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n ssa.1' r. A, Ia nossa lllagJ1animicJa I' , tio l10SS0 I ntl'loli, 1110 'xIII.
Lado, II1VI t , csplêndid , irn rta).
, 0111 a d U.IlJpr d stinado, a vida cJ axias 1'i UI11J( I1go
apostolaclo pela lei e p~la Justiça, pela r- átria c P Ia Humanída I .

Por onde a sua figura sup~r-humal1a e projetou, a terra c
as ~aln:as se desprenderam dos. grilhões do despotismo e da into-lerância. c

~Ie poderia dizer, à sua passagem libertadora, o que na
fronteira da França, escreveu Goethe : "AqUI' e' 't .
berdade" . a en a da li-

Pela sua intervenção ?enodada, o brasileiro tem uma Pátria
para o seu enlevo, uma lei para a sua defesa, uma terra para o
s~u labor, um lar para o seu repouso, uma crença para a sua
fe, um ceu azul para ~ sua contemplação e uma sepultura para
adormecer Com a serenidadr, 'da sua fé e a certeza da felicidade
da sua gente.

. N.~o se sabe se ,nê.le m~is admirar o seu inconfundível gê-
1110 mIIJ.tar, ou a pUflsslma filosofia cristã do seu espírito .sol)e-
rano e Justo. .

Condes~ável. do Brasil" êle foi o espírito maravilhoso de tô-
da uma n~~lOnaIJd~de generosa e heróica. Viveu, amou e sofreu
para a glofla sempiterna da Pátria.

. Tôda a sua vida de miraculosa e alta refulgência parece ser
feita dos grandes lances dramáticos, que cintilam ao ~ol resplan-
decente da nossa história. ' ,

. Olhamos com~vidos a página luminosa dêsse menino prodí-
gIO, ar~ado cavaleIro. andante da Pátria aos cinco anos; vêrno-lo,
a. seguir, ~~enas terminados os estudos da Academia Militar .glo-
flOSO. e. .lépido, em plena adolescência, nos recontros sang;entos
de Pirajá e nos combates truculentos da Bahia, na defesa intirnora-
ta da nossa Independência.

Depois; imp.onente na galhardia impetuosa da sua mocidade
v?l.ta da Císptatína feito major aos 25 anos, galardoadas a su~
tática e a sua. bravura, como mestre dos mestres do complexo e
sempre evolutívo engenho militar.

As virtudes m~lit~res de Caxias sobrevivem gloriosamente.
, Am,ando o Exército como uma fôrça viva da Nacão, susten-

taculo fiel e ,reve;ente. de suas leis e de sua honra, do seu esfôr-
ç e do ~eu he;~lsmo,. manteve-o sempre impoluto e sagrado, sob
um véu mconsútil, acima de tôdas as competições vulgares sem
ll1a~lcha e sem deslustre nos lauréis da sua bravura e da sua 'aene-
r<sidade cavalheiresca. l:>

Era intransigente na defesa dos princípios de honra e de leal-
I d que enobrecem as classes armadas, e inexorável Com quem

IIIIlHH' 11Hl .ul r a b I 'Z'l do saccr 16 i( militar, a magnanímí Ia I
, ti lisciplina I 'IÇO da sua, estrutura sagrada, e inviolável.

Exigia profundo respeito à impassibilidade do austero silên-
cio do militar, porque" êle bem sabià que, nessa muda e heróica
serenidade, que é um admir~vel culto introspectivo, estava o segrê-
do da sua unidade e da 'sua fôrça.

Conta-se que um soldado que' montava guarda ao Eliseu, ex-
clamara, comovido, à passagem do grande Tliiers: "Vive Ia Re-
publique!"; e que, estupefacto, o Presidente parou dê súbito, agar- '
roú o soldado pelos alamares e íulmiriou-o, indignado : "On
ne parle pas, sous les armes"! '." ' ' ,

Caxias, como Thiers, tinha o culto severo da disciplina. Era
assim, inflexível e soberano, na majestade silenciosa e sagrada da,
finalidade militar.

O soldado é um nume, é, um símbolo, porque é intangível,
porque é a, PáÚia! O soldado devia estar, sempre acima, de tô-
das as -circunstâncias, inabordável pelas paixões humanas. ,;'

Lá pelos idos e vividos tempos da outra Grande Guerra, quan-
do o verbo flamejante de Coelho Neto enchia' de luz e de ,bele~,
za a Câmara Federal, emitiu o mágico da "Conquista" êste con-
ceito, inspirado, creio, em Dernongeot: "O soldado deve ser co-
mo um . levita, tão puro, que, no' ardor da refrega, qualquer possa'
tomar dasimãos xlo alferes' moribundo, sem profaná-lo, o pavi-
lhão vacilante, levantando-o no punho e rompendo com êle à fren-
te dos exércitos. A caserna é um filtro e, nela entrando rude, o
homem passará pela escola, -banhando-se em luz reveladora, para
formar na fileira, onde se adestrará nas armas e, assim, conscien-
te, com a alma lírnpida e temperada em energia, .ornbreará como
igual com os que venham de.rnais alto e dar-se-á o nivelamento,
estabelecer-se-à a igualdade na .vida diante da bandeira, como se

'estabelece na rrrorte diante de, Deus", '
, Qúando, em plena guerra doPataguai, um oficial ímpacíen-

te e descortês -irrornpeu, internpestivarnente, na sala de despacho,
numa exigência descabida e ousada, Caxias, sereno, imperturbá-
vel, inatingível, ordenou que fôsse imediatamente, recolhido ao
hospital e submetido a rigoroso exame de sanidade. -' "Deve es-
tar muito doente" -, observou aos seus oficiais, suspensos pelo
inopinado dovacontecirnento e espantados de tal solução. "É
impossível que um m,i1.itar' brasileiro .Ialte ao respeito, ao 'seu co-
mandante". ~ ,

E, quando num momento que vibra como' uma eternidade, a
seu coração nobilíssirno-se interpõe entre a porta que talvez ocul-
te Miguel de Frias, Caxias, magnânimo, revela, ainda, na, sua hu-
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mauldade P 'I' igrina, princlplo I'fgll I. ais 'Iplillll, jue () r utn
sacrif ar o rebela 10 irmão d armas, s ficasse c mprovada a sun
desc b rta,

No des mpenho da sua 111i' são de lealdad cI patrioüsmo,
integrado na mística sagrada do Direito e da Razão, rI' ccitos
que êle considerava mais preciosos do que a Paz, Caxias p rc r-
reu quase todo o Brasil, auscultou as cidades e as províncias in-
surrecionadas, desvendou os sertões inclementes, que se erguem à
nossa imaginação exaltada" através das páginas vibrantes de Eu-
clides da Cunha e Taunay, e dominou os sublevados, entusias-
mou 'os indiferentes, arrebatou as multidões com a energia da
sua fé inquebrantável, com a nobreza irradiante do seu generoso
coração, e a magia prestigiosa de encantamento da sua persona-
lidade fascinadora. - ,

A sua conduta na pacificação das províncias do Maranhão,
Pernambuco, Pará, Bahia, Rio de Janeiro e Sergipe, é bem a con-
firmação dêsse critério invulgar, dessa clarividência providencial,
que coroaria a sua intervenção na perturbada política de São Pau:
10, onde, manobrando .corn celeridade e decisão, desbaratou, ful-
minantemente, as fôrças de Peijó e tomou Sorocaba, quartel-ge-
neral dos rebeldes.

, A fórmula preambular da prisão do antigo e enérgico Re-
gente, encerra as mais belas é altivas demonstrações de civismo
e de coragem do bandeirante sôfrego e do, militar imperturbável
e sobranceiro no cumprimento do seu dever.

A ação de Caxias ante a desordem que campeava pelo Bra-
sil e que culminara na grande revolução de Minas e na sangren-'
ta, guerra civil do Rio Grande, tem qualquer coisa de grande, ele
sobre-humano, de misterioso, Leva-nos a meditar profundamente,
nas conseqüências trágicas da situação caótica que, fatalmente,
desagregaria o Brasil, sem o braço forte e a inteligência experi-
mentada dêsse moço de 38 anos, que percorria, triunfalmente, as
províncias, desavindas, sangradas numa espantosa desordem,
ameaçadora da integridade política e territorial da Pátria, e as
reconduzia, contritas e unidas, 'à poderosa comunhão nacional.

Caxias é, então, a alma heróica e sofredora da Pátria, que
se desdobra compassivamente pela terra e pela gente, entregues
à mercê de ambições ou 'ideais inoportunos, que reduziriam o ter-
ritório nacional a uma lamentável precariedade política continental.

Guardião dessa esperança e dessa fôrça, que Pedro I lhe atri-
buira, Caxias cumpriu plenamente o seu destino glorioso, huma-
no e invicto, magnânimo e patriótico, Nessa dolorosa missão de
combater irmãos e de os reintegrar na mesma lei e na mesma fé,
sob a égide da mãe-pátria, o herói sem ambição e sem vaidade é,
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os, I' C 10 ar harrn nicarn nte os valores r ai d momento na-
cíon at,

A ua espada leal e vitoriosa, Durandal sem mancha da sua
vida fulgurante e legendária de batalhador pelas causas justas,
tem a pureza integral e mística do sabre de .Marceau ou da lan-
ça de Galaor. '

No conceito emersoniano, Caxias seria o gênio da ação, o
gênio da liberdade. ".

A Lei, a Humanidade, a Razão, a Justiça, a Caridade, a Fe
e a Honra, estavam inscritas em letras de bronze, no seu escudo
temperado pela Pátria. ,

Lembrava aquêles cavaleiros andantes que, nas palavras rit-
madas de Coelho Neto, "percorriam a terra triste como policiais
de Deus, cavalgando ao longo de estradas êrrnas, através das flo-
restas 'encantadas, como Parsital, sempre pronto a terçar com
quem, por tirania e maldade, devastasse terras lavradias, P?r las-
cívia, poluisse o pudor, por orgulho, acabrunhasse a humildade,
por vilta, ofendesse a velhice, por protervia, profanasse o altar".

Eu não sei de vulto tão idealmente perfeito, de ação tão in-
tensivamente construtiva, e de tão brilhantes feitos, sem qualquer
deslustre moral, nuvem política ou derrota militar, que lhe pos-
sa exceder. '

O Aquiles Hornérico, morto ainda, jovem como Alexandre d,a
Macedônia, sacrificou voluntàriamente à glória da vida a hrevi-
dade da morte. ,

O herói brasileiro, o predestinado da honra e da vitória, vi-
veu luminosamente, numa longa apoteose, a vida intensa e, Iirn-
pida da sua ascensão harmoniosa. , _

Creio que foi Maurício de Medeiros que chamou a atcnçao
para a deficiência de elementos inform~tivos, ~m, I.inguagem c.I~-
ra e .accessível à mocidade, sôbre as ongens históricas ou politi-
cas da famosa Guerra do Paraguai, de que toda gente fala e que
tão pouca gente conhece.

Realmente, seria interessante que as multidões conhecessem
os pródromos da questão, a razão da formação da, trípli~c: alian- ,
ça, as terríveis condições rnesológicas e os fatos diplomáticos ou
militares que determinaram a sua conclusão,

A opinião do ilustre professor é justa; e deve ser meditada,
O culto dos nossos heróis deve ser intensificado, de modo a

reavivar no espírito das multidões o respeito e o entusiasmo aos
grandes vultos da nacionalidade .

•
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1\ I'n~ to l,tI so 'inhill 1,1(.1''tia 0I111lllh- () IiUIII[\IICl, na 011 .cp-
,'r () ;dlrufstl '<1 1\ ItI ais, estava b 111 acima Ia individuali íad '
'golslfl 'da x lu ivida I si ntatória caudilhesca e sanvuinária.

órncnto a Pátria, q Humanidade, a Família o. Direito a I€-
Iigião. p Ia excelsitude dos seus, princípios inta;lgiveis, hL;mano~
e divinos, que sirnbôlizam a conquista exponencial da civilização,
poderiam dignificara guerra.. ,,' , '

. Por isso, considerando a filosofia da g.uerra, êle pensava COm
De Maistre, que .só há um meio capaz de anular essa calarnida-
de: desfazer ou reduzir os desentendimentos e, gravames, que pos-'
sam provocar essa terrível purificação da humanidade.

'Essa extrema e invulgar delicadeza de sentimentos de Ca-
xias ,a lisura soberana de suas ações, a elesãncía impecável das" o.
suas atitudes, a espiritualidade das suas aspirações, mais e mais
elevam sua individualidade fascinadora e a destacam à nossa ad-

~' __ A •

rrnraçao e reverencia.
.Caxías tem o fulgor' oracular' de uma divindade. Há uma

intuição quase divinatória na capacidade da' sua vida trepidante,
radiosa, sensacional

Os epis.ódiosda sua epopéia, apenas assinalam na vulgari-
dade das coisas humanas, a marcha ininterrupta da sua glória a
passos de gigante para a imortalidade. ,.
, , O herói pretere o silêricio.: o silêncio e a paz, Passeia pe-
la~ alamêdas da Tijucaa. saudade imensa de um 'pai ilustre que
fOI um forte e a dor cruciante e eterna de um filho, jovem ainda,
que 'era a lídirna esperança da sua fôrça e a luz da sua glória.

O sofrimento Elo ilustre militar foi profundo. ,O seu coracão
sempre sangrou à recordação carírrhosa do filho amado. ' " '
. E, sempre, sempr,e,' a tocante dedicação de sua espôsa que-

rida; modêlo da mulher- brasileira, generosa, confortadora, subli-
me de resignação e de ,coragem, a rezar uma longa e bendita ora-
ção de paz e de amor naquela grande alma lacerada de saudade!

Do seu recolhimento" tecido de claridade, de harmonia, de sau-
dade e de beleza, êle, o onipotente senhor da paz, contempla, in-
quieto ,e apiedado, ;a transmutação da paisagem .Jnternacional que
se ensombra. / :' . '

O tragor das paixoes insensatas vai, mais uma vez, desern-
bainhar a espada .invencível do onipotente senhor da guerra.

" De longe, vem "O rumor das escaramuças sangrentas e o ala-
rido- atordoador' da angústia .hurnana. ' ,

As novas que chegamdo teatro da guerra impressionam, fa-
zendo prever uma catástrofe iminente. Todo o heroismo dos sol-
dados brasileiros se inutiliza pela falta de .organização. Tôda a
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Diflcilm 'nl se 11 onll'q l1W1qll'r inr()I'IIl'I~, o fi 11' li v·
das os fitos dos nossos vultos ruilitar S 1-) IIgllO. ti) flglll'ClI'
entre os mais brilhant s cabos d gu rra (\{ inundo.

Sôbre a émpolgante personalidade de axias, o qu \ se I '111 'H-

crito, é quase nada diante da grandiosidade de sua vida 'ti (illll

obra.'. . ,
No entanto, o solitário de Santa Mônica, pela pur za d \ sun

vida, e prodígio de seus feitos, pela serenidade de suas at.itu ,I 'S
e superioridade do seu espírito, bem merece a atenção entusiástica
dos nossos escritores, contribl1indo poderosamente para o R nas-
cimento da nossa nacionalidade.

Caxias é uma figura, máxima da nossa história, "Nenhuma
personalidade, observa Maurício de, Medeiros, corpo ri fica ~1 lhor
um conjunto de qualidades heróicas - no seu melhor sentido ~
úteis. de incutir. e manter na mentalidade de um povo, do que o
Grande Soldado", r , '

As campanhas do Prata, Com o esmagamento de Oribe e d
Manoel Rosas, C01110a campanha do Paraguai, que íulrninou So-.
lano Lopez, confirmaram em tôda a sua aspereza e complexida-
de, o seu. gênio militar e 'a' sua •.capacidade organizactora~

Artesão genial da estratégia militar, coordenava' inteligente-
mente tôda uma legião de Iatôres e os dispunha em marcha, com
uma precisão cronométrica: e uma audácia febrilizante, que nos
recordam aquelas páginas' poderosas de Miguel de Lemos .'na evo-
cacão de Dom Francisco de Almeida através as regiões adustas
da' África e os trágicos mistérios da' Ásia índecitrável.' .'

A sua marcha' empolgante para as lides' guerréiras não é, 'de
modo algum, movida pelo orgulho intempestivo de combates, não
esfusia vulgarmente ao odor febricitante da pólvora,' não é o' espu-
mejamento semi-bárb~lfo,'ao eStrépito arrebatador das' trombetas
de zuerra para a guerra. Não,

, .0Caxias, pelo seu' aperfeíçbamentoéspiritual, é o cérebro que
pensa, é a alma q~e sent~, é o cO'r~ção .qu~ = confrange. A. sua
personalidade é feitádo altruísmo dos filósofos, da magnitude
dos deuses,' da nobreza dos' heróis, da piedade infinita dos santos
e da beleza imaterial dos poetas.
. A sua puríssima filosofia cristã conceituava os mais altos
principios de amo;' a humanidade. O seu refinàmento .espiri~ual
fazia-lhe compreender a 'guerra apenas COri10 uma fatalidade me-
lutável para a imposição 'dá paz:e da justiça. O sangue derra-
mado 'em uma guerra de' conquista, como uma espoliação do ?i-
reito sagrado, pesava ao seu coração,'generoso,aos seus pt~ros pr~n-
cípios de católico, ao seu nohilíssimo caráter de .honestidade m-
tegral.


