 
do foso? 

Era aquele tn maniito o lzcroc que portiru com. as 
for ças de Artur 0 ::;cnr e acom p,111fwrn para, mais tanfo 

,lcscrcvê-la no sem. poenm cpico, roda a. ccwtpnrtlw fratr i• 
chia, na qual sô hrmvc um trirmfndor, que foi o homC· 
ride: iilc! Ern aquele o que, rtitula aluno Ja E scola 

Militar, ufroutara, cvm um. gesto igunl ao de Camilo 
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diante de gaulês, o Ministro Tom"::: Coelho ? Ern aquele 
o Euclydcs da Cunha? 

Sim, era <lqucle. 
Abri-lhe os brc1ços como a velho amigo, scntci~mc 

ua re<lc!, ofereci-lhe a minha cadeira de t rabalho e ema:. 

bolrmw.<; convc>nw. Em clrulo momento, ponJm, como J e 
habito, lcvrmtci-mc para af}nnli or na mesa de trabalho 
o pótc de fumo. T orm111clo à rede achei Euclydcs de pé, 
sombrio e, logo, C'SlC11flc1ulo-n11• rcsolutnmc11tc a mão, 
disse rispido em tom soturno : 

- A deus! 

Estrn11hando tiio iusólitri mudrmçn, olhei-o nrurdiclo, 
olhei Bicrrembnch e, intrigado, perguntei: 

- Que hei? 
- Nada. Preciso sair. São la orns de trnballw. V ol-

tarei outra vez. Adeus. 

- Mns não veio fo r-me umas príginns?. 

- Sim . .. dcpoi:s . Outra vc:::. 

In sisti, rosnei. Tudo cni vão. E foi- sC', hirto, cabe
ça altrJ, lrntcmlo fortemente os tacões. Dí!i d'ombros. E 

rncostndo ri t1H.·sa, cnr0Ia 1m vagrw1entc, prcocltpndamcn
tc 1lm cigarro qt11tt1do ouvi uma casquiriada / óra. Era 
o ri:.o cslnrrlallrnntc de Bierrem bach. 

Chcg1l<'i à jrmcfo . Lâ. ic:m os doi.s : Bicrrcmbnch, 
prJrnndo de f)ftSso cm pnsso, dobrarido-sc esgnrgnlhada

mc11tc; êlc i11flccto, pisando du ro, com o rôlo debaixo 
do brnço. Umrr horn depois o rmloro.~o tribuno rcapa· 
rcccri e, erttrrmdo de csfu:;iole ,ui mi11lia snlrr, df'i.1:ou-se 

cair na rede a rir, a rir cm desbordo, até as lngrima.s, 
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- Que é? perguntei dcsco11/iado. 

- Não inwginu! Snbc por que êlc s(> foi n<UJttdc 

rcprmtc? 

- ? 
- Por ccwsa do pote de fumo . 

- Do pot.c de fumo? .. . 

- Sim. Convcr1ccram-110 cm S. Pauk, (a lgum tro-
cista) de (JUe você, quarulo se quer li vrar de importn,ios, 

vale-se tlcssc pote. Toma-o, põe-se n fa.::er infi11davel

m crt te 11m c.igarro e . . 

- Eu! Orrr- c.m:il Q1tc i<léin! 

- E' ucrclnde! Parece i11 criuel (Jtte 111n liomem 

como Euclydes ca ia em esparrcfos tnis. Pois, mc,i ami

go, soíu feroz e não hou.ve cmwcncê-lo ... 

''Que sim! Que você o dc.s p fJdira. com o pote. E 
atirou a c11lpa. para cima. de mim, porque o obriguei a 

trnzcr tcmumlui maçagacln ele originais. 

"Poi.s ele certo.. O homem tem ra:-::ão. Entrar-

lhe 1un cnnhcsl ro, como cu, peltt casa dentro com um 

brzcamnrtc destes clcbni:xo do brnço. . . Agnrrou·.~c ao 

pote. Fe:: nmito bem. EtL fnria o mesmo". 

- E ngom{ exclamei desolado. 

- Agora.. . Deixei-o mni.s ca lmo. E!icreva-l11e 

você umas linl:ns pam a Pensão Pinheiro. lnsi.sta. com 

élc pnm que volte à. t1oitc. Essn.,; e CJtte tni.~ rcbcntinas 

são-lhe fr equentes, nws 1wsswn. E ' agreste. Fruto scl

vagam, de apnrcncia hispid(t; clcsc" scado, poré111, 110 tima

go ê um. favo. Enfim... 1'c11te. Pôrle ser. 



Eucl.ydes da Cunha a seus amigos 21 

Fiz como me uconsídliou o grande tribuno campi-

11eiro e, à 11oi1e, Euclyclc,., tornou apn-:..igundo, com. o rôlo, 
11w~ nmito reduzido; um capitulo apcm1s. 

Leu-mo cm vo:: pnusacln, monótotw, la11çanrlo, ele 
vez cm ve;-, d'esg11clha, lmt o lhar escCJbn"t1do ao pau.?. 
E c•11, para não perturbá-lo, privei-me do cig<Irro e11q11an,. 

to durou " leilllrn. 
Tcrmiuacfo que foi, enrolou as ]Jtígirws, amarrou-as 

e, indo e vi1Ldo ao longo da saleta, pôs-se a. falar do :ser
tão r? do scrtan r.jo, crwnlvnirlo 11 0 m<>smo cspmto o meio 
e o homem: n terra numir1/u1 <' rid11sta, alfucada. c,n ipue
ras, cadavcrc:. de la~ôas, <1r111uda de cardos, juremas e 

mmHlocar1is, espinlrnis e ogaucs cm JJrmoplias de cspa· 
las serrillwdns, tirtl<>rirlo t!m. mo11 t n,., ccmsl icas de urtigas, 
com. cstrirlor perene 11as ca11Íiri gas do chocalhar mil:oso 
das cascaucis. 

Com, q1,c largue ::n de c:.ra~·os i:le dcscrilwva a. imcn· 
sid,io clescrta, ora rasa, cru plnrwra amnrelcnta e seca 
na qual nvultam rochedos n ús, dissemit1<tdos, ~emcllwn· 
do, à disuwcia, um rcbm1'10 pro/ugo de elc/cmtcs, ora 
criç,ufo c m ulcrmtis, espigada. cm penhasco.~ arcsLOSo$, 

vertebrada cm mr.rall,a._ç escalonadas, a um. só lado o tL 

aos dois, cm pnrnldns, apertando desfiladeiros e tudo~ 
terra o roelttt.~, ardendo ,i u11~ .rnl i,uplacrwcl, .~ol de /la· 
i;cla, diante do qunl tremem, cm vibrnções cletricas, o 
ar, o solo, a macega, 0 peueclio c os olhos, por vc.=cs, 
i,úta11ta,i cu1rwut<•, csc11rccC'1H cm cegnl!ira queimados pela 
/1tlg11raçiio". 
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Vicente de Carvoll101 intcrrog111lo 5obrc r.omo co
nhecera Euclydcs, respondeu que, por ocasião tlc seu 
dcsnporccimcnto, pl'Ocu r:irn recordar-se e uüo o canse· 
gui rn. Tinha-o nn memoria de 1ong!l dnta1 dos tcmpoo 
dn p ropngand,1 rcpublicann e ficlÍ ro-lhc nn inlimidn·dc 
desde ]og:o. 

A am izade entre c1cs fôrn sem pre fiel e constnntc. 

Lc\·nntou-)hc Eucl)'clcs n candid,:Hur,1 á Acndcmio 
Ilrusilciro pcln p rimeira vc;,; c m 190:J. e <ln Amnzo11i.1 se 
nfJi g;c pcln possivcl derroto do nmigo. Em 1908 p nlro· 

cino-llic de novo n invoslidurn 11cn.dcmjcn1 t riunfolmcutc 
vitoriosa. 

Vicente, por suo ,·e..:, nn rccor<laçiío do nmigo llcsn• 
parecido, tinl1a-lllc o im:1gco1 no seu gaLinctc de troh11-
Ih0, cm Ilur:io de Tntuí. 

Recordou-o nesta pa~inn comovido. 

"Euclydcs da C1mlrn, ilusrre nutor do,-. Scrtóca, e p c..~
$Oalmc11tc m uito conhecido aqui, onde viveu. algum tem· 
po, e de onde 1,n meses saiu. [Jfl rfi clw/c da Comi.ssão 
Brnsilcirn ele li{1iitcs com o Pcnl, seguiu doente, diz.cm 
os tclcgraruns, ele Mauáos, pnra o A lto P11r1ís. 

O /uto de ter seguido, apesar de cloentc, niio indicn, 
infcli::mcntc, para. quem o conlrncc bem, lJllC n. srw cloe11· 

ça sejn. sem grnvidade. Porque Euclydcs leva rrlé oo 
e:rnscro o sentimento do dever, e realiza a hipérbole 
dita por um cstodista da mo11nrc111in no vellto Senndo 
do lntpf!rio: "Só /ui ur,rn. clcsculpn. phwziuel de nrlo 
.se comparecer eni. certas ocasiões: é n ccrlidi'io de obito". 
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Vimo-lo cm co11diçúc.s bem difíceis, tentando cum
prir a tod-0 trw1sc um dever bem duro.. . Ti1lhamos. 
sido surprccmlidos ,rn ilha deserta tlos Bu:ios por um 
fnm oso t<•mporal ca ído ti boca. da 11 oitc. O pequemo 
Alnmiro: um rebocador, <JUC lá nas lcvára e lá nos espe
rava, passrira n noite de fogos acesos, pron to a fugir do 
seu ubrigo estreito, onde a furin do mar ameaçava a 
ccula inMuncc csnrnga-lo nos co:Uõcs .. . Antes de clarear 

o dia, repctinm·S(' os (lpit os do rebocador, clrnmando-nos, 
Nús es tava m os 110 íllto de mil m orro, t1. oít crn ln m etros aci

ma do nivel do mar; e não pocliomos, no escu ro da 
noilc, que o temporal da cl,uvrt cm torrentes f a:in ntai.3 
esc11m, descer ,1. ingre.me escarpa e atravessar o aspero 
costiio, qllc ,ios separavam elo m11r. 

Aos primeiros clarões do feio dia que miava, dcs
r.cmos. Co,u cguimos, c11clrnrcwlos tfo chuva a ,los bor
rifos das 011 clas, chegar ao Al.imiro. E , lnrgcmdo o 'seu 
perigoso llÕrigo, uma rcmnnçosa en.scada que a fu rin. do 
ocear,o vio lara e pusera a per,ler1 o pequeno Alnmiro 
meteu valentemente a prôa u o mar largo e no temporal 
desfeito que esbravejava e rugia, 

Euclydcs tiilhri a in"cumbencia oficial de visitar a 
ilha da Vi toritt, mm$ ao lnrgo, e que aparecia, uo lwri
::onte carrancudo, atrnués da chuva qu e caía, como uma 
mancha ciw:::c11tn e lú gubre. Mandou aproar para ci 

Vitoria, 

Logo ao sn ir ela eriscnda, o pcqucrio vapor começou 
aos bolcos. Tiuliamos de segurar-nos aos varões de fcr· 
ro para não sermos atirados ao mar, varridos pelas ondas 
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que entravam pela pnia elo Alamiro e iam sair-lhe, es
pumantes e mugindo, pela p,ipa. A cacltr passo, o re
bocador subit1, vagarosamente, - como por 11mt1 11w11-

tan.J,a acima, - por uma ourfo c11or11w qrtc lhe vieru ao 
e,,co11 tro; e chegado ao cume, na rnpiclc:::: lia propria 
marcha e elo movim ento cl1i vagti cm contrario, precipi
tavu-se, conto uma /lcclw, com n prôa quasi cm rumo 
vertical ao fundo do mr1r . .. 

Euclydes, pouco afeito ao ocea 11 0, pelo q1tal sente 
verrlnclciro pavor, conservava.se plllido com os olhos fi· 
xos 1w ma11cha lougi11qua e meio ap(igrula que designav,1 

no horizonte e nn solicliio do nwr a ilf1<i da Vitoria. 

O mestre do barco, um 1:ell10 lobo <lo mar, que neste 

se creara com o marinheiro ela arm acla nacional, veio " 
custa, aos trcrmbol/1õcs, a,;ttrrrrn du-sc por rmdc poditt, 
di::cr a Euclytlcs que ,,, Ula à Vitoria era um perigo, cmi

tra as r,guas e co11tr11 o vento, com aqucfo mar e com 
aquele tempo. 

N insrw,n sabe, di::;ia êle, o que vem Htrás do tempo

ral ... O r1 uc j á está aqrii é gran de; mn.ç niío se sabe 
si lti nos pegará m11is bravo ni1icltt .. . " . 

- "A ordem é ir a Vitoria, é preciso <JUC v,1111 0$!" 

rcspo riclcu. Euclyclcs, aterrado, com os labios frrm:.idos, 
os delltcs cerrados, 

O temporal contimwvn ; e toca,lo clele, o mnr cada 
vc= m fliS colerico, cada vc:::: se c11 cupcla.va mfliS, sacurlin
rlo e rolarido o Alu1uiro como a. 11111a casca de no::, e11trnn
do e suiudo pur êlc fcrozmculc, lcvanla11clo-o sobre mon-
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tan lws e prccipifnrl(lo·o no fundo de verdadeiros vales 
formados entre duas onclas . .. 

E o Al:1miro, obedecendo tis ordens inflexit;cis de 
Euclydcs, avcmçrwct pnr,i o largo mar, p c11C't rava cada vez 

mnis no temporal e uo perigo . . . 

Afinal a $ituaç,ío tortum .. ,e grave. O mestre veio 
novamente procuror Euclydcs, e ded11rou.-l/1c isso mes· 
mo. Ilrw ia risco, e risco imi11c11te, <'Tlt conti,uwr t11j1ccln 

rót,i inflc:i:ú,CJl. Tonwvn -:;c 11 r;w11w aprôar pnra S. Sc
lmsti<io, drmdo costas no mar e ao vento, e d<?liw.mlamlo 

u sC?gurrmça ,ltim porto abrig,ulo ... Se conlinunssemos 

era muito possh:cl que u1111w ria')U clas d escida s vcrtigi• 

nosns cm que o vttpor sc prec.ipitava entre duas ondas, 
,dío cou .. w!.gm'ssc res.mrgir. 

Sõ diante drssa declara ção caft>gorica Euclytlcs ce

deu. Dci:tou-sc 11c11crr. E, aiwfo nssim ! . . . 

-
11Si eu morresse, di :ia-mc êle, tinha uma. bela 

mortt!, a morte no t..·umprimcu to do dever. A sua é que 

seria estupid(t ; morrer num passeio .. . ". 

Creio q ue fo i por essa ret:ão, d e ir tzli , n pas.~cio, 

r1riem escreve cs tr1s li11lrns, que 11 iio m orremos. Si o que 

escreve es tas linhas rambcm fosse cumprir de1mií's, adeus 
nossos c1icomc11rlas.l Tirihnmos morrido lio11radamcri te, 

e bcliss imam erite. 

Qual sertí a doc,iça ele E11clydes, ,lc que rlão noticia 

os telegra mas, e que uão impediu de seguir para as lo,i

gin qu us, as jw1<las regiões do A lto P11nls? 
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Nenh um jui:o porlcm formar r,s amigos que o co

nhecem bem... O tJuc podem ri di::er com1wsco, repc· 
tindo o bclissimo voto do pocca: 

Deus acompanhe o peregrino audaz.. 

Dn mcsmn epoca e da mesma intcuaitlndc 11 amizn• 
de com llcynalJo Porchnt. 

OHvcifn Lim11 conhcccu,o p elo ºOs Sertões", quan

do o recebeu 110 J ap1io. De regresso no Brasil cuctm
tra.ram-sc nn Acn'tl'cmia e fo i in lermcd iario jnnlo n Rio 
Brnnco t.la sua candi ,lotum ú missiio do Allo-Puni.s. 

"Eu não couliccia Euclyrles dri Crmlrn, nem pessoal 
1w111 litcrarinmc,uc, atá r1uc 110 Jrt prio, em 1902, cni oca

siiío cm qu.c cu. veraneava p erto do vulciío fuuwgnn tc elo 

A saiama, recebi da, casa Lt1<!m11wrt o vol11mc dos "Ser
tões". Li-o, não de 1u,1 trago, m as de 11111itos tragos, 
porque ,,ão é muito far:il 11 absorpçrio tl1uj1wlc licor acre 

e cncbrimtte. Não sei se i11/foiudo a s11gestiio do meio, 

achei o livro vulcanico, isto é, impetuoso e cxplosillo: 
interessante, porém, e sugestivo ao c:rtrcmo. Pnrcccu.-mc 
wu1L verdadeira revelação litcraria, a mnis notavel que 
UI L jamnis presenciaria cm minha te.rra. 

Quando clioguei ao Rio, cm 1903 m eu voto estavn 

11,c da do de antcmrio pnra a v fl ga nu Acadcwin ct que 

Ne se propuuli n. 1.'ive com. e feito o errscjo de coucor· 
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rcr para <t sua entrada triunjn11 tc no 11 osso gremio. Dtt• 

tam dai noHtis relações, que foram p ara mim um cn• 

cunto e são hoje umn srwrladc. J'imo-,ws desde logo 
co,n frcqucncia, asS:m que êlc vefo ao Rio aprcscrrtar·sc 
aos con frades e, por intermcdio de José V crissimo, fu i 
ou quem pollco depois o fez por :;cu desejo escolher para 
a coni issão elo Alto Pur1ís. Aliás o sc11 lior Barão do Rio 

Branco ncolhc1L prcss11rosuin e11te o ofcrc:cimcuto, 

Pago 11.-mc Eu clycfos gc1H1 rosamcntc o 71cque11 0 servi• 
ço que o crn. aulc~ ao prIÍs, z,011do-11w em relações com 

esta folha , 011 dc êlc coln11ornua <.> onde tJtiis que cu co· 

ltiborns.~c 1a mbC'111 . En con trei-me 11or i11ici"1iva Jclc no 

C11nru j1i com ]u lio Mesquita e desse encon tro nasceu 

esta parti mim grntissima r1ssocíação com o gra11 dc orgão 

pa11lista, que tão <'IN·ado p<1pel civico e wltural clcscm· 

pc11h1t no jornalismo brasileiro e ao c11wl sou devedor 
ela 1uais francrt ,i ngasnllw dorn hos pitriliiltulc . 

Em sua ida [Xira o Alto Punis, Euclyclcs tlesembar• 

cou cm Pernambuco e juntos visitamo.~ Olind11 que êlc 
tinliu grande cm1nmlio cm conhecer, no seu crescente 

apego à.~ tracl;ç,ics 11 ncionais dcsrle <Juc tiío vivamc11te, 
tão impressi1:rmzc11 tc rctrr1 tn ra 110 jr'{5 1tnço a rwssci mais 
autentica e mnis clcsn111parr1da população 1wcio11al. 

Eu. proprio parti logo depois paríl Vcnc:;uda e eu· 

trc 11ós se es tabeleceu uma corrospondencia regular, es· 

pcllzo de uma crescen te ami=adc a qllc servia como tJltC 

de lrnço pcrmnr1e11te de 11r1itio a liga çtlo ele cada um 

de nós com o "Estado'·. E11clydes 1111nca dci:i:ou de con· 
siderar este como o " seu" j orrurl, su<1 redação como a 

Cal]. a 
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11sua" rnsa iwcfoctual e politica, no semido mais nmplo 

da paluvrn .· isto mesmo dcpoi::; (JlfC passo11 a escrever 
Jrequcnlcm cn rc no "Jomnl do Com ercio", umlc foi tido 
1ta mais alta, estima". 

11 Fo,'. este prccisam e11cc o ns11ecto 11acio1wl por que 

o cuxergou e lo11vou o senso crit ico do serilior J ,mrCs, 
1111trido rln concisiio e do bom gostn que fa; cm « sc!(luçrio 

da literatura Jrnn ccsn . Euclydes dri Cu11ha parcccit no 
an tigo pro/11.<;sor e/(' r(!IÓ(ictt, q11e a politfra rortbo11 eis 

letnr.s SCl1l lhe ,m,dar o iutelectuu/ismo nem lhe mucs11ui
nhnr r, intelectualidad e, o mais bm::; ilciro do.<; nossos C5· 

crirorcs. O ,<;e 11llor }rmri!.s vi1L bem, viu com a clare:a, 

a lucidez mmttal elo seio p(lis arJlrilo qtw Afrrmio Pci· 
xoto apontou na sua frase cxncln, chcawwtlo E,u:lydC'S o 

primet'ro b111tdeirm1te d<'ssn. "cn tt1•<ln" 11ovn pclri 11/uw 
da 11aciomzlidadc brasileiro" . 

.. . . 
A 11mizadc <lc Domicio ·Ja Gnmn teve n mC8111 .1 or j. 

gcm, coufonnc rcla ln u., 11ltim n p,1~i nn que l he sniu de 
sun pcn n. <lcl icn<lu e s unvc tl c nr listn. 

"Segura e dcdicudfl comn foi , minha rrmizaclc com 
Euclycfos da C1rn lw mio rcr(i d urado mais de cinco anos. 

E mio foram ns letras, foi o serviço do Brasil '[IH.! no.~ 
upro:cim ou. José V crissirno pcdirrH,rn qua obtivesse do 
B arrio do R io B ranco para o a11 tor dos uS<1rtiics'' 11m fo. 

ga r de auxi liar numa d(ls comissões d e explornção rlo 
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Punis r. do }11ruá, creadw; por ucordo entre o Brasil e o 

P<'rÚ <'ln l!JO,J nfim cfo <lefi11ir-sc li oucMa e lcnlmc,,tc o 
litigio territorinl c•11trc os dois paíse.,; miqucla região. 

Acom1ia11/,ci E11clytlc>s um11 noite, depois do j"11ta r, à 

cosa do Bnrüo, em l' crropolis. Dcixoi-os c<mucrsrwdo às 
uoue !toras, o Bttriio se11 tndo à uicsn, entre us duas ja11c

fos do q1wrt.i11ho tJ1W U,c scruia de c.~critorio, rlumlo 

sobre a esrr11dn .w.~s<'gada du Wl'stplrnlia e o Piubr111lrn 
rumoroso e111 baixo; E11dytlc•!f po11srulo i11comodnmc11tc 
sobre w1m cud1•ira pequena, rc.(pcitoso, comovido e ti-

111ido, como um <'.~ rmlrmtc cm hora de e.m11_ic. 1\'iío é 
que o Barrio o examillassc>. O Barifo co11u1?rsnvo, cou

tc11tc de• <'nc:.autrur q11t•m o cmtcudcssv e zmrtillrnssc o .,;cm 

inter<'sst· pn/a:. 1r.çs1111tos IJlll' lhe eram c,1ro.~, rle fro11tcirc1$, 
de relru;üe;:; i1ltcr1111cio11ais e ,la hi.Hnrin diplomnt icn do 

Brusil, cm quv aq1tdc c11gc11Jwiro militar purcda bnclia
rrl sC'mÍO doutor. ,,i s rlcz f,oras, voltando co111 um zm

/Jc•l, <.•11co11trci-os ,m mesma posiçfio, Jiscretea11Jo tJUÍCtn

lllc.>llfC!; o Bnriio sempre tlc.~prctcncioso e llirmo, dcsprco, 
cupmlo cl" <'feitos, sem vccw1c11cin llem ges tos, tlpem,s 
uum pcrw tomadn di.'itruiclamcu fc e logo dci:rncln cair 
sobre m,· rumas de 1m11ei::; 1111c lhe nlulf,nvnm n mesa, 

ou o cuidut/oso acc11dcr do cigarro de pa//rn, que se lhe 
apr1gava fn111ucntcmc,ite; Euclytles parecendo cmln uez 

nrni.~ intimiclrido e mal à vo11twlc>, como se o oprimis.,;e 

o respeito que lhe inspira va desde o pr;mciro 111omc1110 
tt<J 11 clc grm11lc homem publico, tiía lmruloso e simples, 
1/Ws tiio porwo f,uuil:nr. As 011::c l1or11s vi111 lembrnr

lhcs que a porta da cr1s1t de scii primo Urbn110 d e Gou-
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vêa, onde devia dormir, Jecliava-se eis d<!z horas, e o/e· 
rcci-lhc um quarto pnrn passar rt no ite ,w 111i1dHL casinha 

uo pé da elo Barão. 

Conversámos at<Í às duas horas, e não fomos alúm 

porque tinhamo!> ele lcvarrtttr-11 0~ eis seis cfo 11ttmhii. Con
ve,,rsúmos de lilernlura, cslá claro. Euclydcs snbia tudo. 

Sabín o t]lle eu sabia em lct rt1 s e nwis tocla CL sociológfo 
e 11 <!Cor1omitt v a puUticn. ele um pe1rn11dor enciclopedico. 

Em a rcnli::ação do verd11cleiro ho111cm de fotrns refor

çado por um sabio, q,w Ficlitc preconi:.ara. Mus sua 

erudição cient ifica m"io pcsmm, 11,i.o era pcdarttcsca: os 

fatos positi11os eram para ele ape11u.,; como o lastro de 

scgurrmça da s1w imoginaçiío wnliiciosa, c.,tua11rc. Foi 

bom que sem. espírito tivesse recebido da cultura matc
mútica a di$ci11li1rn da pro1.m. Orwi,ulo-o ti111w. n gente 

a c011 /iançn ele que ele não arriscnrin nsserções improuá
veis e n conucrs,i goulw ua com II imprcss iio tJIIC daun sua 
perfeita 1,oncsticlarlc mentul. llo11cs1hlculc e respeito são 
traços gcu tis do carnter ele um pensador com c:tprcs.~ão. 

Às suas qualidacle.~ tiio lwmmrns e que 11ullcn serão cu{. 

t!Vnclus demais no trat,o entre os Ttomc11s, Euclydcs juo· 
tnva o poder «lc "dmirnr. Admiruvn co11 cil'n lcmentc, 

criticameritc, iutcligcntcmcntc, e era o sem pruzer ma· 
x imo r,comprmlrnr ,rn a11<ilisc das pti.giuns ,p,c duram a 

cxpcriê11cin, iutcress<1 11tc sobre todas, dessa qnimicu do.~ 
idéias cm presença dos /"tos, que e11trn na criação dns 

obras prinrns. Era então que cn1 sim]J'llico, clcssfl sim· 

putia juveni~ riaturnl e sim plc.'f, que ntruc afccuosrrmeulc 
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e que cm ton s e graus diversos só encontrei em poucos 
amigos brrJsilciros e estrangeiros. 

Algunws serwuws mais tarde foram publicada.s as 
110,ncaçõcs do [}CSsoal dru comissões de cxploraç<Ío e, cm 
vc:: de auxiliar, Euclydes foi. cscolhiilo para clz cfc dn 

c:cplornçiio do Punis . O Barão o apro1.1ám com distiuçiio. 
E' sabido como bem se dcscmpenhon da comis1ão 

nrdua t• penosa, que terminou .. ~cus trabnll,os nntcs da 
do }urwi e que não foi provadrr. pelas febr<!s da região, 
Euclytll!s mC'smo só veio a ndocccr en, Manríos. Possuí, 
d1trnnt e algm1s ano.~ um c.<r:em7ilor elo rulatorio conJidcn· 
cial dos trr,balhos da comissão nprcscnlfJdo por ele ao 
Bariio ,lo Rio Bra,1co e que cstú 110 arquivo tlc limites 
cio ltanwratí. Por i]fo S(' 11ê que o escritor tumultuoso 
e ardente cru também u111 tccnico notrwcl e, o que é mais 
chefe concicncioso e Cílpaz. 

O B(lrão o rctcuc 110 Ministcrio como cartografo e 

a1txiliar tcc,rico elo seu. gabiu clc. Estrwa encaminhada e 

aJJrovciracla da melhor marteirn a actividadc de Euclyclcs 
da Cunha. Duta clcssc tempo o sei; Pcrú versus Boli· 
via, que, escrevia-me êle para Lima, ao mandar-me o li
vro, não sõmcntc se inspirava elo culto dn vcrrlaclc e elo 
direito, mm; era tarnl,cm vagamente a dc/t!Sa dela con

tra êle. Euclytlcs era cavalheiroso. Assc11tava- lhe to

mar parthlo pela cuusa menos bem dcfc/lClida, ainda 
qu e lhe sobrassem direitos. E cm. prcscr1ç11 tlc tanto sa
ber historico ao .~erviço de wua argu ta e rigorosa dialé
tica que o Jmbilitrn:a parn ser um mestre cm trabalhos 
dessa natureza, a gente ar'.11da 11uzi3 lamenta o drama 
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cscu r_o que o dcsirttÍIL em pfouo vigor e ubriu 1l08 servi

ços rwcionais tmL claro que ainda l!fÍU foi prccuc/iiclo. 

A coustcrw,çiin c.i.;pre.ssa no tclc,;rcrnrn para a Lega
ção cm Il11c,ws Aire.,; cm. rp1P. o B"riio me rmunci,wa 
a morte dCJ Euclyclcs ,çig,tificaun tnlve= o pesnr clu pcrcla 
do colaborador precioso, cujo.'> trabullws c•nriqucccm o 
arr111iuo ele limites elo ltamnratí, mas di=ia ccr t11mc1ite. 11 

infinita piedade q1w lhe i11spirnvn u 11~011ia de m11a alm n 
honesta e lim/Jª nfog11da. cm vergoub,i e imlig11icladc. 

Euclydes era um amigo uio seguro e de tr(lto liío .mavc, 
tta sua siugclP::a afctuo.rn! N,io tinha ra11corc.<;, como 
se fos se szipcrior au otliu, e rssa scrcrtidaclc elo .wmtimert• 

to purificado pelo entcmli11umto, que tuio rt:'coulu•cc 
culpas e cm. tudo só enxcrsfl rrluçõcs t:mlrc caus11s (! efci. 
tos, contrusiaua com n vcemcncírt febril e lrepidm,tc ,fos 
suas ndmirctçõcs. E' assim. ti JMi cologitt dos sn utos: nclo
ra11do o bem, ig11orrmdo o mul. 

Firmo Dutrn cncon trnu-o cm l\fomíns, companheiro 
que cm <lc A)hci-to Rnngcl, nn r 11 cn11t:ú.iorn Vila Glicinio, 

on<lc o ocolhcrom com cnrinho e nfcto, co11i:c rv1rndo pcJn 
vi<ln nfo r,1, como con<lccomçiio cstn 11111 izn<lc incsquccivcl. 

"Conheci Euclydcs da Cwil,n cm Mm11íos, cm. cu· 
meço cfo 1905, qru111do ali "port.1ím como chrfc dfl comis
siio de rcconhcci111c11to do al to Pur,ís. 1llormm cu a cssc 
tempo com Albrrto Rm,gd, ,wm chalct rustico e romcm· 
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tico perdido 11a Vifo M1wicip(I/, lá 1mra ns bnndas tio 

rcscrvatorio do Mocá, e nli se fôra lios11cdnr o autor dos 

"Sertões". 

Minha 1w1izodc com Alberto Rangel t1 i11 /i n da Escola 

Militar da Praia V ermelha e loriuirn-sc ntllis intima e 

,:ltcgndn, qunmlo cm j11 11 lio de 190,J 11m gromlc llC(ISO nos 

clc>/ro11lUu 110 Alta ]11rmi, te boca do rio Mô", uma das 
ruais lon~i11qrrns e> d,·sr.onliecidas regiões do Brasil. O 
grm,clc escritor tlcsria o rio, doen te, cm coriscquc11da 
de longa cslrid1,. ,w Jnruií-mirim, 011clc. fôra meclir e tlc
,uarcnr os sc>rin;ni.,; do /am~·o tenente Jos é Lucas Bar

bosa, 1w1 tios /orm idnvPÍs pioneiros que desbravaram,. 
conq11isllirm11 e domirrnrmn os alto.,; rios ar1rn::.onicos que 

fJ llfUi tocn,n o lí'1tclario Uru bnmúa e recebem rajntlns 
/rigidns rios .t111dcs. Eu ali cstnvrt fn-:crido pane da C.\'.• 

[i<>dição militllr enviuila pnra r<>oc11 pnr, mesmo à forçn, 

como se cleu, lll1l setor elo tcrritorio 11llcior1al, n emboca• 

dura do rio Amouca, Ílltifl<lido por forças pcrua11ns. 

O 1ílt.imo Cíl[JÍltdo do "fofemo V crdc", que aliás 

cl<>u o nome no livro tão clücutido, rclntn o encontro do 

c11ge,1heiro Souto e e/o jocem íil/t!rcs·aluno, que outros 

não <:rnrn sc,iiío O 7iroprio Rn.11gcl e o 1111tor dcstns re· 

miuisceudas. 

No 1irimdro periodo tlc .~ua c•stncln ua. cripitn.l dos 

barés, Eucl.ydcs orn rc.ç idin. 110 c..~crítorio dn Comissiio, 

cr1i preparo de marcha para o (lcsconhcciclo, aré cn i ão 

afrontado apcrrns pelo heroico Cfllmclo Manoel Urbano, 
orn JH'rmm1ccia ,ia "V;Ja Cliciu ict", cm lmsca de repouso 

para seu espírito jii trabalhado por visível sofrimento 
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intimo. Os amigos que o acompanharam por esse tem
po puderam avaliar a enorme energia daquele homem 
de ima;; i11açrlo e de sensibilidnde, para recalcar clores 
imensas e organi=nr uma ex pedição rlc caratcr cientifico 
e diplomatíco, que se awmciava preahe de dificuhladcs 
e acidentes. Erri nolcn;cl sua prcncupaçiio pelo resu lta. 
do dei inc11mber1cia que recebera, rrnscida ele conflito 
serio com o Perú , que podia tomar rumo mais ameaça· 
dor, dcrmtc de qualquer descutendimrmto d,zs comi.ssõcs 
mi.t:tas enviadas pelos dois governos para e.tplorar o, 

r ios Pun'is e Juru<Í, p onto$ crucfois cln qucstiio. 
Quando ena. abril Euclydes terminou os trabalhos 

preliminares de troca de podr?rcs, das copias nutcnticas 
das ins truções e da. mobilisaçiio do mnlcrial de toda es· 
pecie pflrn singraclura 1tlo11gaclissinm de mai.~ de 3. 000 
quilometras~ estava cxlirrnsto e pro/1wdamerztc impres
sionado por ter de iniofar r1 marcha para n frent e cm 
estação desaco ,isclhada, com a VC1San lc dos rios qunsi à 
porta. Seu mcmornví!l Relatorio, publicado cm 1906, o 
sua correspondcncia. de cnliio, delatam csllL contingcn• 

eia no homem de Sllber e de obscrvaçiio, fJll e de ludo 
pcrquiria e se informava. 

Os tres meses passados cm Manríos dernrn a Eucly, 
dcs um manmtciul opulento ele conhecimentos dn região 
que ia ilustrar com sun presença. Est11dára os documen• 
tos prcc;·osos que se encontram na biblioteca do Estlldo 
e nos orq,tivos do pnlacio do governo e daletrnára. com 
pacicncia e tcnacidncle de bcncrlitirw, o.~ mapas, desenhos 
e roteiros que prirticularcs estudiosos e a Diretoria ,/e 
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Terras guardavam como [Jroua da intrepidez àos explo
radores nacionais e estrangeiros, que desvendnram esse 
mundo novo, esse qw,si conti11c11tc que é a Anwzonin 
dn margem clirciln do Solimücs 11 tê o sopé dos Andes. 
Data de cnt,ío sun comovida adm iração pela obrn. de 

conqui.,ta de Man oel Urbano, o verclndciro dcsbra11ador 
do Pur,lS, e sua vcncrnçiío por Willfom Cl1amllcss, o 
gcografo iugMs qu e var01t o rio <livng:mte, consoante sçu. 
dizer bizarro. 

Enc(•rrmla essn. fase delic11dn de orgnnisaçtlo, que 11 a

qucln cpocn c.'tigitt cuidrulos e precauções ele todo gcncro, 
rumou o grnndc escritor com sua cxpcdiç,io pura as pn
rngcns quasi ignoffls do nlto P11 rzís, rio extremo li mil e 

dos manatleiro.~ 11uc o formam pelo dcsgalhumcnto me· 
ridional do Urulmmha e do Madre ele Dios. 

Quatro mc=cs de persevcrnnça e de sofrimentos /o· 
ram ncccssnrios para a comisséio lJTasileira atingir seu 
o!Jjetiuo, pisando terras só c,1tfio 1mln1ilhadas por alguns 
cauclreiros cu.jtts procsas ainda. pairam 110 silencio de 
m iscr fo da Ama::011in, como a rememorar o pcr i.oclo Jic. 
roico da rique:::a e das arrnucadas co1ttra o rleserto fas 
cinante. 

Foi 11csJa <;>."cploraçiio lormC'nlosn e cl,e:a de rücos 

que a insidia de uma navegação prccaria oferece ao con
quistrulor dcs tcmcroso, 1111c E11clydcs compreendeu me· 

llior a Ama::oriia agressiva e misteriusa, c11.jos dias se di
latam ao sol c1111stir.a11tc e cttjns noites ntroadns pelo tlf· 

m11 ltuur ela v idn multiforme, despertam ansia e pavor, 
V cncendo o srancle rio e dando ao Brasil s,w. posse de/i· 
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nitivu, mmmtada peln sun. capacidrubcidaúc de no trff<'l pro/is· 

sioual, o rm!or elos "SertÕ('s" cscr cv<sí'rCL'e.u o tl'rceiro c mais 

cmpolgawc crt]>it11lo de s11a slorios(IOriosa t'icln ele ci('111istn e 
71atriota. A camprmlw do Purús 11a g; ,w ![rn,ulc tm.::etlfr, silen

ciosa de cada ilia, niarcmla pelo dc,.:o clecfowr dns ngwu, tJ JtC 

dcixmmm à mostra, as cacl1oeiras erins <>riçadns ,Te roc/lC'das e 

tóco.!i· traiçoC'iros, auC'mcllrn-.'iC muil muito ao cerco de Cn
nudo.~, qmmdo fnlt rwa olimr11uu;iío raçtio r a tropa se sru tin 

comlmlfrla pela fonte <' pelo arrcmc:rl'mrsso i11úom ito d os jn
f{tHlços. N,ío recuou, porém, não nf15o :1from;:ou o g.nrr:ío, no 
grito brrwio cio che/r. mil-itr1r. 

]ri na últinw ifl'C(IS /ida , qunml11wrrdo drP/W t·n ao ,:ara· 
,louro, que dc/in!' a 11wis m<'rirliowiáional dns 11ast·l!ntes do 
Pur1ís, fni a C.T.pcdiçiio j,i esgotocfo 1ta1Ta em suns ultimas TC· 

S(H'Vns de energia, ns.rnltrula pela /11Ha /nlla ab.mluca ,!e t:it:c· 
r<'s; o 'JllC obrig11ria a rleixnr ;,,,.xpfncxplorntlo o último rin
cão ,:sconditlo ,i curiosirlr,dc P"triotrit riotica elo J.!rn,ulc brasi
leiro . Era uma. silrlaçiio clrar,wtir.a 1ntir:a (' aug,tstiosa, dest'tz · 

rolando-se no seio <la mnis rem ota e .ata (' nssris tmlom floresta, 
'JII<!. cerca ele sagrntln rf'c1ao o berç, bC'rço tlc>ssns cm,dnis fa

lt lOSflS qrw crtcltem ns 1,úginas d <'- no.~1!' nossn J,;storin nas que~
t!fo.o; ,le lim ites cortt nlgmts vi::i,dio:, inlios: Punis, Jurwi, Jn
t:ari. T al como m;sislirn. e depois ,pois 11arrára, a.prcsen tarn· 
se a Euclytlcs o momento <focisivo: :.Si1.:a: m·a11c-ar e tafrc= sa

crificar-se, nrns vem:cr e sus teut11r bttnr l>C'm. alto o nome brn
sildro; ort rccurzr, t·erto de salvttr· .~cú:ar-!i e r os compnnltriros, 

tlt(JS dc:i.rnr sem o último c gloriosc'.orioso nrrcmotc u missão 

lwurosa LJ dificil f]_ lll.l o Brasil l/w 'l lhC' ro11wtrrn. '!\'ão hc-

sitou o I,om em, qtw com uos Scrtú S(·rlÜ<·s" t1/ro11tcíra o se1t· 
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timcrit"li.smo nncionnl; marcllo1t para a frente e lii dei
xou o t ·umclo11ro Jo Coriuj:í, só anles pnlmillwdo pelos 
i11dios ele rwr tr1tcule11to cnucliero assipmlndo, 1mra sem

pre, a pnssng1•111 tlo pec111ei10 pugilo de hom ens guiados 
1,Plo csloiciswo, pcln constancfo e pefo fé inamolgai:cl, 
Gnnluírn n <!Xpediç,in brasi foim ti longa e difícil bnlallrn; 
<lomimírrt o p.rnmle rio; corrlicc('Ja seus mcrwdros e cs

tirÕ<'s, s<•11.o. j1C.o ~ e• parnncís ,, fr.drnt·n com o 1íltimu cpi

sodio o ciclo l,•uclnrio dC' sua historia. 

Dm·,z no Rrw,il, naqnclc setor limites certos, posse 
tlcfiiiirln e cl<'fi11itit-n ti(> seu lC'rritoria, concorrendo assim. 
para uma 1101·« ,:ru dn ami::adC' e ronfiança, de pn::. e Jc 
trruuJ11ilitlnd~ 1w co1ai11c11t,•. IJ'ff' acabm:a Jc ser surprc
mdido com o 11osso clupln dissidio 11a bacia Amnzonica; 

rio Acr<', com a Bolii.:ia; 110s t,rcrn.ll'.~ rios r111c descem. 

das liulins elo Ucuialc, cont o Per1í. 

E' este talt•e:; o mais nol,r(' lance ela graiulc vidC1 

lreroica <leste homem sint11lor, qlle sobranceia o patwrcr

ma brasilt•irn, cama aquelas figuras m1rcola,Tus de que 

frrla Pnul S,zint Victor nas "Duas Ma.~caras". EnfileirorNc 

Euclydes e11lrc os nossos mniores exploradores e ret:it:cu, 

lá no$ ultimas recantos onde "iuda sõn o i:erbo Ja na

oionali<lnd(>~ o J1er/il lc11clnrio do bande frantc . Nas lw
ras lerrfreis, l'm fa ce dos 11erm111os bem proL'idos e z,rcs

tcs pnra o nt:m1ço final, E11clyclcs p!asmrm-sc na alma 
clnqudc Rnposo Tnrnrcs, conquistaclor, tlcscobridor e 

t:anguardciro do Brasil no oriC'nlc ,1mu::ouit:o. 

Rcalí::::.aclo o objf'tii·o que l'rn SL';!lmclo !IS i11st1uçõcs, 

/a:er o rcconlwciwerilo cio Ponís até o Catai e Jaí para 
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cima let•antameuto expedito e determinação das coordc· 
nadas de .seu.,: afluentes incluindo os 1:aradouros do Uca
iale, nada mais res1<n:a à comissiio brasileira .,:cnii.o re
gressar a Manáos, onde decia. completar os trabalhos de 
gabinete. A dura tenacidade elo chefe brasileiro, 5Ua 

itidomm.:cl coragem parra. arrostar com os azarc.s do 

desconhecido, não agradC1ran1 110 chefe peruano, que 1.: ia 
esse t:asto trato da terra. cisandina, até entiio misterioso 

e cstrun lio, batido sõmenle pelos escrai·i=aclorcs de in• 

dias p iras e d<? d cL·usradores da castiJJoa clnEtica, desi:cn • 

dado à civilização e conhecido pelas nutoridac1cs elo pt1ís 
t:i::foho rfral na posse ela aTCn explorada. As cartas de 
Euclydc.s ao amigo que /icrira cm. :Uanáos e srrns confidcn· 
cios pessoais avivam os iuridcntcs, graccs al.;zms, que mar
cara111 o desgosto e a. irriração de seu colega, qu e jamais 
acrcditára 1111 c aquele homem leão f iUro elo .ml, inn.11to 
para suportar o clima c1cprimeule do Ama:onas e cele

bre apenas como grande escritor, fosse n um tempo, lu
tador tcmivcl, astronomo, gcografo e explorador porfia
do e cauteloso. 

Regressando a Manáos, foi Euclyclcs residir cm no5sa 
casa e durante mais de dois m e.:cs com:ii:emos com o 

homem j á celebre, que ~e mostrara em todn a plenitude 
de sua natureza tímida, contcmp foti t:n e às t:c.:c.! 5ac1ulida 

por bruscas rajadas de imopitai.:cl sofrimento. Nc$Se 
fim de 1905, Rangel aclrui.:a-sc na Europa cm delicada 
mWiio do goL·crno amazortcnsc e n º Vilr, Glícinia" não 

mais abrigou. dois dos maiores e mais estranlio, escritores 

da rara. 
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Nesses meses de rclatfra trnnquilidade, preparou 
Euclycles a eslruwra de seu lfrro solJrc o Ama=onas, 
,1ue se dcnomimíra ;nicialmentc "Um. Prmriso Perdido", 
titulo mzulado mais tarde para ''A' margem ,la Historia". 
Foi no amplo carama11cl1iio do jardim emoldurado ele gli

cinias e ipoméias rubras, que foram traçadas os primeira! 
páginas desse lit'ro ainda sob a cmoçiio do rupetaculo 
csmagaclor e 111artiri:::m1tc dessa ualurc=a única e monoto
namente formidm:cl qlle é a ama=onica. A morte tra · 

gica ncío lhe permitir, rei·c>r sua última obra, resulrado 

da obscrrnção prof,m,la e ,fo. atlm,Eração qu(J!ji cxplosica., 

réio ele SClL temperamento, pela Ilyfoc prodigiosa. Dai, 
ao certo, a rn=éio de não se cncorllrnr no lit:ro um. capí

tulo que foi. esboçado, qlle se inrirulaL'u - "Bmtaliclade 
auliga" - e era n pintura com as for tru tiritas de que 

sabia mar E11rlydC's, do cllfrmla elos po,;ondores pam os 

altos rias, deixando atra= de sí a der:(J!jtação dos cau• 

cluiais e su lco sangrento das caçadas aos indios. 

A.s cartas que se seguem, tão intimnmcnre ligadns a 

este pe6.odo daquela t:lda augusta, cnrtas õrtardadas du
rante vinte e oito anos como documcritos preciosos, que 

pertencem. menos ao d1:sti11n1nrio do que ,L historia. ,lo 
!I.Crt:idor maximo de no.ssas letras, mo.strnm umn das /a· 

ccs menos conhecidas da personnlidacle de E11clyde.s da 
Cunlin. Publican,lo-as, <Jtlcro prestar comot:ida home
nagem de saudade no arnigo bo11issimo, à alma /cita ele 

lu::, afogada na dor e desaparecida na ma:.S injusra das 
tragcdias". 
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Com L11cio de :\lcuclonça ::ts su::ts relações vicrnm ào. 
puhlicação d' Os Scrlãrs. De S. Paulo cliri~iu-sc ao Rio 

com carta Jc G:ircin Rcdo n'do :,o funcfa tlo r da Aca clcm i;-i , 

que o Jc\·ou ao \·rlho :\Jas,;;ow d" cac;a Lncnuncrl. Deu-lhe 

o •;o lo it clciç1io acadcmica e lembranças e notas intimas, 

já nos seus tlios ,íltimo~. injU5los e c1olorosos, <lão a im• 

pressão que l lic fi cou Jc Enclytlcs. 

Da critic.'l que sur~riu com "Os Scr lfü~s" são as suas 
rcln ,;õcs com Ar:,ripe Junior e Jo~,5 V<' ris.simo. Com o 
pri rnciro foram dn orní s cnca11t.11lora in ti111 ida1lc confor. 

me a rcfcrc nci:1: po r ocnsi iio do dcsap11rcci111C'ulo 110 gtnn

dc escri tor, 110 n.rligo " Dois vu lcões c,ctintosn. 

41Qumulo comparo Euclytl"s ,Ta C11 11 lrn no autor cio 

Ateneu capnciro-me ,/e que 111mr.1t a nutu r C'=a caldeou, 

dous tcmJJCrfrnw.utos tão semclhont('s, aincla m<·smo nas 

swts cntrcli11 lias. 

Obcdecc11do aos 11wsmos id<'«i!>, ape.snr da difercm;a 
de culwru, pou111c u m cinlm do dir<•ito e <lo romance 

e outro dn matemii ticn e ela cngcnh(tria gcogrtijicn, dOla· 

dns dns mc.~urns irrclif!tlllÇÕc~· mafrns, tin ham ambos n 
imaginaçáo por t11l motlo pnrC'ciclas e ns procrssos de 

coulcmplrtçiio t iío uproximados, que a originnliclmlc do 

primeiro cm nnda se dijerença L·1i da do 111li111 0. 

Não ciam como ,:ê a J;Pneralidadc tios 1uzci01rnis. Os 

asp'!ctos brasileiros se lhes apresC'nlm:an1 sempre receia· 

dores de umu série de conc('i tos q ue •. ~cm. perderem o 
nm/co profundamcnre rwtit:istn, nbrangfa111 o surlo do 
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rir:ili:açiío curopt;itt, iutegramlo o /utu,:o dos JJOL'OS sul
amcrica11os. 

R uu l PomJJN n crfL um 11neta rui C.l:lcnsrio da pnlrn•ra 

bcletristica . Eudydc.s ria Cunha se niio se aprcsentat:a 

c-om a fe ição c.ulusit:a do homem cfo letras, to,lncia des
cobrira o fator preciso pura us coustrnçõcs d e umn 11o t·a 

N1ern1ura uacio11al. 

Os seus rsturlos de historiri e gcogrnfin do Brasil ; 
o C.Ta 11w dn.t <Jll('5.fÓ('.<Ç que se fitam i,.<Ç 1•stratlas parn. o 

:ccrtão; n rmMi.~ (' tloii 1•ll'11w.nto.,ç socinis e (>COnomicos que 
dcJ,C'ndern ela <>x11lorm;1io dos acidcutcs oro.;raficos e dn 
fi losofia elo~· 1:ilwr l'.!~ dus grandes bncins Jlm;inis ; n potu
mogrnfia t:ombit1ada rom a im.:estigaçlio indu.strinl das 
j,z.=!clas ti<> f('rro, da. /111/h a branca e ,/e ,w tras riqu c=ns 
ainda mfo cum ·C'rtida.~ C'm (>n <>r[!ins: o.<Ç problemas de rir· 
,:ulnçiio; enfim, tudo quaulo ,,od,• e• det·e constituir o 
preparo ele, .síntese ele que /ui de sn ír u m ais bela das 

rrnçÕP.s da terra, turlo isso cr<'sceu espnt•t:mtosn111c11tc no 

espírito de Euclyd<•s ,ln Cimlm. Esse Jon11idai·el pocnw 

social, qtie se pn•pnrarn num dos crrebros mais jccuudos 
da nossa rnçu, jií apardlu,do de um estilo sem rfrnl pelo 
t·il,rnntc nrrojo, Jtf'lo lllmllll,o dns i<léius, pela iri co11c:11ssn 
1,cnetruçiio, pt'lo tom cxp rcssfro e um fascinante np :ira

lua, foi, en tretanto, int<'rrompido, sopraclo por uma brutn 

rnjatfo, que nos trn:; airufo em c.,;tupor. Do lwmc1n res

tam apenas os lit:T()$ escritos num periodo febril, pro

jetor insniisfl>ito, e a rccordnçiio ,los am .. !gos que o prc:..r1-

L·am l au to qr,nnlo o aclmirnt·am. 

Um 1:ulc,io c.rlin to. 
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Que a sua 'tlida foi uma combU$tão continua, provam 
todos os gestos <1uc produ::.i!l. 

Recordo-me ,!e tii-lo om:iJo mna. 1:c: referir-se ao 
Marechal Floriano Peixoto cm pnfovras lnmcutosas, que 

velavam um pensamento acerbo. Tin l, a · sido cdi1a<lo 
o seu livro Contrnetcs e Co11froulos, onde se cncolllrn 
uma das páginas mtt:s tenebrosas - que tem por títu lo 
Esfinge. Depois de lida esta página misteriosa, contei
lhe algtmms proposições, que cstat:am cm dc,<acortlo com 

o Floriano que cu fornginnt·a . 

- E, todaz:i~ disse êl~ esse homem que me fez 
tremer de assombro num momento, com um gesto e unia 
fr ase incisiva de generosidade, repcl:u-mc de sua pre
sença com unw tra nq11iliclmlc de <JIIC sõmcnte os i•crda

dciros forres possuem o segredo. 

Trntar:a ·se do !:cguintc. O .1Inrechnl oulcnárn n pri· 
são do General Solon e man</am rccolhc· lo à Conccicão. 

Pela cidade, ou a11tcs, pelos quarteis, propn;;ou.sc 
o boato de 'JICC aquele milit nr seria frr::ifodo. Pode-se 
imaginar, <Indo o lcmpcrtuneoto de Euclydes da Cnnlia, 

qunl não foi. n sua tortura no cnlrar rio couf,ccimcnto 
tlessa balela. Perdeu n calma dí! todo. .As pcrnns o 
lct•nt:am para onde 11ão queria; a polavra c,.:adia-sc, do 

continuo, para não di:cr cousas crradus; o pcnsnnictito, 
extrcmunliado, percutia-lhe o cérebro jrmto oo alarido dn 
conciência e ao perigo r1uc corrfo a cidn do seu sagra: 

Era dignn tlc out·ir·sc n narrncão q1w f:uclydes da 
Cunha produ:ia das ansicrla<lcs que o assaltnL'am e o 

manriccram. teuso por longos dias. 
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O sano ,lcscrtou-lltc. VagnL'a entre amigas e inimi

gos com o coração carregado ,lc .mspcitas e pnt:orcs. De 
tudo dcsconfinrn; os iutimos jrí mio lhe inspirm:am in
teira segurnnça; e acnbou por julgar-se 1.:i;;iado. Era 
o supremo espasmo que atacaL'ri a scnsibilidndc do seu 
carater. 

O Marcclu:l - e élc bem o sabiu - era muito con
creto nn lógica de que usm:n. Co11liccia as pni:cõcs hu
manas e, de prejercncln, tomm:a medidas corara os sen
timentos pnrali=1mdo·os untes de ngrcdir os indir.:iduos 
intoxicados p ela rrnç.iio. Caso lwm:c cm que élc demi• 

l i1L 1tm pni simplc>smpnte porque n a Armada rc1:oltada 
tinhn. um filh o c•:ccrccuda posto como caniandantP., Era 
o meio /oéco de safrnr o pai das l1ld!scriçóc5 do amar 
paremo. 

Certo desta {<>içiio do Jlarccl,nl, Euclyrles ,fo Cunha 
dirigi,:-se ao ltrwwu:tí. Agitndi.ui1110 npraximou-sc de 
Floriano <.' p<.•diu-l!tc pc>rmissrio para i11tcrpclú-lo. 

- O .llnrcchal - é o proprio Euclydcs q1tem fala 
- olhou-me sem proferir pulm:ra, com aquele olluir frio 
e descamado, que todos sab:um de cór. Por baixo das 
pupilas, porém, /obriguei 1tma IIU.L'Cnt siu istrn. Julguei• 
rne perdido. Toduvin, dando rmt cmp11xão ao ultimo 
fragmcuto de energia que me rcsl nL'a, prommciei-mc. 

Dissc-lltc o que corria peln ciclmlc, e então ncrcsccntei 
que rcputan, impassfrel vfoer mais uma hora sob a prCS· 
são daquele horror e dc tão cscnmlta.s suspeitas. Não 
pense, :llarcclinl, tornei c1L com intimatfra, qr:e me aprc-
5enlo aqui como um t,•il postulnutc dn L'lrla de um sogro. 

e~ . .f. 
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Dt?i:o ser franc-0. Pam 'Jll<! uiio se iluda a num respei
to, declaro ,fosassombraclanlcnrc que niio o r,comprmlw 

como h omem, nüo sou seu. partidario. mas o sigo, ]Wr• 

que defende ('Sta Rl·publicc,, q,w <'lt tc1111bem defendo. 
Por li onra s11a, 11ão quero acrcdit(lr, uiio det•o <1 crcditar 

- no que se a11da propalrmclo; com prccmle, porém, 

que momc11to /ui em que de tudo posso dm.:idar; e dcs• 
1:,1iro. A fadiga já me invade; preciso restaurar n mi
nlia trrznquilidadc, Floriano cPrrorL o sembln11t<', cOn· 

trainrlo o s,inlio, com insolittt e.t:prf'ssiio. Supu::: que 
tiTlfin errado, procurautlo-o. A minlta ansiedade era 
tnm rmlia que se C'rtcontrn.ssc um ret·olrC"r (l mão cit se• 
riri um eliminado. De suMto, o olhar cio .llareclurl 
dcsnnut·inu-sc. Até aquele segundo êlc nllo 7,roferira 

SC fJlWr llm mo110S$Í/ubn. Esperei a rcsposlrt r.nnr rrfoti
t.'a impat.·idcz. As suas pnlavrns seriam puTU outro cnfg· 
m aricas; pnrn mim /orflnt clnrissimns. "Qua11clo seu pai 
aiudti núo cogitnL'a em prnc11rn·lo (a fras e que enipre.

J;O " tinira forma menos nust<>ra), cu jri era nmi;;o de 
Solou. Pode retira r-se',. Respirei; e ui tem como esse 
homCm7 algido na expressão fisiouomica, .se mostroit rrcs· 

se momc11to, aos meus olhos, acocorado 111111i recanto ilc 

sua sc11sib;licladc ela es/i11ge. 

Esta pequena narração bnstn pu rri. prol'<U cJtianto 
Euclydcs da Cuu1w. se empenlwL"tl ern 1:it:cr uma t:icla 
p1traclo.1:a l. Nw1cr1 rnstrjmi pelas phwicirs, se bem que 
a .ma Jígura física o tom,1ssc parecido com. um selt:t1· 
gem cm tr,wcsti ou mt tcs llia desse o i:iso do IÍJJO ,te 
algum gouru clesciclo elo 'J'ibet . Almn olcrmtilatla. prc-
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.:aL'n, as r.scnrpas dijicilimas. A imagimu;ão desse ar

tista pairr,m sobre as i;<!rlcntes elas gramlc.s mou

lanlu,s cri.sombradns das Jlorestns. São llic apra::ia o 

uso do m ic:roscopio. Era~lli e mt1is corom;cl c:rominar 
11m mosquito, um. i·crmc do alio de uma pc11edia pelo 

alentice do telcscopio do que cun•nr-sc sobre o telonio 
parn conlor os modmC'rltos de um infuro clmintoide. 
A obsen:açcio s11bia e n foccn sat·a como 1im perfume. 

Os fatos cnchinm-Ilw a rcli11a dos olhos. sem que o q11i

scssc; rmr,p,r. o st"u. e.~J1írito pcr1c11cia mais à rara dos 

Carlylc. tios Lanclor, dos Goethe, do:, Ruskin, dos Jf[. 

chrlct, " dos Sd1opc11haucr, a dos Rc,,an do que a dos 
Aiwtole Frmicc. 

l!aria algo ,/e mcclict:nl no e~pirito de Euclydes. 
A Rcnascc,iça ;,aliam,, os M ediei, :lfocliiaL·cl, uão o c11-
cantat·nt1t. Sut1 alma era pura demais, seu coração mui
lo recatado para que adn,ilisse o surro orgiatico, as pa i
xõrs carnais, e u ,·frtii elo.~ Borgias. 

Se Er,clydcs fosse japonês, a al111 ci se l li e cnchC'ria 
da iujle:c ibilidadc elo hu!hlllo. Como -.:crclmlciro En
murai o auror elos Scr tócs rrn:: in sobre o peito a espada 
lo11ga e a espada curtn; e com esta cariaria o fio ela 
cxisrcncia, desde que se llic tomcusc a vida im110ssi1:el, 
sem dcshonra. 

Um dia tun111ltna•ll1c o injemo 11a cabeça, e das rc· 
giõcs inferiorc.ç do insiinto parliram brados sobrcua
lurais. Era u caverna ,las ausicdadcs, cantada pelo poe

tn persa, que se nbria. Erndiram·sc então os legiona• 
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r ios auto-dcmoniacos. .As peri:ersicladc.5 lmmnnns rcs
caldaram-llae a couci<!ncia elo h omem. disno. 

Começai•a a tragcdia, tJUC terminou pelo desfecho 
lamentoso que melhor fôra. ficasse ii;noratlo. 

Do mesmo m odo que SJtcedcra a Uaul Pompeia, des

conhecia como ausanrc as determinantes imediatas da 

catástrofe. 

Por que, tão subitnm cnrc, Euclydcs da Cunha mar• 
choz,, ao encontro da,1ucla morte? Não imaginai:a tal 
liipoJcsc senão como o cad nt·cr aziodrccitlo tp tc o poata 

dcscrcue pestcnndo a tripu.lm;ão do uavio, CJ uc ignora a 
sua existeucfo no poréi.o pouco Jrcque11tmlo. 

Seja como /ôr, o tufão da pcrfidiu -r:arrcu ma.Ü esrci 
vitima do temperam ento arlistico. 

A ullimn i:c::: tJltc uos Jaln1nos /oi na mru1 l1 ã de 1 
de asosto. Erz trou.-mc cm. rnsc1 muito aflito por cansa 

ele um com:ilc qtte por dist ração deixam de mnudnr a 
um parente melf. Notci-llie apenas iriipncicuc:a nos 
scstos e nas prilat:ras. Co1a·ersamos sobre muita cousa, 
principalmente sobre seus t rnballios gcogrnjicos e a edi
ção de um lir:ro que dt:!Via sair brei·cm cmc dos prelos 
portugueses. 

Não se queria seu1ar, e para rctc-lo foi preciso, mais 

de uma 1:e:;, obrign- lo n sentar-se. Gracejou, difundiit
sc cm paradoxos, e prcte:ctrmdo rrnb11llw, {e:: diversas 

saídas falsas, porque hm:ia sempre no momerito uma 
resposta a rlar•mc a troco ele objeção. 

Referia-se no seu coucurso de fógica; n direção que 
prctmulia dt1r rio e11si110 d.essa disciplina; por fim saiu. 
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,Mal sabia CIL que aqueles oll1arru agudos e ncesosJ 
c1ue Euclydcs da C11nhn lrinçai:a sobre todos os objetos 
dii;nos de sua visada, esctl lcos e conclutores· do pensa
mento arlistico que lhe c-0 ,1..Sumia a alma, me aparece

riam, poucos dias depois, tto nccrolerio, apagados, com
pletamc11te extinto.~, nas crateras das palpebras arro

xeadas, - sepulcros de uum inceligcn cia prematuramen
te clisciplinada, autcs d e l1at·er terminado a obra q11c 
cru. a sua fw1çli.o cssc>11cial". 

Com :'1-fochndo de ~is, a \fespcito da «livcrsi dn dc 
de tcmpC'ramcnto, ccrtn semelhança intima na notureza 
morn l de ambo!e, ap roximou-os e nos ul tiwos auoe, a fre
qucncia ;i Acadcmfa. 

O voto, que rcccl,cu do romnncist.1, ele o jantou, 
como condccoraç5o, ao de Rio Branco. Meis o l1avfo 
de comover n proYn de olt o apreço com que :i\fochndo, 
cm 1908, n :1 clciç:lo pau J)tcsidcntc, ao em ..,.cz àc ir 
buscar algnem provecto n as lctr.ae, alourn dos funda• 
<1orcs da " iiu~tre Comp.inhfo", ·J cu o !!CO ,·oto1 no meio 

da u nanimitladc ào.3 demais, a Euclydcs. 

Outrns nm izndc.:, a que cpi!!!o cl ios acidc111 ai!{ dnvam 
oportun icbdc, mais rcmot.is um:1s como a rle Henrique 
Coelho, scn antigo colega de colcgio, e a de Alberto 
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SnnncnlO: tivcroo~ cm niomen los ·cTh·creos. sua a~ão de 
presença na vitla ele Euclydce, 

Outrns tnntns vlcrnm-lhe nos nltirnos tco1pos da 
consagração Htcr:a.rin. 

i\1.igucl Co.Jmon, C:ulos Peixoto, J nmc9 Durcr, 
Afrnnio Pci.'\'.oto ccrcn ram-lhe 06 uhimos d ias ele e n
ternecida n<lmirnçiio. 

Este, por mais tl c umn , •cz, o atendeu n n sua an
guetin e no 6"0a f!cnsihiliclailc. 

A 20 de Janeiro 1lc 1909 ,·a i E tielyc]c9 c m ~isi ta a 
Ca1111 011, com 'ln cm 111 orav.z Afrnnio. Viu no cscritorio 

<les te o h ronzc conhecido, c:uicntura Üc Dnnvin! nm 
macaco a cx:nnin::u um cranco httwano. Euclydc~ cn
cnnla-!e pelo. escultura e c:.::aminu-a, :1ilmir:i-a, clogiu-a. 
Aírnnio pcmm cu1 ofcrcccr-)h'.1, mas yacíla e espera que 
e:lc ec retire pnrn con6Ulta r ~!igucl Calmon. Este apro
va-lhe a i <léia , com a circunstancia feliz de éCr aquele 
<l ia nnivcr.sario ele Euclplcs e Afranio Pei-..:oto envia. 
lhe o· bronze <l 0::ej aclo, rcccbcntlo ;t l~rclc, e nt re grato 
e comovülo, a visi ta ,lo amigo, ywra tlizer-Utc 'luc !! C o 
lÍ\'C!:!:éC. feito no primeiro instante ele 1,ão o po1lcrin re· 
ccb cr. De outro feit a, nos ul llmos ·1fo3 embates <l n sua 
,-ia-cn1cie, é o proprio sucCEsor dele m1 Ac:111cmfa quem 
no3 coutn, cnconta<lornmcntc : 

11Um diu, nri 111inT1a cnsa de rapa::, nas Laranjeiras, 
onde mornt·a com n111igo.~, c/iamou-m c um. tlelcs, Cnrlos 
Pci.,:010 Fillto, cuja m emorin. é tão cnrn ao m eu. com· 

,;ão, como o dei:êrn ser à condência dos brCJ.~ilcíros. 
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e disse-me que ai estam Euclydcs da Cunlzn, então cm 

trnbnl110 de coucur.so no Coll'gio Peclro 11, amençatlo 
pcln im:eja. e pela iucompetl'ncia, aré ele ser rcprovaclo. 
T,ío n;irado se mostrnL·a. altulindo a q11r 11 ão resistiria " 

tammilw gol pl', t']II<' a idéia sini.srra pnssnrn /icla cabeça 

de Pei."Colo <' o a1urmara ,ia contratlitn iudircta, re~pon

clidn por Euclydes corn aquela firme::a que denunciam 
pmposito runuulo. Sab<!ndo ele miri.ha enternccicla nd
mirnçt"io por Me, cluw,nt,·u.-me para o descont:enccr. com 

o mcn e.oração, pois que 11ão conseguiria sua rn:ão J1H'S· 

ma. C"1ilrC'tanto n rrmis pcrsmisfrn que a vida jií me tlcu 
a conhecer. 

fo .,;pirou· mc o .q•11tir11 enro o caminlio curto e direto 

pn.ra tornr o outra. Comrcri cfinmamfo-l/1e n. cH<'nção 

pnra essr, ccmfusri.o abmrr fo ,lp seu. espirita. Quem /a· 
:.ia naq1u•lc mumL•nto 11111 coocurso de Lógica, era um. 

pobre pni de> familin, 11cccssitncla de cstipê1ulio pnrn a 

aba.stanç.n elo sc11 lar, e não o aruor r!"Os ScrtÕC.'s" e de 

outras e futuras abras primas: êsre em inaccssii·cl a ta· 

das as rC[Jrai:açõc.s das gintisias,. Jac11ltladcs e ricatlcmiru 

rc111ridns do Brnsil. Caso a conjura cfo despeito e do 

adio lograsse o sc1t in fernal dcsignia, tinha E11clydcs 

direito e rnz.ão em colnbornr coni éles, porque ofendiam 
a um, tirando-ll1 c a premio às stcas prot,·ns de capaci

dodr, matando o outro, que só teria por jui;; a posteri
dade, e su bsistiria i 11wrc f!ssive l, na (1(/mirnção dos t•in

douros, qunnclo todos pnssá.5scmos, nrnu.s que se cinga

i:am na im:ejn, bo11s que l11t: imploravnm 11ão njudassc 
a maldntlc com um rr to irrcparm;cl .• , 
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As palavras não seriam estas; mnis longas, mnis 

dcsataviadns, certamente, m ais comoddas, e por isso 
alcançaram. Vimo.lo que se lcL·aurm:a, irnnsfigurn,Jo, 

abraçaudo-nos muna exaltação alivinda Jc quem se Ji. 

bcr1a de um pcsadclq. Não, não cm a Euclydcs dn 
Cunha qtcc êlcs atingiriam; este, ainda não estaca c1n 
julgamcuto, uo "Paraisa dos 1'1cJiocres" que unt dia cs· 
tigmnti=cim ... 

Scmcmas dcpo3s. ,uio ew,, fJllC Jcli::mcnte se dissi
porty mais outra JnnaJn conjurnr;ão, clcs,a ,;e:; dt! in
gratidão e do oprobio, matava-o fi,rnlmcnt c . . .'' 

Faltam n estas cartas a reciproca e, por isso, este 
l ivro não é, rigorosamente, uma corrcepon·dcncia. 

F nh nm ainda :1 esta coleção m u itas 111ais que de
vem c..."t..istir por certo nos nrqu ivo5 11c Rio Br:mco, Gas
tão d'a Cunha, Afonso Arino31 \V 3lclouiiro Si1vcir3 e 
outro!! n:rni s. É de cspcrnr que aqui possnm 3inda fi. 
gu.rar um db. 

As que lhe csc revcr::un o.; 5cus ami:;os de33parccc

ram nn d.i sper.5:io inevit:rrcl 1le sua ·\'ida e n a perda irrc
mcdfovcl de seu nrqui\'o. 

i'tfM s5o as cartas de Eucly,lcs~ por certo, as mriis 
intcrcss ::i.n tcs, nco1np::i.nhn'<l'.is d :ls anot ::i. çõcs cscforccedo

r.1!1 nmüa., <lc autoria de Fcrrwmfo Ncry. 
Delas disse All,crto R.1n~('l: "São paginas ;, voo· 

1ntlc, das inais brilhantes e sinceras. N5o dizem t udo, 
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porém. Ha dôrcs e 11amc.1s que clc gunrdará consigo 
pnrn semp re. Ncbs imprimcm-.se rastejas no deEcon
forto da inciifcrcnça, dck1te3 cm situ.,ção subalterna e 
ndlcriplicin: a nccios ll:l.'i amargu ras da lu ln, desaleutos 

repentinos, ;i r rclrntamcntos de5concxos e confl:an;imcu
tos no. aparcncia pueris . • . 11 

A le i turn como\·ida dc,itas paginas rc\·chndo n nmi
to;. um Euc]y"tlcs incdilo e J.,s m c,;;mas Jimcnsõcs do 
outro, lia de pc~wi tj r na c."l:prcs.:;ão de Alberto Rangel 
a imprcssão do r mrcahrir d~5 ílôrcs <le um j.,rdim de 
emoções, a~1,irnndo e comprc c[l(_lcndo-lhcs a forma, o 

p erfume, a côr ... 

Rio, 30,Vl-1938. 
F. V. F. 





Antes d'·'OS SERTÕES" niio só niío 
scd abuml:mlc a corrcspon<leucia <le 

EUCLYDES DA CUNHA, como pou
cas foram as carta3 que se puderau1 

recolher. 





(s/cl.) 
(l} Ace itando o seu convilc, cspon tancaw cote fci• 

to , para ocupar um lugar uo proximo Coug~o Consti· 
tu.lute tio E st,ulo, faço-o principalmc:ntc porque ele par

tiu de um velho com panheiro de lutns que. conhccen· 
do-ruc des'<fc menino, 5:ihc perfeitamente que cu seria 
incapaz (l c acciJa r si: me reconh ecesse sem atitude pnrn 
o cargo. E faço cst~ J cclaraçiio agora, rompendo o si
Jcncio que tcnlio mantido sobre o assunto, porque, cs· 
tando n 1lp:ari~a da a minh:i can ,Jidntura, scru que, para: 

tn1, eu con trihui.&sc com n rc,·cb çiio mais Lrc•c, p reciso 
prc,·cni-lo parn que me não veja nw anhã na posição 

dcplor:n-cl de pretendente inlc}iz mantendo a linha ee
gura que sempre maoti \·c até hoje. Seria dolorosa in

jnstiça. - Não rcpnrc cw tão C."!;ajcra:do C:3crupulo. A pe· 
zar ·t.Jc uma mocidndc re\·oJac ionnri:t, sou um t ímido . 
. Assusla-mc qualqu er couccito duhio ou vacilante. E 
está nisto c."<plic.i da mesmo a nnowalia Je ter perrua· 

U) Est;i c:ir tn, que ~e cnconlrn. num c:idcmo de noto!! de 
BueJydC'&.,. sem 1bt; e sem dco in.1 l.1rio, p.11cce h.1vcr Eido C.5crÍln 

n Julio l\lcsquib, di re1 01 de O li!>Jo<1o de S. I'mllo, 3 Jlropo$ilO 
d.:a planc.:ad:t c.1ml iü.11or.i Je F,ud,·dcs :, Jcpul.1J o na conslituinto 
do Es~do do S. P:iulo. (Coelho Nc10, Lil:ro do / 'rara, p . 2Sl), 
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nccido cnjcnh ciro ol,scoro a té hoje, num rcj imcu cuja 
propaganda me ]c,·ou .tté á rc\•olta e ao eacrificio fran. 
co, como sabe. A.!-.sim, nica ilustre :1wigo1 j ii que me 
dcs\·iou, num l1clo impul!:o de c.spirito gc11croÊO e forte, 
do modesto progr:-ima du minh:t vi,1.:t , rc,lusido â. con. 
vin•ucia lrnuqui)a 1Ic alguns lino3, y,ar,1. ruc apontar 

tlcstino mais alto, sualcntc-mc. - Atlcmai~, sahc que 
não ilailirci a soa expectativa. Serei no Congresso o 
que ~ou nqui - mu trnlrn HHúfor. Porém, si nu cn~c. 
najcm complicnJa das candid'a titrns Ec anu]nr a minha, 
cu le rei, certo, m ais um dc..•mvontarucn to cruc rccalc::i rci 
como moitas outro~, m as contjuuard a ecr ecmprc o 
mesmo amigo certo. - Euclydcs. 

A' " Ga:;eta ele No1iciczi' 

Rio, 18 fevereiro 1894. 

Sr. Rcd:i. tor - Em cnrln kontem p11hlicnrb, did jida 
no rcdntor d'O Tcm.po, o sr. J oão Cordeiro (2) mani· 
.foetou scnlimcnlos de lal nnturc1.n, que, caso pn~cm 
cm silencio, provocariio um grande e iloloroso C3pnnto 
no Iutaro, 'Üefiaimlo pela v ior mnnci rn n Icic..;io :itual 
da socied:ulc hr.isi1cirn. ~ E' muitissimo juslo que EC 

dêem a um :imigo p,,r:i.hcns pelo mnlo:;ro de nnt nlCn· 
lado covanlc como aquele que, scgumlo fC afirma, foi 

(2) Scn:atlot pelo Cc;:ir.í. 
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idcado ã redação de O 1'cmpo (3). E' poréw, profnn-
1lnmcntc conllena\'cl aliar•sc á justissimn cou<lcna~iio <lc 
um crime uma rcprc~alia t ah·cz a intla m ais crimineh5a. 
1hsim é que o sr. Jo:"io Corüciro sujcri.u o ah;trc sin
gufar e barharo dt: Jauçar-sc :mão das mesmas ru:mns 
crim ino3a5 a reduzir a reta lho as prlzõcs onde c.,lão os 

rchcldc.e, etc ... , caso não .se po5sn conseguir o íuziJa
mcnto elo:. dfoomitistas (4). Confesso, sr. Redator, que 
um:i tal prop~ i~ão, ou~mlamcntc atirnda á pub] ieiilndc, 
num p ai?. uolúli lndo pela fomm republicana, dc\'C cair 
de pronto eoh a re\·olta imediata do;; caractcrC5, que nn 
fai;c ,1oloro::a qnc atran.ssamos tenh.11n ainda o hcroi~ 

mo <ln honc.sti<la<lc. - E' uecc..;.sario aindn que este p ro
testo pnrta justamen te tlo3 nrrafoi.s <lnfJUclc.; que, pelo 
fa to UlCfitnO <lc luta rem soh a éjitlc da lei, ro consideram 
I,astan tc fortes, par,1 não <lci:ccrcm a sdnJtiquczns <lc tnl 
ordem. E' o c1ue faço. dcs:tfinndo embora a c.:1sul!tica 
:- ju~lar que por ,1í imp cr,11 mercê <ln qual é focil 05ta

bclcccr-.sc a rnspciç5o cru torno das in·1Tivi<lnali<lndcs 
u1ais puras, tornando·as pass iveis dos piores juisos. -
Este protesto não exprime a quclmt <lc solitla1·icdode 
com os companheiros oo lado <los qllais tenho c.;tn<lo; 

C.\'.primc simuh:mcamcnte um tlc\'cr e mu direito. -

(J ) Aparcdmcnto de uma bomba na rcd;1çiio do jornal O 
Tempo. 

(·O O 11t'n;1Jor, ;;onrnist.,, ~h·itra ,, idia de, cm r<"prcMli:a 
:i. c:o:ccur,;710 doi 11rcrns politicos d ttidns nas prísôc,:; d:t illia d:tH 

Col,l'::i ;;: e ;\ lhucc3-
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De foto, quem quer que tenha uma compreensão mais 
ou menos 1ucidn do i;cu tempo, Je.,·c procurar evita r a 
rc\'lYet:ccncia do harhorismo an tigo; quem quer que 1:c

jn mcdi.:m.Jm cntc alti\'o, pó<l'e aí:i slnr n camara1fajcru 
de primente de CfUCm almej a o morticinio sem os pcri

goe do corul1a tc. - Eudydcs ela Cunlia, Enjcohciro mi
liu,r (5). 

R io, 20 ícnrciro 189·1. 

Sr. Redutor - Afim de rc1I11zir corohrios ilogic.t· 
mente d cJu1.idos ela m inh a carta nn tcrior, p<'ço mais 

uma YCZ lugar n as colun.,s do , ·osso j orna1, aíir111::mdo
vos que não rcno\'arci e.s tc opêJo ao •;osso cavalhciris-

mo, porque n5o cJc,·o mafüar.1 tcar crn polcmicas que ec 
to rnem 11C6!0ais o tempo que 1i"c,·o cmp regn r tra1in lhan· 
do pelo meu p aiz. Afoito n proceder rc t ilincamcntc, não 

temo os pcri:;os <las posições dcíiniJac, e ,,firmo mes

mo que, por maiores que sejam ::iquclcs, estas são ecm· 

prc a.a m:1is comodns. - As conscqucncias que nprou• 
YC á rc,bção tl'O T empo t irar <lns minhas palnvras são 

lfio profundamente irrH:mrcs e fo l.s,1f, que cxijcm uwa 

ré1J1ica irncdiala. I\'ão eci que iltodnli<lacks dc,·a assu· 

mir n minha linguajcm para fozcr compreender nos que 
comi:;o Ju tam pela u1csma causa, com sentimen tos cfi. 

(5 ) Eu clfàc3, lcs:i.Jisu, era cnt iio 1.º 1cncntc Jc ,lflilh:i.ri~ . 
e dirijia os tr.:i031ho.s ele tr incheiras n.:i S:wJc. (V. Con tuwe.r e 
Confrontos, p:ij. 261, " A E.dinjc"). 
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,·ersos, qoe tambctn condeno inc.'Coravclmentc a t ur

bamu1tn perigosa que irrompe atualmente de todas as 
sociedades, planeando o mai,; condcnn .. ·cl ataque n todo 

e c.:ipita] h umano, e tco tnotlo wac~lar, cobrir cow u mn 

íumnra d:1 de incervlio o vusto deslumbramento do nosso 

scculu. Por isso mo.mo que os condeno, é que entendo 

que c]cs devem cai r c.rnUJgados pela reação de todas os 

da~; mas por isso mesmo qu e odeio os SCt.16 meios de 

aç5o repilo-os, entendendo que a reação póde pcrfcit n· 

mcut.:!, com maior :intensidad~ defini r a i;ercu idadc vin

gado ra das lei!! . - E' nccc..ssario que tcnl1nwos a p06-

tara corrctis.sima dos fortes! Não é invadindo prisões 

que se calitig:Jm criminosos. Nada ruais fall\·d e rela 

tivo ·J'o que esta j ustiça humana condecorada pela roc-

1afisicu com o qunJificativo Jc .ibsolutn. H a nos ECn· 

t imcn to3 que owbos tributamos á R cpult lica um.1 difc. 

re.açn enorme: s. ex .. (6) tem por ela uru amor tem· 

pcstuoso e cheio de dclirios de nmantc, eu tenho por 

ela O! cuidados e a nfeiç5o serena de um Iílho. - Pcr

ei.eto , pois, na dcl ihc ru.çfio for temente toma cla de o não 

coneidcr:ir como um companheiro de lutas. - O fu turo 

dit.:í quem ruclJ10r cumpriu o ECU dc,·er. - Suclydes ela 

Cu nha, 1.0 Tenente. 

(6) Joio Cordeiro. 
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Cnrupanhu 1 6-1-189,J. 

Ilustre nmigo General Solon (7) - Saúdo.vos, de
sejando fclici<lac1cs a~sim como a toda a familia. B o· 
via resolvido não escrc..-cr-voo tõo cê<lo ; mo tfros jmpc· 
rioeos entre os qunis eobrcs.ifa o fa to J e não Yos haver 

escrito durante :, qtrndra <lolorosa ela vossn prisão, im
pediam-me que as.sim proccdcsec. As ultimas noticias, 
porém, que acerca da vossa pcsso:1 temos ultimamente 
rcccbi'd'o parecem indicar que n5o tcrminararu os vos
sos <lissRborc.s. Assim é qnc hoje tcm<>i; n vos53 trans

ferência para o 7.0 Distrito ~lililar, cm Mnto Gros.w. 
Uma tal t ransíc_réncin, o.pós a repreensão cm onlcrn do 
dia do ajuc1antc-gcncrnl, p atenteia-me de eobra que o 
\.·clho rcpnhlicouo a quem tan to dc,·c a Rcpuhlic.,, per
siste na posição <li fi cilima de não ecr comprccndielo pe
los que governam este pa.íe. 

Permiti que vos fale, com a ::inccri el.1 <lc ele que ~cm· 
premei: cu não creio que acei teis tnl transferência! 

Tnh ·ês não ,·os ag-radc esla mancirn ele exprimi r
me - cn cscre\'o, porém, 06ta carta consi<ieraudo a fron

te imacnfn1fo de meu filhinho que tem o vo~o nome e 
é ,·o.s::;.o nC to - e poro o qunl almejo entre os mníorcs 
hens do fu turo a suprema fcl icicladc <le poder ecnti r
ec ufano ante a vossa memoria Ycncranda. Não ncci

teis ca ta lrunsforêucia de ultima hora. 

(7) ~ncrnl Solon Ribeiro, seu sogro e um dos fnndaaot u 

da Republica. 
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Vosso for, hon~tissimo é ruais vasto, é muito ruais 

awplo ào que esse :\"lato-Grosso que atualmente niu
guem q uer - e que tem àcs clc o:i tempos monnrquicos a 
fun ç,ío Ja mcntavc] àc prcslar-1c o todos og cxilios c1i:!

farc;aàos e hipocril as. A situnçfio elo nOéi,.SO país é gr:i
vc; eu sou ·dõs tjUC cutcnc1cm que nó.s c1cvcruos todos 
form ar ao laào do governo atunl - islo potém n:io nos 

potlc ohrigar a Iu;irmos das irnposic;õcs noLmt:uloras 

da boura. Nin;uero poderá ver no vosso alo s intomas 

de opOéic;ão. 

Afastai-,·os un icamente porque sois digno de maior 

cons idc1·:11;.:ío. Sereis ass im fra nco com o go,·crno que 

não quer ~cr franco convosco. 

O geueral Fay Ll izin qu e a tlisciplina m ilitar só é 
al1 ,;oluta quando o soldado dá a~ co..,;tos po.r,1 os € CUS con
ciJadãos e n frente pa ra o inimigo. Vós, meu YCIICl".an

ào e l1eroico companheiro - fit nis frente a frente os 
vossos concid;1dúos . 

Se wlO pedistes tal tr.1mfcrência - uão a acei teis. 
Ha um., colli!a que para a no::sa fami lia e para a no..~a 
Patria H1Ic mnis que a vossa cspacla àc gcncrn1, é o vos

so carn. tcr c1c Jiomcm. Eu não ...-os pos::o aconselhar; 
- t1uando t i\'cs~c outros rclJUisito::, sou 1nuito woço ain• 

àn para tal - p cço-,·03 porêm que sontlcis a ,·os~a con
cicucb de homem nlth•o e honesto; C."iaminai o vosso 
pas.sa ào àc Lrilh;:mtc .soltln do ela Republica, n\·aliai pC· 
los c1i~ahorca que lcnács tido toda u imensa brutalidade 
da injustiça humana; - ec assi m fizerdCd ~ton certo 

que o yclJ10 rcpuLlicano qnc cm troca. de todas as coo· 
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traricdadcs tem dado todas as energias á Republica, aclu1-
rll que tem razão quem l h e escreve, alcntndo pela afci
çõo m ais einccrn e maic; nhu con.eiJcrntão. 

Acci lai um abraço do gcnr-o e m .Jis do que isso ami
go 6incero. 

{a.) Euclydcs Rodrigues da Cunha. 

S. Paulo, 10 ·cfc janeiro de 1895. 

Ilustre amigo general Solon - Dcecjamos que esta 
o encontre assim como a todos ele hôa saúJc e felizes. 
Nós vawoo bem, sobretudo os fi lhinhos, rohm. to2, fortes 
como sempre. Eu é que me sinto extenuado, exausto 
m e9mo de trab alho!, von VÍ\.'Cndo, porém aguentando 
heroicamente a l a ta P.cla vi,la. 

Já sei que o Sr. e5tá Lcm :ií; esta g:cutc do norte 
é bon e cavnlhcim - cstima-1o-á; lin Jc dci,;:ar ní mui
tos amigos - e entre eles o meu tio J osé (8} , u 111 bom 
tipo de h omem honesto e digi10 que lh e recomendo. 

lla dins e.stivc com o Dr. Cerquei ra Ccsar qnc lhe 
mandn muilns lcmhr:mçna - é um 1,om velho este e 

pnrecc ECr seu amigo. 
Não eci que resolução tomar ain·cJa sob re a volta á 

carrcin militar; o meu tempo de ;1gregação o,IÓ n CX· 

(8) Jo~ê P imcnt::1 ,la Cunlm, irmfo tlc fico P::1i, re&idcn1c em 

Slllvodor, ll!I Ilni:i. 
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pirn[' e preeü=o tom::i r uma dcJjhcr::ição qu::ilqucr. Como 
sabe cu i;ou de uma irrcsoluç.'.io Ycrgonllo~n nté - ,;e 
porlcr e quízcr ajmlc-me um pouco com a soa solida 
cxpcricncia de homem que já lutou muito. A6'1lardo nes
te t=cntido n sua rc.spO:!ta. Uma das cousas qnc me im~ 
pressionam é rcnrter e ficarr.:ulido ao qu."trtcl general, 
com vencimentos reduzidos e · com familia qnc somente 

cu t=u5tento sem apoio ulgum c.,1rnnJ10. A's ve.zCõ pen
so co1 ir para aí, como engenheiro civil, numa comissão 
niais ou tnfnOs cstavcl, que me faculte reformar-me .sem 
m êdo. Tahês o sc ol1or pudC5!:-e conseguir isto com nl
,;nma influencia politica <l aí. Man<l'e-mc dizer qnal. 
quer cousa a respeito. Aqui, compreendo (e mesmo na
da tentei ainda} que pouco ou nada consegui rei de uma 
politicn enrcdadiesima e fü:trada pelas raias ruhrn.s de 
jacohiu~mo rruc rnc ,·ê com m:ius olhos. Tenho com 
os homens da situação rclaçõc.;; cortczcs de cumprimcn. 

to e não me an imo (e porque niio dizer - não quero?) 
ir além. 

Tenho trabalhado muito e lucrei mnito como engc· 

ohciro nestes seis mc~cs <lc aplicação - niio dou por 

pcrdl<l'o portanto todo este 1eml10. P reocupo-me, porém, 
muito pensando no futuro pora o qual terei tnl vê3 aptÍ

diio pum seb'llir, mas certo 11::io tcnl10 geito. 

Ora, a. si tuação é j ustamente J Oõ e3pcrto5, claí o srnn• 

de dcsnnimo que me atinge. 

Es tn rão ai tão incquic105 como aqui 0$ restaura• 

dorc.s? 



64 Francisco Venancio Filho 

A'a '\'CZCS creio que a no~a Republica n t rav C.!.!tt O! 

pcorcs dia!:'. Esta rençiio monarquica tem a.final a li:m

Ç3 d :16 no.:.:-as desgraças poli1ieas e tremo ós vezes, ima
ginando um aneeaso que por is~o mesmo que é um ahsur· 

do potle-sc realiza r no nossa terra. 
Taml,em scr5. o que fo h a para completar a nossa 

desmoralização p ernnte o mundo. 

A pcior posição será a no!:rn, a "àos repuhlieanos de 
todos os tempos . •. os outros :ulcri rão pela ECgunda Tez 

e contiua rão o mesma ,ida comoda 1p1e hoje tê in , 

A Sannili ri pcdc,füc para rctrih.uir ns lcruLranç:is 

da familia do Sr. Coronel Satomiuo. 

Mande-nos 1l izer que tal tem ach ado tudo isto por 
oí; mos cscrevn-mc - não creio que o comando do Dis
trito nbêon·a-lhc todo o tempo. Os meus nmisos vão 
ficando cscaE.sos - só fa lta ri~o ro. que o meu velho nmi
go im ite-o!. T awbem :i Sann i11a queixa-se Ja falta de 
cartas .. . n este andar a nossa sociedade estocá crn hrevc 
rcduú1la .nos dois filh inho~. 

Esteve 3qui o Fcrra7. "<! trou.~c u ns p reecntcs que 
agradecemos. O coronel Noronha, um hom e digno ami
go l!CU manda mui las lembranças. 

Recomem1a-nos n todos. Ai vo.i grande nbraço e 
grandes 5audaçõcs do genro e amigo ohrmo. - E rtcly
dc., da Cunha. 



Em torno ,]';;Os Sertões"., 5U a clab o. 

raçã o, sua p ublicação e a m~moravel 

incclita repercussã o que teve o maior 

livro b rasileiro, se s itua a primeira 

par te da correspondcncin regular de 

Euclydcs da Cunha. 





S. ]o.'!é <lo Rio Pnnlo~ 22-2-1901. 

Alhcrto Sarmento (9) - snúU.o-tc, dc·fée j rm<lo-tc 

mn.itns felicida des e pedindo que me rec~mcn tlcs a toda 
a tua foruilia. - Rccclli a tu:i c:irla cm S. P :iulo, nn 
vcspcl'n Jc minhn par ti<l:i parn cá - <lc sorlc que eó

mcntc agora posso rc.spondê-1.:i. - Realmente tenho a 
nspirnçiío de u ma Yid a tranquiJa, <le todo rcswuicl::i n~ 

COO\"Ívenci:i elos livros, <lc modo que o teu com·ite recc

hi-o com 81:! lieínção r eal. - Acontece, porém, o seguin
te: cm S. Paulo nlgun~ nmi;;o:., lentes da Politccniea, 
rnaniícstarnm•mc o tle~cjo de que eu cntr.rsse pnrn clp. 

E' wnn resolução vng:a ainda, adstrktn n mnitns altcrnn

ti..-n@. Do sorte que sem n aban<lonnr não dci."to de lndo 

lambem a que visa um lugar no Ginasio (10). Hn, além 

disto, mais o eegn.in tc: i;Ómentc cm fins <lc abril tcnn.i

nará a minha fat.ig:mtc empresa aqui (11); e só1!1cntc, 
então poderei townr um ou outro rumo. - Exposta, as
sim, clnrn.meutc, n situação, peço-te cruc me csclnreçn!! 
sobre a época do concureo, etc. - Sinto que o digno 

( 9 ) Político p:ml i!lll, residente cm C:impin:i5. 

(IO) Cin.:i rio àc C:unpinn!. 

01) A reconrnoçio d.t ponte da 5. ) o!G do Rio•PMdo, 
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amigo, na aan carta, não me deu n otici.ts .sn11!- e ·õoa p a
rentes, um dos quni~ Gamhctn (12), é para mim uma 
das mais hcbs rccordaçócs Uc um pas!nclo que jã se vni 
distaociando, Espero que em pro:xima carta me dê no
ticias mois dctalhad.is. - Qunado Iôr n S. P:rnlo, fica
rei ai, cm Campina,, pata alrrnçã-]o e con,·cr.sarrnos. -

Sem mni!, recomende a todos quem C - Velho am.0 e 
ndwor. - Euclydcs ela Cunha. 

S. J o,é ·Jo Rio Pnrdo, 7-3-1901. 

Alberto Sarmento, - Snúdo-tc. Rc.apon<lo a tua 
cacta de 5 do conente, agradecendo-te o interesse que 
mnn.i.f~tas pela roinhn entrada para o Glnneio dni. lníc
liztnentc, confornie dis~e cm cart3 anterior , nenhuma re

solução pos.so tom:i.r ainda. A braços com a roiohn rude 

tarefa, aqui, sõmentc depois de ultirmí-la, d irei posith-a

mente nlgnbn coisn .a respeito. Quando fôr o S. Pnulo, 
ai ficarei e coovCr!Orcmos melhor. Previno-te com nn• 
lcccdcncio. Antes disto, porém, e.aso me .ecj.:a pOó.sh·el 
resoh,cr sobre o assun10, l c ~cre,,.crci. De quol qucr mo• 

'tl"o, p orém, que ec resolva. n ques15o, ficar-te-á bn.s t,mle 

agradecido por tão altn pro,·n. de estima quem é teu -
co•rclij ion.ar io e amigo - Euclydc.s da Cunha. 

(lZ) Camhctto, irmio do Alberto S,,.rr:ncnto. 
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S, Carlos (do Pinhal), 30,11-1901, 

Escoliar, - S3údo-tc. - Depois <l'nmnnhã, 2, :!CJ;UÍ· 

rei p3ra a sédc de um no\·o distrito - Guaratinguetá 
(13). - Sentindo, por um fado, dci:.:ar es ta cidade, por 
oulro - lu<:!ro, porque ]:í ost..irci entre o Rio e São Paulo. 
Preciso dizer-te que nZlda. influi para .i trans{crcncia. 
D,'l\'a-mc bem a<1ui. Tornando-~c, porém, preciso trans
fe rir o chefe do 2. 0 (politicaJ°cm1 etc.), consultou-me o 
dr. Can<lido Rodri g:u('s (14) si cu aceitava nqucJc distrito . 

Aquic.sci, porque rc:1.lmcntc ele é raclhor. De lá te es
creverei. Agoru, um pedido: ~i por informações que 
d'ni têm ,;mlo, que o !\fotcus será despedido, com a 
prnximrt contradam,:a municipal ~5o sei que partido 
,encerá nas clciçõoo:. Em todo o caso, como ec mio tratil 

de tunn. qu ~lão pn.rtíd n. ria\t mn! de um compromisso qnc 

com igo tomou a pnrlc eã <lc S. J osé Jo Rio Pardo, de 
todo3 os marizcs - peço -te lembrar a ela na ocnsiiio 
oportuna ~quclc. - Estou certo que farás tudo no 5cn
tit1o de ser mautido o \"C lho trabalhador, que nli e:5tá 
como uma rcliqnia , lcmh rn.ndo dins succ,ssivo!'I de trcs 
nuos. Pcc;o-1c, por isto, fahl"Cd cm meu nome - â pn.r
tc tod:is ns distinções de partido - a.os coroncis Jo:,C 
Leopoldina e Honotio Dias (15) o, toclo9 os i.uílucntcs. 

(]3) EndJde! cm cnt;o enjcnheiro d:u Obr:i.s Pnhlica.a do 
fÃbdo .le S. P.iu1o. 

(H) Foi, dcpoi"- tnioistro d11 Agricu1tnn. 

(IS) Chefe, politicos cm Rlo•Pll.l'do. 
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- Fico absolutamente convencido de que o meu pcilido 
não será cm y;:io. De Gunrnlingucl.:Í o;crc\·crci mais lon· 

gnmcntc. ·- Creia ecmprc no - E_ucly<lcs ela- Cunha. 

S. Paulo, •l-i2-I901. 

Escobar. - Felicidades. Rccomcnda•me á Ex. Se· 
nhoru. - Recebi no dio de partir 1le S. Carlos o teu 
cartão. Seguirei hrc\'C parn Cua rati11t""rt1c tá. De ] ú. te 
eecre\·crei cut:lo mais Jongamcolc. ::\fone.ln-me para Jj o 
l ivro n que te rcfcri51e. - E ,si nc,1so frrnrC-3 de ir ao 
Rio, previne-me com ahtccedcncin de uns 8 dia:; porque 
seguiremos jnnto!. - Adeus. Lembranças a todos, e 
creia no nm.0 e adm. i> - Ellclyd,!s. 

Loreun, 19-1-902. 

Escobar, - Saúdo-te. Ao chegar, houtcm, de Ja
cnrcí, encontrei aqtü, eapcr.o.ndo-me o Taiuc e o Cnmil• 
lo (16} -E foi uwa csplcmlid,1 surprcs.i ! Obrig:uli;;.si
mo. - No dia cm que chegaElc a S. P aulo parli cu de 
]â! Lamento muito o dcscncoolro. Previno-te, porém, 
que io\·nrin\'clrucntc nos dins 5, 6 ou 7 de cada rucz lã 
CEtarci. As.sim si tiveres de rc3.Jizar qualquer \'iajcm 
até 111, couvcm que a nproximcs tauto qunnto pos.si'rcl 
d.nqnclns datas, porque ns.sim noa cncoutrnrcmo,. -

(16) LhTos dei te, ;:iutorcr-.. 
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~foo·ci,Hne noticiO!J do Ah-::iro e do J o,..ioo. Não eci por

que n5o me escrevem. Si Í ÔI:' possi,.·cl YÓ n S. Paulo no 
tlia 6 de re .. ·crciro, <l ia cru que tamLcru par:i lá csgu.irci. 

Infelizmente niío posso prolongai· cstn cnrta, tendo 
cntret:into muito que coutnr. EEtou c..sm.ig;n<lo de oíi

cioa e requerimen tos! Recomenda-no!! a loc..los os teus, 
.abraça O:f amigos e creia ecwprc no - Euclydcs. 

P. S. - Receb i hontcm uma caria do L::ieromert. 
irão a!I primeiras provas dos "Scrtõc;;" dentro de oito 
dias. - Euclydes. 

Lorena, 104-902. 

Meu caro E ecohar. - Sómente hoje posso te agro
t.l cccr n delica<lea::a dn participação de naccimcnto de tua 
filbinl1 a. Tcnl10 ]evado viJa trabalhosa e duro. Feliz
mente Lra.bolhosn .1peuns, o que mio é mol. - Cheguei 
hoje de S. Pn:ulo - e lã não ti...-c o prazer de encontrar· 
lc. -Porque ni'.io C!colhes os d ias 61 7 ou 8 do mcz pnrn 
ir nté 15? E' o melhor meio de nos Ycrmos. Eu pelo 
menos lenho o mnioC' desejo de aLraçar o e..xcclcntc com 
pauJ1ciro. Respomln•mc neste !:Cntido. E' hem poss i,·el 

que eu te ncompauhc, no ,·ol13rc,, nlé S. JOêe pura ,·er 
n nOESa pon1c. - Dcscjnmos todas as venturas á :;cntil 
.&mernldn. - Creia sempre no vellio amigo - Euclydes. 

O meu lin:o (17) Yai muito rcgulormcntc. Ainda. 
hoje respondi o. carta do Lacmmerl - sobre o papel a 

(17) O., Scrlões. cm ~i:1 Je publicoçüo pcb für.iria l.ut:tn· 
mcrt, do füo. 



72 Fra11cisco Venancia Filho 

empregar. Tenho j .í. rc,-isto nJ~mns provas. Niio ci,.ta 
rii porém pronto no fiw . des te conforwc o cont rato. -

Euclydr::s. 

Lorena, 14-5-902. 

Escobar, - s:iúdo-lc e o todos 09 tens. - Es1h·e 
cm S. Paulo onde não te c11contrci, vcri íi cando depois 
que hnviao mnrcndo o principio de juuho p:tra a tua iiln. 

Pretendo levar- te as primeiras pngi nas, já dcfi11ith·:m1cn
lc imptcssns, do meu lino. - ?lfos não faltes. São raros 
os hona compnnliciros, ncstC3 tempos mãos - e bern 

s:ibcs que cu niio diôpcnso os r:irissimos que possuo. -
Ao chegar de S. Paulo ti\'c, cm cnen, dolorosíssima sur
presa: o Quidiuho (18) qucio1ado, o rosto cm elrng:1, 
vitimado por uma l,omlia! Lnaginn lá o mcn Oêpnnto 
e n minha dôr. - Felizment e (si 11osso dizer tal coi:in) 
niio ficou clc cego e creio que se vai rcstahclcccodo gra
ças nos DO!Eru cui«lados de todos os instantes, e corno 
sómente cm dons p nrlcs a queimadura atinjiu fundamen
t e os tecidos, não ficará tramfigur:11.10. - Sempre pl:i
ncci estar aí (19) no dia 18, l.0 ani\•crs.i rio da ponlc. 
Ma.s estarão Yocê, o Alrnro, o Jo:to )lorcirn, o Jo,•ino. 
Encaminhem-se para lá naquele tlia, pngucm uma ecr• 
vej a (barbante) ao Ycll,o Jfo1licus (20) e Tccorclcm-.5e 

()8) Filho J c Eu clydc.s. :is.s.:is! in:i.do, cm J9JG. 

(19) S. Jo.;é do Rio-Pardo. 
(20) M:i.thcui, vclbo çu.mb d:i ponte. 
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por uru minulo do omigo ogradccido ausente. Será 
uwa bela comcmornç.'.i o. Neste p(Uz de snobismo reles 
núo desejo outra.;. lfando-mc dizer depois os cp izn<lios 
principais <ln festa. - Não imn jinas corno me cntdstc
ccu o iuc.spcrado falecimento ,lo Leite, ria ocasião cin 
que a for tuna o favorccfo 7 parecendo destiná-lo a 11m 11 cs
p1codida carrciru. E ' po~si ,·cl que tome, afin;1J , n re
solução de ir para n Po1itccnicn (21), onde Jrn bons com
panheiros e poderei cncont rn r os elementos de vida que 
fnlL11u nc.; tn cota-ivcncin c.;; tup ida coru as dczcu ns de cm· 
p i:citc iros que me rodeiam. - Comunicnr-tc,c i qun111ucr 
resoluçiio que tome <lcfinitivnmcntc a r espei to. - Não 
~ou mais c:dcmo porque tcuho de afeudcr .1 todo o ins
tan te rto do cnti11 ho que e.x.ijc ngora toda ,1 nossa illcnçâo. 
- .A1lcus. L embrnnçns a to cl0s e dispõe do nm igo ,.-c]ho. 
- Euclydes. 

Loren.i, 22-5-902. 

Escolu1.r, - dec:culpa-mc es te papel: procurei clcbal
clc ,, c.i ixa tlc carl ,1s, e não quero demorar por mais tem
po a resposta ~ tun ultin1n e iis impressões que me c.iu
son, - :i\fob'n ifjco ! .A eomcmor:iç.ão 'd'o aninu,1rio da 
minlw ponte (nh ! n:io cstn r ela num dos trcchru deetc 
incomparnvcl Para íl,a) uâo podcrj:1 ser melhor. Cem• 

,·irás cru que cu nuuc,1 imajinci que ] :i np.trCCCSêCm al
mas ccntcna3 <l c in d ividuos, que, com os foguet e!, ns 
bandciroJ:is \'Cl1 13!., o asso,·io dos rno1cquca e O.'i t:i:holci-

(21) EsC"ob Pol itt cnil":.l Jc S, Paulo. 
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ros de doces. siio n ma.teria pdma <lo que nesta costa 
J 'Afrfoa da Arucrica se ch:Jmalll m:mife-itações !. . . Não! 

semp re desej ei aquilo: dois ou trcs .imigos que ali chc
gru=..scm e se lemLrasscm , durante algum tempo, tlc mim. 
Uuà i·mc apenas num ponto: 03 numerosos qu:.i tro nnÜ· 

gos de que falei antes, reJu.: iram-~c a tlois : você e o La· 
íayctte. i\fos cste3... Estoa sa ti&fcitise imo. - O Qui· 
dinho es tá rcslahclccido. - Dc\.'CS ter visco pelos jora:tis 
que talvez estcjn, brc\·e1 cw pleno mar, a ca ta do lugar 
paru um presidio (22) . Adornvcl comissão! Calcula 
lii, si podC6, o enorme prazer com que You dcscmpeohã

la . .• e isi pudes~c escolher tamLem os prcsid iori:os ... 
- Adeus, meu \'e lho Escobar. Ahr.:iça·me o Lafoyettc 
(23). Recomenda-me a todos os teus. Olho um pouco o 
\"c}ho Matheus, E creia no - Euclydcs. 

Lorcnn, 10 agosto 902. 

Escobar, - saúdo-te e todo,; os teus. - Venho do 

Rio, onde fui - cdcrcmente, tle um nolumo a outra, -
pa ra c01wcrear COUl o Lacrntncrt e saLer o dia que, rifiaal, 
ficará pronto o wcu cnca i:por.ado li no. }i'cJizmentc os 

(22) Em S:intos. (Vej:i-fe o rclntorio de Enclvdes iobre 
CHa comin :io, pul,l ic:ido n:i Rct:ista do "Crc.mio E~clydcs da. 
Cunl:ia ", 192GL 

{23) L:ifnycllc de Toledo, jui~ J e C-353 Dronc:i, grnnde inui· 
go de Escobor. 
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Irio3 olcmiica (2-1) rcccbcrnnl·We num quasi cntru:iasmo, 
e. f1uehrndo o antigo dt!~a1cn10 1 quasi prc\·êcm um ~uce~!o 
áqucbs p ajiu;-is dcsprc1cnci~as. - Aprcs.io-rnc cm dar· 
le a 11 otich1, porque fo.;tc o meu melhor colaborador nc,;; te 

ermo de S. José elo Rio-Pardo, e pc~o-tc lrnnsmiti-Ja ao 

Augusto (25), dizendo-lho que o nosso cont rato sem C-5· 

criluras tcw 11 garantia d :1 miulia palavra, c1uc ás ,..·czc::i 

parece ser p alnvra de rei. - Agora, uru grn111lc, um ~c

rio? uru rcscn ·mliesimu f "J ,·or. Tão rc::crvado tfDC te peço 

niio o Loqucjc3 nem mesmo j unto o.o ouvido do. tua fi. 
lhinha mais nova: L;'i n1 i : coa.stou.-mc (não 1>rcciso 
d izer quem íoí o J csn.Lnado) que 11a uo encontro di rei

to, - belo do Pompeu, - da ponte, uma frincha dc.5. 
ccn do por to <l o ele Jité cru La ixo. Imajina como fiqu ei, 

e quanto cabelo branco \'ai-rnc mlscendu dentro desta 
aneierbde •. . - Pense i scg:ui r loôo a té a í. Ioíe]izmcntc, 
n:io posso ngora. Por j.;rn e.;;Cl'.C\·o-tc. Quero que, -
com a lua cnu tcla li nbitunl, 1;: c10 que ningucm o pcrcclrn, 

- oLscr,·cs aquilo, c indiques-me, num csbõço qualque r, 
o lu g::ir, as dimcnsóc.s ap rox im arfos do coisa, e si é vizi
vcl e si :ime.:iça nuwenlar, ou si é uw recn1quc comum 

ne::.tns olirns. Nüo és cnjcuhciro, 01as, que diabo, -

towbcm cst.ld coisas não siío tão lrnnscendcntcs .• . -
De qualquer mo(lo, aguardo a lun rcsposu1 contnodo oe 

di::i s. - Esta chegar.i aí na 2.ª ou lcrça, ii 1nrde. Po· 

ôcrci ter, a(JUÍ, a resposla sexta ou EaLodo. Não folt~, 

(24) O! edítor~ L1cmmcrl & C.o. 

(25) Aui;tislo era um ~:iri;:ento da Policio, em cuja bela 
gr.aíio fez &:cobar paH:ir :i limpo todo " 03 Sertões". 
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- sobretudo ei tiveres rle confirmar meus 11rcscnt imcn
tos. - Adem, meu yc1ho amigo, e creia ecmpre no -

Euclydcs. 

Lorena, 24-8-902, 

Escohnr, - recebi, sim, a tua carta. Olnigadissimo. 

Amanhã te. escreverei mais lo!lgamcntc. Li n Yerrina '10 
1a) Jnlio no "Comercio" - e não lhe liguei itnportnncin 
!ilguma. - Prntc.s to conti:a n C.'\:p1icnç.ío que me dC~tc ! 
P elo amor de Deus! Então cr:t preciso que me dLc:.scssc9 

aquilo? Então núo snbcs o infiuito desprcso que tenho 
por tnl gente? - Ancln~tc rua], meu velho &cobar. Creia 
que niio ê com moita foeilidaclc que .se abalam a profun
da es tima e ahh-.::iimo conceito que te ·J cd ica o - com· 
ponhciro de sem pre - Euclydcs ,ln Cunha. 

P. 5. - Si houver tempo, dcsfa~u a p rocurnç:io para 
o prox.imo "Comercio'~. N5o Y:i.le a l)Cna. Eslág muito 
ocimn d~as coisas, 

Lorena, 3-10-902. 

Escohnr, - Saúdo-te e â Exm.:1 Senhora, agradeceu· 

<lo-lhe o fidalgo acolhimento coro que aí rue honraram. 

- Aqui cheguei; parti logo para o Rio; 1~ conversei com 
os Lacmmcrl f ohre o li\"To que c.!! torá pronto no fim dcs· 
te. - Estive cm Casa-Ilr.mca com o Valdomiro (26) que 

(26) Vul<lomiro s a vdr3, autor do Os Cabor:los. 
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prometcu-rue ir cow você a 5. P.t ulo, :i. fim <1 c Yircru am
l,09 até aqui . Não te cs<1ucçns, p orêm, de avisar com 

i;cis d ias de :intcccdcncia, p ol· c::rnsn tias minhas Yiajcus. 
Em iodo o caso, ca::o sobrc,·cnha nlg:umn cw ,1ue tc nl1:::i 
de J cmornr 5 0 11 6 días, te :nisa rc i, ::úim de C\'itarmos a] . 

guw dc.:;cncontro. - Abraça por ruim no J oYino, ZC Ro

el olpho, João :\forcii-a e Brnulio, nos qua !.6 11 iio escrevo 
por ter cuconlrado :iqui , sohrc n me5a, umn woutanha 
ele ofic ias a Jcr e n rcsoh·cr. - Rccomcneln-mc aos teus, 

e di9JlÓc cJo - Euclydes. 

P . S. Xo d in 6 e.:;l urci cm S. P aulo. Estará tambcm 
a Dard éC' l27). Por<Jnc não rc ~oh'c!= a via jem para e<:sc 
di :i ? Veremo, juntos n genial a r tii; L,. Feito? 

S. Paulo, ll-J0-902, 

Vicente tle Cnn:ulho, - nqui cheguei 6ah udo ; fi z. o 
R cla torio (28 ) no domin:;o; enlrcguci·o .sc~mla.fo ira , 
mas n;lQ ,·ohci nn terça pn ra Lorcn:>: , rc,so lvcnelo fazê.lo 
i;ómcutc hoje, quarta, pelo notu rno , afiw ele cumprir :>: 
prnmc~ n de c;.pc rõ.·lo nqu i. - E ' que - homem pra tico, 
mnssutlo, enr ij ado uc~ n cnjcnhar in rude, - uiio nvn lio 

(27 ) J\ contor:i li ric:a l far id éc D.u dêc. 

(28) n eb1orio io bro :a ilha J os Oú sio5,. (V. Rci:Üta do 
"Grew io Eucl)·dcs d:i Cun ha", ag:ou o, 19'.!:6). S0l1rc os incidcnlCii 

tle55o in~JlCtt iio, \ 'cd :Me o aniso de \'irenrc cle C:i n "nll10, n:i Re
,·io:i JJ Ac:nlc1ni:i Ur:u ilelra de Lt ira~, 11,0 92, p :;ij . ,128 ou no 
prdadu <lcHe lino. 



78 Francisco Vemmcio Filho 

as granJcs abstrações dos sonh:Hlorcs e aa promessas en

ganadoras <los poetas ... - "oito para a n1 iol1n Lorena e 
] ô fico inteiramen te ao teu «li spôr. - Recornentln-mc â 

Exmn. Senhora. - Eucl)·dcs da Cunlm. 
P. S. - D en tro de vinte <l ias ou um rn cz, o c..lr. C.:i.r

J orn de Almeida irá até os Ilusios. Vamos? - Euclydcs. 

Lorena, 19-10-902. 

Escobar, - respondo :i: hrn e:i.rl:i, agora receb ida. 
Pilhcrico sonh o, o teu ... :\Iin.istro! i\linistrn fln 

viação este teu :pobre am igo ! Só mesmo cm sonhos ... 
- :?.fa.9 queres saber J c uma coisa? P ["cfiro ecr r eal
mente ministro nos hrc\·cs minutos Jc um sonl1 0, ocupau· 
Jo a imaj inação tl c um nnUgo, Jc que o ser, Je fato, 
nesta terra onde não h a rnni!'I nlt as e l,a ix;-is posições . . . 

Minado tudo. - Tenho passado mal. Chamaste-me a 
atençiio para vurios dcscuiJ011 dos meus "Scrtócl'; fu i 
]ê-lo com mnis cnida<lo - e fiquei ap:worado! Já não 
tenho cornjcm de o ah rir mai5. Em cada p.,j1nn o meu 
olh nr fisga um erro, um accn lo importuno, u ma Yiri;ula 

vagabunda, n m (;) imper tinente.. Um h orror! Qncm 
eahe si isto não irá destruir todo o n,lor rla11nclc pobre 
e cstrcmcci<lo fü•ro? ;\J.,n<la-m c <l..izcr daí algo n res
pei to. lmaj iun que Já cncon1rCl á fa cão, á pranchada, 
braço á braço, tempos á tempos, e tc. etc. - Não te 110650 

dizer como Cit1uci . Por fim - abrindo, 110 acaso, Jc
pois <lo j nntar, n ma. pnjina, - encontre i isto: - "Não 
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illuliu. á historiri .. . " - Não te <lcscre,·o o •1ue houve! 
Quer isto (lizcr que estou 5. nierce de quanto meninotc 
erudito brune as esquinas; e pas~ h·cl da fêrofa hrutal 
dos terrivcis grawatiqueiro:1 que pu c.5 3 m por ai 06 dias 
a remascar prcp~içóc.3 e n disciplinar pronome:,! - Fe
lizmente dis~crnm lambem que o Victor Hugo não sabia 
francci:. - You C5crcver ao Lacrutucrt para reduzir quan• 
to possivel, n l? edição, si liounr tempo (29}. - Afi .. 
n::'1, cgoistícnmcntc, falei-te eó no que me dizia rospcito. 
DC'.scul1rn·mc; e e,:;crc,·n-rnc logo. Quero 11uc vcnl1a daí, 
ele longe partindo dessa hõa a lma de Yclho cowpanl1eiro, 
uma pala\'1'3. que me anime um pouco. - Adcos, Rc-
comcndn aos teus - o velho ami~o - Euclydes. 

O Xapolc:fo de lloschcrry ... (30} . Extraordinario. 

Lorcn.J, 3-12-902. 

Exmo. Sr. José Verissimot - Ao ler no !-:Correio" 
(31) de hontcm a notici.1 elo sco juízo critico ::!obre os 
"Sertões", ti,·c, rcunscida, uma , ·clhn comoç5o que jú 

(29) Eoclples, :ip:wornJo com :i tritiCl grJmaliqueirn qoe 
lho poJc ri:im fo.:cr por :1lguns Jim:uit1os de re\;!So, corrijiu, de
pois de imp ressos os S<'rtões, ,nrio! erro! tipocr:1ficos (os m:ii!I 
s~vc1) :t n:inquim e ponl3 Jc ronivc1c, t!ru cerca de mi l excm
phrc~ (] .'' c11i~ão). 

(30) Ahu::ío ao Jino Nopoli:on , lu dcrniêrc phasc, ()90)), 
,lo e~t:11li~1J. e ~rritor inslu comle de Roschcrry. 

(31} fatá pultlic:ula cm "Juizos Crilicos" w bro ''OJ Sertões·•. 
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supunha 1norta - 11 de c,1louro, nos Lons tempos passa
dos, -cru vecpcra de e,"Cauic. E n iio era para m enos, dada 
n coropc1encia do juiz. F efüo;mcnte este íoi :;cn ccoso. 
Dcmo11stra·o o 1,clo :1r tig:o que ac:11,o de ler , no qual, 
a tendendo. principalmente ás oLscn·nçõcs C"C1ati\."as ..i mi• 
alia maneir a J c cs.crcver, colhi pro,·citosos cn::innm('ll· 

tos. - Num p onlo a 11en:1s vacilo - o que se 1·cfcrc ao 
emprego de tc roios tccnicos. Ai, a meu ,•er, n critica 
não foi justa. - Sagrnclos pela cicncia e f Cmlo "d'c al~um 
1.0odo1 pe rmiln-nie a c;,c,:pt:eii5iío, os ;i.ristoc ra tas da 1ingun• 

gcw , nntla j ustitica o sistcmatico dc.sp~cso que llic5 VO· 

t.tm os homens de l etras - solirctutlo si consideramos 
que o consorcio da cicncin e da arte, sob qu:.ilqucr de 
seus uspcctoa, é hoje a t('nclcncia mais clcv.t tla ilo pcma
mcnro humano. U1n grnndc saliio e uiu not:wcl escrito r, 
igu:tlmcntc nol il\·cl como q uini ico e co1no prosailor, 
Ilerthclot1 definiu, fazem poucoõ ano5, o Icnomcoo, n o 

memoravc1 t1iscu.r.;:o com que e n trou na Academia Frau· 
ccsn, - Seguudo 9C colhe de suas dednções rigoro~üsi• 
m as, o escritor Jo futuro será forços,1111cn1c um po1igrn

fo; e qualquer tr ,3!J,3 Jlio l itcrario ec <li.5Ungu irá dos oetric
tnmcnle cicntifieo3, upenas, 11or uma siutcsc mai5 <leli

ca<la , cxcluiJa apenas ·a nridc:t. cnrncterislica J as ;utal i

zcs e das c."Xpcricncin:;. - Sí não mo impedisse esta 
minha vida pcrtur!Ja·Ua de commis•i:oyngeur dn cnjcnh a

r ia (e hoje mc.;rn o seguirei p a r,3 S. Lni7. do P o.raíting,1 

cm \'i.lgcw u rjcntc!) al,on1aria cs.1:::1 qu estão pc1a im· 

prem a. i\bis compcteulc, porém, para i.510, é o Sr., 
que, adem ais, tem grandes rcsponsab iliJndcs pelo nosso 
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moyimcn to litcra rio. P orque não a nji ta? Eu c.5 tou 

com·cncido que a vcnla<lcira imprcs!õ:ío artistica cx.ijc, 
íun<lnmcn talmcn tc, a noç5o cient ifica do caao que n <lcs-

11 cr 1a - e qnc, n05sc c :1 so, a comedida intcn·cnção de 

uma tccno~i:,,fia propria se lmpõr: obri:;:atori:m1cnte -

e é j usto rlcsdc que se não c:o.ajcrc ao ponto de da r 

um aspecto <lc compend io .,o livro que se escreve: lllCS· 

mo p or<ptc cm tnl caso a fciç:ão sintc ti ca <lc::1nparcccrín 
e com cln a obra de arte. - Dc~cjo umi to conl1 cccr o 

.!:Cu pensamen to acerca det t;i qucstiio; e comprome to-me 

dCE<lc já :1 tl cfcudcr, na medida elas winllílS Iorç.l.E, a 
tese nc imn cshoça<l n. - '1'1:nni11 n11 J.o, rc:H:Hn c agradece r 

de todo o coraç1ío o nohili t;1dor ju iso que 01:mif~ tou por 
mim e a Ycrda<lc irnmcutc a dudrnnl comprccmão que 

te\·c elo meu Jino, cm que pc~c a uma leitu ra n atur.11. 

mente ro.p iil ;i. - Peço- lhe que me rccomcmlc ó. E:c.ma. 

Senhora e filhos, aercd it:mdo 5cmprc na a h n con~idcra• 

ç5o do - am.0 e admirador - Euclydcs da C1m ha. 

P. S. - Esta["ci de voltn, 1lc S. Luiz., uo 'domingo, 

7 <lo corrente. 

&coha[", - E n\'io- tc e a to dn a fomilin mui tae feJi. 

<:i lações. - }!ais u ma fi lha ... (aqui acodem-me .10 b ico 
dn pena m eia J uiia <lc comidcrnçóc.:; nurnrzas - filo::o
ficas que prudentemente calo) . De qualquer moJ o e n

vio-te um pa["aLcm 8incc ro : que ela crc!~-3 e te 6Cj n, mn ia 
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tarde, quando te cobrirem dcsiluzõca e cabelos brancos, 
uma Cordel.ia carinhos,1: e pur:i. - Seguem os jom3is e 
carias. - Abraça-te o :101.° - Eudydes. 

Lorena, 17-2-903. 

Meu ilustre mes tre e am.0 Dr. Cruls (32). Rccehi 
honlcm, ao ch egar de viajem a 6"U:t ptc.3ada ca rl :1 e aprcs

~o- mc cm respondê- ia. Rccchi o seu valio.50 tr:i bnlho 
sohrc o " Clima do Rio de J anciro11 e tenho bem segura 
a Jcmbrnnça de que i rucdia tnmcolc lltc C€crc,'l , ao't'adc

cendo. Vej o asor,1 qnc EC cx tr~,·iou a minha car ta. Re

n ovo por ieto os :1gradccimcnto.:.. - Quanto ao ecu juiso 
sobre os .... Scrtt)cs", tcnl10-o, e nem era prccieo dizê-1o, 
na mais alt ,1 conta. Sin to-me ycrdaclc irn mcntc feli z no

tando que o· m eu lino, cm que a l:'i nccri cl aclc de pensar 

6Uhstituc outro13 rcq uisi to3 que uâo pos~uo, vai ca th·amJo 
a sim patia dos rnell1 ore! cspiri tos e do,;. mclhorcc cora. 
çõcs. Junto por isto ,1 Ell a c:arta a outras que :1 q-ui estão, 

formando a melhor crilica no meu lrnhn fho. - Creia 
sempre nn mais clc,·ada considecação e grande estima 
do antigo di!': cipuJo, - am.0 a L O ml wirndor - Euclydcs 
da Cunlirr . 

C32) D r, 'Luiz; Crule,. então d iretor Jo Olncn·.:1 1orio N:i· 
tfon.:iJ. 
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Lorena, 19.2.903. 

l\fou Pni - Desejo-lhe saú<lc e fclicida<lo,. -:-- Nós 

\·amos judo bem, !'Cm uov:i<ladc, continunn<lo cu com a 

m inl1 a cnjcnlrnria precipitada, :is voltas ecrnprc com uma 
quantida<lo de trabalho qac não tHminuc nunca. Feliz... 

men te, de 'r"CZ cm quando lá vem uma compensação n 
esta \' ida ponco im·cjavcl. Hontcm, por ex.: rccclli uma. 

ca rta el o Lacnnncrt tlccl:1ra n do·mc q ue é obriga<lo a 

apressar a 2.ª edição, já cm nndnmcoto, dos i.:.Scrtõcs", 

}>.n·o at ender a pc<lidos que lhe chegam uté de Mato• 

Gros.so - e ,10.s qua is niío pôde enfüfozcr por estar cx

:;ot.úi'u a V'. Isto cm dois mczcg! .Agol'a é que cu 

\"cjo com o fui tolo cm celchrnr o contrato que fiz! Pro

v:welrucn tc terei u mn ninhnri:t peb 1? e<liç5o já. e:c

got.ida. :\fos nero nisto fo )aram ainda os hons pa trões 

11uc cspoo t., uc.,mcntc procurei. O que hom:cr n respeito 

lhe comunicarei logo. E stimo a 2.ª edição, priucipul• 
01cntc porque suirá corrcct,1, dcstruitlos o.s mui tos crro.s 

<lc rc,is5o <la V 1
• - Mauda-mc dizer qunu<lo pretende 

ir a S. Paulo <lc ,uo tlo que cu po~ n dispôr m, coisns paru 

nos cncontr.:irmos lã.. - Reccha recomendações todas e 

abcnçõe ao ~cu filho e :lw,0 - Euclydcs. 

Lorcao, 20-2-903. 

Aru .0 Dr. Cruls. - Na carta que ha dias lhe escre\.-"i 
respondendo n que me mandou cm 15 do corrente, e¼-
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qucccu.mc dizcr·ll1c que n:io lhe m.:indci, como me cum

pria e crn do meu desejo, um cxcmp1ar dos Sertões, po:-
quc r1u:i11<lo s,üu o livro acl1a\'tMuc cm longas vinjcns, 

de:.··viado c111 com is.s:õcs que m e tomuvam todo o te mpo. 

- E ~crc,·c·mc ::ig.ora a caso L.acrunier~ com1111 ic:m tlo -mc 

que $air,í. Lr-c,·c u 2.3, e.s tamlo cx;;otada a i.:•. Cumpri

rei cnl iio 0:sc <lc,·cr com n , ·antajcm de nrnudar-lh c um 

\'oJumc nrni.:; co1Tcclo, sem os dc: .sli~cs de rc ,.·ii=:i o qnc: têm 

os atuai ~. - Creia s r111 prc n:i m :iior comi<lcraç-1í? e cst i. 

ma <lo nnlig.o diêc ipulo - - Am.0 e CL0 OLrg.0 
- E u

cly,les &z C11nha. 

P. S. - .Aliwcnto ha dias o fonh o de um pa~:::cio ,10 

Acre. :\I:te não , ·cjo como rc::\liL:í..lo. Xt·~ ta terra , p:tra 

tutlo fol:· :!:C mistér o pedi do e o C'ntpC'11 h o; tluns coi:o:1s 

que me r cpug:nam. El imi no por isto II ospir.11,;ão - cm 

que L.ilvcz puclc:::.w prestar algur.G ! cn·jço,. · - Euclyrles. 

Meu Poi, - Descjo· lhc fc licid::i dcs. R c.spun·lro n rnn 

carta de 23. Esth ·c no Rio - e modifico u m pouco o 

que cli,9se sobre os editores <los ,:Sertões". - Peb s con

tas qne vi, .is tl C6pc~as foram, tlc foto, gr,mtlc~ - de 

sorte que, dl\•lditlo o liqujdo, terei um ou do is contos 

,Te réi s. E ' po.o:Si \'el que !!cj a mni, I cl i,: 11.1 2.::1 edição. 

Os homens, npczm· tlo qnc dizem {e ncs tn tc rr.i !!5o fo-
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ccis os juisos tcmerarios) me parecem sério-'. O que 
fohrctu<lo me €íl l isfaz é o lucro de ordem moral obtido: 
u opini:io nacionol inteira -que, pelos .5cus mclhorc..5 fj. 

lho~, C5t ii intcirílmcntc do meu ln<lo. Cito, por ex., a 
opinião de u m homem que é nn luralmcn tc o mais anti

pntico a tudo qunnto possa ha,·cr de republicano no Dr.:t· 
sil, o Visconde <lc Ouro-Preto. Disse-me hontcm o Dr. 
Gusmão, uuma roda cm que Ctilava o Dr. Gomes, que a 
opini:ío elo grande chefe monnnJui.st a é e<:ta: o~ "'Ser
tões" siío o uuico livro digno de tal uomc, qnc se pu

Llicou no Brasil depois ele 15 de novcwhro. Toda a 
gente ,1S!!Ím pensa. Assim. ,lC" qualquer modo lucrei. 

Venci por mim .só, sem rcclamc5, sem patronoo, sem n 

rua do Ouvidor e sem roda<¾ E <belo esse primeiro mo· 
yi.rncn to, continua rd , si o permitir :r cujenhnria ingrata 

e trahalho5a. - Peço-lhe dar lcmbr;mç.'.ls no Ota\·inno e 

á A<lclia e .1hcnçõe ao seu Filho e Am. 0 
- Euclycles. 

Lorcn.1, 27-2-903. 

Ami~o clr, Araripc Junior, - recebi o ~cu cartão e 

a:;nnrdo - nem imajina com que ansiedade! - o seu 

juiso eoJire os meus S('rlõc.s {33). - Na vespcra h :\\'in 

(33) 1\cerc:1 tle Q_ç Sertões c5crcn:11 J\f":ld(lc Junior doi, :ir
lii;os que :ip,.1rcccr.1m cn1 ru :i rço de 1903, no / o,nol do Comercio, 
e, for:im dep ois reunidos no fo lheto: Os Sertões (Jui.so.s r:rilicod, 
Lt:tc.mmcrt & C., Rio, 190.1, pj :1. 33-71. 
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]ido o acu ultimo artigo !Ohrc os 1'Comcntaríos" da oos
.Ea Constituição FcclcraJ, do dr. João D::trbalho~ e, fran
camente, n1i notei, !:ol1 uru nspccto i11tcir:i 111c11t c novo, 
ajustado ao 4J c.:. tiuo tio$ po,·os nmcricono.E, n doutrina, 

6eru numero de ,·czc;. rliscu1i1la e fa J~catla, il e ?l!ouroc. 
- ~fo, o que .sohrctudo Jnc imprCi5sionou foi o ilesas,. 

sotnLro, a m:ignifica rebeld ia de um espírito cm plena 

iusuneiç.ío co11trrt o 00:1:. 0 sentimentalismo mal cducntlo 
e cstcril. ConsiJcro o p:u-;1k)o. ou mel lior, o coutras tc 

lucida:mcntc C.\'.po:;to, entre as ,1aas c..'\'. pa11sõcs, a tc1ttoni

ea e a yanl,,cc, como o ra io de uma TI.!!5o que DO:i ultiwos 

tempos ma is ec tem dila:1ado no pcrquirir o destino su

perior da ch·llüaç5o. - Sou um di~ cipulo de Gumplo

wicz, a.par::tdns todas as ares tas d ura~ claquclc fc rocj53 j. 

ruo gcuio saxonico. E nàruitindo com ele a expansão 

ir rceisti,·c l <lo circulo siujcnctico dos povos, é lrnstn ntc 

coD1;oladorn a i <léa de que a nLsorpção final .se rcali.sc 

mcno3 .:i cu.s la da lJrulalidadc guerreira do "Ccnlnuro 

que con1 a.s patas hipicns cscar\'OH o chão ,,1cdicval" , 

do que ã custa dn energia acumuladn e do cxcc~co de 

\'ida 'do povo de:i tiuaào .i conquista clcruocra tica da terra. 

- Não cnlculo a té ({'UC pouto se 1,oss:i: acei tar o ecu op· 
liwisn10 rnbcc n hcjcmonia nor tc•arucricann. Ma!!, <lado 

wcswo que el e fafü c por completo, e que o runlsinado 

impcrfali.~wo ycm/.'cc se cxajccc até a po~c elo, paizcs 

c.:rtranho!., - de que nos \·:1 Ict:'ia m lamurias de eupcrs• 

tições p ;:1tr.i0Licas? - Vi no seu a rtigo um. ,i; ignilicado 
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6upcrior, sujcrindo umn mct.lida pratica: mbordinado3 

:í fo 1alidndo dos acontecimentos, agravado3 pela nossa 

fraqucsa nlunl, devemos ;rnte.9, nj iuclo intclijcntcwcn

tc, ncDrup:mhar a uacionalidadc triunfante, p refe rindo 

o pa11c l yo}untario de aliados á situação Ílle\"itaycJ de 

vcnch)os. - E' o pcusar do;i que não desejam ser ami
gos ursos da P:.i tria, embora atr;.iínclo a pcdrnda pntrio

tica dos que por aí, l iricamcnlc, a reques tam, coma 

ndor:l\'d inconcic11cü1 de perigos que n rodci.1m. - E 

jolga-sc feliz com c~ta perfe ita un ifon n idadt" de Yistna, 

o icu pa 1ricio admirador - E11dydcs d" Cun lrn. 

Lorena, 9-3-903. 

Dr. Araripc Junior, - cheguei de S. P aulo onde 

li o m:1j istr:::d a r tigo soh rc "03 Sertões" e posso escrc· 

ver- lhe dc5a foga1famen1c porque niio 1ransmito a mi

nli n i111prcssiio, mas a ,Jc todos que sabem ler uuqueia 

cidade. - O seu ar tigo Iôra anunciado por um tele· 
gra ma Yindo para o jornal <ln tnrdc ~~A Platêa''. O 

.,;] ornar' era esperado. A'3 dez horas da no ite tinha-o 

lido quazi toda n roda !iteraria pauli!,tn e is dez e meia 

eu sa l dn redação do '"Esta do ti.e S. Paulo' ' coro o enor· 
me es tontcamenlo de um recruta trnruruudodo rcpcn· 
t inamcnlc ouU1 t r iunfador. - Coutprcendi então quan· 
to é iner te (na s ignificnção que damo3 cm mecanicn á 
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palavra) B opinião, mesmo ent re cspiritos cultos; ab

so1~tamente pauiva, como a cêrn, um molde adutira

vcl para corporizar o pcnsamcuto tios eleitos. - Por

que, uo dia seguinte. cu - que até cntllo era um cuje

n11eiro-letrmlo, com o defei to insauavc] (Jc emparceirar 

ó.s parcelas <los orçamentos as idcaliznçõcs c1a Arte ~ 

era um escritor, apenas tr:111zítoriamc 11 le d esgarrado J1 a 

enjcnharia. A sua grande gcncrozi<ladc, a sua hom·o. 

zissima simpatia, go rautidns ambas por um c5pirito ro· 

busto, impuzcram-ec - liher1::1n<lo-me do aspecto du

hio, n1cio profissional , meio artis ta, <1ue me toru:tva um 

inlruzo cm tollas as carreira.!. - Nem eahe quanto lhe 

devo .. . - Além ,listo aquela a nal izc recorda n criti

cn reconstrutora de ) lac.,uhy. - A significaç fio histo

rica do g rande ajitador ECrtancjo que tlcJincci a.penal! , 

a j ustando-se á escol.a au tropolojica, aparece mais uili

da, explicada pelas circunstancias especiais do wcio 

que niio tive tr;mpo de conJ1cccr e pc1o caracter essen

cial do individuo que não apreendi cow segurança, da

<la:1 as c au.zas per turbadoras que rndicav:m1 a minha 

oLscn.-ação. - Foi nes te pon to, unanimc n opin ião ge

ral cru S. P:1uloi e não Ycjo deslustre cm ,1co111pn11há

la. O meu C:hôço fez-se- dczco110. No apagado dns Ji.. 
o.bas vacilantes que tr:1cci, e propozit.i lmcntc cu trace i 

de lc"'C pnra fuci) i t::ir n corrcçlio, correram firmes, in

torc ivc is cm rigorisuio de traçado gcomr:trj co, os coa• 

torno,; reais da aj itnç.io sertaneja. - Nem posso <lis-
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pcns:'i-Ios mais , íucluidos cw nota adiciounl ú 2.0. cdíçiio 

do li..-ro - serão o .seu con1plcmcnto indispcn3avcl (34) . 

- Não posso continuar esta carta. - Ao chegar encon

trei rcchnnnçõcs de empreiteiros que me obrigam a iiC'

guir jii, em viajem. - Até mui to Lrc\-·c, porém. -

Creia sempre no pntricio e adwira<l~r - Euclydes da 
Cunha_ 

Lorc n::i., 12-3-903. 

Dr. Ar.:::ripc Junior, - chego de l.-in jem; fanlos tica 

viajcJn cru que, rorupcndo pclru caminhos deste vcJho 

recanto de S. Paulo, cu fui hatc r na Bafa e no scculo 

XVII. . . E' que o troly me conduzia n Sil\•ciras e a 

Arciii s, coqt1anto o meu companheiro de vinjem, o in

fernal Grcgorio de l\fattos (35) , "uru dfabo pass:tdo 

por crho de fjos aristofooc.scos tranç-nclos com 1u.xuria. 

por mãos de feiticeiras", suplnnlnodo o gordo emprei~ 

tciro que gugucj.an1 oo lndo uão sei mais que cstnfo.ute11 

couccito.s EObre um orç3mcuto - o estupendo Homero 

(34) Ei~.I!- not.as siio :J! m e5tuaS que conti11u:11u upcnS,.:15 .!Ís 

nltim:i5 cilii;õi:s ilc OJ Sertões. 

(35) Euclyde.'I rcfcrc,sc no lino " Grcgorio de Matto.s", ltio, 

1891, \'Jl - 150 p:ij,., F:iuchont .\ C io. Fo i public:id o prirneirn· 

mc11 lo rro .. JoruJl tio lh-:i; il", em 1893. Ifa 2.n. cdíçiio: Lfrr:uia 
G:imicr, s/J., XI - 21-J p:ij s, 
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dos lund,is, arrebnt:wa-mc num prodijiozo salto mort3l 

do c.spirito sohrc dois !eculo! , para .'\ :;rnmlc runtriz. 

dns nos!as tr.idiçÕCI;. E ) ii scc,'lli com ele, emb elesgado 

n as vieh s da velha capital. .. Belo souho! Um dia 
enr.mbo de ,ilc jiaturn ideal... Por uma c,·ocação, 

c....:::ijcr.:ula talvez, cu '\i a Yidn twnultunria da ,h c:ulin 

or ijinal dos Copi!doeios, nos Yclhos tempos e cm plena 

vernação dos seus a tributos car.:iclcristicos. E foi num 

vcrd:,Jciro estonteamento - entre rizos, ra sgados de 

,;ol a9, dolcucins de 111odinli as, s;.1 racotc ios de sambas, 

e, aqui, (lassantlo entre se rpentinas e cadeirin hns ada· 

mascadas, ali nco io,·c1nndo rcinócs r cccm-chcr;o11os o~ 

esbarrando num yoh-er de C5quiua com o frh·olo Ro· 

cha Pltta, contemplando ,lc relance o p ildrc Damazo, 

c\·Ítnndo, adiante, o feroz "Braço de P rnta", saud:rndo 

mais Ionje o previdente Lancastrc - que cu vi pela 

primeira vez o lcrri,:el trombete iro tlc má morte, o v i· 

l:rnaz Aristofoucs das mulata:. - Que rcsurrcição e 

que figu ra ! - E q_uando o pobre ,·elho me d cEaparc

ccu, afinal, oliEcuramcutc, nuru cnjcnho de Pernambu

co, todn a sua ironia de fogo e lL~ Bna1! rimas c.a uteri. 

zau lc! e 1u; suas rizaJn;; vingn<lorns extinguir:1 11MC Iam· 

bem, de d1ofr c. - E' wna Yidn a que se .a~.si!: tc cnlre 

rjzos e comenta-se com a usteridade. Porque o que re• 

sa}ta, sobrepnj::mdo toda a sua tlc.scnrnltura pasocfü1ta 
- é o eterno mnrtirio dos predes tinados. - Mais do 

que o homem, Liolojicamenrc fa lanclo, Grc:;orio de 

1\lattos foi um adminwcl órcão social 11uaz.i. passi'fo, 
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feito uma alavanca, cuja força eram as proprins fo rças 
colccfrras: uma mn quiua simp1cs cm que se corporiza. 
rum m uitas tcm1cncias Ja raça nova que surj in. Foi 
"h croc" ua alta sign ifi c.,ç5o da c1a ti palavr a pelo dra. 

matico Carlyl c! p refigurou , fundindo-se na sua i.ndívi

dualidadc i.zo1nJa, muitos aspectos de um PO\'O . - E 
passou pcb ,;da obedecendo ó. fatalidade rucc.,nica de 
uma rezultnntc in tordrcl: iucorrijivel, rebelde sempre 

ó. v izão cs tr-ei tn dos q ue pensavam roorijerá-b, como si 
hou\'C6!-C p reconce itos ou rcgr,,s pnra estes avant-cou
rcurs <los nacioua liiladcs 1 Litcrce prc\•i. lcjiados, arrchn· 
tndos pelas leis desconhecidas da b istorfa. Foi nm grnn• 

de sncrificndo o desenvolto fo)ga?:ão ! E maior que os 
seus emulas, de Ju\·caal n Bocage, a sua snti ra, cm que 

pezc no tom fcrocissimo e maligz101 pcrtcucc•lhe menos 
Jo que ás rebeldias nascentes e rcJaxarocn tos ine\'l laveis 

de ama soe.icdacle cm que se d tocnvnm os \•icio,; Jc um 

porn velho, {!.gravados pela "bcLcdcira tropical" e oa 

in.ilintos iufcriores de da ns r aças barhnrns. - Desta nl · 
químia horroroz3, tendo como rc3jcntes o <lcslumbro• 

ntcu to sobr, n canicula mordente e n terra fccaorla:, só 

poclia surjir naquela recorta da Baín cJesincdidn aquele 

prccipitodo. - Foi tão natural e csponto:uco que ainda 

não .s e extinguiu. Diíundiu-~e em Uois scc11los1 e aí t stó., 
ímpressionnutc, nesta nJoravcl capndoçajcw nacio

nal que a tenúa cm bõa hora n nossa melan colia de se• 

mi,Larhnros .•• - Mas noto a tempo o dcsgarrão que me 
desorienta, eõcre\·endo, rup idas, es tas linhas, tornando-
lhe o tempo e e.-.:ponJo aí, desalinhadas e cm !fagrant~ 

C,d. 1 
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a impr c.5.:iiio ou antes uma <las imp rcssócs que me dei· 

~ou seu hclo livro. Vou rc]ê.Jo e tahC'L melhor o com

prccnt.la. 

Rccclii o seu cartão. N:io tlc,;a surprecndêlo o d ei

to do nrtis o (36). A sua ação iatclcetual, afirmo-o, e con· 

íinnnm-mc alt:,'llmas car1.is que n respeito recebi, - é 

muilo maioL· do que ju-lga. - Pretendia folar sobre o 

not.:n·cl mimetismo psiquico da obnubilaçflo exposto no 

livro com ton ta dm:c:w. Mas on<lc irimu p:irnr o 3 meus 

orçamentos e os meus projcto3 e os meus emprei tei ros, 

si cu fi n uassc a pcua nesta t.Jiscussão? - Até hrcvc, e 
creia sem11rc na. alt,'l consitlcrnç.i.o e C.illima do ptitricio 

e admirador - Euclydes da Cunl,a. 

Lorena, 22-3-903. 

Dr. Lucio de l\fom)onça, - 1·ccchentlo a su.-, car ta 

uo momento de .seguir viajem, nfio c1ucro, entretanto, <lc

rno ra r-11 ,e a t eép0i$la, 1al a sa lisfo çüo despertada pda 

sua leitura. Alé m <listo, ela ycm ele umn terra engrada 

para mim, ess:e alpt:strc Tcrezopolis, outlc passei o!I mais 

vci:des anos e ruc criei; de 5ortc que a aJornvcl "ila fór

ma o cca.i rio mais lo11j im1uo J Js mWltas recordações e 

{36) V. c:.i rl:is 1fo 9-3-903. 
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dns minhas santlai.lcs (37). E' natura l qnc daí aó me 
'"·cnliom emoções superiores; e nenhuma maior cu podc
rb l!en tir que a tram tnitida 11cla ; na c;i r la, onde YCjo um 

aplanzo sincero, menos ~to , ·alor, que acazo poss3 ter o· 

meu JhTo, c1uc aos Ecolirncntos riuc o ins11irnram. -

Infelizmente, porém, julgo que não corresponderei ás 
esperanças que el.1. sujcrc e que o senho r tão bondozn
rucntc cnunciu. A minha cnjcoharfa rude, cnjcnharia 
andante, romanC!:ca e cslcriJ, levando-me cm constantes 
"·ia jcns a tra\·és Jc dilatado di ; lrito (38), dcsLróc a con
timtidadc Jc q u;:iisqucr c~forços na a ti ,;d::nJc dispersiva 

que impõe. Aí csl.Í meu colega e querido amigo Bueno 
de Amlradc, que a conl1ecc hem sob os semi vnrfos aspc
cto3 - desde o e;;tilo aleijn«lo dos ofic.ios á alma torto
rozu dos empreiteiro~. - E nt retunto, COlll nmn teimozia 
iucocrci-.-cl, pertfoacia de quem não quer Jesviar--sc de 
um rumo 11rcdi.lcto, cu ....-o u a.l iuh auJo, atravéz <ln scenrn 
<lo.s orçamentos, 110,·as pajiu a.s de um lino !JUC será tar

dio, feito cm rniuulo.; de fo l:;a~ e sem n inteireza cmo
cio nnl que a Arte c..'\'.ije. - Em virtnJc mesmo <lesta ,i
<ln fa tigan te, csque<:cn-me mnmJar-lhc, e ta l incorreção 

inrnluotarinmcnte a cometi. pnra co1u outros distinto3 

( J i ) Eaclydc!, n:isci<lo cm 1666, cm S3nb Ilil:l c1 o Rio 
Ne.;ro (C:mf:,g:,lo), Est:,do do Rio, foi cm 1869 para Tcrezopo· 
lir-. 011tJc ficou :1té 1871, ano cin q u\l se lr.tn3fcriu par:i S. Fhldi! 
(E. t.l o R io) . 

(38) Eud)'<lcs cr.:i cnt.io eujcnhciro-chcfe do dhtrito de 
Gu.:ir:aliuguct.i (5. P.:iulo ) . 
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pairicios, um c.~cmplar dos Sertões. Corrijirci a fnlln 
quando estiver pronta a 2." edição, com a vantajcm de 

oferecer um li-..·ro sem os tlcslizcs <lc rc \izão que existem 
uo.s da ] .ª - DczcjanJo-lhe felicidades, peço que acre
dite na nlln consiJ craçâo de seu compatriota e admira

dor - Euclydcs da Cunhu. 

Lorena, 30-3-903. 

Amigo cl r. Arnripe Junior, - chego de viajem e te
nho a felicidade de encontrar a sua caria, de 23, que 
respondo. Ante.$. de tudo, novos agradecimentos pela 2.n 
par te do estudo sobre os Sertões (39). Divcrjimos npc· 
nas num ponto: notei qu e é maior que, a sua a minha 

simpatia pelo:, Úossos cxtraorcliunrios pntricios scrtane,. 
jos. Quanto á "Historia <l a Rcv-oltaH - é ainda um pio· 
no. Só poderei iniciá-la quando me nparcccr o primei
ro dia de folga nesta ";dn trabalhoza. Alem disso, le\'a• 
do pelo <lcvcr profissional a mistércs tão di,ersos, terei 
de lutar muito para considerar aqnele n~snnto. Si o nr
tistn é .sobretudo um indi\.; duo empolgndo por uma im
pressão t.lominantc, estou nus mais improprias contliçõcs 
pnra isto. -- Shakespeare não faria o Hamlcco si tiYes;;c 1 

t:m certos dias, de calcular momentos de ílcxiio de Umll 

vjgn mctnlica; nem Migncl An gelo talharia aquele cstu• 

(39} Public::ido, bem como n {lrimcir:i p:irtc-, no "Jorn:iJ do 
Con1crcio " cm morto deuu nno. 
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pendo ,1! oysés, tão gcnialmentc disforme, si tives!e de 
.1linh .1r, de quando em YCT., ns pn.rcclas aritmeticamcnlo 
chatas de um orçamento. E eram scnios. - Por Í~.!iO 

mesruo, crnrcvcndo ha dins ao dr. J oão fühciro, a:;rade· 
cendo a remessa das Obras poelicas de Claudio Manuel 
da Cost.1 .io fntnro colega da Academia> disse-1he s.incc

rurucnlc que não me julgava aparelhado para <u1ucla 

parição. - Eu creio, porém, que sairei hre,·c dee!c des
vio morto J a Enjcnlinria, scw dcecnrrilh ,u; a:proniurci 
o primciC"o triangulo de tcYCt~iio que aparecer, e avan• 
~arei na miul1a verdadeira c.'it.r.:tda. - R evendo a 2.3 

edição do meu livro, chamei, cm nota, :i :-a tenção do lei• 
tor p.Jr,, o "Reino cncaatadon, a propozito do e.azo da 
Pedra Bonito. E faria a chsmada antes, se conhcccesc 

antes aquele rou1aucc (40) . Pemo (fUC o senhor é jn. 
ju,;to no an iquilar aquele Ecu trabalho, tahcz porque o 

tenha cscrjto dia a dia para roda-pé de um jornal. Sem 
li.zonja, considero~. Pena é que tivesse nbnndonado 
aquela tríll111. Nã o temos romaocc.s historico!!, sendo n 
noêSll ,ida nacional tão farta. de cpizodios interes!Hmtis· 
simo3 e orij in.iis. A este propozito, estou quazi n Uie dar 
o mesmo con!cll10 '}UC me deu ha poucos dln!!, cm car

ta, o dr. Lucio de Merulonça: a\'innt::ir com n Innta"zia 
criadora um dos mil jucidcntc.CJ dn nossa hi! lorfo. Temo~ 
qundrcs e succsaos que fariam o delírio de Dum:u e 

(-10) O Reino ~ncn11tado (cronic.:i ~ch.:ietUoi!b) 1 roauoce 
de .Aniripe J uaior, R io, l 8i8, edição d.1 "C.:izcta de No1ici;u ", 
pablic:ido primcír.:i:mcnto cm folhetins nt,He jornal. 
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Walter Scott, - Aí está, para cit.rr um só exemplo, esta 

arrehatadora. figura de D . PcJro 11 linclissimo tipo de um 
rei-cor tczão (la JjJJcrdadc, - a d~ afiar os mais ar<lcnte!l 
artie:tas. E dcixamo·1o na ete rna mudez dn c.:tatua do 
Rocio ... - Irfa lonjc ~i lhe disscs.:e qunnto pretendia 
dizer, tomanJo-lhe pccaminozamcnte o tempo preciozo. 

L á para abril pretendo ir até :1í. Hei ,Je procurá-lo e coJ1· 
versaremos melhor. Aqui fico !:empre ao seu dispôr, 
como Jiscipnlo muito ami~o e admirador - Euclyde.s 

da Cunha. 

Lorena, 28 ahril 1903. 

Pc1!tion. ele Vilar (.Jl). 

A eua opinião eohrc os Scrt,íes guanlo-a entre as 

que mnis me podem cnoh1·cccr. - Tenho aqui, cm ro• 

dn, na quietude tio meu g:ahinele, uma csplcndicla so
cicdnJ c eilcncioza de .1mi1fO:i lJU C me fnlam com a clo

qncncia de sua~ cartns unirua<lo rns e si11c1;r.1s. F nlt:wa

mc a frazc triunfal e ar(1cutc de Petli io1t de Villar, o 

rulUot poeta do Norte. Ten ho-a ngo1.·a. - Creio que 

e~tá nas suas c.,;;:pr.cs~õcs gcncrozns a ruclhot" criticn tlo 

meu lh-ro. CoruprccnJo-o atlmirn,·ehncntc. 

(,U) PEcudo11imo do tlr. Egas Moni z flarrc10 llc ,\..rn s~o, 

medico, poeta e proÍc.5!or Laiun o, folcciüo cm 192-1. 
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Acompnnllo o 5C U nota\"cl esforço no propagnr o 
• spiri to dtt nossa tcrrn entre outros povos. Admiro-lhe 
n ahncg:iç5o mtlc tnrcía de tal porte. E::,clydes da 
Cunha. 

Lorena, 29-5-903. 

~lnx FJcius.s, - Respondo ., cnrta de V. - Não 
rccchi o o[icio do sr. Raff:ml (-12) not ificando-me a 

eleição para o honrozissinlo cargo de soc io corrcspon· 

dculc do Imtituto Distorico. Sabcmlo dela :ipcnas pelos 

jornais e por al:;unias cartas de amigos, nb•trnrdavn a 

1rnr ticip:içii.o oficia] pnra agnulcccr tão gramlc <listin· 

ção, certo entre ns n1niorco que cu podcri., Uczcjnr tão 
falto de mcri to~ me comidcr o para a receber. - Trn· 
tando do fim principal de sun carta, vacilo cw <lcferir 
no e-cu <lclicac1o coinitc, já pelo Jiruinuto do tempo -
que as e:cijcneias da minli~1 proiis:;ão a;r::l\':i.ru - já por 

me faltnrcm recursos r•ara apreciar ri:;orozamcutc n 
figura notnvcl do Duque de C:,xias, um.t vidn qne, 
como sõc suceder com a <lc todos os crandcs homens, 

foi um nspeeto dn no~sn proprin vida nacional. .Ao 

mesmo tempo, porém~ penso que não devo forrar-me 

no enca rgo cm que com·crjcm a olH"igaç5o de atender 

o. quem tanto me cuoL.ecc com o seu conceito e a ntrac-

02) Comcnd::ulor Hcnri(Jue R:tíf::ud, falecido a 4 de :ii:;o~to 
do 1906, emão prim"iro ~ccreurio do Jm1itu10 Bhtorico. 
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çiio inegavel do a!sunto. - 1\Ia!, aceitando-o, !Ó po550 

conta r com a bôa ~ontade e com o amôr que dedico 
ao p:iss.ldo da nossa terra; e como es tes atributos n ão 

b astam á extensão d a tczc, temo ilurHr <?- c."'\:pcc tatfra 
tão fa\•oravel que a sua carta rc,·ela, - Por isto ohi• 

tro uma lijcirn varian te ó. minha missão: no cm·éz de 
uma '"Memoria" (porque par t1 isto tah-cz seja escasso 
o prazo c1c que disponho}, farei o <li ~cur:30 oficial cm 
no1nc do Instituto. - Deste modo si ti,•cr a fe l icidade 
de lhe dar a ampli tude e o Yalor de uma monografia 
dignn de nota, valerá pela " Memoria" cm questão, e, 
no cazo contrario, terá m enos rclc,·01 s i não p assa r dC8-
perccbida, n clcíicicocin do meu trabalho. E', como 
vê, um nhitrc pratico de quem, fiando muito pouco de 
seu yiJor, não 11ucr, cntret:m to, fujir a tão nobilitador 
cne.1rgo. - Não po.;so tcrmiu.:ir &C m lhe ag rntlcccr mui• 
to o juizo que externou sobre Os Sertões. Obri:;aUis• 
simo. Não remeti como dezcjava, utn exemplar 0,0 Iru· 
titulo porque a I.ª cdi!;ãO se resen tc de muitos J cslizes 
de revizão. Estando j:í pronta a 2.0

, que sairá por cs tca 
dius, apre~snr·We·ci cm corrijir a fn lt:i. - Lamento n ão 
co nhecer o purcccr do sr . . A..Uou!!o Celso, a que se rcfc. 

riu (43). - Aguard::indo ns suas ordem, i=.ou r.om a 
maior considcr.:içiio - Crdo. Obrm. a tto. admirador -
Euclydc3 da Cunha. 

(43) O parecer de AUonso Cd !o ~clui-Ec publlc!!.do no Tom o 
66, 2.ª parte, fl• I l i, da R e1.1 i.sta do Imtiluto. 
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Lorena, 12 junho 1903. 

Dr. José Veri~simo, - Cumprimento-o, dczcj:mdo
llic fclic-ida dcs e á Exmn. familia. - A noticia que hoje 
Ti, ao vol tar de '\;ajcm, num ~·correio <la llnobá", 60· 

brc varios ca ndidatos á Aca<lcmia, é antes de tu<lo uma 
in<li~crição de jornnlista. ~las tem o valor de libertar

me tla vaci1açiio que me tolhia ao concorrer áquele 
lugnr. Não posso m::iis rccunr. E sem tcrucr o imu 
cC.!SO iocvit:1'·cl - porque o simplc! fa to de fCr ndmi
tido á concunencin hm;tn o cnohrccc r•mc cousídcrnvcl
mentc - cum pro o deycr de lhe comU.llicar a minl1a 

c.,ndida tura, an tes mesmo '1c me dirijir ao Preú<lcotc 
dn Academia, porque no Sr. dc\'O o favor da nprczeo
taç;io do meu nome, então obscuro, á sociedade intc
lijcute <l n nosso terra, amparando-o com extraord innria 
gcnerozi<lade. (Não veja aí ]izonjada vã; nnnca come· 
gui deixar de cserc\·cr o que sin to). - Continuo na 
minha cnjcnharia foligada e crraotc - e, a:;ora, com 
a sobrecarga de uma monografia sobre o Duqae de 
Caxias. Felizruenle me habituei a estu<lar nos trens de 
ferro, nos trolys, e nté a crarnlo! E' o unico meio que 
tenho ele levar por diante cs lu uti ,'l<ladc dupla de chc. 

fc de operarias e de homem ele letras, v iznndo quazi o 
ic.Jeal dessa. vida intensa, <la qual tratou aupcriormento 
o extraorc.Jinnrio Roosc·..-clt no seu nltimo livro. - Sem 
ruais, queira sem pre <lispôr de quem é com muita con-
6idernção !CU - am.0 aLº e ndmiraclor - Euclydc.s da 
Cunha. 
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Loren;:i;, 12. de j unho de 1903. 

:Meu Pni, - Dczcjo que ~ta o encontre <lc hôa 
saude. Não lhe tenho eEcri:to porcruc <lcs<lc o dia 28 
ào mC"L pas~odo ando cm constantes vfajcns. Tenho 
mau<lado, Iog:o que n<JUi eh cgam, as ~:Lectures pot1r 
tou!i", e hontem uni "Comercio de S. Paulo" . O Lncm
mert propôz comprar-me <lcsde jll por 1 :600SOOO a 2.ª 
edição <los "Sci- tõcs" que saiu ha 3 Jia.s . .Aceitei porque 
precizo fazer uma entrada Uo seguro de ·vi1h í(UC fh, 
e com o que anteriormente recebi p:'lp:uci as dividas 
que tinha. Além di sto, nada perco por<JUC num pri• 
meiro lino só fC a~pir:t a um Incro de ordem moral, e 
este eu o ti\.·c de ~o bra . - Infelizmente me ohrignram 
a se r candidato á Acadcmi.'.l. tlc Letras com n infelici
dade de ter, entre outros a ntagonistas, o velho autor 
dos "Mineiro;; dn De.sg:raça", Quiutino Bocnruva (44), 
que me derrotará pela certo. - porque lcn1 po.rn a 

0:çúo n propria: influencia po litico, e lc\·;mtou•lhc a c:tn• 
di<latura o primus inter pnrcs ,1a nos:!a :;ente, o Il:irão 
do Rio-Branco. Os poucos \"Olos que cu terei, porérn, 
"·aleriio pela quafoln de. - Peço-lhe que dê lembran
ças uoss11.s o Adclia e Ot:n'ia110 {45), e abençôc ao -
seu Filho e Aru.0 

- EuclyJcs. 

{4-'1 Qointino Bocay uv.1 11:ic, chegou 11 Ecr c;md ithto :t .Ac:i• 
demia. Com Eucl~·de.s instrc\·crnm~e :1. \':li:a de V:ilcnlim ~faga
Ihães os sr!. Xa"·icr Marque!, D01nini;os Olimpio e S ih·íno Amaral. 

("1 5) Dr. Ot::ivi:lllo Vieira , cunh :Hl o úc Eudl·Jcs, :itn:i1mcntc 
ministco apn~c,1t:11lo Jo Tr.11,un::il Jc Jnfti ça de S. P:rnlo. 
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P. S. - Além tlaqucla quantia dão-me os edi tores, 
,15 Jh,4os, o que cle,·a a imporlancia da ,·cntla que fiz. 

Lorcrrn, 18 jm1ho 1903. 

Meu cnro ;\fax Flci ms. - Cumprimento-o e dczc
jo-1hc fol icit:u;õcs. lia dias cndci ao comcudadol:' Rnf
f:ml t.lois oficies cm resposta · aos <pie ele me mnndou 
sobre a minha cutrada para o I ustitulo e sohrc a hon
roza ntissão de que o mesmo me- encarregou. En<lcrc
ccí-oa para o Institu to, e, como niío <lczignci o local 
ncss., cidade on<lc é a sé<lc do mésruo (.t6), renovo por 
~c u intennedio o :wi:r.o temendo que por qu.:i,lqucr cir
cuusta neia se 1enl1a u1 cxtravintlo. J.i estou, nas minhas 

ra ras horas ,lc fo lga, estudando n ,-ida do Duque de 

Cnxias; e como não tenha p razo prcfixaclo parn lcnr 
avante n ruüsão penso poder real izá-ln sa ti!- fo.lorinmcn-
1c. Prometi-lhe um exemplar da segunda edição dos 
Serlõc.-. e leul10 o m:i ior p razer cm ofe recer-lho. Não 

te ndo~ poré111 1 ucnhuru nqui, e não qucrcuilo demora r
me uo cumpr imento da promes!a, peço-lhe o fayor de 
cntrcg,,r aos Sn1. Lacmmcrt Cia. n incluza cart:t .. i\fon

do-a certo d e crue me de~cUlJl.lr.~ n ineonvcnicncia do 

pedido, atendendo ã cireunstuncia <lc me acbar lonje 

(·16) A !oéilo do ln!liluto cr.i, cn1ão, â pr:tç:'I 15 de No \·cm-
hro, 
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<lcS!ll capital e .não saber quando poderei ir até lá. 
Sem mai,, ilisponha sempre <lc quem ó muito admira
dor e nmigo. - Eu.clydes da C1m luz. 

Lorena, 21 janho 1903. 

Exmo. Sur. Machado de Assis. - Tenho a h on· 
ra de solicitar a V, Exn. a roinlrn inclu;,.,ío entre os c:m
clidatos á ,·aga existen te na Ac:ulcwia ele Le tras. Certo 
de uma aquie=ccncfa., que por i:i val cr.:'i para mim Coroo 
o melhor dos titulos, suhsccevo·mc com a mais clc\'a<lo 
consideração - De V. Exa. - criado muito ot.0 e ad
mirador - Euclydcs da Cunha. 

S. Paulo, 4-7-1903. 

Dr. Joe:é Verissimo. - De,;ejo-lhe felicidades e n 
todos os eenEi. Recebi hontcm uma cart.'.! do nosso ami

go J oão Ribeiro, mais animadora quanto ao sucesfO <la 
minha candida. tura, que já supuoha ruortn. Vou agora 
escrever aos academicos. Pc,;;o-lhc, porém, (e estendo 
o pedido aos drs. J. Ribeiro, Arai-lpe e Lucio de Men
donça) que se :ccorde da minha si tnnção de cnjcnhc i
ro errante, prezo pelos cwpi-citci.ros e nhsorvi<lo cm or· 
çamentos, quaú 5cm tempo para eurnt dos meus pro
priO! interesses. Os ou tros condidatos, mais folgado!! e 
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num outro ntcio, têrn elementos praticas de sucesso que 
cu não posso ter. Aqui, cm S. Paulo, ningucm acredita 
qne eles lriunícm, - ma.9 cu CJlou com·cncido do 
contrnrio, si me d~nmpararcm os bons amigos com que 
conto. - Aqui cheguei l1outcm impre~ionadissimo com 

a no tjcin de cstnr doen te o meu paÍj fel izmente encon

trei novas mttis animadora5 e penso · que n5o terei de 
fozcr long:n \-iajcm oo jntcrior, "Voltando dentro de doi.3 

dias par.1 n minhn trnnrp.tiltt Lorenu. - Creia sempre 
na considcrnç,ío e cs lini a tl o - Eudyclcs da Cunha. 

P . S. - J ã Linlia recebido, cn\·iada pdo proprio 
ínstitu lo, n rc,·ista n que o Sr . .se rcfcrill na sua carta . 

ílca1wcntc lá cucontrci ya]jozos documentos. 

Lorena, 7-7-1903. 

Exmo.0 Snr. Dr. Affonso Celso Junior, - cwnpri· 
mcuto-o dczcjnudo-lh c felicidades. - Venho, niio por 
obedecer a umu forrn:i.lidade, mas espontaneamente o 
com u n,aior s:i:tisf ação, solici1nr o seu voto ô. m inl1 :i 
cnnditfotura ii Academia. de Lctrne, - porque o comi

clero entre o.s que maior brilho dnráo á ruinl1a innstidu
ra. - Pcço-11tc que creia sempre no elevada considera· 

çiio do ! cu - compatriota, au.0 cr.º e admirador -
Euclyde.s da Cunha. 
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Lorena, 10-7-1903. 

E xm.° Snr. Macl1ado de Assis. - Tendo tido a fc. 
licidade de ser incluido por V. E x. entre os concur-Tcn· 
tcs á c~1dcira que v.i~ou nu Academia de Le tras cm ,·i r· 
tudc do hmcntavcl folcçimc nto de Valentim i\la~alh ãcs, 
~ rcconfondo-m c Uns anituatloras palanas que me di s
pcmou. e que fora m parn mim uma i;randc h onra e 
uru srandc estimulo, - \.·cnlto solici tat· o seu \.""Olo cm 
prol da minha candida tura. - P eço-lhe que acredite 
í!cmprc nn mais clc,•.:i.Ja con!:iitlcraçã.o do seu -- compa
triota cr.o att. 0 e muito admirador - Euclydes da 
Cu nha. 

Lorena, 17-7-1903. 

Dr. Affonso Celso, - s mí tl o-o e a toda a Ex.ma. fa. 
milia. - Nem sei como responder ao seu clclicad i~simo 

cnrtão de 10 do corrente. Afirmo-lhe, porém, que ele 
n5o me surpreendeu. Ali está , integral, na concizão cx
prcs,úva do 5eu cavnlhcirh:mo, a oossa :m ti;;a gencrozi. 

dadc b rasileira. - Aceito com vcrtladcira u ía nia, na mi
nha ruclc wáo de e 11jenl1 ci.ro , n sua rnão fi<la lg.1 e ii.n
waeuhuJa, Somos dois l iomcns jgu,1lmeutc coneientcs 
do3 príncipios que adotam ; e c ruhora e-stc~ nos sepa
rem, liga rno~nos num plano m ais alto: o mesmo amor á 

ao~ a te rra . E como~ ainhoa, n.\o temos 1int"tidos - por
que o Sr., dignamcute ab raçado no.s antigos iJeais, fojc 
ao res·rnladio das aj itaçõcs inconsistentes que por ai ln-
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•rram, e cu, - abraçado .:tos princip ios repulilieanos, 
sou repelido pcJos singulares co-rclijiouarios que <la Rc
puli lica não 'JllCrcru nem mesmo a rlll.lcza purit.:m!l dos 
yomc,t de Cromwell, -·- penso que este apêgo ao Brnsil 

nos I rntcruiza ua uuica po1itica feria destes tempos. De 

sorte que ê com Jcji t ima sat i~fa ção e ;1 mais franca sim

pati a que me a!;sino - confrade .:nu.o att.0 e muito o<l
mira<lor - Euclydcs dn Cunho. 

Lorena, 2-~7-1903. 

Escoba1·, - tlezcjo-tc fcl ici t.I at.Ies e aos teus. - Re
cebi a tua cnrl:t ; e fico cnlo tlc eucont r.,r-le em S. Pau

lo. Lá che~uci no dfa ·l pela 1rrau lui. Si uão puderes 

ir á ew1çiio do No11c procura-me nn Repart ição ao 

mcio-<lia. Procurar-te-ei no Hotel Dela Vista . I rei pro

rnn•hneu1c para o Hotel lfo Fran ça. Quanto ã Ácadc

mia, teuho cer tos os sq,ruintcs , ·oto.s : Rio-Branco, ~Ia
cl1a1Jo de Assis: Arthur .Aze,..·c<lo, João Rib eiro, V crissi

mo, Lucio 1Ic :\(cmlouça, JUfouso Celso, Coelho Neno, 
f j1i uto, Ar.1ri1>c, Hayrnw1do Correia, Garcia RcUonJ.o e, 

pro,·avdmcntc, Olini rn Linia, Lnct e :tlguns ou tros. 

Dois, .Ariuos e Augu.>to <lc Limo:, que crnw ccrti~.simos, 
ainda não tom!lrnm pos!.c. Como \·ês - si n.lo triunfor 
lenho cm comj>cnsaç:5o a êlite <los nos~o~ liowens <lc la· 

lento 'ao meu 1ado. :Nem 11uc ro outra vitoria. Sei que os 
outros concurrcntcs caL•am <lan., <lnwentc, e é po !c-sh ·cJ 
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que a1gum dele.'!. triunfe. Mns . •. o grande Pnul-Lonis 
tawbcm foi derrotado. Em S. Paulo couvcrsnrcmos mc
Jhor. Responde-me - duns linhas - dizendo o dia cer
to da tua ida; ao amigo - Euclydcs. 

Lorena, 26-7-1903. 

Exm.0 Snr. Machn<lo de Assis, - Cumpri.mcnt:i.n
do-o rcspeitosamcn1c e á E:nna. Scnhorn, apresso-me 
em agradccr a g:rnmlc <l islinção <lc sun. carta Jc 20 do 
corrente que hoje li, ao voltar de viajem. Ela não wc 
surpreendeu. Desde o prllllciro <lia cm c1uc tive a feli
cidade Jc conhecer pc5soalmcntc n V. E.'t. - o que para 

núm foi o com plemento de r clm;õcs Lcm nntig11s - fi. 
quci eoL n impressão de um deslumbramento, ao notar 
n incomparavcl hon<ladc e a rnrn superioridade de co, 

raçi'io com que me rc\·cstiu a sua nobilitadora estima. 
O sufrnj io que me vai <lar será pnra mim uma comi.i. 

gr.:i.ç5o. - Subsere\>"o-me, com n mai!I profunda C!!tima 

e elevado apreço, seu - nm. 0 e cr.ª ntl ª obrg.0 e admi

rador - Euclydes da Cunha. 

Loreno, 10-9-1903. 

Coelho Neto, - o vento sul que ni está <lcstÚucan• 
do a.s rozeíras de Campinn!I., e11co<lc, oeste momento, as 
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p almeiras imperiais da minh a mclancoljca Lorena ... 
e é u w:l lufada apena!!, uru fragme nto do sudocslc hra• 
vo que, a csrae horas, se esti ra e tumultua precipi tado 
nas planurns das pampas e dos chacos t . .. O diabo é 
11uc cJc tamLem me bale nos ner\'os; e ::iqui C.5tou doen
te, a \'ÍLrar, a vibrar, á toa como nqu clas harpns da 
gongorica peroração de Mouf1Un•rnc. Isto não me im• 

pede, porém, de te responder Jogo, - a.inda que o faça 
impelido por um interesse. De fato, sendo a eleição da. 
Academia n o dia 15 (disse-me isto 'Machado de Assi!i, 
qliando esti ve no Rio), temo que algun.s imrnortais não 
vo tem, c1 is traído!! pelos ncontcdmcntos ; c como não me 
ficaria hem Jcmbrar- lh es tal eoiza, pcço•tc que ~crcvas 
a respeito aos que te forem mais intimo~. Estou lonje, 
a braços com esta profi~!!ão, e a minh:t candidatura ain. 

Ja po tl c S0$.5ohr,ir. l'1ando-tc a lista elos \'atos com que 
conto com absoluta confiança: o teu e os do Lucio, Sal. 
Yndor, Araripe, l\laehado, Rio•D ranco1 Aífouso Celso, 
Inglu de Souza, Silva Ramos, Arthur, Vedssimo, João 
Ribeiro, Garcia, Filinto, Raymundo, Murat e Ariuos (si 
tomar posse). - Já vê.i que ha tlcsgraçaclamentc nesta 

car ta um mo•·el cgoistico. Continjcncin humann. -
Adeus; até Lre•·c. Rccomcnà ,1-wc a todo3 os teus. -
Abraça·te fra ternalmente - Euclydes da C1mha. 

j\fcu Pni, - dczcjo que csla o encoutre h em de 
saúde. - Aprc9so-I11e cm co muuicar-lhc que foi eleito 
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hontcm parn a Acntlcmin de Lelras - pura a cadeira 
do ~eu grande pntrieio, Custro .:tives. Assim, o desvio 
que abri ncstn miuha enjcnh aria oh!!cura, alongou-se 
mais elo que cu jnlg:iva. E' no menos nru consolo UC5tes 

tempos de Iilhotismo a l>soluto, vcrd:ulcira icbdc de ouro 
dos mcilioercs. T ive ele itores como Rio-Branco e àfo. 
cliado de Assis. Mas não lenho vaidades: tudo isto me 
roveb a hôa linl1a rcl.1 que o Sur. me ensinou desde 
pequeno. Hei de continUat" 11cb . Mande sempre noti 
cias. - - Filho e amigo. - Euclydes. 

P. S. - No mcn diEcur.rn de posse hei de rccitur 
alguus YCr.SOS de UJ.n velho poeta i\I. R. P. e. {,ri) -

que ncompauharaw :is pri111ciras edições da~ ''Espumas 
Fluctuantes". 

Lorena, 22-9-1903. 

EDll ,º Sor. Mach:ulo ele A~sis, - Cnmprimcntnn· 
do-o e á Exma. familia, ,1pr cs!!O•mc cm llic agradecer a 
extre.G.J.a gentileza de seu telegrama de hontcw, (lnndo
mc a. mnis agr.adavcl dns noticias. Creia o meu distinth· 
simo p.a lricio que 110 novo posto n que fui e]c\""ado (e 
não sei de nenhum outco mais cl ev.:,,do, neste paiz) me 
cncontl'ará sempre as.sistido ele nrun bôu von tade ecru li· 
mitcs para obedecer ii lucida <lircção que está im pri· 

(.l-7) Juici:tis tlc Mn.nucl Rodri;ucs. Pimenta d:i. Cunli:l, p:ii 

do Eudplcs, autor lb poesia A' morte de Ca.1ll"O .,Jfrc.,, 187-i-. 
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mindo ao worimento intelectual <ln uossa patria. -
Sempre cow a mais aha consideração e maior est ima, 
eou t:eu - nm.° cr.0 muito adwirador - E. da Cunha. 

llio, 10-10-1903. 

Exw.0 Snr. Dr. RoJrig:o Ota .. ;o, D.mo 1.0 Secreta• 
rio da Acridcmia Brasileira de Lctms. - Agrndcccodo 

n V. Ex. a honroia comunicação que me fez cm data 
Jc 25 de ~ctcmhro p. !iodo, rclitti\.·amcnte ã minlrn dei. 
çüo (lc membro dessa ilu.s trc corporação, para o cadeira 

de Cas tro Ahcs, vaga pela morte de V aJcotim i\faga· 
)hães, declaro que a recebi com a maior satisfoç5o, fi. 
cando inteiramente ciente do9 g:r:mdcs e nobi lis3iwo., 

dc,:crc.3 imn11cntcs a tão elevado cargo. - .i\.pro,•cito 

a oportunidade para aprcz.cntar a V. Ex. os protestos da 

ruaior estima e consideração, subscrevendo.me, - con. 
frade obm.0 e muito admirador - Euclyde.s da, Cunha. 

Loreno, 1'1-10-1903. 

J\Iax Flcius!!, - saúdo-o e dezcjo·lhc felic idades. -
Não tendo tido o prazer de o encontrar outra vez, nntca 

de partir para a11u.i , - renovo por meio desta o pedido 
que ai lJ1c fiz para co,;ar-mc os documentos que puder 

dispensar rclntl\·os ao uos,:;o :: audozo V nlcnt.im i\fago.-
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}hiiC-3 (48). - Terei com c1e3 os cuidados que ec tem 
com na vcnla<lciras rcliquias; pode confiar-ru103 certo 
dn r estituição, que farei pcsso.::ilmcntc, quruulo o.í C.!i li

vc.r em nO\·crnbro: para tomar po:!.re do meu lugnr no 
Instituto (49). - Qunnto :.1 c.ite ultimo ponto, peço-lhe, 
igualwen tc, que me dig.::i qual o di:.1 d:1 ~cssiio cm que se 
rc :i.liz:i.rá aquele ato. - Sem Dlais, creia-me ::cmprc com 
u maior consillcraç5.o - am,0 ohmo. att .0 admirador -
Euclydes da Cttnlin. 

Loreno, J8.JQ.J903. 

Ami~o dr. Jose Vcris:.imo, - saúdo-o e a toda a 
Exma. familia. - Tem esta por fim solicitar-lhe dois 
grandes favores: - l.º) endereçar a incluz:i c;:i.-rta parn 
o dr. Joaquim No.buco, porquo não eci qnc destino lh e 
<levo dar com !C.:,"l.lr:mçn. T racei-.! á c.,rrcira, num intcr
\'alo dcst.::i minlrn vida lrnhalhoza. Suhor<lino-a ii sua 
ccrumra. O 2.0 fo\'or consistirá e111 nceilar um tlc!!g:raciozo 
prezentc: o rosto de enboclo que ní \'ai. Para isto não 
considere as su:is linhas dcscngraçndns; co n.sidcre a mi
uh:i boa intenção. - E crein .sempre na admiraç5o e 
estima de quem é, muito cor<lialmcntc, - Euclyde.! da 
Cunha. 

(48) M::ix F1t:ius!, :tmii;o iuti1110 <lc Valentim M:ii;:alh ics, di• 
rij ira com este À Semana (2.n Í:1?.c), 1093·1895. 

{49) Eucly<lcs tomou posse no Iustituto :io& 20 11e: no\·ern. 
bro de 1903. 
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Lorena, 16-11-1903. 

Coc1ho Neto, - Ycnho das cabcccirn.5, do Tietê, de
pois de longa e pcuoza viajem, e contaw1 encon tra r, ao 
che:;ar, noti cias Lua.!. Nem uma cart::i, porém. Porque? 

Esta é n segunda ou terceira interrogativa que te faço 
profundamente surpreendido. Mas como, felizmente, cs• 
tas coizas não lêm forç:1 para a minha solida es tima, rc· 
no,•o-a sem ma:;u:i, e j ,"i que niio me diis noticias tuas, 
<lou-t'as minh;is, - Graças á minha djidcz natirn de ca• 
bodo, continuo hem nos ';stccp1c-dt:'.!ses" dClla profisaão 
errante; e ucs to momculo, ao meu la<lo, trcz pequenos 

ti t:m s de un1 co,·udo <lc alto - toda a minha prole -
pcrturham-mc consi tlí'rm·clm~ntc com as suas riza<las 
1rh10fa ie, ch eias de vida. - Em rezumo, - tudo )1cm 

aqui, E lá? Vou propozi taclornenlc fazer ponto nesta 
pergunta~ sem alongar csl.'.1: pnr:a não lhe <les\.;rtuar o 
fim uuico de : nber noticias tuas e dos teus. - Adem. 

Dá um pouco mais de :itenção ao teu - Euclydcs. -
Recomenda-nos muito á E:xma. Senhom, 

Loreno, 22-11-1903. 

Cocllio Neto, - cheguei hoje do Rio onde tomei re· 
, ·oluciou ariamcntc posse do meu lugar 110 Instituto H i.s• 
torico {50) . Os jornnis limitaram-se a trno:;crcver a res· 

(SD) F,oi cmpo.S!:tdo ncs!e Jm1i1ut0 n 20 do nonmbro. O 
discu rso do Euclydes es1á ruhlic,do na RCL'is<(t. do "Grcrnio", de 
1916. 
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posta do Conselhei ro Corrêa (51) que p ronunciou o seu 
10.008.º discurso. Não tr.111scrc,·cram o meu; u fo po
dium arqui,·ii.}o, tio a fundo, tão de frente, cmhorn i;oh 
um aspec to gera l, cu feri o prczcntc ahominm·cl cm fJUC 

c.;tamo,. Scw -.·aidadc - tive, por alguru momen tos, cm 
tomo de mim, 11 simpatia tocante de :i.lguus t rcmu1os , ·e· 
lhinhos, e aqueles minuto;; iráo consolar a minha -.·ida 
intc irn ... - Depois eom·cr.:nrr mos : cm dczemhro (cm 
p rincipio) irei vizitar rucu velho, e pnssarei :1i (52) 
pnra te ahrnçn r. - Então .. . cn n:'i o creio cm Deu~?! 
Quem te disso i.;10? Pozcste•mc na mesma rodn tlos sin• 
gularcs infelizes, qnc uz:un do nteisrno como uz:nn de 

gra,·atns - por chie, e para se darem ares de. eabios .. . 
Não. Rezo, .sem pal11\Tas, no meu 1,-randc panteísmo, un 
perpetua :uloração d.1.s co i~as ; e na mini.ia m izc r.,bilis

sinta e folha cicncin sei, pozitframcn tc, que lia alguma 

coisa que cu não sei •.. Ai está neste bastardiuho (e é 
tt primeira vez, depois da aula primaria, que o cscrcrn) 
a minha profissão de fé. Ha de acJi\'juhá-lo o teu valente 
coração. Si existir o leu céo, meu brilhante awigo, -

poro ln irei direitinho, num vôo, nm largo vôo rctilineo 
desta alma aquili na e santa - cow assombro el e n5o 

aci quantos rczadorcs1 euj.:i. s :1zinl 1as de hacurau servem 

parn os vocjos, na penumbra Jo Purgatorio. E ser.is 
o weu companhe iro de jornada, porque é na nos!a eu-

(51) Con.sc1hciro l'lfonucl Fr.inci='co Correia, orador do In s· 
tiln10, 

(52) C::impina!. 
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pcr-cncn•açiio, e é no nosso iclcali.rn10 sem fadigai., e é 
na nos.rn perpetuo a usia do belo, que cu .1 J ivinho e s into 
o que não sei. Singulnris.;imo a teu • .. - :\las não quero 
tomar-te mn is tempo. Até brc,·c. Rccomcmhçóc.3 e abrn
ços do - Euclydcs. 

Lorcau, 27-11-1903. 

E!=cob:u, - 'sõwcarc hoje, ao vol tar de nma pcnoz.1 

viajem (fempn: uma pcnoza Yinjcw!) poeso responder 
a tua caria de 19 cm que me dis noticias do no,·o fillto, 
o João, que poderá ser 1udo - Tcnorio, Sem 'fcrrn, 

Huss, de Dcm,, Ya]jc:rn, VI ou V, Baptista ou Fernandes 

- ni.ls 11uncn Bocó, como pccamiuozarucntc o disses te, 

c:i.lun iaudo-mo por antccipnção crradissima o r.1paz. 

Nuncn! E que a ,·e lhice (tão acelerada anda-me ela agora 

c m que 11a tanto \'clho trcfq;o ne:!tc p:tiz.!) ruc pcrmitn 

uru dJa vê-lo, copi:rndo, nesta ,;da, n m::i:rchn direitis~Í· 

rua do pai. - J.1 leste no "'Jomaln de 26 o uicu discurso 

no Instituto. Discurso, mio: um desabafo. Lê:,te a ]istn 

do g que ]ú cs t:ivam: era o Brasil, o Brasil velho e 110m. 

- Que fclic iJ ::i: J c, meu amigo! N:ío te ri:1 s: til-e os o1hos 

cmpnnaJos Jc 1agrimas qu,mJ o, !inda a ~c.ssão, nqucfas 

mãozinhas 1.rcmulns e mirradas se agarraram, num ngru

dceimcn to mutlo, á minha 01.ío nen•oza ... Tn niio cal

culns co mo me senti hem, ali , no meio daquc]o gen te, 
que n :io (li stri bnc empregos ; e como avaliei bem o v:i,;or 

desta minha bcli!I.Sima nLua sonhador ... , tão dcsp rcndidn 
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dne infinit:i.s csquirolas e da poeirada de coiz.tnhas jntc
ressciras que Jcslwnbram tan ta gente. - Dcpoi;; con
versaremos. - No dia 3 sc~irei para São Pau1o. En
coulro-tc lá? Em tal <:azo previna-me com antcccdcncin. 

Lcmhrançns aos tcu3; -e recebe mn abraço (do qu:i.l 
dar.is metade ao nosso João) do am.0 velho - Euclydes 
dn Cunha. 

P. S. - Ya i esta cm tloi s pedaços porque C5cre..-i 

prccipitrufomente cm duns folhas diferentes. 

CARTA A LUCIO DE MENDO:-ÇA (53) 

(de )90-1) 

"Li com o ma:cimo intcrc~sc a .rna carta de 22 onde 

cstiio al guns apontamentos sobre o nosso homem. Não 
ec surpreenda com o desejo de conhecer t:iis pormcno, 
rce., poi: par te de quem, (eHudantc militar e formando
ec precisamente na cpoca cm que - cm pleno poder -
nos coloca\·a acim.i de todos _os homens Jeete país) de
via-os conhecer perfeitamente-. Expl ico: nnquc]n qua. 
dra não ca]culei hem a si tuação; vi no homem apcn.as 
um dos muitos soldats hcureux que entram e! tonteada
mente na historia. Além di !1 to fui ecmprc um rimido; 

(53) Dcs1:1 e:iru foi encont rado um ra scunho, ruas p:,r c~e 
coa:ipl et.i. 
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nunca perdi e6.Se tr.lço Jc íilho da roça que me <lcscqui• 
Uhr:i intimamcutc ao lr.ttar com quero quer que seja. 
Daí o ter perdido. 

Aqui tenho um convite que leio hoje com tri;; t.cza 
e que na ocasi:io r ccchi com indiferença. "'29 de Janeiro 
<lc ]893. Euclydcs - o Marechal precisa lhe falar hoje. 
Pinto Peixoto". 

Lá fu i constrangido nn minha farda de 2.0 tenente 
e atrnpalhado com :t espada. Encontrei o homem na 
s:ila de jautar, :á vontadr., e cm um doa seus dias de e:-.:• 
pansão. A filha mais ,·cllu1, D. Ann:i, que já u nquela 
hora matinal cstnn1 junto a uma maquina de coetura 
- rctirou-:;c logo que a cumprimcutci. 

E o grande dominador abriu-me ll apcrtadissima 

pasltt <ln snn intimitl ::ulc: 
- V6io cm ar de guerra .... não precisava ford:ir·!c. 

Vocês aqui entram como amigos e onnca como so]d.idos. 

Decorei tc.,:tuulmcntc. 

Agora mca caro Dr. Lucio, \"ii prcpar3ndo o mais 
ful minante nlcxandcino <las J/ ergC1S tas par.i Culminar a 
minha ltorroro!;a inaptidão. O grande do.idor Je }lOSi• 

ÇÔC!:!1 refcriudo-~c ã minh a rcccnto fom1.1 tura e n.o meu 

co tusia~wo pela Republica, clcclarou•mc que tendo cu 
direito a escolher por mim mesmo umn. posição, não se 
julgai;a c<>mpc tente paro. imlicú-l a ... Qae perapectival 
BaHa Jizcr•lhc que cstan:u.nos cm pleno dc;pcncar do3 

goYcrnadorc:1 estaduais! ... 
E cu (nesta c11oca sob ~ domin.io cotinmtc de Au

gusto Comtc, e que L6to vá c<>mo recurso nhsolutório) -
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dcclarci•lhc ingenuamente que 1le.sejava o que previa a 
lei para os cngenl1 ciros rcccmfonnados: um ano dei pra
tic.'l na E. F . C. do B ros ill 

Não lhe conto o resto. Qaando me; dcspccl.í parc
ccu•mc que no olhnr mortiço do intcrloctHOL estava CS· 

crilo: nada 1:ales. 

E tfrc ainda a inc..-xplicavcl sa tisfação de descer or
gulhosamente as escadas do Itnmi'lrati, atra,·cs.snr ale .. 
grcmcntc o l'! a;ufio, cm h níxo, e e.:air agitnrnlo não .sei 
qmmt0.5 sonlto.5 1fo futuro ... um futuro <tUc clc.:1;1strnda-
10cnw cu tinha destru ído. 

Con to-lhe o c:iso par.a que ,walic n iuscicncia cm 
que estava daque1c momcuto h istorieo~ o que explica n 
minha i~r1Ur:1 ucia .itual. 

Por is.s~ sempre que p uder, eem que isto seja um 
compromisso que l11c tome o tempo tão bem c-mp ["egado 
- trans:mi1a.mc as êUas imprc.s.s õcs pcs.soais". 

Comi.ssão de Snncam ento de San to.!. 

Santos, 15 fcv. 1904,. - i\fcu eminente mestre (54) . 
O Sur. e.;tá numa cidade (55) que, cu vi nn mais r emota 
jnvcntnde~ e hcru perto <lo pcqucnis!imo \'Ífarcjo onde 
nnsci -.- Santa Rita do Rio Negro. Niio a conlicço wnis. 

(51) A M.ich::ido de Assis. 

(55) Nova Friburgo. 
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Mesmo dcesn cncnntndor;:1 Norn-Friburgo tenho nnrn 

impressão cxajcr:uln. Foi a primeira cidudc 11uc cn vi; 

e comcn•o.,llu! neste rever na idade viril, uroa impressão 
de criança, n imajcm clcsmczU.mda de uma quazi B o

bilonia ... Calcule, portnnto 1 qu:m tas emoções m e dcs. 

pcrlou o sua cart n! Rccehi.-a cm p lena fn iua Uo meu 
tdstc oficio, e para logo ohidnudo não sei quantos re
querimentos e rcclamoçócs, andei n Yad i,1r gallrnrtlamcn
tc no passado. E foi um:i: consolação: vi-me por algum 
tempo fórn d c5ta nji tac;::.:io dispersiva cm que ando me

tido. Realmente, d~dc que nquí cheguei niío tive ainda 
um quarto de 110m para me dedicar nos assuctos que· 
ridos, 11cm nos lh-ros prediletos. Estou intcirnmcntc em
baraçado e prezo numa rê.3c . .. de c....::gotos! A eompa· 
ração, tri stemen te realista, é tri stemente verdadeira. 
Me5-JUo na ordem intdcc tual, n minlrn leitura c.,:cluzivn 
tem-se feito nuns pczndo:, calhamru;o,:;, onde cnda pajina 
faz o efeito de uma cstrapada inquiz.ito ri al, no dcslor.nr 
o cspirito em suceE!!lvas quedas. Durand-Clayc, Beeh· 
mann, Arnold (como estamos lonjc de Taine, Buckle, 
Comtc, R cnan ... ) e5 tcs barbll ros anoniruos s5o OQ fo. 

miliarc.3 deste :Máo·Oficio ••• - Mas já lhes paguei o 
meu t ributo de rezignação, aprendendo afinal algumas 
formuhziuhos entre as mil que ensinam; e li\Te, cm 
Lrcsç-C', dos grandes charla ta.s, que a cicnda brutalmen te 
n tilitada trans formou cm Lcncmcritos curandeiros de 
ciilndc;;i, - ju1go que poderei cm bre\"C dedicar-me á 

minhn profissão real - E lauto ru;.sip. é que lho peço 
dizer-me para quando está defini tivamente nuucndn a 
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rccepç.io na AcntJctnio. . Prefiro a 1.3 quinzena de mnio ; 

m.:zs subordinnr•mc-ci ao st!U parecer. De qulllquer modo 

aguardo a su R resposta para i r d~de já al inhando o 1fü
cnrso. - Recomende-me ,'l todos os seus e creia Fem pre 
na maior cousi ilcrnç;ío e p rofundo. c15tinw. cio colega 
muito admirador - E. da. Cunha. 

Santos, 5 rn.1:rç-0 190.i. 

i\fcu ilustre }lcstre e .i:m.0 {56) - Snúdo-o e á 

E:xrua. I::nnilia. - Na carta que anteriormente lhe c::i · 

crr.\"i ÍCn\"ici-a para NO\·a-Frilmrgo ) consu ltei-o eobrc n 

data provavcl da rocepção na Acadcmfo. Aguardo a sua 

resposta, parn ir dc.sdc j á. dispondo as cojzas, e poder es

tar ni no cl.ia marcado. J>cnso que a melhor quadra ê a 

de maio n junl10; ma::i aguardo o que rczoh'er. - Con

timio na mcsrn.:z vida fatigada de sempre. Encontro, en

tretanto, H>mprc a)gumas J10ras de fo];a para os c.stu

do:1 p rediletos ; e quando aí fõr 11ci de lhe dnr conta do 

pouco qHe teuho fcilo. - DjsponJ1n ~cruprc de •1ucm 

é com a maior considcraç.ío - admirador e nm.iso -
E. da C. 

(56) M:ichodo de &si,. 
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Santos1 12 de março de 190,l . 

.Max Flcius~, - recebi com a maior satisfação a eun 
cnr ta de an te-h ontcm. Aqui cslou ús voltas com o meu 
triste oficio (1c cnjcuhciro. Quer isto dizer qnc bem pou
co tempo me sob ra para cuidar de coizas mais altas. 
Calcule a minha ro;olta contr;-i essa sitm1ção fastimanl : 
chum.bndo ú profissão ingrata que me desvia tanto dos 
estudos prediletos ... - :Uns realizo o milagre incrivel 
de inventar o tempo; não deixo passar um quarto dr: 
hora de trcguas, nesta az:ifoma cstcril - e ucste cstutlo 
aos pedaços, w .il feito. grand.cmentc atrapalhado, ,1ou 
5cguindo pelos meandro!> de nossa historia. Um ,·clho 
pauljsta - homem <los bons tempos - cedcu·mc n 5Ua 

colc,çúo compJcta <ln Revista do In:tituto - e ali tenho 
colhido m11ltoE- materiais para fixar a fizionomi::i da 
nossa gente no p r.incipio do scculo passado. Sem a co
nhecer hciu, j,írnais poderei fL';ar os traços essenciais do 
nosso velho Caxias. - A sua cartn perturbou-me. Real: 

ruente, um estudo dn época de d. Jo5o VI é tentador 
(57) • Além disto, para mim serja o melhor prologo 
á grande vida do noeso grande e tranquilo h eroi. E' 

bem poss i\·c l, p orta nto, que trnasíira para mai3 tarde o 
dcscmpcnhar·me do compromh:so que tomei, parn con· 

correr ao certamcn que se nhririi. ~fas que prazo tem 

(57) O Im1iluto .iLrira, cm 1903, um conco~o p::ira .:t mo, 
lhor monoi;r.:tfb. .!!Obre o &O\'Crno de d. Jo5.o VI. Foi premiado 
Ol iHira Lim3 com a Hl!l obr:, D. Jo;jo VI (\', Ret:~ta do la,t. 
Ilis1orico, t. 66, Jl, p!. 2iS e 30), e L 67, [IS. 398 o 4,10). 
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para isto ? Para mim o grande vnlor da tczc o. dcsen
'\.'olvcr, está menos na fig:ura tle D. João VI que na àl tn 
siE;ID!icaçiio da sua ép ocn. Quem a cxplnnn r com 6Cgll· 

.mnt..n fará simpleewculc u ma coizn C.'itraorWnnrin: À3 

orijens do Brasil contemporaneo. - Si me l"C7.oh-cr n 
isto hei 1lc ll1 c e.scrcYcr. Em todo o cazo mande-me di7.cr 
que tempo h a para n entrega dos trab .1 füo9. Os con
currc.ntcs que me citou se riam um motivo para que 
desde já eu c,i tassc o pleito, si :i vontade de es tudar não 
me domin asse a propria fra11ncza . - Fez !Jern cm mn11-

da r q·uc se adita sec 110 folheto do Lncmmc.rl (58) o pa
recer do Instituto, que tanto me ~a tisfcz. - 1\Inudc ,rnc 

sempre noticias suns - e Jisponha sempre de quem é, 
com mui ta es tima e com,idcrnção, - um.0 oh.mo e o.d

mirndor - Euclydes da Cunha. 

Rio, 22-4-1904. 

Coe.lh o Neto. - Tens razão. L i n tun c:i rtn e, pnrn 

logo, r ompendo com um. propozito que me parecia in
flc.x.i\•d, p rocurei o Lauro l\!ullcr (59) e pedi um cw· 
prego. Aquele vclho companl1 ciro, com enorme s ur
prcza minha, -~ tão destemperados oudam os homens 

(58) Jui;os cril icos (!-oli rc Os Sertões) , Rio, 190l, L11em· 
rucrt & Ci::i .. 99 p e. 

(59) L:iuro ?ifull cr, cnl:ÍO miniHro J ::a Viação e Obr:11 Publl• 
cas, fôr3 contempor.inco de Eudy<lc;; ua E ~c ob Mili1.:1r. 
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e os lcmpM! -- recebeu-me ailwira\•elmentc. Não era o 
ministro, era o antigo compan1teiro do itlcal, o sacio 
daqucle,3 c.:tupeotlos soulios de mocitlatlc (ó Republi
ca! ... ) que nüo eei toais ontlr. C.'-iSlem. Mas antepõe-se 
uw obs t:1cuio g:ra\·e: n lcjiiio inumcravcl de, cnjcnheiros 
dc:icmprcgndos, que entope as c~cad.os J as eccrclarias . 
.Não im.ojinaa o que eu vi ... Yê si concebes, Je mo
mento, com o mcll1or da .iua fantnzia , o quadro de uma 
C6 pcdc de "EnsiJhnmcnto da ?rlizcria"". H.1 cru cada ca
racol Jns c.sca tl as que lcvnm aos gabinetes dos mi nistros 
uma espiral de Dnntc. Con!! idcra agora isto: cu entrei 
per uma delas;: ningucm ruc couI1 ccia; csqucccr.1-me n 
preliminar de um cartilo, de um empenho; J e sorte que, 
.o brc\'c trecho, oo aper tão dos candidatos afoi tos, capa· 
r.ca tlc pagnrcru com dois anos de vida crida dcgroa dn 
snhida, me yi frechado de oll1acc.s rancorozO.il ... Esta· 
quci, arfando, espetado, cm pleno peito, por uru coto
velo, l"ijitlo e duro, de concuncntc indom:n··cl; oiio ou"i 
o Lrajico ranjcr tlc dentes; ouvi grunhidos. Quiz vol· 
lar ; impossh·oI: não havfo romper-se a folanjc que ec 
unia, cm bab.:o, inrciriçn, l1omhros colados coruo 0:1 do3 
suis!oS mcdic\'ais nn hora da bata1ha. Tirei desespera• 
damente o lenço e ama]Jiçoci-tc, ó liomcm, que, a cem 
lcguns de distancia, com wn moyimcnto t.Ja pc.na e nm 
bater do coração, me atir.was naquela ciscalhajcm de 
almas, de musculos e de ncn·os ! Mas naquele instante 
alvorou um rosto nruigo e desconhecido e, Jogo apoi, !n
cndidn por um gesto, quo roçou nm impertinente cavai. 
gnac vizinho, como a aza de wu pas::aro num capão de 
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mato, uma pergunta : - E' o .sr . . . ? O ccu:aiguac con. 

lcmplou•Dic curioso, um sujeito gordo e trcs.sunn tc por 
su.i '\."ez recuou, e na Íncc ch eia espalmon-sc-lh e u~ .,Or· 

rizo; um outro, tamhcm gordo (n que mais podem :i.s
pirar estes homens? No to que n a i:;ua maiori:a os can. 
dida tas siio re pletos tl c enrnes) fez o m ifo~re de nfa::tnr. 

se um pouco ... e nuw m iuu to, n em se i como isso foi , 
e.:;; !a\·a ]á cm cim a. E 1á c m cima empolgou-me a ,·ai

dade, porque, cm vcn:1:11.Jc, quem ute 1evarn a tê ]ó, com 
tanta felicidade, fôra o Euclydc:1 <l a Cunha ! - Es tas 
tolices ~cnndalo7.,.1s só 6C dizem nos irm5os. - Em rc
zumo, - \'oito amanhii parn Guamjá, j.í rcpk10 de cs· 
pcranç.as; e conto que dentro de 2 ou 3 mczCd es tarei 
re~t itu ido ó. cn jcu.haria, Teul10 a Lôa vontade lncond.i
cionnl dos dois L aurosi - 'Muller e Sodrê, al ém de mui
tos ou tro!. ?lfas como não p oderei Iicur inritivo (rE1pi to: 
a m inLa dcmi.,;,são foi uma c:nt:ufa no \'õleuo (60); prc
cizo trabalhar j:°t e já), aceitei o con,· ite que me fez o 

Lage (61) p'il tn escrever n'"' Ü P:1iz". Escreverei 1:1m

bcm n '~O Estado" (62). i\fos tudo isto é provi:r.or io. -
Convc rsnrÜIDOS melhor dcpoi5. - R ecomenda-me aos 
teus e nos b ons amigos de C:1mpin;-i!:, - Ah r nç<>-t c -

Euclydes da. Cunha. 

(60) Eudydcs dcm ilir.Mo do c.:1 rgo do cnjc.nhciro d.:i. Co• 

m iss:'.io de S:mcamcnto d..: &an,os. 

( 61) João L:ige, Ji reto r de O Poi:. 
(62) O EJrrrclo de S. Poufo. jornnl de Julio Me5quil3, sr::1ode 

om i&o de EuclyJ es. 
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Guaruj ;í, 2í-4-l90·1. 

Vicente. - .Aqui ~stou, diante da tu:i carta de 24, 
e a h:i tcr com amh:19 as miios no peito, peni tenciando, 

me de h:wcr comentado nmarg:1111cn1c o teu silencio. 
De fato, un roda intima do Viegas. (63), do Sete (6-1,) e 
do Cntumb (6) c:;hra,·cjci homcric:n11cn tc contra. n de
mora da sua respos ta., Mas 1ias,:;ou ... - Estive no Rio. 
Fui cali\•11n tcmcut0 recebido pelo Lri. uro ?1Iallcr; e vol
tei c11 cio de espera nça~. Considerando, porém, o dolo

rozo estado cm que cuconlrci al i a pobre cnjcnhnria -
toq,cmcutc jogada n n calaçari:i es tcTi.J dn Tua do On

..,.iiJor ou entupindo a!'! csco.cfas tlas Secretarias - creio 
bem que todas n.s esperanças sii:o , ·::is. Que poderão :1r

rnnjar,u1c? Imajina, portanto, <1uaa1a vncilaçíío e qua nto 
ajitar o ser e o m7o ser? me, I.wt.:i. ram dcrnst adoramcntc 
o cspirilo .. . - E spero muit:i coiza; n1imcuto 11rojc1os 
\•arios, todos mais ou mcno; Yial"cis, fol in:i s todos ; acc

nam•mC com varins colocações ; itnajino out ras , que se 

c.wacn1 lof;O; e n esse tumultõ, voa-mo aj ita ndo no cs.. 

tou tcamcnto de quem et':;uc tntcando entre mirnjen.s. -
Dolorozo é isto: tenho doze a 1103 de carreira fati gante, 

ab negada, honesti .:S~.ima, cloji:tda, trnçad.i retilincamcn-

(63) De Joiio Gomes Vici;.3,, :rnditor ilc i;ocrr:,, cm. S. Pnulo. 

(6J) Dr. Primilfro Sete, ru ini:; lro do Tribun:tl cl~ JoslÍÇ.3 

de S. P.tuJo. 

(65) Dr. T lto111n C.3tund.3, F:m 1905 foi o medico J.3 tomü

~5o chcfi1d:, r, or Eucfydc~, no Purús. Todos .3mi;;o!> de Vicente 

de Cnn";llbo. 

Cad. Q 
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te; paESCÍ·OB como um a.scctn, com a ma.Xlmn parcimoni:J1 
sem umn hora <lc festa <lispcudiozn, e chego ao fim 

desta reta tão firme, inteiramente desuparclhado! -

Nada e:uactcri.z.n melhor a s clcp]ornvds concl içõc.s <leste 

paiz, par;1 os trabalhadores vcr<ladcir:i:mcntc digtt09 de 

tal nome. - :\fas nii.o desanimo. Por comoclitlade pre

firo ficar cm Santos. Tenho pcun <la pobre da familia 
arraHada nestas mu<lança9 cooti.oua<las. .. Ha tahcz. 
u m meio <lc fic:u·: v,1i cous truir,sc o ins li tulo ou escola 

lla hcrimça Jo dr. Ota,•io. Muitas pessoas dczcj::uu que 

cu me cncan·cguc a,1mini sk a ri varncntc <los trabnlhos. 

Apenas uma, F ... , por moti,;·os a que sou cs tr;inho, 

tem outros intuitos. Não eci si a tu:i inlcrvcnçúo junto 

dele teria cficacia dccízivn. Si assim o ju1gnrcs, cscrc

\·c-ll1c a este rcspcHo. - ComcguiJo nquelc scn.·íço: cu 

po<lcri:t continuar 03 estudos prcJilctos e aguardar com 
mnis sercoida<lc que aparcçn uma colocação me-Jhor. -
Porque agora, de repente., não h a bôa vontade nem in· 
ílucncias que me consigam bôa colocação no funciona

lismo. Está tudo tomado; e para alguns lugares vagos, 
qtle ainda c.x.istcm, ha uiplicado numero ele candidntoa~ 
fJUC ha muitos mczes moram nas nntc-~a)as das Sccrc

tariae. - ScgunJo me disse o i\luller, e cn vcrifi CJUCÍ de
pois, muito:, deles já estão trabalh:mdo desde muito 
tempo, g:ratui.tamcotc, parn ndqn.irircm <lircitos ú no· 
mcaçiio. Aind:t m:fr:s: para Ec entrar neste quadro origioal 

ele Iunciouarios gratuitos .. . é prccizo empenho. - As
sustei-me mais no nnufragio manqué <lo Alamiro. Lcm· 



Euclydes da C,mlia a seus amigos 125 

hr.i:s-tc? (Gú) Pois, m C"U Vicente, estende-me de l.i a tua 
m;io amiga, para que este sudeste rijo ela de.?'grnça n;\O 
arrebate intcira rucntc o teu - Euclytlcs. 

P. S. - LcUJhranças n: todo3 o; teu,. Endereço: 
S:mto.9 (Guarujii ). 

S. Paalo, 13,6-190'1. 

Ilus tre colega o arn.0 dr-. . fosé Ycris~mo, - soú
do-o dczcjando-ll1c fclici<laclcc;. B rcyc pretendo ir a té 
aí, e então darei melhores noticias w iul1:i.s. O objcctivo 
u nico dc~ta carta é cm,;;-ir,ll1c um n.0 úo "Estrulo", onda 
se ]ê um ortigo ele Hcmiquc Coelho (67), uru magnifico 
com11anhcfro e uma C'spc r.:mça. Sc.i cb grande incliuaçáo 
que o er. tem pelo ~randc proL1cma social ; e de11:cjo !!a· 
bcr qu:i l a sua opinião sobre o ortigo elo Henrique, que 
é um con\"Cnciclo e u m Jo.9 poucos que no nosso rcdu
zidissimo meio intc1cctual se preocupa co n1 estas ques
tões. - Continuo aim1n c1u Gn;:n:ujá (Santos), para on· 
ele vo1t;nci a111anhü. Lá estou inteiramente ao ECU <lis· 

pôr, e. lã aguardo a su.1 resposta. - Crci .i H:mprc na 
maior considcr.ação <lo seu - ::un.0 muito admirudor -
Euclydes da Cunha. 

(Mi ) Y. :icti i;o de Vicente t1c C:in·Jlho n:i RcJ:i,ta, t1J Ae:i· 
dcmi.l, 11.0 92, p:ij. •128. 

(67} Funcion:irio d:i 5ccrc1:iriJ do In1 criur J o E~t.i do de S. 
Pnulo, c:<·comp:mhciro de col<"jio de EuclyJcs. F3lccido cm 1926. 
,\utor do fino "Jo.:111ui01 [\'::i Luco". 
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Gnoruiá (Santos) . 24-6-190-l. 

Meu ilus tre confrade e nm.0 dr. José Veri:;s iwo, -
Eaúdo-o, dczcja.ncJo•ll1c fc1ici<.hrlcs. _:_ Por uma car ia, 
neste momento rc c:l.'hitb, de Oli,·cira Lim a, vi com a 
maior ~atisfoç.;"io que o s r. aplaudo o meu jntcnto de .S e· 
bruir para os rcmoto5 pontos da no5=,1 lena que dczejo 
ver e estudar de perto. Ainda mnh-, se i que intet,•irá 
eficazmente p,u:·.i o suce~!IO plt'nO d,1 minlrn tenta lh-a . 

Vonho agradecer-lh e a bõa vontade e o va.Jio1:o con• 
curso. Não lhe c.sc re\-j antes porque não <lt'zcja,·;1 que 
se a mpliasse nquclc intento, oimln imtavcl e lendo como 

recurso u11ico n miuhn rczoluç,io. Mas j[1 que cm hôa 
hora aquolc uoseo distintis.simo eonfra«1c Jh'o r evelou, 

venho tlizer-lhc que espero 1udo dos .seus h ons oíicio5. 
l\ão escrc, ·crci diret,uncntc ao Barão ,lo Rio Branco. 

l\lais do que as minhas pal:tn-as vnlcr:io a t:ua e a de 

Olh·cira Lima, - Para mim e.s..5c segui r para 1\Jnto
Grosso, ou pnra o Acre: ou pora o Alto-Juruá, ou p ara 

as r ilrns extremas do àl:1h1í, é um meio admirnvcl (lc 

ampli ar n vi«1a. o de torn.:',-kt util e lah-cz hóllrnntis• 

sima. Sei que farei muito. Aqucb s parajcns, hoje, dep ois 

dos ultimas mo,-i mcntos diplomatico=!, C3 tâo como o 

Aw:17;onns ant e~ de Ta .. ·arc.:; Das too; e s i c u n.lo tenho 

n vi.zão a dmiranl dC!tc, tenho o seu tnC3mo nnélo de 

rc,•c)ar os prodijio.5 du nossa tcrrn. - Si por acazo Iôr 
tardia a or~nniT.uçiio d., s comissõca. dc 111 ar c:adorns dos 
nossos limi tes, po derei ecguir só - cow o ohjcct i\·o di! 

dizer 1:obrc os aspoclos fiz icos ç ri quczns essenciais do., 
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qaclas regiões. X5o creio c1uc ecja coiza difícil Pelo 

menos não é mn:'i novi11:tdc. O eimplc!! nome de Alc
x:mdrc Ferreira ( cJcscu]pc-mo este cnrnida.r-mc cm ou
zmlo.s p:u-alclos) u os diz. •1uc o C:(Cmplo é '\·clho, tem 

muito mais de cem ano5 . .A]êm di~101 si as nações cs
tranjci r:is mn.udau1 cientistas no llrnsU, que absurdo lrn
,·cr.i uo cucarrcgnr-:ic de idcntico ohjecti.vo um hrasi, 

lciro? - lsto ju.sti(icn a!I min.h:'ls mais foudadas espc
rançn~. Aguardo a sua resposta; e espero muito b reve 

.:ib.raçó.-]o ai. Creia !:Cmprc na maíor considcrnção do 

seu - rnnito e<:>rdc;1hncnlc - Euclydes da Cunha. 

P. S. N.ão J1 n tnncN;c a opozição de um c.;pcctro, 
o E:xc-rri to, por cam~a dos Scrtifes. Tenho 1:i, mesmo n:i

quclc.., lu;;'lrcs, awi::os - 1aslando citar o nome de Si
queira de ~lcnC'z<'s . .Alt\m ,listo, o rancor dc!:pcrtado pe-
lo lino ,·.a i muito atenuado . . . 

Gu:irujá, 5-7-190-1. 

Henrique Coelho. - T rnoscre\'o de uma carta de 
JosC Yeris..sim o, f(UC uão mnndo J>Or trntnr de outro, as• 

suutos que me interessam: "Tamhcm me agradou muito 

o ;11:tigo que me fez o fo\'or J e enviar, <lo sr. Henrique 
Coelho, pelo funclo e Jlcln formil. quo é já de um CS· 

cripror. De pil rlc o tah ·cz cxccs.si"·o c.=nJcro de citações 

- a que n1i:is nós o.s c.5crlto res 1,rasiJciros E-Omos a bri· 

~tulos pcb incpcia J o nosso publico - o ar tigo C muito 
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hem foito. Não obstante cxtcm:o, é de uma leitura facil 
e agrndavcl1'. - .Ai está um juizo feito nn intimí1ladc. 
Ab~olutamc.c tc sincero, portanto. - Adeus; felicidade. 
Abraço-te. - Eucl3•dcs da Cuuha. 

Gunrujá, 7.7.190.1. 

Meu ilustre am. 0 dr. Jnsé Vcrisscimo, - recebi a 
sn:1 prezada cartn E1 fiqu ei satisfcitissimo com o .~cu vn• 
liozo j uizo rclath·amcntc ao meu Jlnrcchal de ferro 
(68). Tnmhcm tram míti no Henrique Coelho a sua opi· 
uiüo sobre o trabalho dele. - Quanto ao outro assunto 
- eb for ta leceu as esperanças na rea l ização do meu 
ideal de bn.ndcirantc. Estou caJa ,;cz mais animado 
cm lc••á-lo por <lian te. Que melhor scn ·iç:o poderei pres
tar á nossa terra? Além disto, não c1c:lcjo Europn, o 
boule::ard, os brilh os Je uma pozição, desej o o sertão, 
a picada malgradada, e o vida afonozn e triste de pio
neiro. Nestes tempos de f rnjilida<lc já n:ío ê pouco. -
Ampare por lsto, com o inncgavcl p resti jio do seu no
me, a minha prctenção. E diga-me sempre uma po)m·ra 

a tC3pcito deb. Agnordo ans io~omentc uma decisão. -
Escrevi hontem ontr3 vez no no~.so cmi..11t:'lltc confrn.de 

Oliveira l;hoa. - Recomende-me muito a todos os sem, 

(68) Árlii;o de Euclydc~ incluiJo dcpoi, em Con/r(J.5U:s o 
Con/ronlos. 
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e crcia liCmprc cm quem é .sco. muito cordjalmcote. -
Euclyde.s da Cunha. 

P. S. - AntC6 de pnrtir tomarei posse dn cadeira 
na .Academia. :\las não poderei sair <lo.qui sem awn dc
ciz,lo clara. 

Guarujá. 7-8-190·1. 

Coelho Neto, - cheguei neste momento e.ln ilha do: 
Buúo~, onclc csti\'C com o Cardo1.o de Almeida (69). 
E11cont-rci n tua carta e leio-a, de pé, de mala a tiracolo 
e de Lotas, sem mesmo 2cntar-mc, tal o dczcjo que tinhn 
de noticias tua!-. OLrigodissimo. Vejo que es tás bom e 
com o melhor cornjcm pnr.1 3 luto, embora digas o con

trario. lmprNsionou-mc apenas pouco n:;rado.vclmcotc 
o fato <le não h cs m,1 is p.1 ro a Europa. Por que? Cou
to-me is to. Egoisticamcntc folguei com o nova, mns, co-
mo amigo, lamcoto o cazo, prc,·en<lo-Jhc c:mzos que 

sejam paro. , ·océ um desgosto. Conla-mc isto. Quanto a 
mim cslou cnlrc mirajcus, lenho milhões de pcomci.!nA, 
mi lhõc.:i de cspcrnnças e creio mc':!ruo que, amnnhã, hei 

de YCr-mc nlrnpa.lhndo paro c.5co1hcr 03 cmpreo.go':!, En

quanto isto n ão ncontccc caio na e njcnbarin n retalho 
das ,-istoria.s. - Quanto á Politccnica: ia tndo a.dmira

Yehncnl c - cu qucrin, o governo queria muito, a con
grcgaç:'io qacrin muitissimo a miulin nomcnção1 porém, 

(69} En1io sccr cLnio d::i. JuH.içn do E!Lldo de S. Ponlo. 
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á ultima liorn rnzõcs muito .!-érins, e muito honcst..,s~ 
obrigaram-me « cscrc\'er ao sr. Garcin Redondo uma 
caria que era, afin.al, o rompimento d.as nossas rclaçóc9. 

Depois te contarei cHc cnzo mchmcolico. Rc.mmcici 
dcsahridamcnle á p rctcnção (70}. :\Ias mui:tos núo me 
entendem neste ponto, J c sorte que lakc~ ainda seja 

surpreendido com a nowcaç:io. 

Anda~ cscrc,·cndo muito. Trc.-z .artig:os diarios! 

Niio lc exgola csl,1 di s.sip:u;ão ela fontaz i:1 e esla caçad:1 
Ct'<austl\'n dos 115:untos? Quando voltas para Cnmpínas? 

Afinal, tive raz.,io . .• N,io de,rias ter deixado a bôa ci
dade pro,-inciaua. Vai :; fazer de IiJho prodigo, de ta• 
len to e de ideais - e como o tia lliJ,lia serás receb ido 

com o melhor carinho daqucb g:<.>nt c, .Ainda l>cm. -
Hul,ituci-mc .io Guarnjã , ou mc1hor : o Guarujá comigo 
- t olera as minhas distraçõcs1 o meu ursi5mo, a minlia 

\'i rtndc fc.rocissim.a de monje e <lc dispeptico, de sorte 
que passo a melhor elas vielas ás voltas com o garrnlo 
H. Hcine ou com o Gumplo\viC-t; tcrri\·clmente sorum
batico. Ponto. Jmajina que ainda estou de hotll!! 1 e de 
mala ao }.ido, e de chapcu á cnhct;a: - com os meus 

dois 11 cquenos a puxnrcm·m(i 4Jcsc.spcr:1.1lnmcntc patA n 

safa de jantar! Hecomcnda-mc aos teus. - Ahruço,te 
muito .1Icctuosamcnle. - Eucly,lcs da Cunha. 

(70) V. odiante tarta a Henrique Coelho, 9-9-90-1. 
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Guarujó, 25-8-90-l . 

. ?ileu P ni, - rccchi a .s un car ia - e fico cicnlc do 
quo ncln me diz. Creio - mas não h :i muitn ccrtc1.a -
que os \·cnc i111 cntos f71) s:'ío de 3:000$000 mcm ais. Em 
todo o c:1 zo n:ío se rão u iuito inferiores a esta cpianti a, 

purn o 1.0 comissil rio - ha,,c111lo, nlém di5to, uma ajuda 
de custo que ainda niío se lixou. Quanto :lO orçamento 

<l n Ilc rtio~a e tlo: Bnzios {mílndci hontcm o 1.0
) catou 

certo <lc r1uc o dr . C,mlozo ,Jc Almci,b sahc r:í av;1li or 

dc,.ülmn cntc o lraba lho, - O sr. tem r.1 zão : tenho sido 

idcali~ta de mnis - e disto hem urn arrependo. Vou fo . 
zcr o possh·cl p ara considerar ,1s coizas praticawcntc, 
sem contu do perder :t minh a ,·cllrn Hnlrn reta á qunl já 

es to u hahi tn;itlo. Para mim a combsão ao Punis tcrii 

o \'ala r <l c p rcp :1 r.tMUC taln-z ontrns - porque 11rctendo 

J cscmpcnli.l -1 .t com a max.im a dcc.J icnç:ío, Antes tlc pnr

lir - irei nté a i (72) e comrcr;;arcmos mcU.or. - Est.t 

Yai sendo prccipi1:1d;mcntc escri ta porque pretendo 

acab ar hoje o orçamento da colonia pcu nl dos Duz.ios. 

- Peço-lh e . que nos recomende n todos e abraços do -

Filho e am.0 
- Euclydcs. 

l H) Vcncimcnlos d e d 1cfc da cornis!n"o de li milcs. 

(í2) F:'l zc11il:1 ,b ··TrinJ:ulc .. do p;i i de Eud)dcs, em ltc· 

1cm do Dc5cnh ~ado (EsL,do de S. Paulo). 
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Guarujá, 31·8-904. 

::'\fcu ilustre .i i:J -º dr. José Vcris~imo, - lenho-lhe 
Iab.do tanto no minha ilhn elos Buzios qur. não rczisto ll 

idéa de wanclar-lhc uma nmoslr,1 clessc Uelo recanto da 

noss-a terra. Veja como é caprichosa n 0055a natureza: 

ocultar no mar alto uma de saas faces ruais belas ! Como 
o sr. talvez queira conhecer alguns dos do grupo que 
Já cst.i, mwtcrci-os: l -=- Bcnc1füo Calixto, tnlcntozo pin

tor viccntist11.; 2 - Cardozo de Almeida: ministro da 
Justiça do Estado; 3 - Antonio cJc Gotloy, clacfc de 

Policia; 4 - uru cnjcuhciro cujo nome náo me ocorre; 

e 5 - Alberto Souza, escri tor pau]iH:t. No extremo do 

cartão, m uito afastado, e em dcst.nquc, está um nu imal 
11cm eupc1·ior a t0Jo3 os outros, um pc!:cador da ilha, 

rija e empertigada figura de pirai;unra robusto. - Des
culpe-me mandnr n cs tnmpa sem curtão - é o melhor 

meio para o transporte no correio. - Até hrevc. Si 

iiou.bct alguma coiza e,olire o <lia prO\'íl'\'cl dn nossa par· 

tida, peço dizcr•m'o logo - porque aqui e.slou nn ma is 
absoluta incicncia <l :is coizas. Queira abraçar por mim 

ao Vcrü.s.i mo Filho; rccomcmlnr-mc .:i. to'<l'os os éiCUs e di5-

por sempre <lo - am.0 nt. 0 e ar.lmjra dor - Euclydc.s 
da Cunha.. 

P. S. - F,1ço votos p.nra que jó. cstcjn inteiramente 
restabelecida a sua filhiohn. 
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Guarujá, 6-9-904. 

Meu ilustre :tm.0 dr. Jo!C Ycrhsimo, - a !Ua cn11n 

de 3 do corren te dci;1;ou-me verdadeiramente ::itonito: 
nunca, meu ilustre nmigo, obsolotanu:nte nw1co, b.:1tizei 
o menor dos aciden tes topograficos .nesta terra; e si ti
rnsrn t1c o fazer, creia que de modo algum me utilizaria 
do nome de quem quer que, scj:i, por mais expressivo 
que ele Iô~!c. Ha por focça um equi\'oco cm tudo isto; 
algumn. iuform:iç5o crr.ula que eu prontamente des
truirei desde que lho conheça a ori jcm. - Hcalmcntc., 
como diz bem o sr., !CrÂ.3 forucntnn l, ecria até dezas
trozo, que cu cscorrcg:.t!5C por cs!e plano inclinado do 
cngro.!õsarucnto a1rn i:.::o, que os homc"Ils de hoje armn
ram ... para snhircm! Não - ni ndn estou, com o Sr., 

ao J,ulo da cxigun minorin dos que ,:utcndem que o me
lhor scn;ço a prestar-se nesta tcn.1 , no atu:il momento, 
consiste sohrc tudo na seriedade, que é uma forma su
perior do licroismo no meio deste enorme desabamen
to ... Peço-lhe ruuito e mui to que me e~clareça ; cst::i
mos cu lendas num rrwl entt:>ndu bem dc;;ngrad::i,·cl, ntas 

que ecrã desfeito. - Quanto ó. i:1o ticia do •:Jomnl do 
Br.1sil" - folsiss ima. Yej.1 por ai como and.1m esses ho

mens! Niío os conheço, uunca 05 conYcl'::'!ci - e no cn• 
laoto se julgam h abi]itndos a. afi rma livtts ele tal portei 

- Fez bem cm n:ío lha; dar o menor credito: a par• 
tiJ.:i para o Alto-Punis C ainda o rucn maior, o mco mais 
hdo e arrojndo idcnl. Estou pronto á primeira voz. Par
tirei sem temores ; e nada obsoJutarncnte (a não ser om 
J czastre de ordem Iizica, que me i.uvalide), nnda a.b~ 
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lu tamente me demo\'crá de um tal propozi to. Já abri 
mão de outros jntere..i-scs que aqui me: ofc.ccccram, de 
.s:or tci que, até !:Ob o ponlo de vü;tn mntc r inl, n minlli'.1 rc

Duncia seria incxplica\·c l. .A]ém <l isto, cu te ria o cui~ 
dndo de notificá-ln pnra logo no Banío <lo Rio Br:1nco, 
ao Sr. e ao Oliveira Lima. Ass im, rnh re este ponlo -
cs tnmos cn lcndido~. - Qu.iuto ao Cubatúo, dentro de 
do is dins (depois de consull.lr um velho conl 1cccrlor do 
assun to que ~si~te cm Snntos) dir-lhc-ci nlgo a r espeito. 
Por agora o qnc se i é is to: Cttbrrtões (e não C11batão) 

chamam-se cm gcrnl o;, pc11ucnos morros nas YCrtcntes 
oú melhor, no so1lé tbs cordilhc ir.:is. E' o significado 
popular; t akcz o melhor. - ;\fo u<lo-lhc nova fotogr.:iiia 
com os ~ujcitos cnj o$ nomes m an<lci n a minh a carta ul
t im.i. - Muitn:; rcco u1 cmbçõcs a toclos os seus, e creia 
no !CU - am.0 a l".0 o arlmirn<lor -- Euclycl~s da Crm lra. 

Guaru.já, 9-9-90:1. 

Vicente, - fcl ici(Jodcs. Recebi n tua c.trta de 5, e 
de acordo com el a c~pc rci o "Sch-njcm!\ que aiml.i não 
chegou (73) . Escrevo- te at rnpalh;ulmucntc, no tun1ulto 
àas armmnçõcs ela minha papcb<la Jl.lr~, a pro~-imn mu· 
<l ança. Pretendo !Cgttfr depois do dia 20 p nra São P:rn· 
lo, e de lã para o Rio - de\'emlo a par ti<la p:tra o P u· 

(i3) Sd t·agom, como de Vic~n lc d e Can·alho {V. P"ginru 
,o/tas, p:ig. 111). 
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nh real iza r-se na 1.0 quinzena tlc ontuhro .. A.Ssim tenho 
lcmpo d e traba1!1ar um pouco cm prol da taa candida
Lura (74). ~Vinuo-lc que :tjirci fortemente. Escrevi oo 
Neto pilra que ele, por suo. VC7., a :tjitassc, e estou hem 
ronvcnci1lo 1lc qu~ o pC'dido será safü:fcito. Amanl 1ã 

especo a(J Ui o OliHirn Lhna e vou a lncú-lo <lirctamcotc. 

Dc1rnis, no Rio, cspci-o consc~ir :1lgu111 resultado . -
lia:: lcml,ra-lc que esses homens 11:lo te conhecem como 
cu te conh eço e que ru não posdo, cm que pé!;c :is mais 

cn1us iasti cas r ('ÍC rc-ucias. 11 ::ir-lhcs uma idéa c,xa ta do 

IC'U v~lor real. E 1 prccirn njir. A inscrição (li h o nteo1 

esta n?ticia uos jornais do Rio e no "Popular"l já cst.í 
al>cr la. dcvcn11o encerra r-se no dia 30 deste. A dcição 
~c-r.í r m Íl'vcrciro. Dc!=te mo«lo, lrn tempo p nra cruc re 
íaç:i. o li\TO de pros:i. e ,·cr:;o ., qne te rr.fcrislc. Que ele: 
se puhl iquc cm jnnciro - e isto l.'.l. lvcz ~cj:i. o triunfo. 

Será ~, espada <lc Brcno, lançada, no ultimo mon1cnlo, 

num Jos pr.1to., da liaJ:mça. Arwo-lc~ pOi!1 tle uma fo rte 
tlccisão ! Tcn,; mui1:1 coisa; tC'3 ta-tc quasi que apcn.i.s o 
trabalho m.itc ria l de um.1 C!=colha cni(l:.iJosa. Este resto 

c.1c .sc lcmhro poJc ser aplicado cm l:izê·la e no come
guir o editor mesmo cm S. Paulo. Rcstrmío outuhro e 

uo,,e1ubro p:tra n impressão. Em ,lczcmbro pode ap3· 
rcccr o livro. . - E' indispcnEavcl c.,lc esforço, Tem 

(N) Caml itbtur::i Jc Viccn1c J c C.,n-:,lbo á ,\cudcm i:1 Dra

.silcin. n., ,·:acp ilc )for1i1t s Junior 11905), â c111:il concorrcr:nn 1oni
bcm S011L1 H:i11Jc(r.1 e Ozoriu Ouq11c-EHr.1d:1. Vi cc111c rclirou-5c, 

!cndo oíin:,l d eito Souza B:rndc ira cm :?7 ele ma io dt: 190:i. 
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pc1a. frente a<lvcr!!nrio3 <le ha muito hem acouchcgados 
nas cotcrics p :1rciais que oi; aninham e oricntaw. Ai· 
gun.;; sem grande ,·alor, mas prnlico5:, sujeitos que fize
ram um nome como os uzurario3 fazem í ortuua, vaga

rosamente, aju111ando todos os vintcnzinh0s dos :1plau

eos frh·olos e todos os mulambo5 de umas idéas csmir

ra<las. Mas lá estão como grandes coisas. Não t e rc5isti

rão no di:1 em que puzcrcs ao ]ado do lidco da "Rosa 
de amor" n rij i<la envergadura do atleta magniíico <ln 
proza, Parn estes KTonpatkincs das let ra s- uma ta tica 

tempes tuosa de Kuroki . .. {75) As31m, - não ,..âcilcs; 
náo Y.lciles absolutamen te! Consider:He cm uma batalha, 

cm que o t ri~1úo só possa surji r nos <lc:!lumbra1ucntos 

de um movimento inesperado. O lino é i.n<lispcn.saYcl. 

Um <los concurccntc.s, e tem valor real, - o Som:.t Dau

<lcira, - só tem um li,·.ro (íú) ciue, afinal, é uma rcu
ni:io de \'elhos .irtigos lia muilo publica<lo;, O exemplo, 
portanto, c..x..iste. Trnço-te \mt pro&rrama que deve ecr 
estritnmen te cumprido: de,·cs ir a S. Paulo, reunir o 
melhor. das tuas pul,lic;u;õc.s, contrata r lof;O o editor e a 

impressão, e anunciar desde j:l o 1ivro1 com o titulo com• 
petcutc. - Não ha tempo a perder. N.io <lc,·es perder 
um d ia. Rcspoude-mc ]o~o, dizendo o que hou,·c rcs rc• 
eoh;Jo. Deve:. aprc3cntar-tc á concnrr~ncia <lcpois do 
dia 20 deste, em caria dirij ida :io Presidente da Aca· 

(i5) Aliáz Kurup:llkinc, i;cncrnl rusto. Kuroki, i;enc:rnl j::i, 

p onez. AiusZio á gucrr.i russ.o·J:lponcza (1901-1905). 

(í6) Estudos e Erun:O.,, ]IJOL 
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dcmia, :.\faclrndo de .Assis ( n1a Com1c V clho 18, Laran
jcir.i:s) . O pedido C5pccial a cada um dos acadcmicos, 
depois. - E 1 o que tenho u dizer-te hoje, na ~normc 
atrapalhoção cru que me ncho, ás voltas com os prcparn

li\·os Jc uma muclonça. Não te e3queço.s: n inscrição en
cerra-se no dia 30 deste. - Lcmbran t..ns n todos. Ahra
ça-1c Irn tcrnnlmcntc o - E11clycles. 

Guarujã, 9-9-904. 

Hcnriqtic- Cocfüo, - hon1cm, quando ai estive, no 
Sccretarj a, não pude dlzcr-tc o que sent ia na ocazião. 
l mpcdiu-m~o a prezcnçn pctturhaclora de dois cxtrn
nhos - c ml,ora o que th·essc a faze r ÍÔ5Ec bC'm simples. 
Isto: <lar-te urn 1:,.-r:mcle nLraço e dizcr-lc qne o insucesso 
do minha vclh:i. prctcm.io cu o abcnçôo, pois fui lar
gamen te compensado. Procura\.·a, ansiosamen te, uma ca
deira~ uma prozaicn pozição ele lente - e e ncontrei doi:1 
corações. Felizmente, p refiro os ultimos. Sou um eterno 
ideal is ta. Nem esta l-'1dn pode ler cocanto.3 sem e!:! ln for
ma superior r incomprccnsivcl ã ~rr:ande maioria do::i 
vivedores. A tua cs timn e a desse Dento Bueno {77) tão 

gentilmente grande no Ecn t ir e na nobreza incornpnra
,·cl com que espontaneamen te se co1ocou a meu lado -
dizem-me que triunfei. - Abençoada a hora em que eu 

(ii) E.'\~o!crctr1rio i1a Ju; tita 1lc S. Paulo, n:t pu~i i1cuda 

C:il'los Jc úu11110s. 
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dczej ei ser um s imples lente eubstituto <la E Ecola Po}i

tccnica de S. P:.tulo! -·- As p:llavras oniwadorns e cati
\·antcs df! R:m105 de A1.evcdo fornm cert:'.l mcntc si occ. 
ras. Homens <laqucla tempera não di::fn rçam o !!Cnl ir, 

11cm prcciz.nu di sf:m;:i-Io. - )las o fato é cp1e foi -
graç:is .1 0 5 mais justos moth·o5 - removicla para o fu. 
turo, um futuro imletcnuiuaclo, a realização do velho 
idé:tl. E :iÓ por esta C"ircun~tancia jii u.io c reio ncfa. i\lu . 
rbm yc rtijinosamcnte oq tempos e o.:. horncns .. . - Pois 
hem! niio cuidare i mais 1fo;to - e con timío a dar-me os 

parahcru. Ganhei n partida. Obrigado, meu velho :nui• 
go, ahr;1ça por mim Bento Bueno, e creiam .iwhos, ecm· 
prc, no teu - Euclydcs da Cunha. 



C...10 

Da ~t\.J11t1zonia, a que foi levndo Eu

clycics da Cunha cm missão tcenica 

e diplomalica , a de reconhecimento 

do rio Purus, em companh.fo de ou

tra comis::ão peruana, ha wna soma 

de cartas, traduz.indo princi pa1mcnte 

imprc5sões do mundo estranho E" 

maje5toso. 





Manáos, 30-12-90-i. 

1\Icu P:li, - muitas !clicidallcs é o que ll1e dcecjo 
e 11 todo,. - Acnbamos de chegar e como temo que o 
..-apor volte amanh ã muito cedo, ~crc,·o Cita ainda de 
Lordo para não perder a oportunidade de m audnr no. 
t icias. Fizcmo.=; semp re bôa ,iajcm, embora o meu csto
mago incorrijirnl wc! t rou."tes; e um meio enjôo intolc
ravcl desde a partida do Rio! - Foi bom. Preciso afoi. 
çoar,mc no mal estar. - Con~idc.-ro estas coi!:as como 
um prc paratorio ii minha cmprcza arrojada. Em tolloq 

os par les onde .saltei Iui gentilmente rccehido graças 4 
iuílucncia rio ecu gr:uulc n clo "O.s Scr tõci '. Rcalwcnto 
nunca imajinc i que ele fôssc 1:ío longe. No P3rá t ive 
uurn lauclrn especial oícrec.icJn pelo sennc.lor Lemos e nl· 
guns ra p3ZC3 de talento. Pass:ci ali duas horae. inoh·idn· 
,·eis - e nuneu csr1ucccrci a surpresa que me eamou 

nquch cidnde. i\'uncn S. Paulo e o Rio terão as suas 
a,·cnitl.is w onumcntais, ]nrgns de 40 metros e eombrca• 
dn.s de filas succ5sivas Jc ar,;ores enormes. N:io ,se ima• 
jinn no resto do Brasil o que é a cidnc.le de Belém, com 
os !:CUS c Jificios dcsm~urndos, as SD33 praç:.is incom
parnYci3 e com n sua ~cnlc de lrnbitos curopcw, cnvn· 
Utcir :1 e gcncrosu. - Foi a zuaior surpre~n J c toda n , i n-
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jem, Na volta, hei clc clcrnorar-mc ílli alguns dias. -
Na.da lhe <lirci Eohrc o Amazona ~. Não teria t empo. Es. 
crc,·o na atrapallrnç.io do desembarque. Peço-lhe que 
me mou<le noticias suas. Dc,·cmos pcrn1:1 ucccr .1.qui mais 
de u m mcz, porque os pcruano3 ch cgarant com as lan

chas dc.':an aujaJas e mandanm-nas para Dcléw onde 
c.stiío couccrt an<lo-sc e ainda não os vi. - Direi tlcpois 
sobre n imprc.':siío qu e me causaram estes <l~conhccidos, 
coro os quais terei de JHl 55ar t:mtos dio:; na mnis es treita 

intimidade. - Pc~o-lhc dizer no Otaviano que lh e es
creverei, info livclmcntc, pelo primeiro \.·;apor, E le que 

m ande taruhc n1 1101..icia :ó! suas e <lc todos. i\foudci,lhC5 

b rcvigsiroos <l c todo.3 03 por to.; oo·Jc cstivcroos, cm car
tões post.'li~. N,io sei ec ní chegaram. Fcliz.wcOtC' reina 
bôa harwonin cnlrc todos os <l n com issão, entre esta e a 
<lo coronel Belarmino. - Estou anim:nlo. Avnlio hem 

as minhas rcspoosílhil i<laJ cs. Não vncilo. H ei 1lc cum· 
prir inflexivelmente o meu dc,·cr e, tanto quanto p~si• 
,·cl , eon csp onder á conü nnçn com que me honrnram. -
Receb a saudadea Jo - Filho e Amigo - Euclyde.s. 

Mnnaus, Dez.º 190.i. 

Aífonso Ariuo!. 

Somente h oje po2so mand3t• lc uwn breve not1 c1a 
- t nC!I ns alrapulli11çõe5, ta ~ os cntbaraços que me !nl· 
leiam nqlli nesta ruidosa, ::unpln1 mal nr.rnnja<ln, ruono• 
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tona e opulenta capital tlo3 seringueiros. Escrevo-te 
doente, este dclicioso clima do ilu5lre e ingcnuo Bates 
resume-se n\1m pcnunncntc hanho ele ,,apor - 11 noite, 

pc1n madmg:ada, pc1a mnnhii , dnrantc o dia todo cm 
que rcjna a canicub, Ji\'TCU1cntc O!!cihDdo de 29.0 n 30.0 

Deve se r a<lmiravcl pnra o organismo <las palmeiras. 

Dai a minha amia ele partir - bmcnndo a forte 
distrac~ão <lo meu duelo com o deserto, 11csta majestosa 
arena de quinhen tas lcgm1s qtIC me oferece o Purú3. 

:\Ja,i t·sta ansicd.:u1c v"irn a mata-la to <los 0 :1 minu. 
los, nmlo n totlo instan te n minl1a grande Lõn vontade 
n tropeçar e a cni r, hatida por núo sc í qunntos pormc, 
norcs, minusculas questões de detalhe com que n!lo 
contava. 

Felizmente a gcutc é boa. Em que pese ao cosmo· 
politi:;mo ,lc3la i\fouaus, onJc cm cada eH11tiaa ra ugc o 
porLugucz emperrado ou Tosna rispidamcntc o inglez e 
cantn o italfono - n nos.:; o g-cnlc a.inJ.i 03 suplanta com 
as suas belas qunliJadcs n:itfras de cor.iç5o - e, certo, 
uma das miuh:is impressões àe sulista estã no perceber 
que o Dr.::i.sil nindo chega até cii. 

Em outra c.::i.rta serei ma~ c::dcnrn. Qualquer ponto 
que escolhesse me ]evada longe e o f im unico de.sta é 
10nnJar-tc as winhas salllladc.s e um grnni lc abraço (um 
abraço com qu asi 22 de )atüuJe!) do t eu - Eudyde.,. 
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:\fonaus, 1905. 

Domicio da Gamn. 

::\I.al 1cnl10 tempo <lc cscrc~er-tc. ninnnu,, onde cu 
julga\·a fi car tão poucos dias e onclc cs1.1camos de im

pro,;so, a braços com os maiores cmpecilho3 na aqui

siç:ío de meios de transporte é hoje para mim uina Ca
pua abro.saclorn, trahalhosn, que me <lc\·ora cocrgiru;, 
mcuos pelo c.tccsso de felicidade que pela sohrcco.rga ele 
prcocupa~Õc!. Imagina esta situa~ão de parada forçada 

e io:itnravcl na miuha engenharia de Ccsar. Quiz che

gar, observar e vol tar, ma.> cheguei e parei. Estaquei 

á entrada de meu misterioso deserto. do Purús; e, para 
maior infclic itl a<lc, depois de caminhar algumas lrCê 

ruil11as, cai na ,-ulgaridadc de uma grande cidade cstri, 

e. tamente comc-Tcial ele a\riadorcs solcrlC! 1 zo.ngõc.s ver

tig inosos e ioglczcs de .e opatos brancos. Comercial e 
insuportavcl O crescimento abrupto le\·antou-sc de 

chofre fazendo que trouxes.se, aqu i, nJi, salteadamen te 

entre as roupage ns civilizadoras, os res tos das tnngns 
esfiapadas <los tapuias. Cidade meio caipira, meio cu

ropén~ onde o tcjupnr !:C achata no lado de p:dncios e o 
eosmopolitiswo t,cagcrado põe ao 1ndo <l o yankcc es
pigad o . .. o seringueiro neham lJoado, n impre~são que 

t'la nos incute é a de uma míl:lóca transformada cm 
Gnud. 

Imagina como ntravesso es tes <lias as:rnvados pcln 
canicula de 30° á i;ombra e ã noite . . . no constancin for• 
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mülnvcl t1 c uma e5tufo. Dai a molcstia, em que· pese á 
minha organizaçúo de sal:nuandra. 

Escrevo-te com foLt:c, uma febre ruonotono cm que 
o tcrmomclro se nrr.osta traiçoeiramente, co111 wnn len
tidão medrosa, a 37° e 38° - r~ohi diariamente soli· 

citar a alinnça perigosa ele um medico. Do teu - Eu
clytlcs. 

)I,mâos, 13-1-905. 

José Vcris~imo - ?\leu bom nruigo, - cscrC\'o-lhe 
diGscntindo abcrt:1mcntc da sua opinião sobre este sin
gulnri!fsimo clima tla :\mnzonin - e embora elo, já de 
si me~ma vnlio~a, tcuha o rcfo l"ço de Wallacc, -V..' allcis, 
l\bury e qua.ntru cuidnraru deste assunto~ não po~.9 0 for
rar-me á c~pcricncia dolorosa que n C5tc inst:1ute - ruc
nos pela sujeição tfo coluna mercurial dC'!:dc hontcm fir• 
me cm 300, que por um completo a niquilamen to orga
nico - me rc\·cla 1u cxijcucias cxcepcion nlis!!imns de 
um a aclimação dificil. Em carta neste momC'nto est:r ita 
ao Arino~ disse qne quem resiste a tal clima tem nos 

mwculos n ·clnsticn firruc:!n das fibra s dos bnritís e n:2s 
artcrias o ~an:;:ue frio das ~ucnrulUhas. E, sem o querer, 
.:1 ch ci o traço ca.senci,11 deste portentoso habitai. E ' u1nn 

terra que aintla se cstú preparando p ara o homem -
paro. o homem que o. invadiu fóra de tempo, impe.rti• 
ncn temcnte, em plC'lla nrrumnçüo de um ccuario marn· 
,rilho:10. Hei de tentar demonstrar isto. Mostrarei, t :11-

\'ez1 es1einndo-mc no :> mais !!CC06 numcros meteoroloj icoa, 
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que a. natureza, aqui, eohcranamcntc brutal ain<la na e:r.::• 
pansão das suas cncrj ias, é uma perigosa a1keraaria do 
homem. Pelo menos em nenhum outro ponto l he im
põe mais 1lurawentc o rcjimcn animal. Neste perpetuo 
hanho de vapor todos nós comprccn <lcmos que se po~ a 
\·ejetar com rcfati\·a Yautajem, ruas o que é inconccbh·cl1 

o que é nlé perigam pcl.1 mm,, de esforços cxijirlos, é a 
delicada vibração do c5pirilo e .i tensão superior da 
vontade a carnlciro do3 estimulantes c;;oislicos. E1 pos
sh•cl CJUC uma maior aeomoJa~ão me Inçn pcns.-.r de ou
lro modo, mais tarde, Neste momento, porém - cru que 
a pena me e~corrcga dos clcdos inundados - não sei co
mo traduzir o glorious climc de Bates. Não lia exemplo 
<lc um adjetivo Jcsmoralis1do (felizmente cm ing1ez!) 
- Falta.me o tempo pa ra conti nuar neste (1c3ahafo, o 
unico que me permite o amLicnte irrcspiravc1. Preciso 
dnr-1hc hrc,·c cont.1 de mim. - Entreguei a sua carta ao 
Jr. Goeidi (78) e não preciso dizer-lhe como me rece-
bcu ele~ e que <luas hor;::is iuolvida\"cis passei a seu l ndo 
pelos repartimentos e entro as ruaravillrns de um dos 
mais noL.:r\·c is arqui .. ·os do mundo. Mais t.irdc, e talvez 
pcb imprcnea, Wrci a miuha impressão integral. - Es
crevo-lhe ás ca.l'reiras, sem tempo e sem saber como ... 
não il izi.'!r, como c,;itnr o tumulto de coisas que dc5cjava 

(78) Ea1ilio Augw.10 Cocltli, n:nur:ili~r:i suiseo, n;isccu cm 
Sennw:ü'J, c:1111.iio d !! Saint-C:ill, :i 28 de ai;m lo de 18~9. Veio p.3rn 
o Br:isil cn1 18S.l. F;il cccu na Suis~;i a 10 d e julho de 1917. Foi 

dirc(or Jo Mazcu que boje tem o !Cu Mmc, no Pará. 
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coutar-lhe. Si o fizesse, dci."Carin de escrever não sei 
quant.1s outras carias e não sei quantos ofícios. - Levo 
- nc3la Meca tumoJtuaria dos ecringaciros - Yidn pcr

tnrlrnrln e íaligantc. Ao mesmo tempo que ateado a sem 
numero ele cxijcncias do cnrgo, .5ofro o assalto de im
pressões de todo «lc.3conhcci<lns. Foi um mal esta par.ida 

oltdgatoria, que não .sei até quando se pro1ongaró.: 

pcrtli umo hô.t pnrtc do movimento ntlquiritlo1 p;u:a 
avnn(ar no deserto. i\fos rc;;igno·mc, hem certo de que n 
miuh a ycJha bôa Yonl;u1c niio afrouxará com tão pouco 

e confi:mtc na minl rn nl>.sti ucncia c.5 p:ut.ina llO rcajir 
ao 'clima. A1guns grnus de febre que th·c, :io chegar, pas
snram - e espero que não tenham !:-ido um ]ugnbrc, 

mente ~cnt il cartão de ,1sit,1 do imp:,ludi::mo, pressu
rO.'iO cm a tender ao h c.<i pcdc rcccmcl1cgado. - En1 ~utra 

carta .~crci hem mais cxtemo. Agorn, é i1npo::s il"cl. Es
creyo-lhc apenas p nr:i dizer-lhe que c;tou hom, animado 

e se:~uro de cumprir a rnissâo. Quero que abrncc por mim 
ao nosso grnn<le e querido n1 c6tre )lachndo <lc A..c.sis, 

Araripc Junior, Grnça A.r;mha e João Ri.hciro. Rcco

rucn<le-mc mui to á Exma. Senhora e fifüo.s - e creia 
que é. com as maio res saudades qac Jhc nrnndo um abrnço 
- Euclyd(!.j da Crmlm. 

i'rfonáos, 18-1-905. 

Muito de proposito, P orchat, cscrcrn-tc nas apcr
llU'o.s deste CJ.rlãoz.inho parn ,naudar• tc noticias m..whas, 
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- T enho mcrlo da 5aucladc , .. - Temo que ela se cx
pamfo li\Tcmcntc cm qualro pajinas. E' o (JUC maü me 
Joc nesta '\'ida ,wenlUrcirn: a~ 1nrnjcn;; ilos amigos com
tantcmcntc c,·ocadns e cadn vc:r. mai s imprcs.:ioua<loru 

á medid a que ~e .1umcntam ::ts di stancia!! . Qurro cs
crcvCT•tc a correr, como quem fojc de uma tortura. -
Como vão os teus? - Eu, firm e na minha covcrga<lwa 
csmi rrada e sêca, faço neste clima c:micular prodijio9 
de s.t lamaudrn . Vou hem. Nem o mais lijcirn ahnl o, ago
ra. Fiz. as pazes coni o sol do e quador e adnpto-mc ntlmi
ravclÍncotc na ntmosfna humid.1 e quente, fei ta parn as 
Cibrn~ das p:ilmcirns e O.i ncrvo:5 Jos 11oc t a:5. )Io.ndn-mc 
uotício.s de to1loi e mio te csqucç:i.; nunca <lo - Euclydcs. 

i\fau:io!!1 22-1-905. 

Dr. E<lgartl Jordão (79) - Recebi a sun confcrcn
cin, aqui , ucHu citladc, omfo me prendem o s trahalhos 
prcparatoc-ios para a proxim.1 viajem áe c.nbccci.ras <lc 
Ptinis ; e, apc:zar tias pcrtuclrnçõcs <lo momen to, não me: 
forrei ü n:nsic<la<lc. <lc a ler. - Foi um a fclicicladc. N5o 
o digo sob o grnn<lc ahalo, mui to comprccrui\'cl. que 
me causou a sua tão nobilitadorn ~impalia, siu:io inspi
rado peb. ima jem surpreendedora <lc um belo e: r obusto 
espírito qnc irrompe <laguclas pajiuas tão <lcsa.saomhra· 

(i 9} O Dr. Ed;:ird Jord5o, orador de formatu ra, cnvi:u., a 
Euclyde.5 o seu di!c:.:uo - .. Entrcmo'i dc1., ~~omlir,11b mcnlc n:i 
a rena da \·ida.'' 
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d:1mc ntc triunfantc.:1. - P er mi ti-me um lance, de vaida.
dci rc\·i-mc um pouco nnquclas ousadias e no ful:;or dn 
sun pnlnnn, e, por momento~, volvidos perto de quiuze 
3no1:, escutei o éco loojinquo de mui tos ideais dc.sapnrc
cidos. O ra, esta só C\·ocação justificaria o meu mai.! fcr
\·cnlc agr.ulccimcnto, c."<cluida :1 c:iti\·,,ntc genti leza. com 

que m e nozucou, nlC'\.·;mta.mlo-me ao3 mais altos cimos 
do e~pi rito nacionnl. - l\taa o que sobretudo me aur, 
prccn<leu na eua o r:1ção foram o d~g;inc revoluciona
ria, o aprumo de pensar e uma esplcndida rebeldia de 
concei tos, rc,·cl:rndo-mc, improyi~adamcatc, um dc3SC.3 

trabalhadores muito jonne, mas nos quais nós, que vn. 
mos enfraquecendo no meio da jornada, cedemos de 
muito no!so bom grndo o pa~so, confinndo-lhes - com 

o maior carinh o e com o maior entusiasmo - a defesa 
das no~as mesmas aspi rações. - Não o li!onjcio i não 
quero agradú-lo. - Estou n dois passos do deserto e n.i~ 

vc.sper.is de uma "·i.ijcm, inçada <le tropeços, de-ssa:1 em 

que a gen te ]eva carta de p rego pnra o D esconhecido. -
Talvez, n ão volte. F.ilo, portnnto, como quem se con. 

íc.ssn. Falta-me até o tempo parn alisar a scmso..bor ia 
cl~a falsa <lcJicadcsn cntrajadn das Íras.cs engomados 

do bom tom. - Escrevo-lhe como a um irmão mais 

moço, a quem nunca "i - e !'ÍOlo•ruc verdadeiramente 
fel iz, considcr:tnd o que c]c será cru hrc"·c urua campo· 
ur.n tc nova das 11oei'::tS cncrji::is intclcctuafa, tão desfale

cidas ues tcs J ias. - Man<la-lhc um grande abraço de 

amigo e admirador - Euclydcs da Cunha. 
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~fo.náo!, 22-1-905. 

Porcliat - m nnJo-tc um grnnclc alnaço e muitas 
recomen dações a todos os teus-. Escrcyo-tc á carreira e 
por n5o lutar inutilmente com as Enudadcs. Falta-me de 
todo o tempo-- totalmente aL:on·ido pelos mil nadas 
de profissão. De 6ortc que esta carta - wua carta es
crita por mim, e do Amazonns ! - que deveria aí che
gar dilacerada Jc pontos de n<lmiração - aí chega mn!t' 
sudamcnlc foinilinr só pnrn te dizer que estou horn e 
desejo noticias tua~. :i\fois tarde, en tão, conversarcmo:1. 
-- Quero t.3.tnbcm pedir-te um fovor: recebi do Dr. 
Edgar Jordão, um hclo discurso, e nesta data cscrcvi-Jhc, 
agradecendo, Não snhcndo, porém, on de ele assiste -
caderccci a carl.t para a 'l'ipografi a Andrade e l\fello, 
onde foi irupr~so o trabalho. Quero que vélcs soLrc esta 
ca t·ta Jc modo que i:cja recebida. - Perdôn-me o lnco
nismo. Mais tarde - ainda que escrc\'n das lristes eoli. 

dões onde me ,·ou perder - hei de Jar-tc longas noti· 
cios - Adcu3. Mui tas sauJades aos teus. Um abraço a 
10Jos os amigo5. Creia eewprc no teu - Euclydcs. 

Meu bom amigo Jr. José Vcr issimo, - fclici<laclei1 1 

mu.itas fcHciJadcs e a todos 03 ecns, Escrevi-lhe 1alvcz 
ha uns dez Jins, de sorte que pos5:o ~cr Lrcvc: nc.stc 1,j. 

lhctc <lestinado apenas ri apre.sen tar-lhe os meus bra .. ·03 
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cowpauhciros de expcdiçfio. Lá estou lndcado pelo te
nente Argolo l\1cndc.s (ajudante substituto) e dr. Ar. 
nalclo CunJrn {80) (auxiliar tccnico). Aos lados dcstce, 
os comandantes da nossa tropa de 30 pr:i.ças (dez ,·czcs 
mcuos ào que ,1 <lo3 imortais de Lcouidas!) aUcrcs ,\n. 
touio CavaJcauti e Francisco Lemos. Ao fundo, cm or. 
dcm 6Uccssl\·a da direita, o cucnrrcgado do material, Co· 

roncl R. Nunes, o dr. M. da Sih-a Leme, secretario, o 
dr. Thomas Catonda, medico, e o fotografo E. Florcn
cc. Ai estão os homens. Quantos voltarão? Qu:11 o pri
meiro n dc.scr t::i r do pequeno grupo cheio ele dcsn.;;3om
bro e de esperanças? ... - Aqui estamos, aguard::mdo 
ainda o ilia da partida que takc:t ainda se delongue, 
tão ,·agarosamentc se c,;tão aplainando ns difieuldnde:. 
que encontrnmos. A proposi to ocorre-me um confronto 
hem eloquente. O grande c.'\'.plorn1lor W. Chandless , iu
glcz, quanclo chegou n ~Lmiios, afim <lc explorar este. 
rucfwiss iruo rio Punis., encontrou éln parte do Governo 
provincial e até <lo po\'O o mai; cÜca7. e poderoso au
xilio. E ~tavamos cm pleno fervor da Questão Chry.stid 

e Chandle;is era illg:1cz! e OiantllcS3 era um simples ao
cio ,·injanlc da Sociedade Gcograficn <le Londres! -
Nós, brasileiros, revestidos de uma comissão oficin.1 1 en
contramos empcços iudcscdpth·cs! Certo, temoa mu1Ia
do muito, meu ilmtrc nm.igo, .. - Corrijo un1 to pico da 
minha carta an terior : Escrevendo-a sob uma tcmpera
turn c.xaustiva de 30 grau::, não tolhi ulgwnas nmarga.s 

(20 ) Primo de Eoclydc3. 
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con:,ideraçõcs eobrc es te clima. Er:::i um n impressão pns• 
sttjcira. Já estou meio :rt'Concili.ido com ele. Já com· 

preendo lJm pouco o gloriou s climc de Bate9, o dcligl1t
fu l climc de WaUacc e nté o ccu de opalas de )lour
croy. D esde o d ia 13 que não apouto a tcmpcra tura 

5iqucr de 28° ! e neste janeiro afogueado temos tido 
mnnhãs prima.,·cri3 e ndmiravci!, - Noalra carta con
\·eranrcmos melhor. Isto é um bilhete, á carrdrn, - Mui

tas lerobrouças a todos os .eeus. Saudades a todo;; os omi

goa - e creio. sempr e no - Euclyde$ ela Cunha, 

i\fonâD!, 10-3-905, 

CocUlo Nctto 

Quando fui hoje ao correio para as9i stir. a nl,crtura 
da mala do .. Gonçalves Dias" lc,•ava a preocupação 11 h

son·cnlc de encontra r cartas de Cll!',;:J porque ,:ai vara 

dois wc:r.cs que náo as rcccU<>. Nem umn! Mas ( tcmpc, 
ramcnto singular o meu, feito p ar:t todas a 5 dorc:- e 

para toda! as alegrfos!) n-cc"bi todn garrida, embo ra ,·e=
tida de preto, a tua car ta geutilissima, E foi como nmn 
janela que se nbdssc de repente no qu.irto de um doen

te. .. Obd~ado1 meu esplcndido eomponhci ro de ar

mas! J amais avnliariis os r esu1 tad05 da tu:1 vervc tu~ 

multuaría neste meu tédio lugubre de i\Innáos. Manáo:1 

- hn wnn <,nomatopci:i com11lieada e ainistra nesta v a

]avra - !cita do ~ar mclau colico dos barés e tb tris-
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tcza invcnch·cl do Bnrbnro. Não te dire i o:: dins que 

aqui passo1 n llbruardnr o rucu dc:crto, o meu deserto 
bravio e snh-ador onde pretendo entrar com os arre
mcsso3 Lr i1 nnico3 de Li\'ingstonc e n dcsCõpcrança itn

linnn de um Lnra, cm buacn de um capitulo novo no 
roma nce mal arranjado dcst.i minha vid3. E cu jã devia 
estar dominando a3 cahcecims do rio êllm(ltuoeo, exaus
to nos primeiros Loléos dos And~ ondulado3. i\fog, que 
queres? Manictaram•noi nqui as malhas da nossa admi• 
Jtietraç:io indecifrnvel e só a 19 ou 20 deste recebere
mos ns ins trucçõcs que nos focu"h.:1r.íio a partida. Ima
gina, ee puderes, as minJ1.,s hupnciencias. Es1a Man:íos 
rasgada em avenidas, largas e longas, pdns audacias do 
Pensador (81), faz-me o cícito de um quartinho es
treito. Vi,·o sem luz, meio apagado e num cstontea
iucnto. Xnda te d irei da ICITa e da gente. Depois, 
ni, e num füTo: '·Um paraisa perdido~ (82) onde pro. 
eur.1rci '-·ingor n lliloc maraviU1osa de todas as hrutali· 
dades d.is gen tes adoidadas que a m::teulam desde o se , 
eulo XVII. Que tarefo e que ideal! DcciJidnmente 

nasci p;ira Jeremias destes tempos. Fnlta.w-mc apenas 

(Bl) E<l u:i rdo Ribeiro, c.,·S:O\'Crn:ulor do Am:1.:zooH,. auim 
cognomin ;u]o por h.1vcr rcJi i;iào no :'.\1:ir.mh5o, hua 1crru n.it:tl. o 

jom;i.1 O Pcnmdo,. 
(8:?. ) Dcn c lino deu not iei:i Euclydcs u Coelho Ncuo do 

una c:1.pi tulo, o qu;i.\ p;i.r.:ce esl:lr àdini ti\·;i.mcntc perdido na forma 
11riu,iti\·amc111c 11rojdada. A csfe m~mo lh-ro se àcstio11ri:im o~ 
capítulos de .. Tcrm sem hi.>tori ::i ''. p rimeir:1 [1:ir1 c d"'A' rtLJq;em 

da III!to r ia ". 
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umas longas barbas brancas, emaranhadas e tragi.cna. 
Varuos a outro assumpto. Chegou tarde o teu pe<lido 
i,obrc u. proxiD1.:i eleição <fa Academia. Jii o Vcrif'simo 
me comunica ra a renuncia do Vicente, indicanifo-mc o 
Souza Ilao<lcfra. Mandci•lhc o meu voto pelo vapor 

pa5sado. E ntrcltmto da tua carla à dele• mc<lcaram apc. 
na:1 30 e pancas l1oras que foram do avauçamcuto do 
11S. Sakador" sobre o •:Gouçah~ Dit1s,, . Capricho3 da 
for t11Da. 

Não te CS;qucças de ir com 1ua Senhora ,•isitar ll!I 

minhas quatro enormes snurbdrui na minha fazcndinhn 
de Laranjeira!!. EscrC\ºC·me sempre e scu1p1·c. As tuas 
cartas serão recebidas mesmo no alto P urú:o. 

12.u filho~ Não 5CÍ se dc,·o dar-te patnbcns por 

esl:!e traruborrlamcnto de vida. N~te tempo " nesta 
terra as criancinhas deviam ua~cer tlc cabelos hra ncos e 
coração murcho, meu "·c]ho CocJIJo Nctto. De mim 
pcneo que uns restos de mocidade nacional c.s1ão nas 
almas de meia duzia ele sc.x'a:;enario.s dos Lons 1ernpos 
de outrora. Entre e~ c.s dc.sfihrados e jovens imbecis 
tenho ás vezes, "'on1adc de, perguntar a um Andrade Fi4 

gucirn, a um Lafarcttc e a wn Ouro Preto .se ja fizeram 

vinte annos. :Mas foçamos ponto 9 alto! neste rolar pelo 
<lcclil-·c do meu pessimismo abominavd. 

A.deus. Até n rnlta, porque - infalivelmente -
aiodn te aper tará cm urn nbraço o teu - Euclydes da 
Cunha. 
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nr,náos, 10-3-905. 

Meu ilustre am.0 dr. J ogé Vcrissimo, - não Jhc 
posso dcíinir n EntiGinção que me causou ::t rn:1 ca rta -
magnilic:u; p:tla\'r36 de awigo que as 3.000 e tant:is milho.a 

que no:1 5cparam tornaram, wais so1cocs e, ouvidas por 
mim com vcrJadeirn comoção. Aqui estou no meu 
posto sempre nniw ..: do, scruprc pronto á minha nrran

caJa atrevida com n de.:'conhccido. )las que torturas, 
meu aru igo, ncstn fon;.1 parada com que eu niio con
t.n:n! Podia estar longe, podia estar nesta ho ra domi
mmdo ns cahcccira !I do Pur·ú!j! E ainda não par ti -

e sómente no dia 1~ ,leste chi::garão aqui M nos, as ins
truções! ! Pontos de admiração Jc,·cria espalhar ncstns 
linhas? Como é diíicil o tcNc Lôa 'l"Ontadc e disposi
ção pnra 5crvh- a e.ste paiz ! O que sob retudo me im
pressiona, agora, é 4} hrn·crmos penUdo a melhor qua
dra para a suh i<la. Estnmos cm plE11a ·rasante - e 
terno qnc mnito an tes da fóz do Chandless a nos.sa mar• 
cha, por mais aforrada que ela seja, tenha de encalhar 
na vnsa dos baixios. Certo não se me fraquca rl.?. o ani.• 
mo: m archarei a pé para o weu objectirn, Mas nem 
qncro imaj inar os cmpeços, as dificuldades, os pcd t;os 
e até as torturas que nos esperam ... - Vou, felizmen te, 
Lem . A min11a rccouci liaç5o com o clitna <lc i\1::máos é 
complet;, ; e isto eu j ii disse na .sc;,rrunda carta que 1Le 
escrevi, e que já de,·,: ter rcccl,ido. Não tenho, infeliz· 
mente, tempo para continuar nes te a~suato. Preciso 
responder a ou tros top ices dn saa carta . - Tamhcm 
senti rnui to não ter con11ccido o d r. Barro:,o Rebelo. 

Ca.d. 1l 
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Saltei cm Belém como um cego - numa lancha oícrc
cida pelo ecna<lor Lemos -; \ornei um cano oícrccido 

pelo mesmo e an<lci \·crlijinosamcntc pelas mnjestosa.s 
cstra <ln.s ucompaobn<lo vor um repr~cnt:mtc ,lo mesmo 
6Cnhor. N:io tl\·c um m.inuto pum procurar o oposicio
ois to. tlcstcmcroso. Assiln mc:010 n~ uma d:is m inhas 
rchcl<lias: ao passar por uma rua, l i num letreiro ~Fo
lha <lo i'fortc11 

- e coro surp resa <lo comp:mhciro mo.n<lcl 
pnrur o carro, .sultci, e fui cumprimentar :i rcdaçiio. -
Aíirm0-lhc que ~'o boruc w (03) não wc empol gou". 
Fi<ruci,Jhc grato pcl:i gcnt..ilc~a, 11a<l:1 n,:i.i~. - Quanto 
á eleição lla AeaJcmia, lamentei o recuo do Vicente 
(84). Penso como o Sr. : · vo to no <lr. Souza Ba ndeira 
que sempre consi<lcrci um belo espirita, sincero e l'O· 

busto . ~ o;; tcwpos <l e.5 falcci<lo5 ({UC atravessamos pr~ 
cisamos <lc tais compnnltciro;. - Não se c.squcça <lo ir 
com a su:1 familia, sempre que <lcscj iuc rn <lar um pn.s,. 
seio, até n minha fazcn<linl1a <lc Laraojcirns (85) , onde 
vivem as núuhns quatro grandes e pcrwancntcs sau dndc3. 
- Acha bom o titulo Um l'aroiso perdido para o meu 
]i\·ro sobre n Amnzonia? Ele re flete hem o meu iocura· 
vcl p~simi3100. i'!lus como é. vct<ladciro!? - Jlaeha<lo 

(83) Antonio Lemos. 

(&1 ) Viceu10 de C.,nallto, que i:oncorrcr:,. i '\":l&:l de M:ini.n, 
Junior, juniamcule con1 S011z:i Jfonilc ir:i e o ~orio Duque-'&.trnd:i, 
re1iro11 J epn is :i c;,n1liJ:u11rn. 

(85 ) E uclydcs c:il:1heJecern o fomilb 110 ru3 Co!inc Velb<> 
CAi;u:1 E-Fcrrc:is ), n.0 91. 
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de .A ssl11, Ararjpe Junior, Jo5o Ribeiro, Tci.~cirn de 
Souza (aliaz, de Mcllo}, Jaccguay, Domicio da Gama, 
de 11cuhum deles llle esqueço. .A1r.,ec-os por m.iro. 
E adeus. Muitas rccomcn<l.,tõc.s a tot1oa os sem. 
Creia sempre na afeição sincera do - Euclydes da 
Cun./ia... 

1\fooáos, l'i-3-905. 

Domicio da Goma, -- beijo-lhe na mão9 pela gr:tndc 
hondndc com <JUC atendeu ao mc11 tclcgrama pedindo 
noticins tfa .minlm familia. P113SCi·o coajido, sob o iru· 
pcrio de preocupações torturantes: ha qunsi 2 mezcs que 
não tinlla uma carta de casa! - Felizmente, estou tran· 
quilo e posso Jcyotar-mc, Io)f;adnrocntc, á minha tarefo. 
Estou pronto . .Ag11nrdo npcna3 as ín.struc;õc.s (que chc
ganio depois de amanh;í, no "Espirita Santo'' ) para se
o"UU'. InfelízDJcntc o chefe peruano, do Parús, insisten
temente me pede p.1ra seguirmos juntos, e como a auo 
laucha tah-cz se demore um pouco, já cs too contando 
com mais alguns dbs de demora, aqni . De qualqucc
modo, ao ehcg:u cs t~ aí, j5 e3tarcl h eru avantajado no 
rumo temera.rio dil nllnha cmprc,;a. Vou animado, e 
bem f irme na con\'icçiio de domiunr as cabccciras do 
grande rio; e como n5o creio que os hematozoarios e 
filárias cobicem a minha organis.tçiio eslcril e .ecc.1, do 
nerrnso, o triunto Ecrã inevi.tavcl. - A's vo1tas com 
preocupnções e trabalho3 de toda a sorte, esquecem-me 
ás '"c1.es os meus proprios intcrc.;;:cs. F.:cemp1o: o Br. 

Bnr.io do Rio-Ilrilnco, esponto.neo.mcntc, entendeu man-
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dar grntificar4 utc pelos scnr-iço.s que prestei, ni, antc3 da 
nowellçiío. Nunca mais pcmci uisto. Recebi uin tele
grama da minha mulher, o este respeito, par., mn11-
dar-lhe um:i procuração que aí dc,; n cliegar antes <lo 
firo do mcz, pnca que uão c.n íssc cm cxcrcicios fimlos 
aqncfo gratific:tç iio, que impor ta cm qua tro contos e du
zentos. )fas não ntcn<li ll tempo ao pedido. A procu• 
ração que Yai por c.stc vapor, só aí estará de 6 n 8 de 
abril. - P ara rcmo,·cr o inconvcnicn lc pa :-..sci hontcm a 
ela um tclcgramn autoris:tn<lo-a a receb er aquela quan· 
tia, no Te·souro. N:ío sei si ser:i eí.icaz. No caso cOn· 

trario peço a sua intervenção, expondo o coso ao Mi
nis tro, que p ro,-i<lcnciará com a justiç:;1 habitual. -

Nn <l u posso contar dcstíl terra. ~ crcvo num batelão 
cm concertos, no meio de um estrepito estonteador de 

wnrtclos e· serrotes. Nem !!ci como alinham estas linha!: . 

E screverei de m::üs longe. Creia sempre na afeiçíio sin
cera tlo - Euclides da Cunlw. 

i\Ian áos, 18-3-905. 

J\fcu grande Mestre e Amigo Machado de .Assi:11 -
fclicidn<lc.s! - Em carta rc:j i::; traJ:1 1 que lhe mamlci por 
intcrmcdi& tle José Vcrissimo, j ó. tive o prazer de cm-i:lr 
o voto ao Dr. J. C. de Souza Bandeira, para a vaga <lc 
José do Patrocinio (86) 1 ohedcccn<lo ao que me reco· 

(86) A' i.·a s;a do Palrocinio co11 co rTc r.::im rtforio de Alenc:ir, 

Domingos Oiirupiu e o a-p:idrc J osé Sc\·cri :i no ile Uczendc. 
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mcndou em telegrama o B anio do Rio-Branco. - Este 
1,,·oto vai cm du plicata, refletindo uma situação duhia cru 
que me acho, e que o Sr. l erá tle rc,;oh-cr ni, conforme 
ns ci rcumstanci:.is. Rcahncalc, remelo p.na UlUa m cswa 
,·aga dois Yolos, uw pnrn Vicente de Ca.rv:ilho, outr~. 
pnrn Hcracli to Graça. - .A raztio é que, havendo co 

sujct·ítlo a.o p rimei ro a aprescnt,1ç:'io de sua candidatura 
na elciç5o pa!!íH1a, firmei, de aJgurn modo, com ele, 
um compromi~so pernrnncntc. Despertei-lhe nma asp i· 
r.1çfio; não pos,;o ab:mdouii-lo. 'Trata..sc de mn querido 
amigo a <JUcm c.stimo pelo coração e pelo talen to - o 
corno pôde acon tecer que ele (n despeito do insucesso 
anterio r) se :apresente ao novo plei to, entendo que de,·o 
ir, espontaneamente, ao encontro dc'::itõt hipole~c. -
Confi o á sua argucia fin issima de atlc.'X trado psicologo o 
justificar c.:iEC exagero da níciç5o, ou ruais es ta minha 
c;(quizilice no comíderar as coisas desta vida. - De 
qualquer motlo a solução é simples: !i o Vicente Iôr 
candidato n11 eleição p!l.ra. .:. c;u]cir:l do Patrocinio, é deis 
o nicu yoto ; si não fôi- (o q ue é quasi certo) , ·oto com o 
mn;,i.iu10 prazer cm Ilcrad ito Craçn, a quem não conlicço 
pc.550.:>.lll.leb tc, ruas a quem t an to ntlru iro e preso como 
notavd snbedor da nossa li n:;ua. - Estou nns vcspcras 
dn partida; e não lhe posso con tar as preocupações que 
me laHam o espiri ta, num entrcchoc:i r de coisas tão 

opost113 e que vão das grandes c~p crnnça.s, que me nrrc
hntaw forlcmcnle para o desconhecido, ó.s saudades do· 

Ioros issimas, que lan lo me utrncm iis parajcos onde está 
neste momento todo a minha felieida<lc. - Propositada-
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ruentff .1brc\'l.o as cnrtas âs pcssolls que est imo. Doem
me muito, neste momento, toclas as bôns rccorUnçõcs .. . 
A durcso da minl1a missiio tcrucraria quasi que me im
põe o ohiOo dos belos corações que t:tnto th~"Ecjo q11c lln· 

tnm, um tli a, outra ,·ez, no meu fado. Felizmente me 

alentn unrn ecrtcsa absoluta e incxplic,wel de que volta
rei. Hei de voltar. Hei de nbrnçá-lo aindn e .tos bons 
nmisos nos quais peço que transmita as rninltas snudn
dc.s . Creia sempre na m::iior vcncrnçáo e verda deira cs.
timn do - Euclydcs dn. Cunha. 

Manáo!!, 19-3-905. 

José Vcrissimo. i\lcu ilustre amigo, - rlcscjo·lhe 
mu.i tns felicidade.., e a todos os seus. - Depois de escri
ta a cnr1a que lh e mamlei pelo vapor pnssmlo, rccchi uma 

outra do dr. Souza Bandeira e nm tclcc r,mm do Darão 
do Rio Branco re lativamente .i5 prox.imas eleições da 
Academia. J.i remeti o,:; votos: o llc Souzn Bantlcira na 
carta prccitndn, tJUC sc:;uiu rcjistrotla - e o da eleição 
seguinte trnga de José do Patrocíuio l por cetc vupor. 
Votei em Hcr:iclito Gra~a - condicion:1lmr.ntc - isto é, 
desde que Vicente de Can·alho ,não seja cuo<l idnto, Ex
plico bem o caso na c.\rta que nesta data cm·io ao nosso 
querido mcsltc. Apro:cirun•ec o din dn minh n. partida; 
e, certo, cu a reali~aria logo tlcpoi..s Ja ch cg:Hla da, ins
tniçõcs si não houyc...,~c Jc aguanlar croc se :1pnte1hcm 
os peruanos. Não 1:ci bem qnc tempo gastarão aindu. 
Noto qne têm pouca. pr~sa. Não ec ajitam. Quedam 
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numa: odoravel placidez, cm que se partem toJ:::13 as mi• 
11l1as impacicneins. Espnnhocs urdentÍEsimos, :ílaerca e, 

ruidosos· p;irn :is zarzuclas e pnr:1 toda:; as requintadns 
(roças desta dcsma11dncli ssinw :'ifonáos - são quíchua.:

1 

quichu:ts morh idnwente preguiçosos qu;mdo se trat.i. t1 e 
partir. Chego a inrnjinar qac não os intcrc.=-sa o cmpre

zn ou que mal a toleram, contnriados. E como nos lfUC· 

rcm mal! O interessante é que ch%'11ei a esta conclu1iio. 
parado:rnlrucutc: m ercê 11.l minh:i finura uatlw1 ele caLo,.. 

cio Jadino. Porque cad.t um des.sc3 amin·cis EUjcitos, no 
encontrar-no~, toc1o se t1c4az cm sorrisos, cm multipli
cados cumprimentos e cm <lizcrcs assucarados. Fica-lhes 
,.·elndo, no amago, o mal querer traiçoeiro. A.final nte 
ajeito ii mesmo cs~r:irua; di;;forço-mc; e vibro, como 

po~rn, a ironia terri,·cl du cordfnlidndc h ipocr:it.1 e teme· 
ros., em que YiYcwos. O futnro confirmará, L1h·e7., cs tns 
conjccturrL~; e sem o aguardar, c u, si fôs5c go,·crno, tra

taria de garootir os tres Jnrgas hrcchas do J a\·ary, do 

Jnruá e do Pui:ús, por onde dc~lisaráo um din, ao !O W 

das aguas, as suas frotas ,·clozes de lnnch:is e de ca· 
nôns.,, Não ,·eja ui sto apreensões patrioticag, CJUC não 

lenho. Mas uma conclu~úo positi\'a: rn'.io hil poiz no 
mundo qae como o Pcrú. e o Brasil vizinhem cm pnra· 

jens tão mojcsrosamcnlc opulcnt.i. s. O couílito - quais· 
quer que sejam os palintivos ah1::sis dn arbitragem -
orrchcntada como uma Ltrga gcnernlisaç,io dns rh:M 
insana,·cis do seringueiro e do cauchcito~ absolutamente 
irrcconcilia,·ds. - Peço-lhe muito - e estendo o pe
dido muito particularmente á sua Exma. Senhora -
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que vizi tem sempre u mÍnh 3.s 4 imcns:i.e !au<ladc~, no 
retiro das Laranjeiras ond~ idcalmentc1 passo o mel hor 
<lo meu tempo. - Não sei si ainda lhe C!:'Crc\'crei daqui . 
Não c~ arci <l c dar-lhe noticias. Fnça o mesmo, porque 
é 15cmprc com a satisfação mais in ti ma que recebe noti

cias euae, o seu, m uito corJialmcntC', - Euclydes da 

Crmha. 

Maaóo, , 20-3-905 (10 112 da oo;tc). 

Rangel - .só, i nteiramente só, oa saleta estreita da 
tua buco1ina tclrnit.la... (87) Ou melhor, cu e algu
mas sombras : Frei João ele São José, o c~trcono Ri
cardo Franco, o meticuloso LnccrJ a e Alwci<l,'l e n.io 
sei quantos outros mais... Calcula si puderes, a no~n 
orjia sileocio.:a e íormidavel rlc velhos sucessos acabu<los 
e cstupco<los 1ancc3 para toilo o ec:.mpre cxtiu tos. O '\"C· 
1ho frade, castamente \·oltnireano, com o seu belo tlevcr 
cns tissimo 1 conta-me os casos untlgos cfo Amnzouin vc• 
lha; o impnviiJu tenente-coronel Jc cnjcnhc iros (88), ns 
su.i s quatro ou cinco ocl isséas .sertanejas, e o maior ex
plorador (89) de todos os tempos e Jc todos os paizcs, o 
molde 5ccular Jc to<los os Lc\·ing:s1oncs e <lc todos os 

(87) Alberto R:rngcl, cedera a E'udydc, a rn:i. c:m1 cm ?i'Ll· 
o :io~ " uru:i casita :i1pendrat!a com lari; o p:i.n or:m1:i. de m :,,13 b:iU:a", 
ondo ficou em companbO de Finno Doira. 

(88) R ic:aJo Frnnco de Alru eiJa Serra , 

(89) Lacerda & Ahneid:.i, 
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St:mlcys, a ma peregrinação m3.favilhosa do "equador 
viifrrcl" nos ul timos rebentos meridionais da 11antiquci
ra ! - E vão-se lentamente escoando as horn3 ne-,ta pa
lestra esqui)foaa e sem palavras . . . O F.. . sain ; está 
neste momento pro.rnicamcntc decaido sob o olhar ado

r:tt"elmcntc fulminan te de nmo noi"·a. - Lá den tro -
o Mnnoc1, cotovelos fincados na mesa, cabeceia deplora• 
yclmentc sobre uma cartilha de A B C nmarrotada; e 
um grande, um misterioso s ilencio rcodilJrnclo de fuji ti. 
Yos rumorc9 de folhagens ajitadas de leve, - torna ruais 

so1cne esta esmagadora quietud e. Certo, si de momento 
cm momento, um angustiado espirro da bronquite cro
nica do teu gal inho, o "louquinho" no diagnostico do 
F., não me clrnmas~c á realidade d 1atnmcutc tcrrcn, cu 
vccia abrir-se rui s1crios.:rmentc a taa e81aa1c da esquerda 
e dela irromper o torturado RoUinat, de braço dado com 

•.• l'ctcmcllc d.:,me tn blanc 
Qui ·rnit s:ins ycux cl rit s::ius lt:\'1'c!, 

tal n !lugusta placidez que, nesta hora, n\•assa1a inteira
mente a tua encautadorn vila ... - Então, lemhro•me 

de ti, imajino-tc ao 1ado do melhor entre os melhores 
corações que te idolntram - e toda a minha s-aadadc 
ee c:r:tin~ e nnma grande e nobilitadora inveja - tão 
grande qne só este pecado de im·ejar a tun Iclicidadc 
de filho hastnr ia pnrn que ec me abrissem todo.s os ceus 
{si O.! ccus existissem) - com toda 11 miulin iocorriji\""el 
impiedade, - A D0$!!3 partida está proximo. Cl1ega• 

ram. hontcm as irutruçóes e, desde que se rcal.ie.c a rcu• 
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ni5o dos comiEsnrio..~, iremos rumo feito para o elcsco-
nliccido. - A minha frota: duas l.o.uclrns (uma :iinda 
proh1cmntica), um batcl iio e se is c:môos - fl utua triun
fal mente no extremo do ig:1rapé «Ic S. Raimundo, - e 
teYc hontcm o bati smo ele u ma tempesta de. - Kunca 
imajinci que este rio morto cecondcsse, traiçocirnmcntc, 
ondas táo elcsahrielae. Uma rajaela , ·lva de sudoeste im• 
primiu-lhc a3 crispações cneofrcga das de um mar, e (JUC 

mad um mar entre barrancos, cm qu e as vagas elcscn
c.."ldeadas se desa tam cm cor dil11eiras impctaO.HIS de tor
r entes . . , - Fel izmente resis tiram gall1 .i.rdo.mcnte os 
meus na\;os. - E' que dent ro deles esta n ~fortuna de 
Ccenr". Realmente, creio lauto 11 0 meu cl eéitino de ban
deirante, que ]e\.·o esta car ta de prego para o desconhe
cido com o coração Jijciro. T enho a crença fa rgamcntc 
metafisica de que a uossa \; Jn é sempre ~::i rantida por 
um idéal 1 uma aspiração superior a re:ilizar-se. E cu 
tenho tanto que esctc,·ct ainda ... ·- Li na Prot•incia cio 
Pará (90} o!I tuas generosas pala\Tas o meu rct pcito. 
E's um coração! N ão exultou , lendo-te, a minha \'aidode1 

- uwa infeliz s;1c riJcgawcn1e apedrcj:uh cm totla a 

par te e que nem ~ci con10 ainda yivc ! - mas o orgullio, 
o grande orgulho d e po~.suir a tua simpatia. - Um favor, 
ruas favor sacrati!:s imo. de irm5o. Na rua Cosme Velho 
91 (atual rua ele Francisco Ot.winno}, Laranjeiras -
moram as Ulinha.s quat ro enormes s:m <ladcs - a minlrn 

(90) E5!c :irlii;., (c::ina 3 C:irl os Di:19 Femandc.9) foi r cc:J i. 
tndo na l {c1:Ülft 1!0 " Crcmio EudyJc.; eh Cunhaº'. ago~lo, 1921 , e 
no prcfocio deste livro. 
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ruul1 1cr e os meus trcs pcqucoos, Peço.te qnc os procn, 
rcs e 1hc <lês no ticias minhas. - Antes de seguir, hei d e 
Cêcrc,·cr-tc outra vez. - RcsponJc-mc. Receberei a 

carln mcemo cm caminho, por intcrm.cdio rl o F ., que a 

cnYiará. - A<lcus, Rangel. .Aprese1ua os meus respei tos 
a tua bôa mãe; peço-te que me recomende.,; aos amigog 
(não terás grande trabalho nis to) - e que te nio esque
ças nunca do - Euclydes da Cu11lia. 

O Firmo ê o que desde o primeiro dia imaginei: um 
companheiro ndoravcl. 

Mas ~oh outros pontos de vis ln - um par;:ido~o, o 
mais extranho paradoxo vivo que lcuLo cocontrado: 

,1 travcssa os dins a csLrn ,·cjar, .i. maneira de Schope

nh auer , contra o ,;cxo frag il - e inrn riavclrncn tc, das 

7 ás 10, Iodas as noites cntôa o mea-culpa do noivn1lo, 

con trito, sob o olhar carinhoR> e \''Í gibntc Ja futura !io

grn... Magnifico. 

Boca do Chnutllcs:i, 25·5-905. 

José Vcrissimo. i\fen bom amigo, - tenho dois mi
nutos p.1;n lhe dizer: estou bom e a brntos com inopin.1-
<lns dificuldades resultantes de uma partida tardia de 
Man:íos. - O Purli!!, daqui pnra ciwa1 mnl tem profun
di dade para uma montaria modesta, A montante ~ tão 
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onze "'apores e: lonchns encalha dos! As uos,;ns ecguiram 
o destino comum. O deserto ag;1rrou-mc covardemente, 
pelas costas, meu )lOm amigo! - ::.\Ias não ·\'acilo. Hoje 
conferenciarei com o comi.,;:sar io peruano sobre a situa

ção - e hei de apr~cuta r-lhc o meu ahitrc unico: pnrn 
a fre nte, mesmo que fcja a pé. FclizU!cntc estou forte, 
ou melhor, com a minha sau dc invariaYcl, ele sempre. 
Muitas saudades n todos os .seus - e si putlcr dê estas 
noti~ias minlrns aos meus. Leruhr:mç.13 ao.s amigos. Seu 
!'empre - Euclydes dn Cun/rn. 

Boca do Chan dlc3s, 2S.5-905. 

~!cu Poi, - ;.\tal tenho tempo de dizer-lhe que es· 
tou bom. Aproveito tun portador nprcssado que desce 
cm canôa para :Mnn,í os, porque o Purús ,·U!ou exagera
damente, prcndcntlo uo eeu leito quasi sêco os yaporcs 
que aqui c.sta,çum. O mesmo sucedeu :í.s no!sas lanchas. 
Teremos que continuar cm cauÕa e!. Começam os traba
lhos. Felizmente estou boni 1 as.úm como todos os com· 
panl1eitos.. O cJjma é benigno, neste pon to; e si niío !os· 
sem os mosquitos infcrnai,g que nos dc\•oran:, C!! larinwos 
pcríeitawcntc. - ;:\Iuitas saudades n Adcliu e Ota\-iano. 
E' impo::.s ivcl cscrc\-·er-Jhes agora. Ao Sr. mesmo não 
sei como consegui mandar estas linlrns c::c ritas sobre a 
Lot::i e diante tle um portndor 11uc me pede pelo nmõr 
de Deus para terminar. - Saudade$~ mui tas !:audndcsl 
- Ahcnçôc ao Filho e A.m.0 Euclydc.s. 
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Novo-lugar (Acampamento cfo Comissiio Admiois
trativa brasi lcir:1), 5 de junho de 1905. 

)leu pai , - Jcscjo-Ulc muitas fcl icidaJ cs. Aqui 
cheguei bem, ass im cowo os companheiros. Vimos cru 
vfaj cm penosíssima, <l c t;: anôa~, ma3 não tenho um só 

doente, u m só escoriado en tre n. minh a gente. Cont inúo 
anüuado, apczar do nafragio do nos:;o batel:ío, no dia 
21 de maio, que JlJC oh rígou n di'";di r a comi~sfio. Sigo 
oórncntc com o Arnaldo (91 ) e o med ico (92) . E vamo!I 
melhor. Estamo.:, agorn cm rcjióes povoadas por perua· 
no.;1. i'\fas nct lc .~c ntir-mc fóra da nossn terra tcnl10 uovo 

alento, mai:or entusiasmo e :.::cgura rcso1uç5o de seguir. 
Conto com o ex ilo. No m.:ixiruo em dois mci:cs atinjire
mos as c:1.hcccir.is e c,;tarcmos de ~o1la. - N:ío posso, 
infelizmente, cont'crsar run is longamente coru o Snr. O 
portndor qtJc encon trei v.1i mui to aprc::1sa<lo e npenas me 
concctleu poucos minutos <lc uma no tici.1. - Lcmbran
ç~s e saud.tdcs a todos. - .Abcnçôc o.o Filho e amigo -
Euclydcs. 

Manáo:i:, 8 no\.·ewhro 1905. 

José Vcrf~simo. Meu iJu.s trc amigo, - Afosto por 
om momento o papelada que me esmaga, pnrn cscrc,·cr-

(91) Dr. Arnaldo Pí mc11 1:i d:1 Cunh:1, enjcabciro, primo.

irmão de E uclrdes e ~uh-chefe d:i Comiuão. 
(92} Dr. Thom:19 C;11unJ.:i, aniii;o de Euclyde,,; e Yiccnle de 

Cnrnlho. 
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lhe estn, num cantinho d.:i minha ruc.:-a de trabalho. Mns 
ainda desta vez noda llie poderei contar, sinõo CJUC estou 

boru, embora prcsinta que os longos di:l.s de ansiedade, 
de mirnrias e triunfos pnssndos nn s cabeceiras do Punis 
wc prejudicaram a vida. Mh·crias e triwúo3 .. . eómcnle 

á ·•.i,·a voz lhe poderei contar como fundi aquelas coisas 
antinomicas, numa batalha ohfcucn e trajica com o dc

ecrto. Além disto, estas coi!!as não se pódem contar 
quando se tem n cabeça a ~ocr <le Jog:aritmos. - Até 
bre\·c. Saudades - profnmhs saudndcs a torlo~. Moitas 
rccomcmlaçõcs á sua Exroa. familia e receba api:r tado 
abraço do - Euclydes da Cunha. 



No periodo em que viveu uo Rio, 

cm trabnlhos no ~Iinistcrio do Exte

rior, com o· Barão do Rio Branco, 

.ipós o regresso da Amazonia, a cor

ccspondcncia de Euclydcs da C!lllha 

é mais ahundautc. 





Rio, 15-1-906. 

Firmo Dutra, desejo-te felicidades e a todos 03 teus. 

Cl1cguei hem - encontrando todos bons. Mal te 
posso escreve r - tais e tantos 03 trilha lhos qnc ainda me 

impõem os resto3 d:i Cowis:!âo. Quando pretendes Yit 

até d? Ta.h.·cz cu vã primeiro ate lii - em rota parn 
a Vcneznela ou para as Guianas. Quem snLe? 

Esta ní clicgarii com o "Joru:il do Comercio", onde 

cst,i uma 11intCr\·icwª (93) que n:io pndc forra r. Não 

ti'\·c outro remedia seu:'.io referir-me ,10 maldito cngauo 

de falitu<lc, que cm má hora encontrei - principalmente 
por caus:i <lc carta <laí para o "J ornal do Bras il" cm 

que tr.:i tava. do caw. Seria tu n? Que empurrão, meu 
h om anti~o! Mns Icl izo1cnte o mini.s lro me fez j nstiça 

de ncrcdi tar que era cu o mais contrariado com o suce
dido. i\ gorn está dc;;\·cndada a cousa. Melhor, 

:Mnnda-mc no ticias, tuas, :\fuitas recomendações ao 
dr. Agcsiláo e familia, ao coronel Lishôa, ao Thauma

turgo~ uo Teixeira - em suma, a todo3 que aí tanto me 

(93} Eri1reris1:i d:1cl:i :10 "Jorn:11 do Comercio" cm 5elem• 
bro Ue 1905 . 

C..d."' 
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cativnrnm com tantns provas de estimo. e creia sempre· no 

colega amigo - E11clydes da Cunlra. 

Rua Humait.í , 67. 

Rio, 2S-3-906. 

Firmo Datra, recebi a tua prci.ntln cartinha de 20 

de ÍC\'crciro, o. que sómente hoje poeso rcspontler, tão 

absorvido \-;\'o no meu relatório, cuja impressão se está 

uh irun.ndo na T ip ogrnfin XacionaJ. Ohrig:u.liesimo pelo 

teu generoso conceito. AimJn Ji em que soubeste com
preender-me, dest ruindo na turahncnte a falsa opinião 

que a.í se formou, dando-me a autorin <l c ,al guns .irtigos 

que snfraw n,'l "Gazeta". Não :1dmirn, porque aqui 

mesmo houve quem pensas.:c do me! mo modo, o que 
obrigou a "Gn7.cta'' a uwa dcclnração formal aquele rcg. 

peito. Mas, nfiua}, to<la a ge nte j:í <lc"·e @nher que mio 

sou homem que me e.:con<la para dizer o qnc pcn,;.o. 

Dis~c-mc o filho <lo Bcla1·n1ino, que o Amaw nas me a tn

c:íra tamhcm 1>Dr causa dos tais infonnc.s - o que foi 

clamorosa iniquidade. Não importa. '"Non r agionar <li 
loro., . 11 Desejo tambcm a lua vinda - tanta cou.ea a 

contar!... Graças aos 11cuscs, aqui estou armado da 

minha bela energia de caboclo e enfrentando a rir os 

tram.holhõt.-s <lest a vi da que nfinal são menores que M 73 

corredeiras do Coj.:ir. Has de escrever algo rnbre o meu 
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rcla torfo que aí estará breve.. Um abraço no -.Crespo. 
Rccomcndaçõc3 ao-3, teus. i.\Juito3 abratos no Teixe ira 
(9-1)_ e uo Pragucr. Ctcia. no - EuclJ'de.J da Cunha. 

llio, 18-4-906. 

Escobar, - desejo-te fc l icidntles e que continuem as 
t1ws niclhorns. Recebi o jornal com o lisonjeiro j niso 
tlc Guslavo Pena (95) . Ohri;:uli:=.ôimo. Continuo ainda 

mu..ito atrapalhado npczar de já estar impresso o meu 
Rcfotorio (96), e aléut de n1arcfado, doen te. Ha urna 
cois::t pior que a tuberculose, que é franca - é o insi
dio;o impn]udiswo fon·ado que a mcdícion não atinge, 

tão vario é ele e incnractcrist ico. Estou, por isto, a flito 
por terminar torlns cstns C'O~as~ afim de limpnr o meu 
or{;auismo dessa fem1jcm que ameaça dcxoní-lo. -
Eserc\i-tc ha tempo!, 1\fon dci, p orém, dc;;nstrmbmcntc 

a carta parn Aragaarí~ Manda-me sempre noti cias tuns, 

desculpando-me o não faze r o mc;;mo a meu respeito . 
.Ma.; tarde com·crs.1 rcwos melhor. D.i. ruu.itas reconicn
daçõc.s nossas .1 D. Francisca e a todos. - Recebe ílpCr· 

tado abraço do - Yclho aw. 0 
- Eu':!:,_ydes. 

(94) Jo:iqujm Pcrcin Teixeira, a<h-og:ido e jorn:Ul!b de 

Mon:iu!. 
(95) E5crito , mineiro. 

(~6) Rele10,ic, d:i CoiuiSEão 01i.,t.1 hrosilciro·pcru:tn:i . 
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Rio, 13-6-906. 

Escobar, - Dc~culpa•mc o longo silencio. Extinta 
a minhn comi~siio o ministro não me dispensou, encane• 

gamlo-mc da orr;ani1.aç1io de uns m.1pas. Assim \·fro cn· 
lcado entre os \'clhos traços dos \'clhos cartogr:iío3, os 

sujeitos mais <le!!lcais e <lc!!hOnC'itOs que .111dam pela Geo
grafia: - e no meio desses trn lautcs, que traçam rios e 
nlcvantnm montnnhas á ventura, cous.oa11te n estctiea dos 
de.-.cnl10~, vou ntr:i,·c ss:wdo w ts ili as fatigados e t ristes. 

- J\ luitas Yezes iuwjino ver-te ap:Hcccr, de surprcza, 
nesta \'ivcnda de filor.ofo, cru que entrarás como uru 

innão .. , - Realmente! porque não Ytns, ao menos por 

oito <lias, contcmplnr um pouco ns trm13formaçõ~ do 
Rio e a Tina de Lorcnzo? (97} - Counrsnrcmos long;n· 
mente - e então, - monotonamente remascau<lo Yclha9 

frazcs e um \·clho pessimismo, - cu te diria do grande 
desprezo, crescente? assobcrba<lor, que ando sentindo 
pclns coÍza3 deste paiz ... - l\'un5 ca,·3cos trajico5 CS· 

calpclari:i111os algum.a:; tluiins de politicõcs, dan<lo largo 

cuno ú nos::n bilis \"ingadom de rc\·olucionarios. Vê se 
te rczokcs. - Felizmente continuo a olh ar p nra o lli· 
nistro 3 quem tenho servido, - o unico :;raude homem 
vivo desta terra, - com n m c.!!ma admiração e simpat ia. 

E até com a.s:.ombro: é lo.eh.lo, é gcnlil, é tralrnlhador~ e 

traça na unh·crsal chateza J ~ tcs dia;s wna linha supc· 
tlor e firme <le csta<lis1a. Nin:;ucm potkr:í substituí.lo. 

(97) Arti~l:i dramalica i1:ili;u1:i . 
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Conheço pcJa metade as questões que no.s ocupam no ex• 
lrcwo nol"te, mas esta meia noção hasta-me 11 ga ranti r-te 
que a suhs ti tuição Jc Rio Branco, por quem quer que 
seja, será uma calamidade. Ila um bara1l1:1mcnlo tal nas 
prc tcnçõcs do.s nossos ,-jzinho.s; incidem nelas tantos vi
cios l1istorico9 e tan t,1s d uvidas gcograficas; acumu

lam-se tarit:1:= pc rfidias no:i acordos, conl'cnções e trata
dos, que , êm de Snnl o Ilddon;;;o até hoje, - que o 

dcstriliçar lai.s mc,ulas requer conhecimentos de longo 
c1m;o, dificifmcutc ndquirirlos. N5o !ci fluem possa tê-los 
ela noite para o dia nem como um simpJcs <lecrclo de uo

mcnçlío po:=~n nparcllrn r quem quer que ~cja com ~ente· 

Jh :::mtcs rcquUitos. Sei c1uc o-3 litijios cm atulamcu to são 

õ:rad:=simos e capazes das maiores e mais dolorozas sur· 
prezas p,1 ra nós. lmn:;Jna \lm caso u1Jico : um quinto da 

Amazonin opukotis.s ima, que~ de uma hora para ontra, 
por um d~garr:'io de c.;; t:idista e:wh~ tro, ou capricho <lc 
um urbitro, ,,ii passando para íl.! mrí.03 do:! peruanos. -
Nüo eci si o fuluro presidente coj ilou dcssos coisas. Por 
mim não ,·ou u1ém desta breYissima expansão cont um 

nmigo.' De In10 tr.:i.l:í .bs puhlie.1mc11te~ num dcbnte 

franco, fõra uma infelicidade! .A turba dos ndalndore3 
impropriou para l.:iis la tas 05 sinceros e 05 di~os; os 
atos m,1is nobres são p::issi.\'c is Jas inlcrprctaçócs mais 
dcploravcjs. A opiu iiio es tá cm·cncn;llla; e qucru quer 

que ~e ahalancc á luta dc-;;intcrcs:;ido por uma idéa arris
eti-sc aos tnilis tlcprimcntcs conceitos. Dai a minha mu• 
dez. A~sallíl•rue o horror tlc ser cmparccirndo a não sei 
qunntos Yilôcs que toda gente conhece e toda a gente 
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respeita. - Em p:iz, portanto, esta rude pena de- caho
clo ladino. Ou mel hor, que vtí. .,l inhm1do as primeiras 

pajinos de {'Uru Pnraizo pcrt.lido··: o m eu segundo livro 

vingador. Si o fi zer, como o iuiajino, hei <lc ser (pcr
<lô:i.-mc a incorri jixcl vaiduclc ) , hei <lc ser JlO. ra a poste
ritlnde um Ec r cuig:rnatico, ,·crJa dciramcnlc iocomprecn• 

si,·el entre estes l10wcus . .. - E a<lcus. Escrevi- te a 
correr. - Lcmbro11ç.1s nos teus, - e djspõc <lo velho 

amigo - Eudydcs. 

Rio, 7-7-906. 

Firmo Dutra: o meu silencio uüo quer dizer ingra

tidão e· olrido; mas muita e b'I',,m1c copia de trabalhos 
que me csmagnm. Ando às ,·altas com uns velhos run pos 

iudccifr,wcis. Aproveito, <lc relance, um momento de 
íolgn parn dizer-te que rcccl,i a tua gcntilis.:!lma carta, 
lida e relida com verdadeira alc::,-ria. 

Não se i ~e aí cheg:ou a noti cia <l c que eu ia ser no

meado chefe da íi c;c!ll iz:iç.iio <l :i i\fadc irn-?tfo morê. Real

mente as coisos se encaminham pnra isto - e se ohsta
culo sélio que encontro - 11 opos ição <le meu pai -

fôr desviado, ai cs ta["ci cm hrcvc, cal!:.an<lo de no,·o as 

minl1n:s hotag de sete lcgun!:. 

O "·e lho, porém, está aterrado com o meu oom~dia

n:1º - e não .se i 6C o convencerei de modo qut: po3s;1 pnrtir 

sem o contrariar. 
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Dc,fia contar ·te .-i]go <los amccicano3. Vi,os mnitu 

rnpid.-amentc, no Jelirio das fc..:t a~ que os Todca.r::un, e 

aimb 111i o coorde nei as rlisp.iracada..s im.p.rc&!i Õcs que me 

saltcarnw. Falln-mc, além <listo, o tempo. Noutrn carta 

converaa rcmos, E s ta só tem um fim: di~cr-te qne não 

esqueço nuncn a tun gentileza e p edir-te- que dispouh:ts 

de mim, com :1bsolu t:1 franqueza . 

Muitas recomendações aos teus e ao:J ::i mig:os e creia 

semp re no teu - Eucl)·des dn Cuu/ta. 

P. S. - Um grande ab raço, por mim, no Teb:cirn, 

Rio, 19-í-906. 

Exm-º Snr. i\foch:ulo de A.s: is, - Afcn presado 

~Ics trc, - O meu colci;:íl, portador des ta, lh e dirll o dolo. 

rosa motil·o que me i mpede ir á j usta· m:1nife;taç."i.o ele 

apreço a Jo:1 quim Nabuco (98) . P cço·lhc, num o braço, 

def!c a]pur•mc com o nos!o eminente compatriol n. - E 

creia sempre nn afe ição ~inccra e no m aior a pl"CÇO do sea 

- run. 0 a tt .0 yeucrador - E. da Cunha . 

(98) J. l'íabuco, ouso ~ml,a i:uidor ,em WMJ1in;;ton, , ·icra .110 

Rio ptcúdir a 2.° Confcrcnci.a Pan·Amcric::ioa. 
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füo, 30-7-1906. 

J\Icu presado Ilenrique Coelho, - rccehi n 11.1:i c:i.r-
1:t de 26, ilimla meio conv:1lc~ccnlc de dolorosa crise. A 
m inh a mulher cstc\'c ;nivcwentc ,locntc. P ara. m aior 
tortura tive que h.1 rmo11..iur com as minh::is mngo,,s to• 
Jos os secos Jc\'crcs Ja profiss5o - e durante quiuze' 
dias vivi cnlre as cartas gcog;raíicas, os receitas medicas 
e infini tos cui<l::u.los ... F elizmente, lá se y.'1.o cssne horas 
m alclitas; e ao tornar .i. tona tla c::cistc ncia antig.1, um J o3 

meus primeiros cuidndos é mantlnr-te estas linhas, repns.
saJ as <la nrnis profuaul., s.1u1bJc. - Realmente cstlls na 
:primeiro linha dcs.se3 meus velhos amigos de S. Paulo, 
dos qu:ti!:I nunca me esqueço, porque fôr.1 esquecer a 
,uceroa mocidade. Na vida p recipitada cm 'lllC ruc ar rc

hatns ns minl1as botas de sete lcguas, - você, o Por
cliat, o P rC5tC.S (99) , o Mesquita (100), o tlr. Cochrruic 

(101) e poucos mais, constituem situações J c equilibrio, 
mercê da.s quois hannoniso as nii11hns rccordnções, e <li
Tieo de nm lance as melhores qua<lrns <lo p assado. E ' 

n~turn.l? porta nto, que cumpra com vcr<lndciro prazer a 
tua ordem. Alinh:irei al guma coi!a para a tun Revista. 
?\fos peço.te, pnra isto, um pra~o rasonvel, porque :ilém 

(1)9) J ulio Prc)1cs.. 

(]OO) J ulio Mc!quil:a. 

(lOl) Dr. Wo.ll:acc ela C:1m:1 Cockr:iu t, .Jirctor d:i~ Obr:a 
Public:is de 5. I':iu.lo, ,1ur111do Eutl)·dc:1 construia :i pOnl c de S. 
Jo!ó do Rio-1",>rdo. 
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do.:. mapas qnc estou revendo, ando Ú.!I YOltas com ns "fos· 
truçõcs da E.H.i1da de Ferro i\fadeira-)Iamoré", que , ·ai 

ser construida soh a lllinha fi scal i::lação, As~im - muito 
crn Urc,·c - estarei de no,·o rc:itauclo o meu duelo traji

co com o deserto, a quem (ola! \'aidnde!) tenho batido 
tanto. Não sei si ainda t riunforci, mas não importa. 
Obedeço ao meu belo destino de caçador <lc perigos e ó. 
eterna ilu.:ão de ser util ó no.s!ia tcrr.1 , que merece tudo 
- os artigos <lo Ruy ~ tão com o i\Icsquita. - Lamen
to não ter tempo para prolon:;ar es ta cnrta. Tanto 
assunto ... Tanta coisa que dizc rL. . Porque nio , ·cns 
a té cii.? A quadra é propici,1. O Rio de Janeiro e.stã 
adnür:i.vcl com n sua população :uh-cnticia de yanhcc.s e 
gringos (102) que, pcfo primeirn ,·cz, csl5o ,·cndo cm se
gundo plano .:i cp it; ramatica 1inturol~ que no9 dc.smo
ral isa,·a. - Termino mamlando-tc um longo e =i pertado 
abraço, e pcdindo•lc que me respondas log:o, dando no
ticias tuas e dos tem ao teu - Euclydes da Cunha. 

Rio, 30-9-906. 

Firmo, de!!:cjo-tc felicidades e a todos os teus. 

Acabo de receber a tua prezada c.:irtn de 10 do cor· 
rente, l ida eeroprc com a wais inlima satisfaç.;ío. Rcs· 

(102) Al m:io ao, delc&=1dos nor1c-anicric.rn os e hh p:1no· 

amcri eanos :i J.n CoaJr:rcDcio Pau·Amcrican:i.. 
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pontlo-o. logo, não desejan do que se amorteçJ. J. nossa 
corrc~p ontlenein. Rccmei n fit:ca. l iznç.ão da l\fodeira· 
Mnmore - não .só por eYitnr grande eontrariedndc n 
meu pa i - como por não pcnlcr viagct.u que me eerú 
01 aü1 util : a demarcação <los limites com a Venezuela -

que eó não terei l!C' o Bariio não continuar no governo. 
lstot porém, ! icad entre nó3. E m tal ocasião nüo m e 
c;;qucccrci de com;dar-t e1 até por egoismo, porque ll ÓO 

se encontram companheiros <lo teu porte. 

Quanto i, confcrcnein: puzernm o meu nome nol 

jornais sem me consultarem. A miuh n vida contioúa 

atarefada. Não tenho tempo pum es~as magnificas di

versões. 

Não podere i, porém, evitnr o tli :: curso acadcmico1 

que 5cr:i cm novembro. Serei r ecebido pelo Sylvio. 

:\!andei, fozcm uns Jias, meu R cla to rio ao Coostnn· 

tinot apcznr do sigilo que ainda pa ira .solne· êlc, p or 
causa da corre3p ondcncia oficinl. Como todo rclatorio 

de comi~~ ão mixto, cm que ~e csbannm tlois cspid tos 
6cm pre ili~son.1ntes, êlc pouco vale. Julgo, porém, que 

o governo do Amazonas tcw interesse cm conhecer a 

planta mais sc~a <lo P ur ús: e cm conhecer cotuo se 
entrn no Pcrú pela sua ruais dcsimpcdiJn porta. O 
Bucnmio tinha razão cm in itar-sc tanto .l mcd1t1 a que 

nvançn.,·a, arrostando até Iome: num '"cnsus h cl li" com. 
o P c rõ {o qac uão e conjetu ra ousada) como nvançari n, 
100s nté l:í, CB tonteados un iudclinidu trama Jc " igara~ 

pés" <lo grau de rio? 
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Pcço•IC dizer ao Comtantino que u5o divulgue a 
corrcspondcncia final, do Rclatorio, que é :i. un ic:i porte 

tC!crvadn, pelo mcn06 cwqunnto niío ~e puhJic.:ir o Rcln

torio Geral do i\linistcr io. 

Já comece~ - Íi nahucn lc - a al inha r "'Ulll P:uuiso 

Perdidoº - e a c.5 tc 11ropo5i to peço-te que me. mandes o 
".Album do Amnzouas", as:,iiu como as melhores ob~cr• 
vaçõcs que obtiveres c1armto à b orracha cm gcrnl, e n 

soa otu:il si tuaç:io wcrcanti], cm i\fonãos. Além ~to 

mand.t-ruc o c1uc encontrares rclntivo ao O!l9t1 D10. 

Lcruhro·ruc sempre Jo3 bons nmigos tln í: do 'l.'ei• 
xeira (o meu granJe professor de wh~ky); do Prngucr, 
do Crespo, a quem já cscrc,·i , sem obter resposta; do dr. 

Paul ino. A todos, por teu intcnncdio, mando muita! 

saadndcs e abraços. 

E!Crc\·O corr endo, como .sempre ncontccc, porque os 

vnpo rcs do Lloyil apo.slaram cru sair qun si. na mesma 

hora cm que resolvo e!êc rever aos amigos daí. 

Lembranças nos teus e ,lisponhn t:cmpre do colega e 

nmigo - Euclydcs. 

P. S. - Um editor portug;aês {do Por to) rcrnlvcu 

r euni r al:;uns artigo" meus. Dei ·ao volume o titulo 

"'Contrnslcs e Confrontos". O trabalho cstú. p routo 

hrc,·c. Unndar- tc-ci um cxewplnr. Respontln. -;-- Euc. 
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Rio, 17-11-906 . 

.Escohar, - o Clovis (103) é :1.ru igo <l o .A-,rn,·etlo Mar
ques (104), dai: o C.!' eru pulisar cm tlar um parecer iuei;;i. 
\·o. E• um hclo caraeler, lol hido por iníinilas dclicadc

zns. Em todo o enso disse-me l1 oje qu<' já te escreveu di. 

2em.Jo estnr <lc ncordo com vocês. :\cm lHt quem snib a 
ler e escrever que não cstcjn. - S. Paulo \·a i w al ! 

Perdeu o b asl5o que trouxe hu doze anos {105) e ao 
cm·êz 1le lcvant;1r-sc ainda dcsc.nmba. Estes e 11 : i11l,os 

csu,puíunlios são um trislc si.u toma. Iln t o. uta coien 

g1·:mdc n faze r, e lii estão O!I homen!I a de~trim;arcm fi o3 

de Jinh.1. Só o p:tu! - Continuc1u. Como sem pre .icon
tccc nas causa, justas, no cm·êz do direito intli\-idunl~ 

,·ocê.3 defendem O!I iutcrcHC'I gerais: po1·quc mio sei 1lc 

ma ior interesse pnr3 a c0,~iunida<lc qu(." o <lo prirn nclo 

incon tlieionnl d.is compctcnci.is. - PArcee .:i t ê utu souho 

fnlnr-sc cm \'clbas bu jibnn~ns tlc <liplomn:: neste tempo! 

- Escrc,·c-mc sempre. Dispõe do velho aru.0 
- Êu

clydcs. 

(103) Clovis Dcvil11qu11, conmltor juridico do Minis1t~cio d:1s 

Rcbçõcs ~lcriorc~. 

(lG.1) Foi Jepoi~ :'.\lini!.lro JJ.S Refações Estcriorcs. ma Jlrc
&itlcnci:i [pilado Pe.!!03. 

(105) Dcpoii 1lr trc1. 1,rc!idcntcs J:t Hcpuhlic:1, !lrutlcn1c do 

I'llor.i.e!, C::irupos Sales e Rotlri;;ue6 ~\h-c.", todos paoli! l:1...", (ür:i elei

to o mi11ciro Afonso Pena. 
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Rio, 9-12-906. 

Domicio da Gama, - recebi uma C.Jrta ele 01i"cir::i 
Lima, pedin<lo o meu voto para o Artur Orfondo (106), 
que se aprc.E"cntn á. vng .... da A.caclcmia ! E' que ele não 
eaLia cb minha atitndc. Já lh'a expl iquei. E agora, com 

tr.liS razão, \'enfio insistir com ,,-ocê parn conseguir do 

nosso cruincnte chdc uma intervenção que, evidente• 
mcutc1 é indispcnaavcl. Do contrario, uma r esolução 

tardin do Assis (lOí) tnlvcz ecja outra derrota . Nem 

quer o pcm:lr nisto . .. Scrcl o nnico colp::i<lo. Considera 
cetn situação e rcsoh·c-a com n tua habitual lacidcz. -

J ó. 1·ctc1i coruw1icação verbal do Frederico (108) sobre 
o tenno da tninl1a comis~ão no fim <leste mcz. i\fas não 
estive com o Ministro, com o qual , entrctalllo, preciso 
í:i1ar, afim de pre5la r nl~uus c!!cla rccirucntos .iote5 Je 
entregar á Secretaria a p1:mta e orijinais do rclatorio. -
Como sahc.9, o rende::.-r.:ous ê tlifíci1. Sempre (1uc peço a 
iotcrvcnção do Frederico, ele segue para o gabinete, dc
ruora·~c, volta mistcrios,1mcn tc, com o indic.1dor muito 
cslicado, furando o ar, e diz-me num grande abafamento 
rlc ,,oz: - Um minuto! Só um minuro !. .. - Como 

(106) ,h tur Orl:111do foi o unico C.1hdi1b10 .i vag1J de Fr.lU· 

klin Dori:i, falcciilo :i 28 lh: ontu'Lro 1906, scnclo eleito por 19 \"O

l O!ó,. a 2í de junho de 1907. 

(101} Ati~is Dnsil. 

(108} Dr. Frt:•1crico Aur;us10 de C:tr\·aluo, cbcíc do gnbine[e 

do Minislro Rio-1.tr:i nco. 
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preciso de dez pnra mostrar no Barão os papeis cuja in
portancia prccÍ!!o desta~ - ::ipclo, ainda neste caso, 
para n tua in tcrvcnçiío. Mandn-mc dizer qunndo serll 
possivcl A ruinhn t"Cccpçiío (109) scní no dia 18. -
Ahrnço-tc cordialmcutc. - Euclyclcs da Cunlin. - R. 
Huwait.i, 61. 

Rio, 12~12-906. 

EscolJnr, - d~cjo-tc fcli cid:Hlcs. Uns mnpua intcr
minaYcis rlcmornram C5tn r c.5posta; e ainda agorn mnl 
pos!o dizer-te q ue l i n tua n1a{:.rt1ificn rcplicn que a té me 
surpreendeu pelo brilho e, principalmente, pelo desas. 
sorohro. Maguifico! Um Lravo pela ntitu1lc corrctissima 
no defender um direito que, :1fitrnl, é o direito de to,loa 
que tém c3pacidadc proprin pnra \'i\·cr. - Em c:n-ta ul
t erior serei mais lon~o. E!l lou n ulin]H1r ns uhimus fr;i. 

ses do mea torturado discureo ncadcwico - que, por 
isto é, uma coisu artificia] e c01n-cnciounl - não me im• 
[>rcasiono. - Dir-mc·:Ú depois a tua impressão. -

Sohre o tcn pedido - \ºOU a j ir e peço-te que me mandes 
mais c.1gnns ci;clarccirucntos, porque, ecguodo aqui me 
inforniam,, vão fazer 118 nomeações pn.rccladamcnte, de 
modo que não sei 6l a cadeira. que desejas é prccnchitln 
ai;orn. - Responde-me logo - e recebe um nLrnço do 

nm.0 l"elho - Euclydes. 

(109) Euclyde.s foi !olcnco1cn1c rcccbitlo cm sessão de 18 

di, dezembro Uc 1906. 
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Rio, 26-12-906. 

Escobar, - ffcs-ejo-tc felicidad~ e a todoa os teus, 

- Iloutcrn, entreguei .:io Briguict (110) os 30$ que man· 

rlastc. Mas eles <li~sera.ru -mc que nada llics devias! Em 

todo o caso Jii ficou o dinheiro, para :ilguma cncomen• 

da ulterior, - j á recebeste os "Jornais11 ? - Que tal, 

o tnnh-ado d~cn.no? ... {111) Bom. Bom porque me criou 

nlf:,'ll.llS p equenos oilio,g. Tu, que s.nbc.5 Jcr, já descohdstc, 

certo, nele, o espinho ague.lo cm que se ferio runitn gente. 

:Melhor! Sinto-tnc aJrujr:l\'clruenlc com o dc.squcrer de 

to} gente; e agrada-me um isolamento, qnc é como o do 

poraquê, cl1cio de de:;cargas entre 03 ruolu.:'cos amnzoni

cos. - Ilonlcnt saí de proposito pnr.1 eucontrnr algum 

deputado paulista, e tratar do teu negocio. Nem wn! 

Vou reoornr o iovcs ti<la, - porque não creio na clicn. 

eia da.s carta!!, - Quando deixas este Jaguaci mnrari. 

)hoso? - Continuo nindn ndido ó. Secrct:uia do Ex1~ 

rio r, ua minha .:iusle ra atitude de cartogrnfo. Toto dá. 

tnc um traço antigo magnifico - com a \rantajcw de 

i9olar-mc, ·rcfujimlo ao contnjío pcriga~issimo de wu 
meio irrcrucdiaYclmente perdido. Vê cowo deHcamho 

a todo o momento par3 um desaleutndo peesimismo?.,, 

(IJO) Lhr.irG Driguic1. 

(lll) Dis.cur30 d.: recepção de Euclydu na Acadani3 Dro-

1ileira, cm 18 dcs~c mez, 
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- Não quero que esta sombra. vã cmpnnar a l uz do;i tcU3 

dias mineiros. Ponto. Ponto. E um abraço do yeJho 
am.0 

- Euclydcs ,la Cunha. 

Rio, 254-907. 

Meu caro Alberto Raugcl, - Aí vai o exempbr ele 
teu hcJissimo livro (112) - que ainda hei tle reler aí, 
em tua casa, para dcatacar va rios trechos. - Vou fo zc r 
o prefacio .sem conslranjimcnto, e sem prcciz.ir do es

timulo ,1c uma nt:ui!aUc nntign . E11cautou.oic o Inferno. 

,:Teimri da. vida." é um rude e marn"-ilhoso poema. -

Hcidc most rar que naqueles capi tulos ha uma síntese 
dos aspectos prcdomínautc3 '13 c..~stcncia am a,:on ica. 
- Não me nbalaucci a emendas. Acho-te ndmirn,·cl 
oaquCJns rchcl<lfas de C:\])tc.5s:io, que a principio rnc 
alarwarílm. - Até hreve. - Abraç~ tc - Euclydcs. 

Rio, 14.5.901. 

Escobar, - dc~jo-tc fc1ici,1adcs. RccclJi a tua cnr. 
ta e \·ou pro"idcncinr sobre o que desej as. Mas iofe· 
lizro.cntc não conheço - nem mesmo de Yista - aqoc• 
Jc3 homens. De qualquer modo, tlir-te•c i depois o qne 

(112) /nferntJ rcrdc (cenas e cen::irios do ~\m::azon::i t ). p:ir::i o 

qual C!Crf:'•crn EuclyJc.3 um prcbciO. 
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ocortc-u. - "Brasileiros" {113) n ão é lino : é um ar
ligo de 

1
''] ornal''. - Mancla·ruc w ais noticias taas, ho

mem! Aqui, ás voh ns eow c..-.; nustiço trabo.lho, o5o te
n ho tempo parn cecrc'fcr ao.s amigos. i\las niío fü c dis· 
penso as novas. - Lcmbronç:u 0: toclo.s os teus. Saucfo
dc:1 do - Euclyde.s. 

Rio, 15-8-907. 

Domicio da Cn m.1, - sómente hoje posso rcspon
•lcr ã tua prcEa cJi :j,,Sima carra , cheia elo misterioso c n · 

canto que as distancias elão ii s pnJn,'l'as carinhosas do.! 

amigos. Andei e :inelo muito eloente de mn.pite aguda, 
porque certo h n uru mierohio sinistro empnrccirado ás 

traça:1 ,ingador;u 1his , ·clhas cartas gcograiicas í ciW 

ha trezentos ano:1 para maior 1or1nento do,:; que h oj e 

11s ddetrcaw. Quer is to t1izcr que mu ito p ouco te po· 

<le rei con1ar elo que ,·ai por aqui. Anelo 1105 sceuloa 
XVII e XVlll. P oderia da r-le no ticias de d. Gaspar ele 

Muo ine Lcon G,1ra1>i to Tcllo y E sph10sa 1 ou dos mar

qu l!zcs de GrimalcJi e F1oriLfanca; m:lS nüo sei por on· 

de anda Pfrcs Ferreira, ou u qnc é fei to de Glycerio 

(lH). E' um encanto C3lC exiüo no tempo. O pro-

013) PuLlkJ1Jo prio1cir:m1c11re n o Jomnl do Comercio, !oi 
dcpo i:1 induido 110 Jj\·ro " .,J' n111rjcn~ da J[istoria.,. 

(lU) General Pire! Ferró r:, e .Fr:Ulci;;co Ciicc rio, scw do
re!, j ;i folecidos. 

Cid. li 
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prio Bar5o, com a su:t cxh·:mha e majestosa :;cntilcsa, 
recorda-me uma idade de ouro, mui to antiga , ou aea

lwda. Continuo a 1,proximnr-wc dele ~cmprc tolhido, 
e contra kito pelo mesmo culto respeitoso. Com·crsa· 
inos; discutimos ; ele [ranqucin-me n maxiuia jnlimi

dadc - e não h a meio de poder cu eo n~i,11.'ní-lo !Cm as 

proporções anor mais de homem superior õÍ !iUa é poca. 
Felizmente ele não e:nbcrá uuncn es te jnh,o, que _nõo é 

sómente meu - 1:ináo t\UC se vai gcncrafüando ext rnor

dinariamcntc. De focto 1 é o ca~o virjcrn de um grande 

homem j usta mente a preciado pelos conlcmpornnco::. A 
sua influencio moral , hoje, irca<lia triunfolmcntc pelo 

Brasil inteiro. Os efeitos <ln confcrc: ncin de Ilayn -
onde Ruy Barbosa tc\·c o holll .senso de re prnduzir-l hc 

o pcD!Hlr - consagraram-Jhc dcfinitl\·amentc o prcsli

jio. E C5 lc fat o rcconcilin-me com a nossa gent<.', de

monstrando sobre tudo a p e r.siste ncin de uma ,·cncraç:io 

nntig~1 e já a~ora de todo sohr:mccira 5 \'oluhilitladc 

de uma opin ião publica tão in.stavcl, como a nossa. -

Não ~ci si j á aí chegar::im noticia9 da Reforma Ortho
grnpltica. ... (Ai deixo, nestes mai11sculos e nestes h li, 
o meu espanto e a minha intrauújc ncia C'li w olojic:d ) . 

Realmente, depois de tantos ano3 de a1armautc silcn
cio1 a. .Academia foz urna coj~a assombrosa : Lral>qlhou! 
Trabalhou de ,·Cras durante umas trc.;; <luzias de qui u

tas-fciras a j itadas - e ao e.alio C.'-"J)cliu :i. sun ohra c.x
tranhamcnlc mutilada, e pem:o que nhorticia , Ha uJi 

coisas i nvi n\'Cl !I : a cxc1nz;'ío sis tc: matic:n <lo y. tão C.'\:prcs

sivo n n sua forma t1c 11ncorn a ligar-no~ com a ci\""ilhn• 
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ção nntign e a eliminação cowp1ctn el o J., do }licratico f• 

(/,-apa como dizemos cahnlisticamcntc na Algebr.i) . .. 
Como poderei cu, rude cnjcn11ciro, entender o quilo
metro, sem o /\·, o crupcr ti~clo 1,, cow as suas duas per

nas de infotig:n·cl caminhante, a dominar distancias? 
Quilometro, recorda-me kilomctro singu larmcmtc csnin

h-::tdo ou rctluzhlo; :tlgumn coi.5.1 como um rclissimo dc
cimctro, ou grosseira polegada . Mas dccrnton a coor
rnic.l ndc ; e terei , tl'ora aç-anle, tlc suhmctcc-m c aos di

ta mes dos mcstre3. - :'!fos a Ji.scw.s5o foi van tajo.s a. A 
Ílnpôrtancia da Acadcmíll cresceu. .As suas rc.mluçõcs 
cstcadcr:un•sc ao paiz inteiro - Ja nia do Ouvidor ó. 
Amazonia, Ja porta elo Garnicr :io u1timo ~críngal do 

Acre. - A Jiroxíma eleição, n que co ncorrem Jacq;uay, 
Joã o do Rio e Virgilio Varzca, amrnci:Hc rc11.h icJ a 
(115) •. . e o aclrn taJo palacete- J o cais da. Lapa (116) 
fez.se, definith·amcntc a k aa bn (caba, dc\·crfo escre
ve r-se 11elo norn ortograíia ! !) de tollos o.s neop11ilo.s, 

ou ncofito s, litcrnrio~. 
O Rio continua mclfto rando, aformoseando-se. A 

concur rcncin de cslran j1!i ros , c~traordinaria. Os bon. 

J c5 e ::aulomo,•ci.:S .1. p in lia m·SC de ruhro.s saxõc., cspau

tadissimo3 e deslumbrado~. llc.si1õ1 m, nc.;tes ares, ohs! 

(l 15) V:1&1 1lc Tci:uira de ;:\lcllo, íaltciJo a 10 <lc abril 
<lc 1907. \'ir&ilio V:u·zc-:i e João do Rio rcli rnram dcpoi~ so:i:s 
camliJ :::i rur:i ~, '-C11Jo elci lo J:iccs11ay, llOr 23 ~·otos, :i 28 d e Eclcm· 
l,ro Jc 1907. 

( l l(j) O Si/ojcu llrmi/ciro, :::i uti ;;., seJ c 1b .-\ r:::idcmia. 
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cm todas as li11gu:1s. Até cm castclhnno ... Ha rlias yi.
nham no 1ucu ina tu raYC'l l)onJc Jn Ga\·ca naJ;1 menos 
de sei~ arjcnt inos l::-:r.is arjC'ntino.;, es una lcgiou!), e 
quando yoltau103 :.í rua Volunt:1rios, pcnc tranJo n a 

AçcniJa Bcira-Jfar, o mnis trcfogo tlcl~, prccis:uucntc 

o que me vi11ha a cn\"cnc11ar a biJis pa triotica com uns 
iustanl<'3 mira! mim! to1bs as \"Czcs CjU C tlc11 arava umn 
nc~a Jc trunfa cscant1alo~a, - prcc i!'amcntC' c~lt grin
go irrcqujc to uão !õC pô<lc conte r : "'Pero é.s h cnnosa. ca
ra mba! l - rnjiu, e ah3lou do hou<lc, ac0111p:mlrn Jo 
Jos companheiros cle tri : a tlos. Foi um cnc:m lo. Que

ro boje um bem cxt raor<linario ao ::monimo gring:o, que 
ncrn sei mai~ por omlc .,uJ:1, mas que é, com ccrtc3a, 

um artista intclijr.ntc e e ntusiasta. - ·- A~E-in, nos ro
t.lciam, catla vez mais h<'la~1 as no3ca.s 011ulcncias 11atu
xais. Pena é que 11a ordem moral não FC notem idcu
ticos primores. )Jn.s não ,cm·crcJarei por aí . Sl'ria im
pc rtlon\·cl o a til"ar•tc tlc tiio loujc os respingos amargos 
llo meu pe~simismo e <l,c.sta melan co lia irreme<llm·<.'l. 
A]ém disto, ha na tm1 carta profo n tlos traços <le triste
za, que n5o J e\·o ,"\~rayar~ Ali se <lczculrn nas entreli

n has .:1 eaUth <le tla terra: e íôra imp icdntlc aponta r o 
que estu tem Jc raiirt. 

Coro c! l a e:1rta num.Jo um \·olumc Jos 11Scrtões11 

p.ira a Biblioteca Uc Linu:1; e ultcriorme,ntc irão os li
vros <le outros aulorc~. Si não te causar muito tral1.i• 

lho, 11cço-tc que me nmn<lcs o que ai liom·cr acerca J11s 

wo<lcmas in<lag:açõcs historlca.s e gcograficas tlo Pcrú: 
folhe tos, ou 1ivro3. - AILdo a pcusar num li\·ro, cs.:co· 
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cialmcnle eul-nu1 cricano, e preci so cstudnr muito; e· 
estou cs tmfon J o muito. l\fos a nossa pobrczn de linos 

corrc5pondcntC3 é <1Lsolutn. - Nrio preciso dizer-te que 
o teu nome de quando c1u YC7. rc:rnlta nas nmm1s palc6• 

trns: o )fochndo, o Vcrh,sim o, o Castiio (117) e mui· 

tos -0u tro3, não l c c,;qucccm nu11cn, e h armonizam-se 

toilos na mesma C':i limn e nas me..o:-iuns saudaJcs. -
Aguard o mais nmpfas impressões sobre essa cncantado

r.1 L irua de los ncy::, que imajino deslumbrante sob 
urn ccn eternamente limpido. - Até Lrc,·c. Saud ,u)es, 

~auJadcs e fnuda dcs do teu - Euclides da Crmha. 

P . S. - A hrcvc escala Jc ·l horas, (JUC aqui fez 

Guil herme Fenero, nn sua p a!sajcm para Bucnoii-Ai• 

rcs, foi magnifica , O Rariío rcceheu•o gentilmente. No 

1l,1mara Li, antes e depois J o j ,1 ntar, que lli c foi ofere

cido, o C.."\""t raordi mrrio c,·ocailor dn \·cllrn Roma lcnda

r in fo i ,·crdn<lcirnmcutc catiYau l<'. E' irnprcssionadora 

11 suJ m oJ cstia. O scuio (ll8l tem nrcs timiclos e pc:r

tarhados de mcstrc,cscob 11:i roça. E n sua Scnl1on é 

a mulh er w :1is feia e m:iis cncant.nlora que .a.i mla \"i

ruui estes m CU! oJhos sclvnjcns, - Chc~.1ri.1 m ai uns 
ar tigo~, '~l'crlr i.:cr stt.~ Dolh·ia". tJUC puhliquci no "'J or4 

nal <l o Comercio"? E' urna das wiultns quichot.o.da 9. 

Constituiu-me, po r satisfazer ã inclolc roman1icu, um 

(I 17) C:1s1ão u .. Cunh:1. 
(118) Vcj:i-:c :1di:cn1e O \·erdadci ro j uiio de E11clrdc1 i;oLrc 

Fc rrero (c:trt., de 16 de 110,·cmlao de 1901). 
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cavaleiro nnd,mte da Bolivia, conrra o P erú. Porque? 
'fah-cz porque a Ilolivfo. .. . é. muJher. De qualquer 
mo1lo, manda-me Jh:er n tun imprest:5.o sobre o lance. 

Rio, 2í-8-907. 

R:m c,;cl, - dcscjo•lc folicic1adcs. - Ai vai o pre· 
facio. O teu livro merecia uru outro: mais lirilhantc. 

àlas ir:í hem acompanhado llcla pabvro rudemente 
eiuccro J~ um amigo. - Agora um ~rautlc fnor; que
ro que revejas muito cu i<l a1losamcntc o que cscre\·i. A 
lc lra exajcrci-a tlc propo.;;ito para c"·itar esses Lcrrh·cis 

erros tipograíico~ que tanto nos rnagônm; corúio na 
tua revis,io cariuho~a. ·- ?\ão Eci si alteraste o trecho 

<lo Inferno V erde que cxtrntci. Neste coso, mo,li{iqnc-

.sc o cxtratc para que saia como estiver no livro, -

Adcu.:i. Mautla-me ilizcr, si pmlcrcs, a tua im pr~~ão 

acerca daquelas liohu.s prccitlitada.!:. - :R.ccomcudaçõca 
a tua hôa )Iãc. Um nhrnço <lo - Euclydcs. 

Rio, 10-9-907. 

Rangel, - Já leste com certeza o prefacio que ali

nhei nos intcrYnlos J as m inhas horas fo.tiga Jns. - Rc· 
novo anterior pedido: quero que faça s pc!:so::Umcntc a 
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revisão, duas, trcg ,·czcs - rcsp cit:uulo a minha poo· 
lu ação la~urioza nté com a faculdade de intcrc.obr 
mai.s nlguma,;; virguhs acc itavcie. - 'M:mda-me noti
cias tuas. Aqui me chegam :ipcnns uos cartões postnis, 
r apiúos, jm tantancos, a refletirem imprc~ õcs fujiti,·as. 
- Un. bon mom:cmcutJ ) f.:ioda•mc not.icins ruais nm· 
plas desse Paris mirabolante e Ianta! tico - que en 

nuuc.:i verei ... nem t enho cl~ejos de , ·er. - Saudades 
do - Euclydes. 

Rio, 16 no,·. 1907. 

Domicio dn Gawn, - :t tua carta de 8 de outnbro, 

rcccl.J i-n autc-hontcm; e, (1 p :1rtc o encanto n .:i.tural, te .. ·c 

um con traste cttrio.:o. As letras onde se expõe u mn 

tüo ardente níiuidadc com Você e os hcloa ~ pirito:s 

que aí tc,·c a n uturn de encontrar, l i,as nlr:wéz das 

apreensões, a inda niio dc5ap arccitlas, re1atiYas ás de!

or deos de T.ih.11inon. Ainda hoje os td cgrom:is discor

danlc!I, de )fauáos, nos dei:-.am cm r.spcctativo ::insiosa : 
teremos uma :;uerr3 com o Peru? Se ria o caso do credo 

q11ia absurdum, ajustado ás coizas in tcmacionnis1 é, 

tamhcm um,1 das maiores :mama.lias politicas <los ulti· 

mos lrm pos. De ouLro bdo núo 5:Ci qucmt.is considcrn· 

çõcs massiças, e ruonoton~mentc sensata~, que me aco• 
clcm, e fõrn de iníiaito mau gosto transmitir, - uma, 

uma só, cscaudo:lo!rnmenre p inturesca, ecrin o tema da 
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ironia elo histori;i.Jor Iuturo: os Jois paÍ:r.ei t5o cheios 
de tcrtD.!-1 tâo vnzios tk horuen!, tüo afasl:ulo,; de ermos 
e J cspornndos, fori:nn lnr o tempo o p:lpt'l tcrrivcl
wcnte h urlcsco fie dois Or:tvissin105 llucfol:i.s, :i.pnrc
Jhado.:; llc magnificas cpiics de combar, e n ci:~rimircm
ec wnjist-rnlmcnte ... um J c cimn Jo Piio de Assuc.,r; 
outro, oo alto Jo Corco,·:ulo! - E u:i. (1 uclas so]iJ õcs 

eucl1nrc..1<lns, que cu conltcço tan to ... Lcmbr:Hc, com 
ccrlrzn, a.imla o nofsO ,çc]ho jo:;o infantil Ja ucahrn 

ccgn'' . .. Pois unrn t guerra, que scrin umn ~cr.r:i 
brutalmente ofcoh:i.chiana, - g:ucrrn a que cu procurn
rin .,s..o;istir como um <lccivativo á minhil lri:-te:r.:i coujc

ninl , <lc hugrc, - scmclhnutc guerrn seria uma c nor

wc "'cahra•ccga:· intcn1ncioual, a 1·cvolutc:1r, dC!1:1J,aJn

mc11lc, no indcfiui<lo ele 11m de~crto. .:\o c;;il,o, o.s nn
tagonistas - suaJo~, e5ÜofoJos, an1uej:mtc1, tontos e 

exaustos, - ·••oltarforu nos brc~: e cb ncaharia <lc mn 
modo pnr:a<loxal: ecrn ler comcç:aclo nunca! - Aqui 
we \"Oltam, outra vez, n.o 11ico da prn:1, impcrtiucnt~, 
as tais con5i<lcrnçõcs mnS:siç,1s. Repilo•:'IS. Atiro-as. 
violentamente, <lc UanJ a, C"mharalh:ul,, :1 ou clispcr· 
Eas:... iuteressru cco11omicos ... t!cspc:.tts Íllcnlc11la-

1:cis . . , mobili::ações penosas ou impossit:c;s ... co11/lu
gração sul-americaurr.. .. paralisia. tio pro17csso, . . 
liuia! . . . - Paro traz ! velhas n~onrciras! como ru· 

jiam ca .. ·erno~a1ncntc os ga)ús de hn cincoeuta auo3. E. 
com efeito, afasto-:i3 - pcns:indo que o C.'l!O não é J e 

npebr-sc p ara. Dlunt.5chl1, nem pnrn o noseo velho Ln-
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fayc llc; ruas p .:i. rn StcioLrokcn (119). O Ctleo, Domi• 
cio, não é gr.a.ve ... é e:ccessir:amcnte grm:el 

Serio é o que me Jizc.!l da forte vi\·acidnd& iute1e
ctua. J dos pcru.:ino:. Kão n1 e surprccmJi. No Pcrú n:t6· 

ccu .aquele quns i foola stico LlUlarcjo, 1alvcz o mnior 
gC' ulo dns An1cricast que lia Homero, no orijinal, ao3 15 
anos, coruo si Ios.:c um cxcmp1o tanjh·cl da ructcmpsi
co.:e. Ai nic.;mo cm Lima, onde a inda cru 1780 se qut?i-

111nvam publicamente os livros de Volta ire, briJ lrou D. 
Pnnlo Vü=cardo y GU!11nnn, que foi o profe;;sor rlc li
bcrda~c do novo mundo, e apn.rcccn vin te ;wos :rntes 
de J o5é Bonifncio e de Bolil'.1r. E o huco1ico D. }u::m 
<lcl Carpio? ... E o cxlr aor<liuario )IcJgar, com a tr i~
tcza de scu.s Yuracis e a cncrjia hugoana <lc .suas can· 

r.õcs tir,rniddns? E o c.~pirilo unircrsnl cfo Paz Sol· 
dan? ... E Ilipoli to l!nnnuc? ... - Rh-.::i Agucror que 
me dc.zcnhn.sle t5o c.::i ti,•.::inlcmcntc, é o ultimo termo de 
um a ser.ic de jmortn is; e concrctisa os unicos 1uh·crsa

rios <111e dc,·cmos temer. o~ hatc-hocas e as refresas 
l1o3 cnuchciro3 e seringueiros no AJto-Pnrú.;; e no A1to-Ju· 
ruâ , <lc.snpnrcccrJo nmanhã... B3~1ar-uos-á 1~3 guer

ra de ceru anw" pelo primeiro in1clcctun1, que domi

nad o futuro. F elizmente, antagoni.~t :'Js daquclc por
te r cspcita111-~e, temem-se., e awam-se. filan do, nll'néz 

(119) fllunuchli, liistori:uJor e folcrn:tcionafotn 5ui!l!o (J80S. 
J l'l81); L:tfoycllc Rodrii;uC$ Pcrcirn, j adscon~ulro e in1crnacion:J• 
l i!~ brasileir o (18JH917) ; Stcinbroc.kcn, um:i d:n pcrscn.:ijcns 

d'"O, Mal~" de Eço de Queiroz. 
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dos tens brn~o.s amigo.s, um rihraço ,:no joYcm historia• 
d or que tem t alento por todos os p crun nos jnnlos''. 

A vida entre nó!:, como já t°o t1is.!c n ou tra enr ta, 
ntudou. Ha um tlcli r io c1c automovcis, <l c carros, de 

corsos, de banquete::, de rcccpçôcs, de conícrcncia~, que 

me perturba - ou cfUc 1nc a tr.ipalha , no meu ursismo 

incurm-c1. Dá \·on 1ndc tla gente rcprczcutar a ri<licula 

comedia da Ylr tudc, de Ca tão, sniudo pol· c5tas rnus t}c 

sapntos rotos, c,n nh:a c m fiapos e <-a hclos tlc.spcntendos. 

Qnc snntladcs da rutli za sim plic itl ncl c Jm1si1 cira .. . 

(i'ilns is to é u m <lcsabn fo reles, tlc sujeito que nunca 

rczolvcn o problema complica1lo de lllll faço de brnrn
ta ! .. . ) . A di ,mtc. - As conferencias de Fcrrcro <l csi
ladirom·mc (120}. Sou um marn\.;lhntlo tlian tc de 
t111]o (disse-o V cri!'simo ultimnmcntc), e a minhn ail

rui rnçiio núo r.iro ultrapassa n rca.li1ladc. Fcrrcro dei. 

xou-inc a ímprcss:io J c ser o Frcgoli d .1 h istoria. Dc~

npontou-mc. E na noite cm que, com uu1:i. seriedade 
adorn"Ç"cl, tl cclarou hnvc r dcscohcrto u m.'l lei his tol"iC.'l 
(uma lei histori.ca ! e nüo se .ipagnrnm ns lm.cs do P a· 

bcio Mon roe! (121) o :1 ud ito r io não d ci;mniou! ! o 

governo niio decre tou o csta1 lo tle sitio!?), en trei a des
confiar que ele não co1tl1ecíu a sig.nilicaç:io cicnti!iea 
dcstn perigosa pnlavrn - lei. Quem fará, uut dia, n 
h istoriil da g:lo r.i[i cação dns mctliocc-idadcs? ... 

(120) \'. c::in:i do 15·8·190í. 
(121} OaJ c !o r c::iliia,·ain :as ccnferc11ci;i~ de Fcrrerc. 
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Dentro de 5 di.::is, no Jj,'l 21, o nosso Rio.Branco será 

eleito pr~h1cntc do Institu to llistorico. Certo quem 

/e= o3 mc1horcs capitulas àa nossa hiEtoria contempo· 

ranc::i, prc::=idirâ rncll1o r do fJU C qn::ilquer um outro a 

mais nacional das nos:!as imliluiçõcs. - Honteni, no 

Garnicr, moHrci a su:l e:lrl.'.1 a i\I.'.1.c hado de .A ... ~is. Le-

1110-ln juntos. Ao 1,u1o, 03 mc.smi3Siruos eujeito:1 que ali 
viste h.i um ano, sentados uns rucsm:is eadcir::ie, <liziam 

as rnc.,;m as coi:ms, rindo as mesmas risad::is... Nem os 

pre!:cnlimru ; c:11::i,•atuo:1 ctu Lima - e pelo."J olhos rne

di t.1 tirns do mestre ,'l pa::=sar um hclo lampejo de !:ilU· 

dadc, t,io ,•crdndcirn, t{llC muito prov:l\'clmco lc, com 

esta. minha c::irta, chcg:tr,tc-á uma outr,1. dele. - Soa 
o lJ r('.;:l<lo a tcrmiuar, sem dizer um dccimo <lo que ti• 
uha a coutnc-tc. Esta c:1cla, faço-a á c.:irrcira, com o in, 
tu..ito essencial de impedir 111n J,iato dcm::i~iado c:;ien, 

eo na nossa cotTe~pond(·ll('ia. Tculro que comJ>Ol.' uma 

duzia de mnpas, afim de organizar unta carta, ruais ou 

menos certa, d:u cerc,rn.ia:1 de Tabatiuga. Logo que se 

u] timc n tarefo, e mio me surj11 outra por igunl urjen

tc, - rcat acci o 1J1eu uoticfar io. - Peço-te o.:; bo]ctios 

deste ano, Ja Sociedade Gcografic.a de Lima, - Ilrc~c 

ai cLcgnrão mnis Jinos: do :M,ich ildo, do Vcd~simo e 
de .alg:11ns poctns. O Gastão (122), manda-te um abra

ço. Não poderei citar todos 05 que te mandam 1cm, 

brnnç.::is. Afirmo·te que hem poucos dcb:am de rccor. 

0 2:? ) C:rn5o 1b Cuab;i . 
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~ar -.i;c, com aauclaJce, do c::o.cclcn te companheiro au~cn
le. A simp:llia é unaniw~ e n5o fõ~~c esta rninha triste 
profissão ele carlografo, 3hson·cuJo·mc todo3 o:; minu
tos, - c1uc cu t'o Jcmom;lrari.1 com c-xc111plos eloquen
tes. Ficará pnrn ou tra v<'7.. )foncfa-tc u1n abraço, um 
grauJc abrnço {um abraço ele no,·c g-r:ios Jc )atirudc!) 
o teu - E1Jdydcs da Cmilin. 

P. S. - E spero o lino de Ilh.·&1 Agucro. 

Rio, 28-11-907. 

Escobar, - sómcnlc hoje recebi a tua cario rcjis
truc1a , com \·alor\ í ic::tndo Je~apont:ulo por Ycr que 
manJav.:t9 llll!i ,lczeoctc mil réis, que n:ío mc ic-ml)ra

wun mais. Que diabo <lc preocupação foi c:!sa? En
t5o and amos como cloi:S rnassuclos Tmr:.,"Uczcs a Tc~ula

rcw contas? Fcliz01cutc o .Jcsn~ratln\·cl incidcntc foi 

compensado, porqur. na rncrnia carta u1c dás uolicias 
tuas, e sei que 1!.5lÓ.s hom, assim como a D. Frnncisca e 

todos. - T::ambcw pot· aqui. me ;mlla a prn~a Jo3 fí . 
lhos. Nasceu mnis um uo dia 16 1lc uO\"Cmhro. Chn• 

ruci-o Lui:r. pcrcorrcn,Jo o calcn.J:1rio exausto. Estou 
ficando pnlriarca.. Apc:r.ar disto e das srandc.; barbas 
brancas ideais que me anilaa1 pelo rosto, 1ã \ 'Ou pelo 

uolurno de domitJ.go, 1 de tlcz.cmhro, n S. p3ulo, onde 
farei no cli:i. sc::"Uintc uma confcrcncin sohrc Costro AI. 
"'cs, p~rn au.,iliar a construção da herm;'l do poeta. 
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Andei cm t::tbs para .1rraujar coi!a que poE.sn ngrndnr 
n C..4tud::antC.9. Mas conto com insucesso. Fclfamcnle, 
de qualquer modo ]ucr.::ir;.Í. o p ocl:1. - Obrjgado, pelo 
'{UC' dizes ,lo "Pcní L'crsus Dolirin " . - Alt ! realmente 
lc ru raz.io o João do Rio ( vjdc Ga:;cla de domingo 
pass:-uJo) ao prodam:u··we o Unioo funcionario pub1i

co rom.:intico que ainda bou\'c nesta tcrr:J. - Adew. 
Porq11c niio nos caconlrnrcruos cm S. P aulo, no sa
lão . .. , ó noite? - Lcruhrauçne o todoE, Do tcn -
E udydes da Cuu/w. 

Rio, 10-12-907. 

Alberto Range), - nqui estou tt invejar-te a cxis

cencia «lclicioza - tão diferente dtt m inl,a tri~tc aji.

tação de scn·o amarrado pelas liuhas gcogr,1fica5 ã gle, 
ba do.i papeis de uma ~ccrctaria. Que os deuses pro, 
picio5 te proJon; ucm os ,Jjas de Iclicid:1dc .. . - Rece

bo sempre os teus cnrlÓC.!! po::tnia, gcntilis.simo9 e brc
\'CS, e 1:io sinccrarucnle a clmirativo.:1 ante os cuc:::into!I 

<lo nlJ10 mundo. Jf as pcn~o, com tristczn, que eles 1c 
eslejani apagando n,1 aJnrn a lembrança da nossa rude 
e formozi.s.sh.u:::i lcrrn. Prcciza3 rcajir, contra :::i feitiça· 
tia da Velha toda otav:inda de primot'C.3 - e que, afi. 

nnl, n iio va]c a nossa Patria 1ão cheia de r ohusta e cs• 

pJcudida "irgindadc. E tcnl10 a esperança que cm brc• 
vc te cnjôcm csdn!I vclh:,rias cngan:idor.is . . . e n5o n1:lis 

le d cs)uwbrará cs!c rcli::siwo Mooaco, qne por si só 
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cmpcstn uma civiliza~ão in te iro. Que es tranliesa, meu 
queddo ,11uígo, oão est:mí5 scnl.in Jo, ao c."'cu tar a mn· 

gniíica sinccr ida<lc de n055 3 roLm: tn n l111 :1 brasileira , 
an te o papa~ucar tlo.5 troglo<li1a :; eulto.5 r1uc .,í amb m ! 

Ma!! C!.$crc,·o·te como a mn irmão mah moço. -- '&.tive 
ha dias, pela primeira vez, na casa do C:mtlcanli (123) 

- e lá vi os trechos ele tu a car ia cm que te rcfc rcs n 
vario.5 Janccs do meu prcfoCLo. Ti\-c imenso prazer ,·e

rilicnndo que ele te :i.~ra tlou . Quarn ]o ~urjir:i ~final o 
'"Inferno Verde''? E~pe ro·O todos os dia !=. Tenho jã 

tres criticos a postos, <lc pena~ pedib<las~ prontas á 

primeira voz. - ~o teu ultimo cart:l o referes-te :i pn la
vra "comnnl1io" a propozi.to lia :\laibí (12,l), f:Upon· 
do que de,·c ser ··crca.turnn. E' c-omuuhiío mc~mo. Ge
neralizei a tua itléa. A ~(1.1l hcr tor1ur:ub - é a 'ferra 

tortu rada. A penas, es ta ~rnl;wr~. "ronum~1 hií~:· é ~c
do nhu. Pcço•tc q nc sub9ti tua~ : co 111111w11datlc ou so

ciedade"; 0 que fõr melhor couío ruic o u111-,.ic:i tlo pc

riodo que n5o te nho preEc n tc porc1uc núo lil'<' i copia. 
- Atlcu!I. :;\]uirns rccomcutlo t;õcs n to tloi>. Aqui ficn 

ch eio de saudades ~ pernudo o l ivro 10ngnifico, o teu 

- ve \110 colc:;a e admira do r - Euclydes du Cuulin. 

P. S. - Sei que acrc.: ccul:letc mai s ,'llgwn ca pi· 

lulo: Piritcs. Dc,·cs num p 06fnc io prornc1cr o rc,·cr;;o 

0 23) Coronel Almri tla Ca, ·:ik"l nli , cu nkl tl o tlc Alberto 

(12-1 ) Pt rs on:i.,!cni íeininin;, tTo C" onlo {!\Jc h :/lt 11or 1i1ulo euc 
nome, iuduido no 1"/cr ,10 Vertle. 
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J o quaJro: o Jino antitcze elo "lnfcmo", cm que se 

con;;idcrc, opt ituistauictt lc, a no:.S'n prodijioza .Aniazo
nia. 

Rio, 31-12-907. 

Escobar, - :uu}o iucorrctissi010 contigo, e l~to 11ro· 
\'ém Ún mi nha \"Í tla alropcladn. Imajiua 11110 lenho 
p:i~ac1o ,JO ,·e:te3 pelo HJonia l" e :iimb nfio fiz a tua 

ossina tura t Depois il'muanlt ii - infoliYclmcntc. -

Cm c tli 1or porlug-uc~ reu ni u um \'fole :ir1i:;os mCU!l, 

pespegou-lhe.; o titu lo "Contraste.; e Confrontos", pe

di u \Ull prefacio ao Bruno, e arranjou um Jiyro lJl.lC 

dentro Je .15 dias a qui: chegarú. N,ío ecrii bem u m 

li\'To, mas .a~r:idcço no Joaquim Leilão (o 101 Jcsal
madoi o pcu.,:amcnlo. Tais :i. rti~os são uuia cspccic de 

filho.5 naturais do c.;pirito, mais dc.:cuidado!<, talvez ; 

porém, ús \'CZCS, mnis digno;; do 110.:Eo amor. - H ei 
de mandar-te um cxcmplnr. - Tinha muito que te 

cont;lf" .. . :\las cscrcvo·le :í;; 11 e 3¼•! e não quero om·ir 

n.;; doze pane.alas Jcrrn<lcira!- J cs1c 1907, cm qnc tu
haJhci cxlrnordinarjamcnt(' e .. i pular -na minha !rente 
qunnto feliza rdo ,·adio ha por cs~cs Bra!'is ! Aiutla hem] 

- Quero sen tir heln fuudo, for.im hem crucis - t:1 J

,·cz con;i~a alguma coisn cm 908 ... ou 2.000, - 2.000 

= PO!;lc,-idaJc; afinal o unico prêmio cer to e Ji~no 
cmhoru n5o sentido) dos \·crdadeiros Jutadores. -
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A~or.a., ti um gramle e , inccro abra<;o do .:imigo, 
com os votos para que as ruaximas felicidades te ro
deiem e a todos os teus. V.nlc. - Euclydcs da Cunha. 

Rio, 6-1-908. 

]o.:ié Veríssimo. t'olcu distinto nmi;o, - Depois 

<lc ler a sua " llc,·isla liternria" (125), de hoje, onde, 

sempre coerente, npon ta os peca dos orijinnis da m i

n lia rnaoeirn de esere\·er - devo repetir o que já tive 

o pr:izcr de <lizcr-lhc: não pensei, ah.:o1ut:nncntc, cm 

fazer-lhe uma alu1.:ío, indireta ou disfarçada, C'(\W.ndo 

me referi a um "critico reportado e .snhcdor". - o~ 
que viram cm tal cxprcS!!5o uma cnr:ip uça, ardiloza
meotc tnlhada para o mcn nm.igo, conheccm·me muito 

mal - Dcm se vé que nc.:ita vida, n1éu1 dos nos~os 

proprios erros, aiiida can-cg~unos os que nos lll\'CDlam. 

Mas no c.3so prc.: cntc, por ;1mor proprio 11té, ir~i.-,to na 

rc\'izáo. O sr. merece-me mui to, para qu ~ cu pen

sasse cm feri -lo, tão de 1;0.;;bio e trniçocir,'lmcnlc. -

Com um nhraço e os melhores ,·o to~ de folicid.:tdc~ !!OU 

scmpro o mcswo - Euclydcs tln Cunlit1. 

Rua Bwn.iit.5., 61. 

(125) Secção !cn1:in:tl de). Vcri !.Siroo no !orri nl tfo Comercio. 
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Pctropoiis, 12-2-908. 

Esco bar, - Você deve estar - com r.:iziío - snr• 
()rccnilido do aúulia .:itituc.lc, não respondendo n sua 
ultirua caria. Explico a demora: lº) doença - as-
60mbr07,o rctlriomcnto, complic.-111o tio mcu Yclho im
pu1udi.rn10 aruazonico. A 1u a carta chegou; li-a oito 

dias depois, com-ale5ccntc-. - 2°) :\..ycuturas cscauda· 

lozns <le u1u caixeiro de vcmJa e d.; umn ncgrinhn que 

tinli ninn.;;, cm ca:5a, :ilug:uJa : iulcrrogalorios, ,lcflora· 
mcnto ciuicnuicnlc cotúc.:sndo pelos dois intcr~ados, 

inqucri to, fogn do Lof'c1nc~ ahorrcci1ucntos. - 3º} 

V.indn a Pctropofü, com a fornilia toda, afim de 63· 

tisfnc r :mtigo convite ele um distiuto ami~o. - E só 

aqui, no rcc,,oto Jc uuia: chticar.'.I oí:t~t aJa, posso, 

nfiual, cscrc\-·er- tc. Nãi, fui :-io Brig,lict porque 1.nc 

faltou tempo e dinheiro. Os pndrcs do Colcjio An· 
cbicla (126) csmng.ira1u-mc coro uma conta de fim de 
ano nsso u1liradora.; depois vicrnna ns do mc<lico1 do 
C..rmaccu tico. - Uro l1 orcor! De sorte que sómente 

pnra o mcz tah-cz possa sa ti$fozcr a tua ordem. l\fon

da-ntc, por isto~ dizer si te com·cm. - Qu.111<lo ~Ca!J, 

afin al~ .o. té aqui? - PrcciH1wos con\"Cr$ar - lllUito e 
muito. A ,·lajew uão scrii <lifiei l. Scrú.s rucu hos
pede. Vcrôs o Rio. .Admirarás os celebres mclhora-
mcntos. Fulruinnrcwos, juntos, o p cioramcnto dOIÕ 

026) Eudydo 1iab:1 um íilLo intcrn:ido no colejio An· 

chicb, cm r"riliurgo. 

Clul. 14 
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h omem. Da["cmo.s 1rnsto ó oos.:!a velha ironia nnsio50 

por cu tcrr.1r-sc nos c.1ch aços gordos Je olgun.5 íclizc.s 
m ab udros que ;melam por a i jo,,fommdo J czahalatla
mcn tc, de :i.ntomovcl, arnc:içan<lo :1 tropclor-nos a 1169 

outros, pollre3 alti,·os Ji :1 bos que tciw:1mos cm andnr 
nesta Yi<l:1, Jignamcntc, pelo n oHo pé. And:1-mc 1F:i.í, 

porl.'.lnto, ':Cm Jc1nora! Além disto, fobrcmo3 no fu. 
turo; e cu te coutarei algumas coie:r.s curiosas. Mns é 
prccie:o que tomes, Jcciz ivamcntc , 11ma rczo lução. -
Esp ero-te, pois. Responda-me lo~o, (lizcn Jo o ilia certo 
Jn vinJ.i . 'M:rndn-mc taml)cm uolicias da tua candida

tura . - U m ahraço do - Euclyclcs. 

Aroanh:í ou depois - voh arcmos 11ara o Rio. Es

crc,·c-mc para lá. 

[No. 11rimcira pcLjina, no canto] 

Veja-se como ::m dn esta cab eça: encontrei ngora, 

en tre outros p apeis, esta carta, que imaji11~1\'n ter se~ 
gui J o o seu destino h n roo.is J c um tncz! 

!{lo, 8 J c nbril Jc 1908-

Escob ar. 

AinJ n n ão poso mnrcar o Ji:r. J n porlid:i. Tenho 
trabalhos in adia\'ei=. Mas é cen a a vin;;r.m, Con\'étn o.pe
nas <JUC o jornal J :ii u:ío ;muncie, porc111c é impoS5i\'cl 

m nrco r wnn da tn~ Prc,·cnir·te-ci com 6 a 8 <li as de nn tc-
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ectlcncia. Bem snLes que eó lcuho n lucrar com ela -
por lodos os motlvo l:! ; e 1:ou o Primeiro con1rnriado cm 
não poder rcaliz:i. -Ja jã. Diso-lc mnis: a miuh :i. ma ior 
nspil'ação seria deixar· de uma YCZ este meio dcplorn
\ "Cl, coru as :n•cnit1as, os seus automovcis,, os l:!CUS 

~smarts,, e as 1:un,; fon tn.sniagori .ls de ci ,·ilizaç5o pcs
tcaJn. Coruo é dilici l C3 tu J ar-.sc e pcnsaMC aqui! . . . 
Q ue saudades do Jucu cscritorio de folhas ele zinco e 
~arrnfos, eh n,nrgcm do rio Pardot Creio que l:!C pCl'sistir 
nc.:t n a~ taç:io csteri l n5o proc1azircl mnis n:ub de du· 
radouro. Já f iz dois linos e não ici sair, e ainda sou o 
au tor, do,; qua ntos arli~os depois dos Scr1ôe5 ! Prcci!'a

ru o!i L"OTI\"Ct-&11 t· soh rc estas coisas. Responda-me logo. 
E~tá a í o Atla igiso? Dê-lhe um abraço. Muitas i;auda

<lcs nossas a lodos 03 teus. - Do Euclydes, 

P. S. - Dize-me a1go de tuas imprce3õçs nccrc.a do 
nia ra\·ill 1050 augú polilico rln Bnin.. 

Li n es te momento que o Porclrnt !'crá escolhido mi· 
nistro <lo Interior de São Paulo". 

Rio, 10-4- 908. 

E scoba r. 

Ontem te cscre\'i. Voh o f1 c:Jrg:i , hoje - a traido pc· 

la lua c:2 r ta de 5, n~orn r ecebida. 

A minha tlcruorn depend e apcnns de lllll ~ tudo que 

C6tâ ulti ruando-~e. Cre io mesmo ,1uc al cstnrci ainda 
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neste mês. Pre\'cnir-tc-ci com .o.. nn tece1lencin que ilc 
!!cjas. 

Alcgron-mc ::i tu:i cart:1. J5. me ia csqurccndo n 
cand icfo tma f a minha c;uuli1lntu rn ! ) 027) onde .o.. prin
cipio ,·i a[JCuas uma inst>iraç5o íueilirn Ua tua \'clhn e 

inqnebranto.,·cl amiz,.ule. A tua car ra, p orém, 1lcfine-n 

com urna e:egurnnça que m e ímp r~,;ionou. 

Não resisto :'.a pcrs11ccti...-a que me descerras! Sou o 
mesmo romantica incorrigivcl. A idcaliznçáo suhmclo-a 

aos estudos mais positivo.:, cm·olvo-a no cilicio ,los aJ. 

ga ri.s inos, c$mngo-a no peso tias indagações ns m:iis 
objetivas - e cb rc,·h·c-rne, catla ,·e:.:. mnior, e t riun
fante. Ora, n esta qua<lrn de "f!r:inil cs ni\'c1amentosn, 
J.ru.,..·cz tcnh:i realmente um:i função provi dencial o apru
mo .lc uma iute1igcncia rchc]dc e sonhadora. Pcnrn a té, 

num impc to de pecaminoso. niU.i.rlc, 11uc destruirei a es
te•il i da1Jc dê um Cong.csso de rcsig uatlo.:, tolhi,los por 
todn espccic de compromi55o,;. 

Seja como íôr, a tun c:i. r1~, pcrturUou·mc. E lcm
Uram.lo-me que dentro Jc u m ano o Jaut1o do arUitro 

argentino (nn q uestão tios limites Pen'i-Ilol ivi:i.nos) tn]. 

vez nos lance n:i. :tnnis agitada Uas i1os.sa s conlroncsins 

internacionais - considero o leu pens.:imento acerca Un 
minha eamlitlatum uma vcrt1n dcira in:piraçõo. 

027) C.·uulicl:i1ur-1 de Eudrdcs a Jq1u t:1 Jo fe1lcro.l por ?ilin:is 
Cerni&., lcv:inla<l:i por E!coLar, a que :rnuira Rio Ilro.nco, fro.cass aJ;:i 
peJa oposiçíio tlc (lroccrcs mineiros., por não fcr EuclyJea mi· 
nciro . •• 
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Com deito, qualt1ucr que scjn a minha <lcsrnlia 

noutros os~untos, po<lcr<'i csclarccc1· cm muitos pontos 
os dch:ttcs que, incvitn\·chuclll<', se travn r,;;o no seio <lo 

Con~i:csso. Pelo menos ~c rci rnu írornf'o :itirndor contra 

o.s que arrcmNcram com a 'Vigorosa politica extc rjor <lo 

no~ unico grande homem. Além ti isto .• • tuas cu não 

acnhari~ se te <lissmc quanto me ocorre J:clcntlo a tua 

carta. À TI\·a Y07. com·c rsnrcwos mais 1ougamcntc. Hii 

u.wa cous::i, entre tanto, 11ue Jcsinflue um pouco : o caso 

J a Baia ilcmonstrou·uo :S\ exemplarmente, as ,:fatalitla• 

eles <lo poder . .. " !\las clesln!'! a lua lucitla e solhla cxpc-

riência tios homem> já dC\'c tcr·tc c:::darccido, e acerca 
tios melhores 1·umos par::. Ilanquc::i•Ias. 

l\faotcrci a rc.:-en•o nos pontos que inclicnstc. Diria, 
porém, rc.s cr\'atlamcutc :io Barão elo Rio Branco o ll\O· 

lil-o c.55cnci., 1 tia viaf::c1u. 

Uru coutr.,stc: tlcpois de responder fl tua cartn, irei 

rcspoudcr outr:t - 110 prindpe D. Luiz tlc Brag,:mça! ... 

Rccebl-n I1 .í d ias. Tem oito pãidnns massiç:is, c!"crilas 

nnni portugné3 irupcc,wcl e- surprccn<lculC'~ :S:io preciso 

J..izcr-lc c1uc ela não me fere n intq;-ricladc rcpuhlicanu. 

D. Luiz é .sohrctmJo u10 cscri1or. E~cre ,·cu ,10 ad,·crsario 

político - êlc rucsmo o observa - ohc<lcccndo npcuas 

às afiu idnclcs de 1cmpcrmucn10. De qonlqucr modo é 
um com JK1l riol a que í'Sll1<lu as nossas coi.su.s e que awn 

o Brasil. E como, uo mesmo lcmpo, pnrccc--me ler luci

J ez Lnstnulc para comprccntlcr que n missiío tlc rua di-
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n astia está completamente acabada, ice i. responde r-lhe 

t1 csafogadameot~. 

Adeus . .Abra~O·tc. - Eudydes. 

R. Humaitii, 61. 

Rio, 13 <lc ali ril <.lc 1903. 

& cohar. 

Dc5cjo•tc fc l ici<ladcs. Conforme te comun iquei cm 
cartas anteriores, a minha itla depende <le trnhnl hos da 

Secretaria que p odem ultim ar•st: j :i, e podem lnmhcm 

dclonga r·sc, ou compl icar•sc. 

Assim n ão posso pr:c<lctcrm inar tlcsde já o <lia (la 
vi ngcm. 

Convém, por isto, que esclareças licm à tal rc3pcito 

os no5.soa dignos pat r icios a í. 

P eço-te tamb cm (e isto Iica entre nó:.) que impeças 

qoalqul! r noticia dos jorna is sobre a \,jagcm. O artigo 

do "Cbmor!'t, <lc 3, dci...'\'.ou .wc r.om 0 5 ca 1,clns ctn p é. 

Sal,..a-sc o !inceri<l ndc e o cntivantc entusiasmo do arti· 

cul ís ta - nias o tom geral é quasi alarmante n cstcg tem• 

p os cm qn c as in tenções m a is puras cstfio sujeitas aos 

pe iorc.s comentados. 

l\fonth·c - e tenho nisto o maxi.010 intcres.se - 11 
reservn ~ que d~cjas tambem , accrcn (la can1füh tur11 . 

Convém que de tna p arte fot .. -is tain !Jew tu do pnra que 
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e1a se :cão rc\·clc. EscrcYo•tc, it c.:i.rrcirn e ot:r{lpn.fü.:1.cla

mcnlC', num.:i. eal,1 da Scc..rc larin, ond e. trcs g:arrulos <li. 
p lomnta$ convcrS:'1 Dl dc.sahafadnmentc .sobre coisas m a

rnv:ilhosas de Paris e V iena . 

Desculpo, portanlo, o dceaHnho .. 

Por este correio chcg:m:m1 trcs di:icurso3. Distribui. 

rei dois pcfas pc..~o.is que cscofücrcs. 

Lcmhranças n todos, .A..br.:i.ço-tc. - Eu.clydcs. 

Rio, 30-6-908. 

Coelho Net10 1 - Ely.séc Rcdm~ Aires do Cn!!a1, Or

villc, Ynrn 11ag:cn, Pero Lopc,:; 1 Cap istrnuo (vn i de c:nn .. 

huihu<la) e todo ~ os fa zedores de runpus, e todos os mc

lliore3 cronistas do :ccuJo XVI, são, com certeza, os su. 

jci10.s rua is pucicntcs e sofredores deste mundo ! Supor

tam-me. A turam·mc. Não ec rcbcJaw contra a minha 
curioz.ídn<le a:;:rcssi\'a e i nsaciaHl! .Agorn ando ú:s vohus 

cow urn cspauliol de nome a rrc \·czado .. . Em compen

sação ,-iognm-sc tranqu i)awcnlc tirando-me o tempo Pn
ro. outros dcvc re3. - Cowo vo.i o teu Iillii:cho? Ha mais 

de oilo dias que rnc ocorr eu ir p essoalmente Cozer csln 

pergunta .. Mas ueslc :111csl.r.ir•mc cru p olar 11or cimn dos 

~cculos, jã perdi n noção do tempo. As l1oras andam-me 

ós dispnrndus . . . Dcecu1po.- ruc~ por lttnto, ,"1 indngnção 
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tar<lia, - Trazia hoje um cxcmpb.r «lo fo f crno 1:crde 
pnra você, mas o Ar th ur Azc,·c<lo lowou-m'o. Levarei 

breve outro. Manda-me pelo por-1:1dor o que ai astá. -

Aguardo o prome tido artig:o 5o!Jrc o lino elo meu velho 

companheiro do tempo dc i:ca lças curtas'". - O Me
deiros (12B) e ou tros escreverão; mas não clkpcmo o 

teu j uizo. - Rccomcmfoçõcs nossas a D. Ga1Jy e n. to<los. 

Ahrnço- tc - Euclydcs. 

Rio, 24 julh o 1908. 

Osorio Duque E !:! lracln - O oosrn cspidto é, como 

a m ntcrin , impencbaYcl. - Cre io até 4JD C mui!:! faci lmen

te coincid irão dois corpos no mcswo espaço do que dons 
idéas, ou (lu:1s pccocupaçócs, no mesmo ccrebro. A pro

va teoho-:1 ogorn na jmpossibilidndc invcnd,·cl, c m que 

me vejo, para nlínl..i a r o prc.1mbulo, que p rometi, des

tinado ás primeiras paj inn3 do teu belo Hno (129). -

Certo, p nrn isto não me fnh.1 o tcm'p o. Eu o encon tra ri a 

somando os meus quartos de hora vadio;;; mas cm que 

p ezc á ruaior Lôa vonla dc, e ii .s ujeê; l:io m ara,·ilhozu do 

assunto, jnmais cu conscgairiu cle!:en1cat•mc elas l inhas 

(128) ?ilcJciroa o Alliuqocrqne. 

(129) Est.:i ca rta scn· c de pre focio no liwo O Norte ( im• 
prt~! Õcs Je d ai;c m) '", ,1e Osorio Duquc·&1raüa, Porto, 1909, Li, 
,·r.i rfa Ch:m:lron, de Lelfo & Irmão. 
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gcogr3ficas, que me mnnicta:111. para poder acom panha r

te, aforr:tclamr-nte, nc~a pcrr.t,'Tinaçiio romaut..ica cm que 

con torneMtc um Jur;;o tr,,to do nos!!o litoral \-ns ti!:Sitno, 

e u 111 pouco da no5'!a alurn unciona l, primit i\'a e rude. 
AJCm d isto, cu planccj, embora numn siutcsc imperfeita , 

carate riza r o contrnsle até certo po1110 pro\·idcncial cn· 

trc os dois aspectos Jlrcponclcrantes Jo esp irita 1,;;-si

Jciro - a rCílr!tir,sc no Lirmtio comtil uido, <lc um bdo, 

pcb inlclijcucia do S ul, ruai .$ Ucio .:iparclhacla de um 

con ceito or~ani co da rea lidade; e <lc outro, peln fnn· 

tnzia podcroza dos nOrtis las., de om.lC' lhC'!! a<lt'c1n, cs

scncialmcntc, o gcn io poctico incomparn,·el. E o expln

nnr scmclli:mtc n,isunto, conjnga1ulo duas forças tão no 

parecer di scord es, mns de cxtraordinarios efeitos cm 

aos..:;o dc.zc uvolvimcnlo historico, niio cxiji ria apenas 

muitas pajina!' , sinão taruLc111 um estudo mental que 

a1Jsolntarucntc não lo~rt1ria. poss. uir, cnqu:mto perdurar 
este pcriodo agudo do tle\·cr profi1:-isonal in,·lolnvel e 

}lrementc. Ifa, na ,·cr<lude, um ai.ismo entre as t,,hoag 

dr. logaritmru, ou os calculo5 n1nss uU05 das coordenadas 

astronomicn,, e as rimas cncant :ulorns dos nossos pntri

cios sertnncjo3; e até ma lcri.ilu1cutc, as ,-is lns nUrc\'"ia· 

das na contcwplnç5.o do3 traços qunsi apagado3 dos vc• 

lhos 1mqrns, cc;am-sci ofuscadas, diante dos esplendores 

daquela pnturczn dcsJumLrantc. Daí esse re nunciar a 

uw n ta refo que me se ria altamente l1 onroza. - Cooso

Ja.mc, poréw, uwa. csper:mça; !i r.a rei cnlrc os que r c· 
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ccLcrão o te:u livro; e 11cssa oeazião vingar-~c-â do corto• 

s-rafo dc.;cnro,w<'l e .sfro. o mo<lcsto c.:critor e - Teu 

velho nmigo e admirndor - Euclydcs da Cunlin.. 

Vicente, - recebi houtero o com·itc do Grcm.io 

(130); respondi hoje ao Tcllcs (131), confi rornndo a 

aquiesccncin. - Continuo ás voltas com a ,·lstoria, agra· 

vada com o; mapas da Rc partiç.i'ío. Ao mesmo tempo cs

tm1o Lojica ..• {132). Tudo ieto é, a fin al, i]ojico. Você, 

que já não tem as ansiedade <lc umn candi1.btura vaci

lante (133 ), bem po<le calcular os meus aborrecimentos 

tl c canWdnto Ji.strnÍi') pcfos ocupnçõcs do oficio. Ila 

no ta1 concurfo tanto fHhotc bem am parad inho que cer

to não me a,·enturarci no prclio dC!iguol Pelo menos, 

rceta-me bem fujitl\·a esperança - quatro ntC'ZC.i antc:õJ 

(130) Crcmio Onzo ilc ~\ ;o!to, (b l:nculJ:i ilc <lc Dirello de 

S. P:.i.ulo. 

(130 Pr.:.!idcnlc do Grcniio. 

(132) Eudyàc.-. p rcp:ir:iv.Hc p:ara o <:oncur:=o '1c lojiu 11 0 

Cinazio Nacion.:il, boj e Co\ei;lo Pedro JJ. 

(133) A ~mJiüotur;1 àc Vicente de Wn·alho ii ,·.,i;:i de .A,. 

tnr A,:c,·cdo, folcd,Io a 22 de out11l,ro Jc 1900, ã qu:il cr:iin iam· 

be.m c:rnàicfotos os sr.:. D:m!as Darrc10 e C:Hlos Portt>-C-irnciro, 
já CH0\1l a!-Sci;ur.u1a, (Ol!'tO 11c Í;it(.) ;'\C .'.::11\CCCU, !+:!llfo eleito 11or 2á 

,·oto.s., a 1 de maio '1c 191l9. 
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<lo cncontrn. E com tão pouca esperança, não descubro 
a vcrrladc dos que entendem que 

"Só a ] c \·e cspcran:;.'I cm loth a Yi1b 

di3Í:irp a pco:i do v h·cr, mais n:id:i ... " 

N.io dczejando jogar ns cri6tas com o poeta, passo 
.::id iantc. 

Lembrança~ a to<los e um ahr,1ço do - Euclydes. 

Rio, 18 ser. 1908. 

Yfr.catc, - rccchi o teu cartão e Ii cruci conten tissi• 

mo com o praw qac me dás (1 3.J.) . P rccizo de tcrupo -

não pnra cscr-cvcr - mas p.ira ler-te, e coniJJ rccr.dcr-te. 

Nunca im.:i.jínci que isto fôssc t iío dificH. Quero c&crc,•cr 

rnLre o p oe ta, conhecendo-o. O contrario fó ra nlinl1ar 

frazcs inuteis. i\fos p:irn coa1prccndcr-l c prt=c.izo meditar 

mui dcmoradnruentc. E1 o ,pie fa ço - duplicando-me, 

e, ás vezes, numa oscilação Uu en.sn cm que passo dos 

calculas das loujitu<lcs par,, os teus versos, ou das mar• 

{13-1) Yicc11lç pedi ra :i Eu rlyde.1 que lue e!uc,·csse o pr4!

forio do seu liwo tle \"CHOi I'tJc t110.1 e CançÕCJ (Jlio, 1908, S. P:iu

lo, XI.,-219-\'Il! N-) 
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j cns emiiantanndns dn lng.oa :\lidw pam a supcrficic 

dcsa fÕgada e rr.·rnlta do 

Lclo m:ir Ee.lrnfom 
d.:is noH.:is prains ~olitaria! ... 

•• •• •• , ••• ;i1ir:m 1J o 

pd.1 !omli r.1 J:is noi te~ .sem c:Hrcfos 
a LJ.,;f..,.mi:i c:oleri c:1 tb s ond.is . .. (135) 

Em todo o cazo Ecrã com .1 data de .Ectcrnhro fJUC te 

ruan<ln rci o prefacio. :Manda-me u m cxcm 1,lar da "Rozn 
de aw or" (136). Duas tcrçns rnrtcs dos meus Ji vros 

es tão ainda c ncai'\:otado~; e no meio dc1cst cl.t . Niio te 

zangues; lá estão lambem as mclhorc3 p :r. jinas da m inha 

livra ri a erran te~ ,lcsde Shakspcarc n An te ro 110 Qneu· 
tal Ao meu lado - cnquan lo 1150 se fi."l;ur a mU1ha po

ziçiio no p l:mctn - apcna3 05 cs tupi1Jos livros (lt'ofis~io
nais ... - A morte de P lacid~ ilc Cnstro (13í) ahalou

mc profundam ente. Conheci-o e convcrfc i-o Jnrgo tem· 
po, quantlo viaj1iwo3 junto~, no Purús, cm 19M. Era 
uwn alw,1 dr5asaomhrad,, e hcroictr. Tinhn tah,cz mui

tos <lcfc itos. !\Ias não se p ôde negar excepcional valor n 
quc01, de fat o, <lil:.i tou o cena. rio dn nossa historia. -

De qu.tlqucr mo tlo, merecia out ra mort e. - Voltando 

(135) Vcn;.os Je V iccn1c, <l:i poe'l. i:i '"P:1Jan3.; 30 m:i r" · 

(136) Pocmcto <lo Vicente, induido 1lcpo is 1105 Pocmus o 

Canções, 

(137) Cbcfo <lo mo-:!mcn to 11 :ition,1Hsta no At rc co 111r::i o 
Bol h-fo, 
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no nosi;o assunto: - P.1.ra afciço:ir-me ao teu e.,"traordi 

nario ideal ismo, coJJ1 n altn complexidade oliscrvnda 

pcfo a~Ud C"7. a intc1cclunJ de Ui ttcncourl Rodriguc.:; (138) 

- estou lendo Emcr,:011. - E ' u111 lraini,rg do cs11irito. 

Para desemperra r-me, o trapc7.io nwravHhoso do maior 

dos mctafiz icos na Al'lc. Sómente as;;.i111 me li licrtarci por 

a1gum tempo da mizcravcl iluzão cientifico, onde a hi

pocrizb da Vc nladc: se m:isc:nn ele Iômrnla.s prczum· 

pluosas e tr:iiçociras- E fcli:z:mcntc sinto <ruc a pouco e 

pouco se rn c vai dcs pcrt.wdo o ,·il.ira~llo antica dos bous 

tempos, qu:mdo cu niio era obrigado a inscrC\'Cr a vid,, 

uni,·crsal cm nlQ'U luas 1inli:ts daras ou a .:n-ul iar cm nu

meras. - Até hrcn, pois. Mui tas recomcnduçõcs n todos 

o.s teus. Snudadc.; aos awigos. - Um nhrnço do -

Euclyd<!s. 

P. S. - Já lc~tc o "'Inferno V~rdc?" Nesta per

gunta li a uma vaidade cocnntadora : é o Jino do meu 

primeiro diseipulo, alculan<lo-mc na com· icção de que 

obr.i uma picada, Jc,·atitlo n outros rumos o espirita nn

ciorml. .. - Que inf inito prazer para um nnti ~o cnje· 

nl1ciro de cstrndas ! 

038) Medico o lit cr.ato J•orlui;ucz. en1iio rezitlcnlc cm S. 
Pnulo. Foi depois tnini;Jro Jc Portug:il cn1 PMis e mioi~tr o d:r, 
flclotões Ex1criores. 
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Rio, 20 sctcmhro 1908. 

A)berto Ro.ng:c1, - <lcscjo ter not1c1as tuas mais 
ampla5. De miro, nada lcnlio q ue tlizc r. Ha ttnHt p:1.3111a· 

Wtra lrnjica nc::<tc paiz que CS [!Cnlc:Ía, gah·aniza<lo, ua 
P raia Vcrutc lh a e morre a fome nos sertões. De sorte 

que vivo mai5 aí <lo C[UC ;1<p1i, - fujin do, atra\'éZ do.s li

\'ros, para o seio <lc outra.'! gcnlcs. - Ao pns5o que você 
pó<lc contar-me muita coiza <ln sua V ida, capuz <lc cu· 

cant.,r a nti.nha ,.;ela. A.ssim - conla·mc por me11or o 

teu i1ttcnto, mal revelado no l,rc\'C postal que rccchí. 

'Irara.se <lc um novo li\•ro. Certo, proscguir{,s na se11du 

comcçadn. Um desvio, meu Rangel, scri:1 uma trni ç:'ío. 

O Inferno t:crdc njitou uru p ouco o .snngnc frio <lestes 
batraquio:o, porque é um par.ente mais no,·o e mais vh·o 

dos Sertões. Disse-o o grande mestre Arnripc Junior; e 
o parecer J o nosso unico cosa i.sta, cs.cn.n <lal iznntlo furio

zamcnte a cahotinajcm covarde, encheu.me do mais jn~· 

tifiea<lo orgulho. Es tá~ 1onjc. N5o potlC3 a\'alinr o. cs· 
pcssura do si lencio caku1uJo que o teu lino rompeu. 
Mas para isto não coutri buiu o prefacio, sin:ío n vi?.ão 

superior de um .Araripc, a alma ,·Hm,til <le um Fcli."<: 
Pacheco e a sinceridade de algu 11 s raro5 pluinitivos, que 

nin<la rca:]iznm o miJa&rc da posse <lc alguma scr ie<la<le 
neste rucio. Quero que cscrcvus no Arnripc e ao Fclix 
(Jornal do Comercio), agradcccndo.lh C3 porque na rcn
li<ladc foram os clois maiores rc\·e latlores elo ten gnm <lc 
,·nlor ]iteraria. - Contiuuo n <le-;.enhar mnpas antigo3 ... 

Até qn:m<lo? A·s ,·cu:s, penso que foi uma fntalidac.le o 
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ter caido, como en tclitc, uu orbita 111ara,·ilhoz.i de um 
Iworta1. Suhructo·mc, ~las ainda r,ão sei si romperei a 
currn ícch aJ~ dessa ~r;witação. Espero <leotro <lc pou
cos <lias - trn<luzido pnrn o c5panhol, cm Buenos-Aires, 

por Elcotloro Viliaz.ou, ministro l,olidano, - o meu 
ª'Pc rü 1.·ers11s BoJivia"'. Corno ,,fa, o c~tr:rnjciro cutcrnlcu 

t{UC cJc\"c .tpro,·eitar nqne1c lr,11:tlho, - recebido com 

indiferença pelos pat.ricios .•. - A c:5tc propozito, omn 
idéa: Quem sahe si cu não poderia lecionar a historia 
Sul Amcrfoaun cm Par is ? No momento cm que a civili
zação ..-.izivclmcntc se des loca parn o Novo ~fundo, u ão 
é: tal,·cz, um pcnsnniento muito ouzado, cslc. EntC'ego-o 

ó: tua lucitlcz e mclltor couhccirncuto das coizas ni. Po· 
dcs takez realiz.í-lo. - E.;i c['c,·o-tc, como ~cmprc, n cor

rer, e com n cnlJcça a zont com 011tra3 coiza~i sem u cal
ma indispcmn,·cl a uma com·crsn pau.rn1.b. e uti ). De::,

culpa•mc. - .Abraço.te. - Euclydes. 

Regucira Cosia (]39) . 

1:: ainda sob a comoção profuncln da morte do que• 
riJo m estre (140) que mando ao meu bom e saudoso 

amigo cstn carta, par.:i agradccer•lltc cm nome de to-

(139) flcsucira C<1~t::i. boracm de letr!ls pcrnmnliuu110, 11 
r1uo EuclJ·d c-s !e refere cm .. Castro Ah·c!> e seu tcm1,o". 

{HO) 1'focl1::itlo <lc Aui, . 
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dos os compauhc iros da Academia as gcncrósas 1rnln
vrns que nos mandon cm nome <lo Instituto Arqacolo
gico de PcrnamLueo. 

El::ts como t.11 1ta s outras que nos acmliram pro,'111-

das tlo5 m::i i3 remoto.; pon tos tlu nossa terra dcmons
tnm q,ue ::\focl1a do de :\..ssis de ixou es ta vit1a como dc.:c
j :h·:unos que êlc a Jcixassc: dentro de um.i ~ande e 

nobilitador3 cou1oçiío nacional 

Rc.ihucnte êlr. que ffirn esquivo, túu t imiJo, tão 
retrnítlo que a 1nuJLi<l,ío p.irc(:in comcçnr-lhe a par tir de 
trcs ou qu:11ro pcssôas: 1:i:o 1·cca 1ndo no tra lo dos ho
mens que re duzia cm Juzia de entes quecitlos Lo do o 
gcncro humano; t.ío npnrentcmcntc fugi1i,·o à populari

dade - leve os funerais de um triunfado r. 

E a sua morl,:: - uma resplan<lcs.ccnlc apoteo:c -
revelou, de golpe, que mfo fornm perdidos os !iC US <.(llU· 

rcntn nnos <lc vicb ]iteraria - rorq1tc nas manífcstaçóe3 

que n rodearam, e forom os maiores {JUC ainda fizeram 
neste p,1is n um t~..!êeritor - se ohscn ·ou pela rriwcirn 
vez ciltre nós, abalando toila :> as cnm:ldas sociais, o pres

tig.io da m::io'1::1t ra tura superior do pensamento. 

Des1c modo 11 Mestre foi u111 triunfatlor: não lhe 
bastou erc..:i r n :;ol(1es de t.i!cnto .:1 prnpria imortolid.1dc, 

ecuão tntnh em qu1; ao mesmo poS:io contril.>Uiu parn se 

c<lucnr o meio c:1pu7, de a compreender e de n. con
sen•a r. 

Com este pcn~nrucn to cou~olndor maudo no meu 
prezado a migo o meu .;1gra tl cei111cnto e as minhas sau· 
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cfadc.s e pc~o-lhc que m;mdc fetnprc noticins snas a 
quem Ec õuhscreve com a maior ,•cncraç:io. - Euclyclc.5 
da Cunha. 

Rua Humait.i, 61. 

Rio, 24 outul,ro 1908. 

Alber lo Uon:;cl, - dcmorci•mc cm respon de r-te 
por .itcuckr n coi~as menos impo1:t,1ntcs, menos a:;rada
vci ~. - e m ais urjcntcs. Toda a nossn ,itb ê f ei ta dc:i le 
tdhuto pcrru.lncntc :is frfrolidn dcs que a malign:im. 
Custaw-sc dias de aji tnção ha rbara e inutiJ, part1 se ter 

uma meia ho rn de felicidade e JHlz, como esta. Aqui 
cstC\'C o teu parente e- nmi::;:o A. C., que além Jas noticias 
tn.:is, me trouxe n hclissima Jcmbtaoça de \lm baroruc
tro rejistrndor. De un, lado csl:l alm.i ele namorado da 

Na tu reza c:\.··ultou , co,u o nparcUu:ir-sc de tão belo rc• 
cu r!o pnr:1 jnlcrpretá·la. De ou tro, o mas~udo cspirito 

pratico burgucz, :;ruuhiu; e com al;:;umn r.iziío, - por· 

que não dc\·cs fozcr dis pC'ndios tl ispcn!!avcis, principal

mente com amigos que .i;c pneani bem dn estima que te 
dc,·otam a. penas r..om a tu.::i pr opr ia cslimn . - Ohri:;adis

simo pcb Rer:ue du Mois, cujo3 nu1uc ros, de jauriro a 
se tembro, já rccchi. Considero-a a mclhoc rc,ista da 

Fr.inç::t . D0i5 dias depois <le reccLê-la, nparcccu-mc cw 
casa um quarentão ele rosto peusntivo e olhos profun. 
do.!!. E ra o professor George Dumas (141). C.ilcufo o 

(Ull' Foi depois clcito 5ocio corrc!pondcrue d:i. Ac:11lcn1i:t, 
Clll J9;?;?. 

C:,,J. 15 
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meu e.spnnto; e cm to rtur:.1s nndou o meu fr:inccz har· 

barizado. Passei com o grande sab io a hora mais ilustre 
da minha \'ida , com a fcl icíclnde J c poder m:1rcá-la com 
exprcssh·o incidente: a re\•izáo , feita pc1o p roprio pu· 
nho dele, ,lo seu ar tig-o sobre Joana d'Arc, publ icnJo no 
n. 29 daquela. rc\.-ist.:i. Na cartn au lcrior, - .1s.sohcrhndo 
de uma ontla de pcs;i.mhmo, -- fale i-te nunrna coizas 
cxll:anhas. Uma c:ulcira Je his toria sul-nmcricana, cm 
Pari,;! ... Oh! rom:iutico cscan1fa lozo e recalcitrante 
crue sou! Fclizmwtc !'ão loucuras e .1hsolu1amcntc pa~ 
!:ajciros. - Manda,mc sempre noticias luas. Tens rnois 
tempo do que cu. Entrct:1nto, O!: tcu'I cart ões Yão r.:irc
antlo. Protes to e abraço-te. - Euclydes da Cuu lw.. 

R io, 5 nov. 1908. 
Otaviano, - aqui es tou ca tivo da tun hon<laclc. 

Ren1mcotc ~ó o teu hclo coração pode rcnlizar o mila
gre J c ver íllgum Lri1ho u ns linlws que uma amizade 
antiga me di tou para o livro tio Vicente. Em todo cazo 
- ohrigadissimo ! - Ante-ltontcm te C!:Ct'evi. fjquci 
contente com a pro:dnm ,-inda elo Velho - e sohrctuelo 
com a rc:r.oluçiio elcle ele não rue esperar ní. E' totnl
mcnlc impossh·cl a minhn iel.a . Deves ter liJo no "Jor· 
nnl" o terrh·cl eDibrulho arjcntino, enredado pela almu 
elauad.i do Zcballos {142), que tentou cnlcar,mc na!I 

( 142) E~1anisfau 7.ckzllos, enliio miniHro das Rebçõe; E.,;le
riore:õ tb RC'publiC'a ~\ri;cntin:i, l"[UC iult rprchu:i fal~rucnk om 
tckgrnma ci fr::ido do !l:ir-~o do Rio,Branco, ha uma [)uhlieaçâo 
oficial , do Miuiucrio das Hcl:1çó1.-i; E.,:tcriorcl',, IJUC clutid:i: o ÍIIIO. 
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eons tra!icnncins, ou transformar-me cm Capitão Drer· 
fus do )Iinis tcrio do Exterior! . .. Dci.füe, como viste, 

a pnoca<la lu:ut no alto da cuia, e o J,ruto (por uw te· 

lcgr.1ma que ruc maorlou, lnmcn tozo) gemeu deveras! 
1\fa31 siio tii o inopinadas as arraucrufas <lo maluco que 

precizamos e.3 tn r aten tos - mC3ruo os que, como cu, 
<levinm estnr gurautidos pc1n propria desvalia. - Além 

dislo, <le um momento p:1ra o outro, o Dnrão pôde pre

cizar de algum.1 iníorruaç5o urjcutc, tJUC o meu :úasln· 
mcnlo pcrtu rl,aci,1. Diga isto no me u pai. Noutr,1 cada 

<lírci mais sobre :i vida triste dcslc caboclo malcriado e 

teiwo.so no ecguir uma linha rctn no rucio das contar· 

sões e tortuozidadcs dos canalhas Icli:cissimo3 que o rO· 

dciam. Verás cnt5o que o teu nohrc ~acrificio - re1e· 

gado numa ei<la<lczinlrn do inte rior, quan<lo o teu espi· 

rito e o teu caracter te aponta m runior ccnario, - niio 

é izobdo. Tnmhcm cu que já r owpi 500 leguas ele de· 

zcrtos, vejo na minha frente os que até hoje eó reali za• 

ram c.~pccliçõca nos gabinetes dos m inisterios! - E' 'U.tD 

conlrnstc ele tal porte que está. me toruanclo espiritua. 

lista. Por fol:"ça dcn liavcc um au.cJelá, onde !!e corrijam 

tantos nbm.rclos e tanta ruizcria .. . - Adcll.! .. Ahraça·me 

a AdeJia e o.s sobrinhos. Dispõe ~cmp rc do cunhado e 

antigo - Euclydcs. 

R. Ilurunytã, 2,1.7, 
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llio, 13-11-908. 

OJivcir:1 Lima. 

Já lti se vão dois anos J e cspcc t:lliva, e mara\;lbo
me a pacicncia coru que os tenho su11ortado, cml>ora cb 

se explique pela proprin opo'/.iç5o maoifcstnda ós mi
nhas tcntativae: ilc seguir novo rumo. Não me arrepen
do disto . . . - Enquanto isto sucede, crescem e mulli
pJicam-sc os fiU1os .. . Como t..raçar-~c a linha re ta Ja 
vida com tantas mãozinhar:. e nos !)LL"\:,1.tCm pcln ,; nhas do 
cazueo? Julgo, porém, - o digo-lh e isto rczcrvacl:uucntc 
- que n5o poderei continuar a ser vencido pelas como-
11idadcs tlcs tn situação até além <lo fim deste :mo. Fe
lizmen te é ·vasta a nossa terra, e julgo que niio prcci

z:.irci de acolher-me sol, as .lzas de nenhum nmigo podc
rozo (o Calmon e o Carlos Peixoto (1'13), por C:\'.CDI· 

plo) para amparnr a fomi1ia e pro:cguir dignamente 11:i 

v:ida. A wiulta rczignaç:io - é a de to,los os que, tcmlo 
adquir ido uma reputação, ás ,•czc:3 LC'm falsa, de impul· 
eivos ou de ineonst:.intcs, não querem aumcnhí-fa com 

atos que pareçam precipitados. 1\fa3 cfa não scrâ ilimita
da. - D c.scanl.Uci com infinito mau gosto para este ns· 
swito tiio p csS:oal, porque os o.migo5 como o EC'nhor, 
elejo-Os sempre incorrupl ivcis confcs;orcg dceta vic.Ja.
Para ain<la mai:3 en tris tecer-me - par tirá dentro de pon· 

(U3} l ii'°cl C.,lmon, culüo mioislro Ja Vfaçio; Cnrlo.1 Pci· 
xoto, dcput.nr.lo lcader do t;ovcmo Afon!:o Pena. 
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cos d ia;; para Assuncion o G:istão da Cunli.a, q ue, na cnor~ 

Ille decrepitude desta ~ente, rcnlizaya nindu o grande 
milagre de tn c::pi rito . I sto me foz o efei to ele um dcs· 
po,·oaml.' n to. Sinto-me cada vez mais solit.1r io no m eio 

de um: sujei tos, nos quais pouco mais d istingo do que 
os nc iclcntcs gcomctrico::i e mccanicos de formru; cm mo
vimen to ... 

Rio, 15 no,·. 908. 

Otavfono - rccchi a tna carta contnndo-mc o la
mcn tavc l incidente que inq>c<Jiu meu pai de vi r ::i.té aqui. 

Fc-lizmcntc, pda mc.snrn ca rta, vejo que n:'io hom·c 

maior comcqm·nci.t além <laqu!'lc l r,1m, toruo que nos 
prfrou de tê-lo aqui cm uos!-a conipunh i,1 por alguu, 

tempo. Eu - - EÍ não fô::a::c a <lolorozis11ima, a tort urnntc 

si1uaçiio <'Hl tJUC c·s tou~ d ul.tia e incar,1ctcriHic:1, de cn
jcnhci ro á dispodção - jii c.st~n·ja aí. i\fns fõ1·a moo 

loucura. A licença ,;ó po<lcria ohtê -l.u pel a bondade ele 
nl;;ucm e não cm ,ir1mlc Je lei. Ainda. não sn í c)jsto, por 
duils rnzóes unicn.s: lº porque o Bar:ío con tinua a tra · 
lar-me coru a mesma E- i1npa tia1 e falta -me ,m imo para 

(pcln 4:1 vez! } obscrva r-}hc a inco11\'euic11cia <lc.; u1 po· 

ziçiio; 2° 11orquc si cu lomnr UUla rczo1ução dcciziva e 

deixar .:i sccrctarin: n.io folia rá quera rcp ro~c mais esse 
aleitado de ir1con::,1ancia ou laltn de persistcncia. iras 
luclo js to const ituc para n1im, iis \·czc:11 uma tortura tiio 

grnn<lc que rnu olnjga<lo :l apelar p nru o teu car,1c1cr, 

Dize-me com frauqu cza: dc\'c rei continuar namn pozi-
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c;iío, náo prcv:istn ni nda cm lei (ernhorn o Min istro até 
h oje nie r etivesse cle.spertn nclo-mc n esperança do cargo 
que i::e criarfo.?) ou dc\·crci , infl cxivclmentc, vencendo 
t odas ns solicitaçõca, clcixá-h? - Ocr11viano, Tc..o;pomle· 
me Jogo, com a mais complct.1 frauqu cz.i. Niío coníio em 
ruim só, para rezoh·er este caz.o ; posso e.=;t:n il ucliclo, ou 
pose o estar exajerando ineom·euil!ntcs que não existem, 
- Lemhrauças do - Euclydc.s. 

1908. 

Oliveira Lima . 

Voh·cncl o á terra , desejo eab cr 6i o senhor recebeu 
um helissimo lhTo, Poemas e Cançõe.:;, do mu is rolm~to 
poeta que hoje temos, Vicente ele Carvalho. O Vcriesi· 
n10 j á lhe escreveu acerca c1 a p rc lcn ç;ío tk lc ii. cadeira 
nga pela mor te de Artu r Azc,·cclo, e- cu ,•cnh o reforça r 
o 11eclido daquele d igno amigo .. . Julgo que o senhor não 
pódc vacilar n:t. cscolh:a. Vicente de Carvalho, uJém de 
poeta, que urnlinrá, é 11 0 1 p rozador mnguifico; e l iga 
estes atributos :i concicncia superior ele um juiz entre 
05 que mais elevam, hoje, u 1oajistr:itur.a cm S. Paulo. 
Já. somos dez no lado dele: Veris.simo, Ar:iripe, Sah-n· 
dor, Lucio, Rodrigo, Mnrio, Fil into, Gnrein Redondo, 
Afonso Celso e cu. Espero poder incl uir breve o seu 
nome nes ta lista , a niio ecr que nl c,'11m compromisio un· 
t crio r no3 prive clcssa felicidade ... 
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1908. 

Oli\·cira Liwa. 

Núo : ci como Jhc agradecer a remessa do li rro tlc 

E. Pro!:t, que vou ler atentamente, cmbor,1 es teja ainda 
muito \'acilan tc no a<1u ie!cCr ao pedido (lo Calw.on. Jul
go-me sem compctcncia para o assunto; !'CIO compc

lcncia e, o que é pior: scnt cnluzfasmo ante esta Expo· 
ziçfio, com E grande, a cou tr::i slar com a cxpoziçiio per· 

mnncnre tio nosso ,Jcsfolcc imcnto nacional. Em to,Io o 
c,1zo o lino não !!Ctá perdido; é 1.1w hom ]ino, cloro, 

pratico e sempre u1iJ. 

Rio, •l-12-908. 

Vicchtc - o voto do Her.Jrlito Graça fortaleceu o 

jul7.o que sempre fiz daqucJc be)o espírito - que a 
id::ulc e n grnmaticn não conseguiram empanar. Deves 
estar sa. tisfcitissimo. Vencemos. Com os votos - que con• 
sidero certos - de Oliveira Lima, .Arinos e Do1uicio, se• 

remos 17 parn a P rcfrcea; com os t.Jo Ba rão e o Ncro, 

19 para a 2:1. Isto sc111 con to.r outro.:1 ,1uc ainda ,podem 
\;r. H:i aind:1 isto: o Sa1v:1clor de ~fcndonça comuai• 
cou·me rczcrvadarncu tc que conseguiu o voto do Jacc· 
gu:iy cm teu favor, ~ devendo ficar .sómente sob abso. 
luta rezcn :a, até o dia da vot.içiio. Ainda mais: liontcm 
no honde o Paulo 'favnres me g3ran liu <pie o Sy]vio 
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n:io , ·otará no Emilio. Dc.ste mo<lo. enquanto nó~ sul,i
mos eles <lC!iCCDt, - Vohan<lo ao Sah·:ulor: ele está cn• 
ctmlado cow o teu ljn:o. Em couvcr.'!a, na nltio1a sc~úio 
da Acadcruin. rczuwiu a sua opiuião, ilizcnclo•mc: "Trcs 
ou qualro pocla5 hrazilciros cscrc,·criam o "Fujindo õlO 

catiYciro"; nenhum o "Pequenino worto'\ porque neste 
pocruclo se alia á inspiração de Jum1u<'"Íl'o o itleali!m10 

sombrio de Ed:;ar Poc . .• " E na \'l•rda1lc cu juJgo que, 
num prodijío de sintczc, o ,·elita romantica foz a mais 

\'crda<lcita cri tica <laqueia concepção encantadora. Ali 
se patcntei.t um molltcnto crüico da tua in.spir.u;5o, fun

diudo m.travilhoznrncntc os gcnios mais rcprczcntotivos 
das duas rnçnea, diametralmente oposta~. ;.\'fois tarde, 

quando tl\'crmos um critico, á Icit;5o de Joltnston ou 

ru~mo Tninc, ele qucdarã ntoni to, lar.g:o tempo absorto 
<lean!c tlaqucl,...s \"crsos c."Xccpcionai.s que partem de um 

modo tão ,·ioleulo os moldes v-ul~arcs <la no~sa poczia. 

i\fa!!, cvideotcmcnte, não .serei cu esse critico. Sofrcie
~c, pois, o arrastamento <la pena. RcL'cnons! O )fcdciroa 
nado diz quanto no prefacio, l,1h ·ez porque o afete o \"e

füo orto~rafia - a vclha orlO!:,'Tafia com a qual o ingrato 

arranjou n i:ua invcjanJ notoriedade. De qualquer mo
<lo fez hcnt. Quando eonsi<lcro os "Poemas e Caoçõe:sn 

e aqudo adminiculo preambular, lco1bro-mc ecwprc 
das ,·clhas historias das nos:as amas - folnndo-nos dos 
tremendos c:imlnhos cheios 1lc calltau:3 e c.spinho.:1, que 
coo<luzcm ao ccu. - Y cremos o que diz o Ne10. O ca.,. 
boclo waguifico ,·ai rnor1 1ar o nl.uão da sttn fantazia· 
ioco.wpara,-cl. - Até o dia 9 ou 10. Previne-me cow 
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an1cccdencia. Continuo meio adoentad o, DlOS não creio 
que ns molcstius niugucm 11:l ari<lcz m:minlta deste meu 
organismo asperamente sêco~ do"ndc o proprio hcri-bcr.i 
acrcnno j:i fujiu espavorido (sem rcmcclio!), para nun
ca mais voltar. - S::mtloçõc3 do - Eudydes. 

Olh·cira Limo. 

R ecebi, sim, .is Cousa s Diplonwlicas (l·U) ; r eli-as 
com o maio r prazer e po.::~o ~arau tir-lhe r1uc elas cauznrnm 
o mc.llior efeito en tre os ,1uc nesta terra 11ratic:11n o hc
roiswo 1lc 1citurns sérias, Na verdade, - para mim -

o lino tem a \·alia ele ser n,uito pouco dipJoniatico, e 
m.1is unin vez ap laudo ~inccrameutc a galhardin desas• 
sowbrada de um C3pirito y},·a,: e cncrjico a que n:lO cn
tibiau1 as artiíiciozas convcnçúcs c1c uma c.urcira que 
só se sru)c exprimir verbalmente por meio ele mci.13 pa· 
lana!i traiçoeiras e, grnficnmcutc, pelas cifras obscure
ccdorns. - Tan1hcm compreendo n sua dip loruncia cm 
Yicnm1 (145). A rczoluç5o que o meu amigo nli fez que 
se firw nssc, vale por um tr-a tado, en tre os mais prcsurn-

(l-1-0 Liuo do Oliveira Lim:1, Lül10.:i, 1908, ";\ Editora". 

(H5) Olivcir:t Liw:1, nus:o tlclci;:ulo ~o Congresso de Ame• 
ric:1.11i~LM, reunido CHo .:ioo crn Vfon:1, Jlrop ôz, e Ioi :ipro\·o.tlu, io 
comidcr.u.<c como um:, das lin.i;:u:is oficilis tlo Congrc~o :, l ini;u:i 
pnrtugucZ!I. A Ac.,tlcmi:t, JIOr 11ror.o:La Jc J o~é Veri$imo, :iprO· 

\ 'OU um:, moção do opbuzo o OJivcira Lim:i. 
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psuo:r.os que po:r .ii i;:c ci tam. Num Leio lance~ saltando 
i;obre as nossas frontcir.:i.s, foi tão grande o tritmío1 q ue 
nobilítou o proprio fragmen to de supcrficie curopéa 1 

onde n a5CC u n nos.,;a historia. - Como já deve saJ1cr pe
los jornais, a Acndcmia não foi indiferen te âquela me
dida, - primei ro ato e.xterior de p ropagnç5o de nossa 
liugua - e aval iou-lhe o alcance numa moção lucida
mcntc rcdijida por Jo!:é Vcrissimo (a qual, ent re pa 
rcntczis, ainda não lhe foi r cmctjda por indcsculpavcl 
dczidia do secretario intcri,10, cu), - Pouco importa 
que - ofi cialmente - n fio se tenha dado o dc\'ido rc
le\·o a um ato que foi a e.xp rcl!siio mais eloquente dn 
nossa incorporação defini tiva na ci\-ilizo:çiio. Bcw Eahe 

que a gra tidão ofici., i ntio vai além da orbitn apcrta<la 
dos sa téli tczinhos, que giram submetidos in te iramen te 
ús forças cen trais dos gr:m<lcs astros . . . Tn.lvcz por isto 
mesmo ando c u perdido numa paro.bola, perenemente 
indefinida, de cometa. :\fos não prolonguemos este ns• 
pcclo trnnsccndcnla) da ps.icoloj ia us tronomica e ima
j inoza ... 

ruo, 5-1-909. 
Porcbnt, - o leu cartão de festa !! \·cio dcmonstrnr· 

me mais uma vez que va lho menos do q ue os amigos que 
tive a fortun.i tlc adquirir. Como sempre, tives te a pri

mazia n es ta manifestação su perior do coração e do cspi• 
rito. - Tanto pior para mim; tan to p ior parn este c~
pirito eternamente distrn.ido e instavcl, sempre a trocar 
não sei quau t:1s idenliznçóes impossh-cis pelas melhores 



Euclydes da Cunha a seus amigo, 229 

rcalicfodcl!I da vida, - P eço-te guc transmitas, cm nome 

de todos 03 m eus, sinceros agradecimentos n D. Morin 

Juli.1 e a todos os teus. - A ti n ão p rccizo dczcjar Icli
cidndc.s. E ' coiza que possucs demais t.1nto que, com duas 
palnvns num cart5o impresso, n repart iste magn ifica
men te com o teu \"Clho omlgo. - Eud yde.s. 

Rio, 10-2-909. 

Vicente, - Iclicidadca. O QWdinho continua <l ocn· 
te. - Fõra uma temeridad e e uma impiedade sair de 
casa. Aotc-hontcm cscrc...-i ao Silva Tcll c.:1, c.~ondo bem 
as colzas. Escrevi-te l ambem pedin do-te para o aviza rcs 
do meu endereço. Renovo hoje o ped ido, porque, rccchi 
uma cnr la do Porchot c m que el e iucitlcutcwcntc m e diz 
que nic esperam oi. - N ão te esqueça, poi.s. Seria Jn. 
mcnt:n·cl que tnc consi<lcras~cm incorreto. E ci;crcve-wc 
lo:;o a respeito. Tronquili.7..a-ruc, homem! lmojina as 

otrapnlhnc;õc.s cm que vivo . . . - Nem de propozito. 
Qucni definirá u m dia c.s.m i\faldndc ohscur? e incon
eicnle dns coizas que inspirou a,0 9 srcgos a conccpçiío in

deciz.i da. Fata lidade? A's vezes, julgo nccc:'!sario u m 
Newton nn ordcn\ moral para f i.'\"a r numa fom1ul n for• 

midnvcl o curso inUcxivel da Contrariedade, - Mos, 
ponto. Sinto que YOU cscorzcg:ando por uma mctafizica 
honoroza abnixo, e, cedendo ao decl ive, não sei onde 
frei pnrn r . - Adeus. L<mihranços a todos e saudades do 
- Euclydcs. 
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ruo, 5-5-1909. 

O]i\'eira Lim.l. 

i\Icu amigo, o moti"o essencial da fa lta de m inho.s 
cartas é es te: andei perdido, dentro da ca,·cma de Pb.
tiio ... Conhece com certeza a a1cgo ti a d aq uele maximo 

sonha dor, - de sorte que hem pode nvaliar os riscos 
que pat=sci. Volto á elari<ladc cmhorn ainda sin t,1 a rc· 

percussão fonnidavcl d a5 rixas intcrnüna\'cis do..:! í ilozo· 
fos e os ultimo:. écos irr ith.ntes da nlgaz.nrn:i das Tcorin:J. 
Tudo isso quer d.izc1· que utC p rep:1rci para o concurso 
de lojica. !11:u surjc um contratempo : a mesa cx.1.miua
dorn dcmitiu-~c lia um mcz, e até h oje não foi possivcl 
organizar-se outra ! De sorte que o problema !'e compH
cou sinb~armcntc. H ontcm: serei feliz no concurrn?? 
Hoje . . . e haverá concurso? - Nesta situ ação de cspi· 

rito, niio ho. ali nhar-::c, idéas parn uma convcr3a calmu 
com um hom amigo au,:cnte. - Escrevo-l he apcuas pum 

que o senhor e d. F lor.'.l mio nos incluam ent re os in
gratos. 

P . S. - i\lWto agr:ulecitlo pcJa lemb rança a propo
zi to das tcrr.'.ls do al to Par.iná. Logo que me UcscmLa.

racc do Kan t, Uc Spencer, ele Spiuos:.i ( o ma.is ma.ravi
"1020 Uos malucos) e niio sei mais qu11 nlos sujeitos que 

vieram a c::.lc mundo npenns p.1r.1 to rl urn. e Jc1.cspcro 
hnmnno, - logo que me vejn ]inc (lesses felizes me<ln

lhõca, irei dedicar-me de corpo e al.mu ú tarefo. - Mas 



Eudycles da Cunlur tl seus amigos 231 

ao folar uos sujcito3 p recipitados, não tcnJ10 meios de 
conter uma c.xpnnsão de sinccrh1ndc: que dezaponta· 
tncnlo, Jcndo-os detidamente! Até cnt:ío cu rorlcava-os 
tlc uru.t nncração rclijozn, e perto, yj.lJ1cs a i nfcriori· 

<lo <lc. Kaut7 sobretudo, :is.somhra,mc-, não já pela incoc
rcncia (porqnc é o c.'(cmp1o rnai:; cscan<lalozo de um fi. 
1osofo a des truir o ~cu ptO}lrio sistema) sinão pcJos 
cxajcros nprioristico.s qt1c o reduzem. A iuiulrn opiniiio 
de hugre é cst:1: o fo mozo sofü:u-io de, Konig5bcq;, dian· 

te 110 qual, :iiuda hoje, se njoc1ha a metade da Europa 
pensante, é apenas um .Ari:! lotclcs c.s tragado. Comte (que 
cu só conhecia e .1dmira,·a a lra ,·éz da matc matica) rc
vclou·!!c·mc, no a ji ta r idé.is preconcebidas e prcnoçõcs, 

e principias, um ideólogo, c.1pni: de cmpa rccirnr-sc ao 
maiõ nzauico dos cscolasticog sem distinç5o de nunnccs, 
cm tod,1 a hi1Jia ajitada. 11uc Yai de Hoscc1 ino a S. Tho

m az de Aquino. E quan to a S11ino,rn1 surpreende-me que 

durante tanto tempo a humani<lailc t~u.1nssc ;10 se rio uru 
~ujcito que .irranjou artes de E-cr doi,lo com r egra e mc

todo, pondo .:i. Iwlucinaçiio cm silojismo! - l\Ins faço 

ponto. Não p:irarb mnis se dés:=e curso á omb de rnn· 

co r cruc me airnl a diante <les tes nomes outrórn tíi o quc
r:ido!:' . Felizmente .ií cs r:ío Gcorgc.s Dumas, Durkheiro, 

Poincaré, e, ua Amtria, o luci<lo e genial Em CSto }foch 

- alma!I no,·n!:! e d a ras, que uos rcconcili.am com a fi. 
lozofia. 

- Euclydcs. 
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!tio, (25-6-1909) . 

Codho Neto, - um Lrnrn pela tua delicadeza mo· 
ra:l! - Seria cruel si cu rccclJcsse :í noite nqucle tele
grama ... - Mas não fcguirci o teu conecllto. O rc,·cz 
<lczafoga-wc : merecido castigo ao dcal ize de haver ten

tudo deslocar um concurrcnlc oficfolmentc mais ampa
rado pelo Direito. - A minha rela, diante das vacila
ções do Governo, é esta: renunciar. E' o CJUC vou fazer 
jã, por telegrama. - E sinto•mo ,·cr<la<lciramcute feliz~ 
porque nesta lon~a fo."C·lumting, que principh1 no voto 
do X ... e termina nns tcndcncias simp3ticas de alguns 

poderosos - cm turlo isto, de.;!cobri wun alma honesta 
e perfeitamente clara, a toa. - Logo ou amanhú te 
ahraçar,i, ªh'Tndecido, o teu - Euclydcs. {146) 

Rio, 18-6-1909. 

Oliveira Lima. 

Soube por Jost'.': Veríssimo que estranhou a auzcn
cia Jc car-tas minhas. Pudera! lmajine um modesto cs• 
tudantc de filozofia natura], cnlcJdo durante cinco me· 
zes nas formulas embrulhadas do que se diz eimp1cs-

(U6) Na vcr!-5.o Wdn por C. Nc110, cm "Lin·o do Pr.1u:" 
b.a cquh·oco, O 1clct ram11, que Eoclydcs cnconlr ou cm ca~:1 do 
granc.Jo An1is;o, era do Mi.ni~tro Esmcr.1l dino Ilandcir!l, dmdo COD• 

1.1. d.11 ,-ncil.uçõc, Jo go,·crno cm aomea,Jo. 
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ruen te fi}ozoffo . . . - A vcr<la<lc é que o concurso, co
DJO se nnunciou, era de lojica - e que esta, consoante 
a direção extremamente luci<la que lhe traçou Stu:irt 
:MiJl , c.s tá <lc todo a carnleiro <las ju<lccifravcis <l i~.ign
çõcs mctaíizicas. Sucedeu, porém, que o un ico disc.ipuJo 
<lo incomparn.vcl lojioo, fui cu. O simplc:1 enunciado 
«Tos pontos que me, tocar;iw (A V erdadc, na prol"a cs
cript,1; a fel éa <lo Ser ( ~), na prova orn)) é hem clo
qucut c no dcclnrar qu ilO .iUcrra das andaram os homens 
<la \'crcJn,Icir.1 ]ojica. En não sei que i<lê.l fo rmariam da 
nossa cul tu ra, 0 3 rua i.s mo<lc.s tos notmaJietns d a Bclgica , 
se eouhcs~cm dc~c cstranh o cazo de desvio filozofico. 
- Nes te momento consigo um cxcmpbr <lo D. João VI, 
que Yai .ser n m inha primeira lei tura cncantn<lora <lc. 
pois <lc t5o longos w czcs <lc eiloji.s ruos e nhstra tos <lcva
ncios. E si por acazo us atrapalhações desta vida me 
permitirem als um-as l loras trauquilas, direi einccramcn
lc as minho:s iwprcesõcs. n•orn ,n·,111tc tere i mais tempo 
para escrc\·cr, mais de p:mza e tranquilamente ... Por 
ora ainda \'acjfo no~ nh jmos reflexos da aji tada a·ren

tura em que nn<lci. 

Felizmente mudei-me para Copacabana (147), on
de estou numa s ituação nanra\·ill1oza... pnrn .-cr na
yfo3! A ver na\-ios! Nem outra coiza foço nc.stn adora\·cl 
HcpuLlica , lourcira do espirita curto que wc clcixa sis
tcruaticamcutc de lado, preferindo abraçar . . . - Eu
clydcs. 

{147} Rua No!s:J Senhora de Cop:ic:i.b:m:i , n.0 23 H. 



231 Fruricisco Venancio Filho 

[ junho) 1909. 

Oliveira Limn. 

O meu fi m p ri ncipal é dizcr•lhc que tcC'minci h on

tcm â uma e meia da rn acln 1g:111a o primeiro Yolumo de 
D. João 1'1. e que n:io resisti , ahsolutamcntc, ri a nsicJ;-i. 

Jc de ma.ml:u-Uic o meu primeiro aplau7.o. O primeiro 

capi tulo clcza.gl'adou-mc; todos o~ ou tro~, pOC'ém, ca ti\·a
ram-1uc, Attrp rccnalcr.:irn•mc, e alguns, Eo hre tu ,Jo uquc

' lcs onde rcvfrcm apagado~ a!.'pcctos· do Yelho Rio de 
J a.ueiro, re..-claC"am-mc incspcrndos tons de Ci!tilo J c.scri
tÍ\·o com que cu, Je todo cn1 todo, n.io con1an1. Deve 
cornprcndcr 1.[UC dou, nc.Hcs dizeres:, twir, im preEs5o in

completa· - capax de ser retificada mais lurdr. Mesmo 
o p rimeiro capitulo, que a m:1.ssn dos asm nlos torna 

pouco ntrncntc., tah·cz. s:c mostre s:ob umn outra fonna 

com a EcgunJa JciLurn. Pcneo, por Ol'a , o srgu intc : si 

todo o livro progredir no crcccntc do p rimeiro vo]umc, 

.se rá , incga\•clwcntc, um grnnde lino. - Jnfcli znicnte 

o Fe1i.x Pacheco, julgamlo,me toJhiJo pelo cdcb1·c con· 

curso, cncomcnclou a J osé Vc risa imo o juizo criti co que 
apnrcccr.í no Jornal. Digo ,.infcfumcnte' ~, parn wiw ; 

porque o senhor realmente tem tudo a ]ucrar coru a 

snhstituiçiio. Direi o meu j u i;,. o pelo Estudo de S. Paulo. 
Por or::i, os outros jornnis pcm1anccem mudosj e n5o 
mar:nilha tal siJcucio. Estamos num perioJ o J e cstcrc i, 
e exclasil'.llS preocupações polil icm;:. Só se ]êcm - vcr

Jndeiramcutc - os cntrcl inlrnclo;; do Jornal, onde se J c. 
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2cnl1a com a waior fiJcHdn dc, neste mowcnto h istorieo, 
n fü::ionomia rcn l da no.,:sa f;Cntc. X in:;ucm 1ê j ningacin 
escrC\'c; nin.;ucm pcn.s,,. A mofin., l itcrn tur,1. nacion:11 

lr:t<1uz-sc, J1;ituraJuic11 tc, num:> ,·nr;,ta pol ian téa1 o: 100 
réis por Jinlia, J c mofhrns. De todo aLsorvidos 110 prc
zcntC' , :is YOltas co ru os ecus intcriS!iculos, estes homc11 :i1 

L:io il cscui J .iJ os do futul"0 1 :,.inda mc110~ curam do pas• 

ea<lo; e de ccrlo n,i.o c~cutar:ío a grande ,·oz do histo
dnJor que nos l'Cn:?-J:1 uma clns frr1.cs ma is interessantes 
deste uhimo. Entl'l'tanto, quero crer que ainda hm•crá 

ruc i:::t <l uzia Jc cspi.rito.11. capuzes do esforço he roi co de 
mu rompimc11to com tanta frivolidade, E entre es tes 

me a1i11l1 arci. - Euclydes. 

25 junho 1909. 

OJi\'cirn Lima. 

O meu D. loiio VI n1andci-o cncnclc rnur nn 101· 

prema X:1cio11a l. Li-o; e o ercccndo, a que me referi 

cm carta an 1crior1 mautc,·c-sc a té no fjm. \ "ou rclC-lo; e 
p coso que, até forcl as p,izcs com o primeiro capitulo, 

t5o l,rilhantcs e ad mitn\'cjs se m e nfif,'ll rn m os dema is. 
1'\io é minl,a cs lu opin ião. Outro;; j:í lhe dc,·cm ter dito 

que o sucesso foi c."ccpcionnl ; e .si o C'S pirito uacioanl 
núo estl\.-cé'se t ão cscr.:ixizado n uma doloroz.1. e nefasta 
prcocup::içúo ..• - o efe ito seria mui to m:1ior. A prova 

Ciid. lC 
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- e é uwQ provQ massiça, t:mjivcl, - 1: que o Briguict 
cstii encan tado~ e a alegria de um l i\'?ciro, dian te de urn 
lino tfc nllo pr-c~o, ,·ale dcY. artigos de critica cnco· 

rufostica. E u espero que ec aplacruc um pouco a hislorin 
pol itica parn dize r o que penso a respei to. O mc9ruo 

cspcrmn Coc11to Neto e ou lros. - Si o .senhor nqui cs
ti\'CUC, e \'ise~ como ,·cmo.:, q ue se Jêem intcri.:ictes, ou 
intrigas de poüt.icajcm, coruprccud crin a nossa a ti tude. 

Não é o tempo que nos falta - é c1 6crcnidadc p ara pcn
ear noutra coiza a léu1 do alannan te a.esunto de todos os 
di.1s. Os mais ind iferentes, como cu, estão eontajiado:1 

do mal. Porque é umn. doenço1, isto que aí c~l.i, nas ruas, 
na imprensa e nas cnmara:3, a ajit a r a nossa fraqueza ir, 
rita.,-cl. . . - Euclydes. 

Oüvcira Lima. 

E' o eterno conflito de Rarnu.s. e dos cscolas ticos rc

ca1ci trantcs. Si o senhor por ncozo )cu a dissertação 
acerca do singufariss irno pon to que rue eon}Jc, para a pro

""ª <le irnpro,'lzo (a Idéa do Ser) e que o Jornal m on
dou tacrui~rafar, já tle\'C ter um jui20 claro tla minha 
ati tude e do.:, rancores que despert ei. Niío importa t. Pre

firo o ranjir de dcntc.5 dc:~:5CS coi tados aos seus apertos 

de miío. O senhor e mais a lh'llll.S bem poucos amigos -
são os 1ncm 1micos jui'lC$. - De q ualquer modo estou 

trrui_qoilo. Sinto w cswo e.s~c placido e magnifico Lcm-
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cstnr sobcr::mo de uma alma inteiramente n cavale_iro da 
Cortnna, pnrn o qual os grego-, criarmn o voeabnlo ata~ 
raxia. Di;;o.lhe mais: .rnu aLsolut:uncnte indiferente ao 
que ncazo o go\·crno rczolva. Andam nesta terra tão 1\0 

niYcl das maiores ructliocrid.1clcs ns 1Uais nltas poziçõcs, 

l{UC íôro, na \'Crdade, r jcliculo o entristecer-me com o 
uão conseguir o modesto lugar de professor de lojica ... 
E clci.."CClllOS de bdo a desval ioza n//aire ..• 

Vni -se prolong:mdo a carta , fJ.U C planeei rapida, E 
neste momcalo, amcaçoudo to rn:1-Ja iuter-minnvcl, aco
dem-me numcrozas considerações nccrca da no:isa jng. 

tavcl e prohlcmatica s-ituaç,"io politica jn tcrna. Mas, te,. 

mcudo menos a infidelidade dos meus Jlroprios juizos, 
- inaptos a serem dcfini ti\'oc, ou rigorozos, neste lnrgo 
lrnlanccamcn to de todas as op iniões, - \'ence rei o dc
zcjo IJUC me arrasta para o nebulozo a.!!sunto. Além 
disto, v5o-sc·mC alongando mui to 110 passado os belos 
dias de temeridade e franqueza rom íl ntico. Jú titubeio, 

con~idcrnado us pequeninas vidas qnc me rodeiam, e 
vacilo clicio de assombro no definir-me sohrctuilo quan
do o dcfinjr-sc a gente contra a mai.! podcroza cm·rente 
dos fatos, equivale a .. . Silencio, portnnto .. . 

Entro nestas r.'.l.pidas explicaçõ~ por que o scnhor
muüo mllurnlmcntc, no receber cartas do Brasil, agoer~ 

da noticias .rnhre os fato,; capitais que se desenrolam. 
Explico a minha nhstcnçiio. Noutra carta tah·ez consiga 
ser mais exp rcs;;h ·o. 1'áo posso, cntrclaoto, deixar de 
J.izcr·Jhc que- mantenho i11 lacta~ as minhas velhas relo· 

ções de sincera amizade com dois \'Cncido.s - Cal.moo e 



238 Fra,zcisco Venancio Filho 

Carlos Pcb.::oto. Ou mcllior, frequent o.os hoje mais ns.3i• 
dunmcntc Jo que nos tcu11ios d~ fc]icidadc.,. E considero, 
mcbucolicawcnlc, q ue «l isso tah:cz m e rczuhc al:;um 
mal. Felizmente esta terra nõo tem ui.1i5 nenhum lugar, 
on cargo, capn1. de tl cs.1fin r n ,1ml,itõo de qua lquer cs· 
pirita, mesnio mcd ian,1mcnlc aparelhado. Comola-mc a 
ccrlcz,1 de que n:1da perderei, porque JJ;ÍO ha, por aí, 
coiza n1gama que cu dezcje adquirir ... - Euclydes. 

füo, 1909. 

Nc111 faço outro. coizn siniio entristecer-me ncsra nos· 
sa pobre terra. Lamento até que, n na lu rcza iug-rata me 
fizesse insidiozamcutc, barhi·raro, - impedindo-me de 
njitar apn,·oradamcntc, por aí além, um:1s gr,llldes Lar· 
bas de Jeremias. Jnvejo-as cm F ... , qtie chora todas as 
manhãs sobre a dcc,1dcncin ,Ja Patriil e dos costumes 
po]iticos, debruçado - um i\fo.rio de oculos escuros -
sobre as ruiml.'3 do Bloco .. ...... . ........•. . ........ 

Niio p r ccizo dizer-lhe qnc coutinuo nu au~ustioza 
pozição de comissarjo ;,,. partib11s, :í espera de Ulll a r e
forma, ou de uma comissão. Num paiz cru que toda gen
te acomoda a sua vj,linhn num cantinho de secrclaria, 
ou numa .ipozcotadoria, cu estou, depois de haver tra
balhado tanto, ga lhanbmcntc, sem pozjç5o definida! 
Rejv.imlico, .is3im, o belo ti tulo de ultimo <los ron:rnnti• 
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cos, não já do Ilrn~il ,1pcnos.1 m as do mundo todo, n estes 
tempos utilitarios! Ju l:;o, entretanto, que hei de accc
pendcr-me mui to, m.1is tnrdc, de.=; t a vnichdc ... Em todo 
cazo, si no corn't dcslc ;m o n iio ~e me abrir de novo n 

trilha do dezcl'to, terei de d.1r out ro rumo á ,ida, para 
que os filhos, que Y<ÍO crescendo, não paguem os jurn= 

de tnnt;i imprc,·icfonci:i - Euclyd('s. 

Ilio, 3-7-909. 

Ülaviano, - escrc,·o-tc tlc cama. Ante-honrem á 

noite ti ,·e urna hemopti:r.i~ e continuo m.l.1, ameaçado de 
ou tra. - Ao r eceber a tua carta e telcgramn rczolvi pnr· 

tir, ma~ o medico, o Dr, Cnnha Cruz, ~nranaitHnc que 
fe ria C5Ío rço inutil , porque cu n;'io clui·õarin a S. Paulo, 
- No dcsc~pc ro cm que o estado «lo -,,·clho me dei.xou, 
rezolvi que a Saniulrn fô~sc com o Solon, - de moJo 
que si o ,·cU1 0 melhora r possa ,·ir com eles. Deus queira 
que assim seja e se rczo1\'a n dolorozi!sima ei tuação cm 
que me .,d10. - A Saninh n e o So1on conta rão <lo nH! u 

cstatfo. Um :i.pert.,Jo abr:i.ço no velho, cm Adcli:1. San• 
dndes do - Cuulm do e am.0 

- Euclydcs. 

Rio, 5-7-909. 

Ota\'i ano, - a Sa ui u11a ji de,.·e ter exposto a si• 

tnaçfio tloloroza cm que receb i n noticia do estado do 

meu pai. Estou muito e mui to doente. Nnda me diz.cm 
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de pozitivo os Dtedicos ; mas das proibições ou recomeu• 
dações que me fazem dc<lu7.o ou tra coiza, além dos CS· 
e<1rro.s de- .sangue, que .sómente liontem cessaram - não 
f!ci si dcfiníti \·amcntc. E como um deles - o Cnnlrn 
Cruz - jú. me aconselliou p assa r as ferias na ill1...1 da 
Madeira, não será dificil concluir-se o diagnos tico. -
Será ..-crdadciro? ::'ião me impressiono. Jií. dei o tpte ti
nl1a de dar. Entre as min has hem poucas preocupações 
resta-me esta: dczcjo q11c meu pai vcnl10 passar os uJ. 
timo3 dias ao rucu fa do. Nc :, te sentido com·creci l1on· 
tem corn o ATonldo q1.1c es t,'i p ronto a ir buscii•lo desde 
que ele esteja cr.u condjçõcs de vi r - e ec rc;,;okn dcfi• 
a.itivamcnte n dc.i.."Car u.ma fazenda, que nos ultimas tem• 
pos só tem servido pura amargurnr-1he a c.Tistcacin. _Pe· 
ço•tc. por iHo, que me au..xiJiC3 - sin:io no sen tido de 
fazer com que ele ee libert e de uma YC.Z ela iJusiio da 
Trindade (148), ao menos no de con \·encê-Io da 11cces· 
~-ida de impcrjoza que ele tem de ,:ir passar uwa grande 
temporada aqui, dei_x,mdo Já qualf1uer pessoa de con· 
fiança. Infclizmeote não posso ainda viajar1 para ir ú 

viva voz demonstrar-lhe a convcnicnci.1 da mucfonça. 
Peço-te, porém1 que Uic fa les por miw. - !\'um bilhete 
a lapis c1uc te escrevi, e n Saninlrn lcvo11 1 - creio que me 
rcfcrj a este ponto1 e á probal> ifol:ulc llc ,ir o meu pai 
com ela e com o Solon. De qualquer modo estamos en
tendidos: tenho o maior dc1.cjo quo ele \·cnlrn para mÍ· 

(118) Fazenda ilo pai de Euclydc.s, ~m Uclcm do DcJc:il, 
n:1ilo, E!t,,tlo de S. l'au1o. 
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nha compaoliin~ e não podendo ir pcesoalmcntc buscll
Jo, pedi a pe3sÕa de toda a confinnçn que o fizesse. Re.;. 
t.1-tc con\'cncê-lo ila uccc.:.sidadc da .,,'1. nib, q ue, a meu 
\·cr, deve 5Cr definilfra. - Não tenho gr.indcs recursos; 
continuo - felizmente - a ser o ruc....~o heroico pohrc
tão de sempre; m3s agora, com um lugar !b::o (149) e 
a minha velha dispozição p nra n Juta, po:so fozcr a pro
pos ta que não devera fazer hontcm, cw que cu rue sub
metfrt II todns as cycntualitladcs ou h ipotczcs de comis

eõcs lonjinqua!:! . - Lcmhraru;a:,; n to,lo~. Mui ro especial 

mente quero que me recomendes :10 Dr. Dcol intlo (150). 
- Um nhraço do Euclytl<'s. 

P. S. - Por um tc1eµ :una da Sauinha eci que não 
chegou o <linheiro (300$000) que d.:i. levou para ;i, vin• 
jcm. Por isto tclc~rnfcí pcdimlo- tc para ndiantnrcs a 
c1uantia de IJllC da carecer. :.\Inn<la-mc dizer onde p odt."

re i. pagar aqui - ou ~i dc\·o rc-s titui-la pelo con:eiu. 
Euclyde.s. 

Rio, 6-7-909. 

Ota\"iano, - hontcm te ~crc\'i nincla de cama. Re

novo hoje o a5sunlo, wcl11or esclarecido, · J>cln San luhn 

que ac.'.lLn de cli csar. .A!!sim cst ,í decidida n vindn do 

(ll9) Euely(h:s fôr=i. nomc-:lt?o, :1 U <lc j unho il c:;!e nno (1909) 

profe5~or J3 <-a<l'eira <lc "Lojica " no Gi11azio ~acion:i l, hoje Co• 

lcj io Pctlro H. 
(150) l\fodiw cm S. C,rlns ,lo P inlul (S. P,1u]o). 
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Velh o~ .sinão J cfini th-amen tc, ao menos JJOr al l:,'UIU tem

po. .Acordamos cnl ii o no sC'guintc: ele que se p re pare, 
de modo que po5samos ir huscá-lo na o razí5o oportun n. 

Diz-1uc a S.1 11 inh :1 'JUC ns 1Jôns ,ilinas Sancnrkn.scs cx

t rnuham1 CllUlQ \·ld.is, - (S;1ntas almas ! ) - a minh:1 pe
caminosa indiferl'ttça, ,liantc da molcs tia (lo meu pai. 

Mas c.51:t inJifcrc11fia é 11111a fon raz ia 1kssas almas cari. 
dez.as, sempre muito p rontas a dcrram nrC'm logrinrn!l .so

bre os no55os (lcleítof, - mas no geral ccgn!l', .i; unbs e 

mudas clíutllc das nos~as <lificuldatlcs. Fcli1.mcnlc estou 

hem cerro q11c tcr.Í !:I csd..ircciao as coiza.s. Ainda conrn

lcsccntc do mais atrap.:,lha<lo e traic;ociro <los concursos 

(é uma historia que te contnrci mais lnrtlc), dl:intc <lc 
uma congregação na sua ruaiorfa couq,rornc1jJ3 com Otl· 

tro can<liJato - é claro que cu 11:io poderia seguir logo 

p.1 r .t ní - no meio <lo nno - quando o proprio miuí.,

tro, ao nomcnr•me, m e rccootcntlava qt1c rczarcis!c, tan
to quanlo cm mim coul1C'SS!", o tempo que ec perdera . 

Sohre tudo isto - e cxnl:nncnle na oca1.ião mnis critica, 
yeio a debucle pulmonar, cujos cíci tos aimla Ci'i!OU scn• 

tiodo. Como <lclibcra r e \;ajar no meio J c tanto em

brulho? Quero que scjns o meu n1h-og,ulo perante os 
amigos <l c.;conhccido~, que 1anto se alarmam com a se~ 

cun de.sl'almo. Jcscaroavd. A Saninh.t contou-me os 

,lesvclos e cui(laclos com que Você e Adclia rodeiam o 
Velho; e n:io wc <li~sc nenhuma no\'i<l~dc. Tnmhcm 
nós os prc.s1ariamo.s , si o tl c:tino não andnssc até hoje 
a jogar-me como pclcca, por esse mumJo n}éw. Sómcn• 
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te agora descansou, o harhoro {151). Qunndo roeu pai 

puder ,·ic - si por acazo cu não puder ir huscá-lo, irá 

a Snninh a; ronmo porque ele lucrnrá com a troca. -

Rcsla·mc p cdir.fc desculpas de n5o ha"·er mundndo n 

c::ir tn no ti ciondo a 10inha IDU\bn~:\ {A carta csc l"i. ta h:t 

dois mczcs, eucoutrci-n l1ojc no 01cjo de umas corta:1 

seogra{icas, sobre a estante! Couto ancb esta cnbeça!} . 

Adcu~. Um 3.hr.'l(O n:1. AcJc1ia e no meu P ai. R ccomcn

UaçÕC3 ;10 D coliudo e mulgos. - Dispõe do - Euclydes 

da Cuu!ia. 

Run N. S3
• Copac.ih:ma, 23H. 

Rio, J0-8-909. 

Ü la\'iano , - rccchi n tua cartn de 5, qnc muito mo 

sa1is
1

í rz dan do-me noticio ~.l o!ô melhoras de meu 1rni -

assim como d a. rc.zolu t5o cm que c1c e3tâ de ,-i r jii para 

.iu1ui. A Yistn Jjsio, fn1ci com o Arnaldo que es tá p tonto 

n scgufr ,i primcir;1 ,·oz. Si, cntrctanro1 ele não pude r 

vir ji1 e s im cm pdncipios J c 9ctcmbro, irú u Saniulr.::i, 

ou irei cu, si os medico.$ .suspenderem n proibição ele vio.

jur. D e qualquer modo cst3mos entendidos; e cu :l~'lla.r,. 

<fo n lua rcspo5ta, ou a de roeu pai, para rczoh-cr. - U}. 

(J S1 ) Dcsc:111 $.:l rn ••• p:ir.:, foziJ ~.Jo no mei: ~ci:;iiintc.. 
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terionneute responderei a outros ·1opico.s do tun cartn. 

Mnilas Muc1adcs e Jcmhranç.as ao tncu pai, Adclfo e .eo• 
hrinhos. - A.braço-te cordi:i lrucntc. - Euclydcs. 

Rio, 12-8-909. 

Otari::rno, - ,111 tc-hontcm te cscrc\·i. RcnO\'O hoje 

o velho assun to: manda-me dti':cr quanto nntciJ si o velho 

quer ,ir já, ou cm principio de setembro. No J.0 cazo, 
ir~ o An1alc1o buscá-lo; no 2. 0

, cu ou a S.1ninha. Esta 

ul timn nh crnati\•a proYém do rucu cst~do de sande, que 

ruo impo5.5ihilitn dizer desde j,i si poderei ir ou não na· 
guela ocazião . Sei que aí não se acredita nisto; ~ci aiadn 

que umas bo.:is almas sancarlenscs cxtrauham e criticam 
mnito o que d1amam a minlta indiferença on iug:ratic15o. 

Pneicncia... A pobre hnwanidade é ír.1ji l, e para os 

.ecu9 juizos dcspropozitacJos e injustos resta-nos a instnn

cfa mpcrior da concicncia , que realmente nos absoh-c ou 

coodcnn. - Não é. de todo \"Crdadciro o teu optimisroo. 
O h,wcr dobrado o c.1Lo rnclancolico do3 •10 não remove 
intciraJl!Cntc o csp:u1ta1l10 do tizic~. A prov., est:i cm 
que .eômeote hoje dci"tci de acordar com febre; e e.<1tou 

plenamente certo de que 11 i abandonar o rcjirnen que me 
iwpuzcram , não rczistirci - tal o depauperamento e mi• 

2:crin orgau..iea a que cheguei. Felizmente me einto cada 
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dia mcJhor e penso que cm mcuo3 de um mez (152} t erei 
rcadquiri<lo a robustez. anügn. - N5o tcnl10 cartas do 
meu p:1i. Acompanhará c1c t.ambcm o falso conceito dos 
espontancos e nomcrozos jnizcs que a.i tenho? Ne:!te 
cnzo peço-te qne sejas o meu advogado. - Muitas eau
dndcs a todos e cscrc,·e logo ao teu ami;;o - Euclydes. 

(1 52 ) Trcs 1liJa depoi:o, n::i m:mbii. do um tlomini;o cho,·010, 

.i JS ele n_go3!0, - di:l de N. S. cb Gloria - era Endydcs a!~IM· 
o:1do n::t c,u., n.0 .2N Un E!tr:id.'.l Rc3l de S.1m::t Cru~ e,taç.ão d:a 
Pic1bdc, hoje Qaialino Docuy,mi, i;,uhurbio do Di~trito-F'càcral-



* Este lh·ra foi composto e imprCJ.So n::1 

Emprc=n Grophica. Jn " R Ct:Uta doJ T,f. 

bunaC$'' , á ll11a Xa vier de Tnl~,fo, 12 , 

cm. São Paulo, pera a Companhia. Edi· 

tora Nocional, cm noi:embro de 1938. 
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