Capitulo Yi

Francisco Luis Gomes: 0 Bramanismo em conflito coin o
Liberalismo.

I - 0 enquadramento socio-historico
0 Liberalismo em Portugal.

A constituicao de 1822 votada pelas Cortes Gerais Extraordinarias e Constituintes , sob o influxo da Revolucao de 1820, e a Carta Constitucional outorgada
nacao portuguesa por D. Pedro IV em 1826, sao um marco miliario na historia de
Portugal. Estes dois documentos foram uma repercussao concreta em Portugal das
ideias liberals que tinharn comecado a aparecer por toda a Europa coin as Revoluceies
Americana e Francesa, e dos ideals proclamados por el as.
"A revolucao de 1820 foi universalmente recebida e festej ada como a restaur adora
da publica fel i ci dade "(1), porquanto os vinti stas" anunci aram as i (lei as essenci ai s da
demo craci a -- soberania da Nacsao, resp ei to da person al i dade individual, igual dade
j uri di ca" (2). "0 grande tema ideologic° e sentimental em 1820 era o cambio do siibdito
pelo cidaddo, a substituicao dos direitos magestaticos pela soberania nacional, o
desterro do edit° pela lei" (3).
Ambas as leis fundamentais acima referidas garantiram a nacao " o direito de
liberdade" e, corn el as, o absol utismo portugues entrou em cri se e final tnente extingui use . E a partir da Revolucao de 1820 que Portugal iniciou a sua hesitante e sinuosa
(1)
(2)

Jose Liberato F. de Carvalho. "Ensaio Historic° Politico", pag. 233, citado por M. S. em
Dicionario de Historia de Portugal, da direccao de Joel Serr5o, art. "Constituicao de 1822".
Joaquim de Carvalho, Hist. do Reg. Rep. 1.177 citado em Diciontirio de Historic.' de
Portugal.

(3)

linden.,
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experiencia liberal.
A influencia desse liberalismo fez-se sentir de diversas maneiras na vida
politica, economica e social do pais.
Para os fins deste estudo, importa realcar que o Romantismo, considerado
mesmo em linhas genericas como um fenomeno mental geral, antes do que tao-só como
um fenomeno literario, esta indissociavelmente ligado" ao processo contemporaneo do
sinuoso curso da experiencia burguesa da liberdade" (4).
A primeira experiencia publics da mentalidade romantica consistiu nas tarefas
oratoria e legislativa levadas a cabo nas Cortes Gerais. Almeida Garrett foi o corifeu
do Romantismo atraves do Retrato de Venus (1821) e Catc7o (1822); no dominio da
pintura e da musica , a tendencia romantica aparece reflectida na obra de Antonio
Domingo s S equeira e de Joao Domingo s Bomtempo que havi a pro curado regenerar, por
meio da harmonia dos sons ,a memoria de CamOes (Requiem "a memOria de Camaes'); no campo da historia e da literatura, uma das facetas do Romantismo
manifestou-se na sua perspectiva de procurar o iovo sob a inspiracao do antigo mais
recuado ou mais proximo. Alexandre Herculano é o prototipo desta perspectiva.
As repercussoes do Liberalismo da Metropole em Goa.

0 Liberalismo da metropole nab podia deixar de ter as suas ressonfincias nas
provincias do Ultramar. Ja em 1808, na primeira tentativa liberal de consciencializacao politica dos problemas nacionais, o juiz do povo, o tanoeiro Jose de Abreu Campos, na sua " suplica" apresentada a Junta dos Tres Estados, mandada reunir por Junot,
pede que akin de uma constituicao e um rei constitucional " as nossa colOnias,
fundadas por nossos avos, e com o seu sangue banhadas, sejam consideradas como
provincias ou distritos, fazendo parte integrante do Reino, para que seus representantes, desde ja designados, achem em a nossa organizacab social os lugares que the
pertencem logo que venham ou possam vir ocupd-los " (5). Verifica-se, pois, que o
liberalismo apre sentava, ja desde os seus primordios, "propositos bem cl aro s de debelar

(4)
(5)

Joel Serrao, Dicionario de Historia de Portugal, art. "Liberalismo", por T.E.
Joel Serrao, op. cit., art. "Liberalismo" por Joel Serrao, pag. 509.
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a crise em que se debatia o tradicional sistema colonial " (6).
No que diz respeito a Goa, pode-se afirmar que foi atraves de certas cartas
particulares e jornais ingleses que as noticias da Revolucao de 1820 e da sua aceitaccab
por D. Joao VI chegaram a Goa, em Marco de 1821 (7) . 0 resultado foi que tais notici as
provocarnm n

riPQPiA r1

estabelery:..r ali o regime !i!-_‘eral ". E prov:xel, perem, que ja

antes destasnoticias, contidas aspiracoes de liberalismo agitassem o espirito de muitos
residentes naturais da India (8).
0 Governador do Estado da India, ao tempo, era o vice-rei Conde do Rio Pardo.
Ao intento de um grupo de cidadaos do estado, de aclamar a Constituicao politica em
Goa, associou-se o da deposicao do mesmo vice-rei (9). "Expunham eles que as
sagradas bases " da Constituicao proclamada em Portugal, "eram a liberdade de cada
cidadao, a seguranca pessoal e o direito da propriedade, bens inapreciaveis, se naogoza
uma monarquia absoluta, degenerada as mais das vezes em despotismo " (10).
Preso e recolhi do o governador no convento do Cabo, foi eleita por tropa, em 16
de Setembro de 1821, uma junta provisional de cinco membros que se denominou Junta
Provisional do Governo do Estado da india que na Proclamacao ao Povo, habitantes da
India Portuguesa di sse o seguinte: " Nova epoca agora nasce, e o clarao do fogo electric°
que j ha muitos meses vivificanossos c,oncidadaos da Europa e America, ja respl an dece
no Concan. 0 Sr. D. Joao VI, o mais ainavel dos monarcas, sem minas e opressOes nem
sangue dos seus povos ( flagelos ordinarios de revoltas politicas ) por um decreto seu
de 24 de Fevereiro do ano ‘ corrente tem anuido aos votos nacionais, e aprovado a
Constituicao de Portugal paratodas as possessiies e dominios do imperiolusitano " (11).
No relatOrio da Junta Provisional a Sua Majestade, entre outras coisas, esta
afirmado o seguinte; " No deploravel abatimento, em que se acha esta provincia, sem
forcas, sem comercio, sem indiistri a, dessecados todos os mananciais da prosperidade,

(6)

Ibidem.

(7)

Miguel Vicente D'Abreu, Rela•cio das A lterocaes Politiea.s. de Goa, Nova Goa 1862, pag. 1 .
Pe Gabriel Saldanha, HistOria de Goa, Nova Goa 1925, pag. 239.
Historia de Portugal sob a direcao literaria de Damiao Peres, Vol VI1, art. "Dominic)
Portugues no Oriente", pelo Prof. J. G. Santa Rita.
Miguel Vicente de Abreu, op. cit. pag. 2
Ibidem, pag. 3 - 4.
Ibidem, pag. 10 - 11.

(8)

(9)
(10)
(11)
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so o tempo e as providencias das cortes soberanas poderao it cicatrizando pouco a pouco
,

as suas profundas chagas, tristes resultados da pestifera escravidao, se nau restaurar
nela o antigo esplendor do secul° 16, ao menos colher os frutos que no actual Estado
da India pode produzir" (12).
Varias n e, ida •,,l-r;nistrativac torn das per ucta Junta zomprametera.n
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estabilidade. Entao, em 3 de Dezembro de 1821, foi eleita uma outra no lugar da
primeira que foi declarada extinta (13).
A eleicao de deputados as cortes foi uma realizacao concreta das tendencias
liberais em Goa. Os deputados eleitos foram Bernardo Peres da Silva, Constancio
Roque da Costa, e Antonio Jose de Lima Leitao. A esta el eicao seguiu-se a instauracao,
em Portugal, do regime absoluto. Rejeitado o absolutismo, D. Maria II foi aclamada
rainha constitucional em 10 de Janeiro de 1834. D. Pedro IV, na qualidade de regente,
nomeou Bernardo Peres da Silva governador do Estado da India com o titulo de Prefeito
da India, em Janeiro de 1835. Era a primeira que um filho da terra governava a sua
propria terra. Mas o governo deste Prefeito nao durou muito.
A dissolucao e a extincao do Exercito da India, pelo decreto de 11 de Novembro
de 1871, que significou o termo da mentalidade militar, foi urn outro efeito do
liberalismo em Goa.
_"A 22 de Dezembro de 1821 comecou a imprimir - se numa tipografia trazida
de Bombaim e montada no andar inferior do palacio do governo, uma folha ofi ci al corn
o titulo de 'Gazeta de Goa' " (14).
Este restabelecimento da Imprensa foi tambern obra do liberalism°, poi s que a
encomendacao da tipografia foi urn dos primeiros actos da primeira Junta Provisional.
Os beneficios que Goa e, de uma maneira geral, o Ultramar colheu das
tendencias liberais sao resumidos por Francisco Luis Gomes, nos seguintes termos:
"Entre as muitas providencias adoptadas para o Ultramar, desde 1834, merece especial
mencao a organizacao'da justica, a creacao do conselho ultrarnarino, a lei da imprensa,

(12)

Ibidem, pag. 39.

(13)

Pr. Gabriel Saldanha, op.cil. pag 241 - 244.
lbidem, pag. 245.

(14)
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a reorganizacao da secretaria da marinha, a extinccdo do trafico da escravatura e as
philantropicas medidas, sobre a escravidab, do sr. Visconde de Si que pode com justa
razAo ser chamado o Vilberforce portuguez "(15).
Francisco Luis Gomes, o mais lidimo representante do Liberalismo em Goa.
Francisco Luis Gomes nasceu em Navelim, Salsete, Goa, em 31 de Maio de

1829. Uma crianca precoce, ele, ja corn a idade de oito anos, podia escrever em
portugues e, antes mesmo de atingir a maiori dade, tinha-se formado pel aEscol a Medi ca
de Goa. Um poliglota que sabia frances, italiano, ingles, marata, alem de portugues e
concanim,escrevia para o Boletim Oficial, bem como para os jornais Ultramar e
Defensor da Verdade.
Quando, em virtude da Carta Constitucional de 1826, o Estado da India ganhou
o direito de representacao nas Cortes, Francisco Luis Gomes candidatou-se pelo
.

circulo el eitora1 de Margao e foi eleito ao parlamento portugues em 1860. Os principios
da Revolucab Francesa fizeram dele um democrata por conviccao. Dai, durante a sua
estada em Portugal; como parlamentar, fez-se membro do partido Regenerador que se
batia pela democratizacao das instituic5es parlamentares em Portugal e pelo
desenvolvimento do ideal de governo iutOnomo local atraves da transferencia gradual
do poder politico das classes para as massas. Tal era a confianca que o partido tinha nele
que frequentes vezes era-lhe confiada a tarefa de dirigir debates importantes e de
apresentar o ponto de vista da oposi cab.
Nao havia assunto algum, fosse politico, admini strativo, economi co ou diplomati co,
que nab the dissesse respeito. Gomes foi tambem urn jornalista que escreveu para
diferentes periodi cos em Goa e Lisboa. " A paciente penetracao dos problemas, a
agudeza da reflexab, uma infatigavel actividade de espirito critic() no sentido da
descoberta de novas directrizes e de verdade novas " (16), valeu-lhe a distincao de ser
eleito doutor honoris causa em ciencias politicas e sociais, pela Universidade de
Lovaina. A sua morte em 1869, Tomas Ribeiro prestou-lhe homenagem dedicando-lhe
uma ode (17).

(15)
(16)
(17)

F. L. Gomes, A Liherdade da Terra, pag. 10.
Luis da Cunha Gonsalves, Discurso na homenagem a F.L. Gomes, na Academia das Ciencias
de Lisboa no Centenario de F.L. Gomes, 1829 - 1929, sep. do Jornal das Colon/a•, pag. 14.
Vejam-se Introduction to Selected Works of F.L. (lollies, Bombay 1932; Centencirio de F.L.
Gomes 1829-1929, ComemoracAo em Lisboa, sep. do Jornal das• CoMnias.
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Muito longe de cristalizar em formas definidas, o liberalismo de Francisco Luis
Gomes é tuna conviccao robusta. Respeito quase religioso pela liberdade e pelos
direitos do cidadao do ultramar (18), espirito de luta pelo bem-estar dos seus
conterraneos (19), defesa dos humildes (20), repulsa pela tirania e pela atitude dos
europeus de considerar os ultramarinos inferiores aos da metropole (21), oposicao
intransigente a escravatura e ao comercio de pretos da Africa (22), fe no progresso
moral, social e economic° do pals (23), sao, desde cedo, tacos dominantes da sua
(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

"A liberdade sem a universalidade é o privilegio; e os privilegios perseguidos em Portugal
(chegada a epoca constitutional) nao podiam it acolher-se ao ultramar" (A Liberdade da
Terra e a Economia Rural da India Portuguesa,Typografi a Universal, Rua dos Calafates,
1862, pag. 12)
."Nao the (a Portugal) resta, pois, mais do que trazer a unidade que é a origem da forca e da
vida, esses membros dispersos dum grande corpo (as provincias do ultramar) sem os privar
contudo da sua individualidade, garantida pela distancia, pelas diferencas dos climas, e
outros contrastes profundos" (A Liberdade da Terra, pag. 13).
"A seguranca externa, a paz, a organizacao do trabalho pela liberdade, a propagacao da
religiao, a ligacao dos libertos a propriedade e a familia, em uma palavra, a recomposicao
pelos principios modernos de uma sociedade nascida na escravidao é a necessidade das
provincias", do Ultramar. (A Liberdade da Terra, pag.15).
"As revoluciies antigas derrubavam os feudos, os privilegios, os fortes, os poderosos; as
revoluciies futuras hao--de levantar os pequenos, os humildes e os miseraveis. As revoluciies
passadas fizeram pequenos os grandes; as revolucoes futuras hao-de fazer grandes os
pequenos. As revolucoes passadas eram os furaceies que abatiam os castelos e os confundiam
com o pO da terra; as revolucoes futuras devem ser os terramotos que levantem as camadas
intimas e as tornem primeiras. As revolucoes passadas foram o deposuit potentes; as
revolucbes futuras devem ser sursum corda. As revolucoes passadas emaciparam as classes;
as revolucbes futuras hao-de libertar as massas, emancipando as indnstrias, barateando as
subsistencias, propagando a instrucao (Discurso na Camara dos Deputados, em 1 de Maio
de 1865, em Felizardo Pereira, Apontamentos Para a Biografia de F. L. Gomes, Bombaim
1892, pag.180).
"mais modelos que tudo sat) os principios santos, que num governo livre mandam que
centenas de cidaddos nao sejam privados dos direitos politicos, desses, pelos quais se
participa da formacao ou exercicio dos poderes sociais, so por term tido a desdita de
nascerem no Ultramar". (Discurso na sessao de 18 de Janeiro de 1861, em Felizardo Pereira,
op. cit. pag.14)
"Victor Hugo encontrou miseraveis no centro da cidade mais ilustrada e das mais populosas,
encontrou miseraveis na cidade de Paris; mas escaparam-lhe essoutros miseraveis que
povoam as terras de Africa, e a quem a Providencia, nao sei com que fim mysterioso'e
superior a minha razao, deu o invOlucro das trevas. Triste rotulo que tern sido argumento
para negarem os foros de homens, e para os converterem em machinas em proveito de outros
com quem a Providencia nesta parte foi mais benigna. (....) A rata africana traja o luto que
recebeu das mans da natureza." (Discurso na sessao de 12 de Abril de 1864, em Felizardo
Pereira, op. cit. pag.156).
"A escravidao foi base das sociedades antigas, a liberdade é das modernas. A fraternidade
universdal proclamada do alto do Calvario, infiltrou-se nos costtumes e leis. Debaixo da sua
influencia benefica o direito entra com energia em luta contra a forca e enfraquece o seu
imperio, a liberdade passa alem dos muros da cidade, a familia constitue-se, o escravo torna-se servo. (Discurso na sessao de 13 de Fevreiro de 1861, em Felizardo Pereira, op. cit.,
pag 21).
" Dans son activite exterieure, l'homme accompli des actes qui ont pour but la conservation
et l'amel ioration de sa vie, et pour mobile, l'interet personnel. Il resulte de ce que nous avons
dit, que les lois qui regissent ces actes ne peuvent pas etre contraires a celles de la morale
et du droit" Essai sur la Theorie de l'Econamie Politique, cit. em Centenario de F. L.
Gomes, Lisboa 1929. pag. 9.
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mentalidade, tacos que se mantem com amesma firmeza e amesma veemenci a atraves
de todas as vicissitudes e diante de quaisquer obstaculos.
A coloracao profundamente crista do seu credo liberal é evidente a primeira
vista. Assim, no discurso na Camara dos Deputados pronunciado em 12 de Abril de
1864 ; di 7' " A filncnfianao espt.rou que a eco^^miapo1Iticalhe er.firacat quttc trabalb3
livre era mais fecundo para proscrever a escravidao e a servida'o. Foi Cristo quem deu
o primeiro golpe nessas instituicoes, deu-o sem hesitar, porque nao tomava cha nem
café" (24). E continua: " A minha vitoria sera a igualdade que nivela, como a agua do
mar, os grandes e os pequenos, os fortes e os fracos, os ricos e os pobres; a minha vitoria
sera o reino do mundo modelado pelo reino do ceu; a minha vitoria sera a reforma de
todos os cOdigos pelo evangelho" (25), é a conviccao de F. L. Gomes expressa pel a boca
de Tomas, uma das personagens do romance Os Brahamanes . Frases como: " Porque
nao ilumina a liberdade todos os povos, embora a sua luz seja sol para os brancos, lua
para os pretos, aurora para os pardos?", ou essoutra " Porque nao hao- de os ricos voltar
os olhos para esses lazaros (racas pretas da Africa e da America) que gemen e
agonizam, e sao seus irmaos em Jesus Cristo, no povo e na liberdade?" (26) e ainda: "E
para os homens o poder sem limites uma vertigem, e a natureza humana fraca garanti a.
S6 Deus po de ser omnipotente sem perigo" (27), nao sao simples explosoes sentimentais.

sao formas reflectidas em que se condensa o essencial do pensamento do filosoforomancista-economista-politi co-hi storiOgrafo.
A liberdade, ele define-a em funcao da participacao do cidadao na vida politica
do pais. Assim, no discurso proferido na camara dos deputados, em 18 de Janeiro de
1861, Gomes diz : " mais modelos que tudo sao os principios santos, que num
govern° livre mandam que centenas de cidaclaos nao sejam privados dos direitos
politicos, desses, pelos quais se participa da formacao ou exercicio dos poderes sociais,
so por terem tido a desdita de nascerem no Ultramar". Mas a participacao tem de ser
responsavel e , por isso, admite-se "que se exijam do cidadao, que gosa desse direito,
todas as condiceies que garantam o use judicioso e independente do seu voto" (28).
E, todavi a, inegavel que cedo o liberal i smo de F. L. Gomes se coloriu de um amor
(24)
(25)
(26)
(27)

(28)

Felizardo Pereira, op.cit. pag 157
F. L. Gomes , Os Brahcimanes, 2aed, 1928, Nova Goa, pag.188. A ortografia e o acento estao
actual izados.
Ibidem, pag.204.
A Liberdade da Terra, pag.11.
em Felizardo Pereira, op. cit. pag.15-16.
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pelo passado gloriosa da India e, de tuna maneira geral, de um sentimento romantic°.
A veneracao pela India antiga, ele expressou-a com ardor na sua carta a Lamartine : "
Je suis ne dans lindeorientale , dans ce pays qui fut le berceau des poesies, philosophies
et des histories, et qui en est a present le tombeau. Yappartiens a cette race qui composa
Mahabaratta et inventa les echecs -- deux oeuvres qui portent en elles quelque chose
ectemel et cauirifiiii Miais ceae ilatiou qui faisaii uc seb poLhes, ses l&KILCS
la politique en un jeu, ne vit plus", (29); o romance Os Brahamanes

tem muitas

referencias histOricas de matiz romantic°, tais coma frases retOricas: " A patri a de Manu
deve voltar aos seus senhores "; ou citacao de maximas e um canto do Hitopadessa cuja
leitura feita, no decorrer da histOria do romance, por um bramane sabio , quase-asceta
(30) é, nas intencoes do autor, destinada a criar um enlevo pelo passado da India, na alma
sensivel de Tomas bem como do leitor; ou ainda, o tecer da revolta dos sipaios na intriga
do romance.
A esta veneracao da India antiga, Games aliava a simpatia estetica por tais
autores como Victor Hugo e Lamartine. Pinheiro Chagas falou da" predileccao
justificadissima de F. L. Gomes pelo grande poeta da Europa" (V. Hugo) a qual
transparece na criacao do "tipo mais perfeito" , Frei Francisco, inspirado pelo" bi spo
Myrlel dos Miserables ", bem como " no formoso capitulo" do mesmo romance "a que
deu o nome Gethsemany", escrito nos moldes do poema Tempete sous un crane (31).
_

A liberdade, na concepcao de F. L. Games , nao tem uma coloracao puramente

racionalista, antes se desenvolve pela teoria e pratica do progresso economic° e social,
e dela sao manifestacoes os seus livros Essai sur la theorie de l'Economie Politique et
de ses rapports avec la morale et le droit,e De la question du coton en Angleterre et
dans les possessions portugaises de L'Afrique occidentale,

embora com as suas

limitacoes (32). 0 liberalismo de Gomes encontra um apelo con sentaneo em tudo o que
(29)

Ibidem, pag.256.

(30)

Os Brandmanes, pag. 215 - 219.

(31)

Pinheiro Chagas, Apreciacao de Os Brahamanes feita no jornal A Gazeta de Portugal,
reproduzida na 2n ed. do romance, pag.11, bem como em Felizardo Pereira, op. cit.
pag. 221-222

(32)

"Optimism and simplification were the dominant 'characteristics of the intellectual life of
the last century (...) The hopes of the century for the amelioration of the masses, for the rapid
march of civilization, for national and international betterment were fondly lodged in
universal franchise, in equality and in the natural reason of mankind, as the powerful
solvents for every type of social, political and economic malaise. F. L. Gomes was a victim
to this stout, albeit misplaced, optimism built on foundations of sand (...) F. L. Gomes
overlooked the fact that neither sense of duty nor passion for justice nor inborn abilities
enable an individual to change the institutions of the society in which he is born and whose
captive he is". (Avertano Correia Fernandes, Armando Menezes, Introduction to Select
Works of E. L. (r'omes, Memorial Volume, Bombay 1931. pag XIII).
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significa, e em todos os que personificam a luta contra a desigualdade bem como
a promocao do homo ultramarinus. Foi deste impulso, o seu " lofty philosophic
temper and incorruptible sense of justice "(33), que nasceu o seu trabalho historiografico Le Marquis de Pombal. Esquisse de sa vie publique.No capituloXV, diz o
autor que a India recebeu deste grande ministro de D. Jose uma proteccao quase
paternal. Na ccnclusao diz F. L. come que o Marqua-; nab dcu Pcitag as instit- -:
-1

toes liberais mas arrasou as absurdas diferencas de classes que existiam entre o
povo, libertou o pals do jugo do clero, destruiu o fanatismo e a supersticao da terra
e, em soma, abriu o caminho para a liberdade criando todas as condicoes essenciais para ela. Portugal e suas colonias devem ao Marques algumas leis civis caracteriza(ins por grande sabedoria e em perfeita conformidade com a igualdade.

II - Os Brahilmanes: o romance nascido do Liberalismo de F. L.Gomes
0 enredo do romance

Senhor de grande fortuna na indi a -- mai s particularmente, em Fizabad, do di strito
de Oude " que é a Roma do bracmanismo", no Norte da India feita com plantacOes
de tabaco, Mr. Davis, um irlandes, ficaparalitico e chama seu sobrinho, Roberto, a India
para tomar conta das propriedades, corn a promessa de o nomear seu herdeiro. Roberto
é viuvo e deixa a filha, Helena, de poucos anos, ern Londres, em casa de um irlandes,
Hartman, para educar. Na India, Roberto comporta-se como todos os ingleses da sua
classe.
"A vida de Roberto coma monotona entre os deveres e as embrancas",
principalmente da sua filha. Roberto revela, no seu comportamento, maneiras secas e
um modo cheio de enfado, desprezo e sobranceri a nos suas relaciies corn os numerosos
empregados entre os quais se encontra urn, de nome Magnod "que possuira a confi
do velho Davis, e lhe merecera sempre particular estima e consideracao " . Corn poucos
amigos, Roberto tern urn amigo intimo na pessoa de Frei Francisco, urn missionario
portugues ern Oude.
Magnod é um bramane ortodoxo corn as melhores qualidades e os pi ores defeitos
das pessoas desta casta. 0 temperamento c o ambiente social contribuiram para fazer

(33)

Ibidem, pag.XXIII
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do bramane aquilo que ele é.
Certo dia, por ignofancia dos costumes locais, Roberto insulta e faz agarrar por
criados parias o bramane Magnod. Desonrado e 'profanado' na sua casta (pois perdeu-a), Magnod abandona a mulher e os filhos e refugia-se na floresta, para se fazer urn
logo, um monstro human, uma 'perfeita' encarnacao da desumanidade, um sacerdote
de Bovami, a deusa da morte.
A mulher para quern, tendo perdido a casta, o marido praticamente ja morrera,
suicida-se. Roberto, apiedado corn as tragicas consequencias que um acto impensado
desencadeara, encarrega-se dos dois filhos de Magnod. Melhor seria dizer que é Frei
Francisco que assume directamente a responsabilidade de educar os dois filhos de
Magnod, corn a promessa de Roberto o auxiliar, fá-los baptizar corn nomes de Emilia
e Tomas e manda-os para Inglaterra para junto da filha de Roberto, Helena, onde serao
educados por Hartman.
Entretanto, o tio paralitico morre. 0 advogado recebe as altimas instruc5es do
falecido e abre uma escrivaninha onde devia encontrar-se o testamento. Este desaparecera,
assim como algumas j6ias valiosas, e so aparece um testamento anterior, que fora
revogado, nomeando herdeiro Ricardo, irmao de Roberto, e recomendando que este se
case corn a sobrinha, Helena. Todos estao certos de que foi Magnod quern roubou o
ultimo testamento para se vingar de Roberto. Entretanto, este esta pobre e dificilmente
consegue, durante anos, enviar as mesadas para pagar a educacao de Helena e dos filhos
de Magnod. Nestas circunstancias, Frei Francisco, um sacerdote muito human e um
santo segundo o espirito do EVangelho, auxilia, corn grandes sacrificios pessoais,
Roberto na tarefa de educar os dois filhos de Magnod.
Ern Fizabad, porem, surge um homem misterioso, de nome Sobal, muito rico que,
ern um certo dia, salva a vida de Roberto, mas que, mais tarde, the exige a pagamento
de uma divida que comprara a um seu credor e que o tortura, ameacando-o de o enviar
para a prisao.
Ern Inglaterra, Helena e os dois filhos de Magnod sao educados no principio da
igualdade crista e tornam-se verdadeiros irmaos, amigos sinceros e devotados uns aos
outros. Ja crescidos, descobrem que Roberto esta arruinadado, saem do colegio,
empregam-se e conseguem dinheiro para regressar a India.
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Tomas apaixona-se por Helena, mas Roberto pretende que esta case com seu tio
Ricardo, segundo os desejos do falecido Mr. Davis. Tomas, um tipo perfeito do
cavalheirismo cristio, debate-se entre amor por Helena e gratidao a Roberto.
Ricardo, aproveitando-se da grata e simplicidade de Emilia e usando de lisonja,
sedu la. Achando-se -XII di a
-

revela facto a Ricardo q -tic vai scguir

a Calcuta para pedir a anuencia de Tomas para se casar com ela (Emilia). Logo apos a
partida de Ricardo, Emilia descobre que Ricardo é um malvado, um verdadeiro vilao
que seguiu para Calcuta apenas para a abandonar no estado em que ela se acha. Emilia
morre de parto e de vergonha, confiando o filho a Helena.
Tomas volta de Calcuta e vai encontrar-se com Sobal que é destinatario de umas
cartas da firma para a qual trabalha naquela cidade.
Nesse encontro, quando Tomas se refere a Roberto como seu pai, Sobal revela o
facto de que Roberto foi o assassino de seus (de Tomas) pais, atrribui a morte de Emilia
a Roberto e, acrescentando que Roberto o odeia porque é bramane, incita o jovem a
odiar o seu pai adoptivo e a vingar-se dele.
Enquanto decorre este encontro entre Tomas e Sobal, Helena vai decl arar a seu pai,
Roberto, que nao se dispoe a casar com Ricardo porque este é um vilao e pede ao pai
que nao a obrigue a isto. Logo apos Helena sair do gabinete de Roberto, Sobal entra nele
parafalar de assuntos do dinheiro da divida e, durante a conversa, revela-lhe que Helena
perdeu a sua honra de mulher. Para provar o seu asserto, Sobal leva Roberto ate ao
quarto onde se encontra Helena e pelo buraco da fechadura mostra-lhe Helena
apertando ao peito uma crianca e beijando-a ternamente. Roberto, desfalecido perante
esta cena, fecha-se num quarto. Depois, Sobal vai ter com Tomas e entrega-lhe a
quitacao em que declara que Roberto the pagou o dinheiro da divida e leva Tomas a
encontrar-se com Helena.
Estando Helena e Tomas a fazerem declaracoes de amor, Roberto aparece de subi to
no meio deles. Tomas, num impulso instintivo, sente que chegou o momento de se
vingar do assassino da sua familia. Prestes a arremessar contra Roberto o seu " cassetete", ouve da boca do seu adversario que Helena -- nesse momento abracando Tomas
ela esta a impedi-lo de ferir seu pai -- tem um filho. Ao ouvir esta notici a chocante,
Tomas cai por terra sem sentidos.
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Ern seguida, Ricardo é assassinado e Tomas é preso, por suspeitas de ser o
assassin. Na priski,Vilsitado por Frei Francisco a quern, protestando a sua inocencia,
desabafa a sua grande desilusAo perante o que ele pensa que é a prostituicao da mulher
que ele adorava como um anjo, bern como a vilania de Roberto. Frei Francisco desfaz
uma por uma as callmias de Tomas e assegura-lhe corn toda a firmeza que Roberto o
edurnn corn grandes sacrific ios na° tern ner21uma cuipa mcrte de Err'!ia
Helena é realmente um anjo sem, porem, revelar a paternidade da crianca, paternidade
esta que Frei Francisco soubera pela confissio de Emilia antes de morrer.
No tribunal, durante o julgamento de Tomas, Helena, a fim de proteger o segredo
de Emilia, afirma primeiro que nab pode revelar os nomes dos pais da crianca, mas
depois, para os efeitos de obter a restituicab da crianca que tinha sido recolhida pelos
homens da lei, declara que a crianca é sua e de Tomas. Tomas protesta contra esta
infamia e eis sena° quando, Sobal entra dramaticamente no tribunal revelando toda a
verdade: que a crianca é de Emilia e Ricardo; que fora ele proprio quem assassinara
Ricardo. Mais tarde se sabe que ele o fez para vingar a honra de Emilia, sua filha, pois
ele era nem mais nem menos do que Magnod.
A historia do romance termina durante a revolta dos sipaios em 1857. Magnod
escapa da pri sac) e ascende a chefe dos revoltosos naquel a zona. 0 seu primeiro cui dado
é mandar uma forca para guardar a casa de Frei Francisco onde estavam recolhidos
Tomas e Helena. Sobal irrompe, em seguida, em casa de Roberto para se vingar dele e,
depois de deitar a cara do seuvelho adversario, o seu orgulho e soberba, prepara-se para
o matar quando, de sUbito, aparece Frei Francisco. 0 born do sacerdote pede a Magnod
que perdoe a Roberto assim como este o ha-de perdoar a el e tambem. Da-lhes entdo uma
licao sobre como a melhor vinganca é o perdao e revela a Sobal que Roberto fizera
tremendos sacrificios para educar as tres criancas, e a Roberto, que tudo o que se di sse
de Helena era falsissimo.
Corn a forca moral das suas palavras e da sua pessoa, Frei Francisco opera o
milagre moral da transformacao de Magnod que, finalmente, devolve o testamento de
Davis e as jOias que ele vendeu. Um mes depois, Magnod recebe o baptismo e Tomas
casa-se corn Helena; urn happy end que _id se esperava.
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Os Brahamanes: uma apreciacao
i) 0 conflito intimo e as personagens.
Logo, de relance, torna-se patente que Os Braheimanes é urn romance atraves do
qual Francisco Luis Gomes"pensou ern revel ar aos seus compatriotas europeus algumas
das peculiaridades mai s notaveis dos costumes dos indigenas" (34). Ressaltaigualmente
a vista que se esta diante de urn romance de tese (35). Assim, Os Brahetmanes é uma
obra destinadn, como qualquer romance de tese, " a viabilizar objectivos socio-culturais
precisos", i.e., e uma obra pela qual Francisco Luis Gomes teve a intencao de dizer

alguma cois a, nomeadamente, "focar aspectos da vida, de modo a que a sua interpretacao
pessoal da mesma vida ressaltasse dessa obra"(36).
0 objectivo primario de F. L. Gomes nao foi expor os males do sistema de castas
existente na india. De facto, quando o romance foi publicado pela primeira vez ern
1866, urn critic,o escreveu no jornal A Revolucao de Setembro, que "o romance do Sr.
Gomes, como o seu titulo bem o indica, a um estudo consciencioso da casta conhecida
pelo nome que serve de titulo ao livro"(37) . Sem chivida, esta preocupacao deve ter
estado na mente do autor. Todavia, o romance deve ser compreendido numa perspectiva
mais ampla. Por toda a sua vida, Francisco Luis Gomes, como orador ou publicista ou
histori6grafo ou economista foi, como se viu acima, um homem que se bateu pela
liberdade e igualdade dos homens, principalmente dos seus conterraneos.
0 romance nasceu como um fruto do liberalismo do seu autor, do seu ideario da
liberdade, igualdade e fraternidade iluminado pela religido cristk antes, pela fe e
caridade cristas, e pela sua sensibilidade romantica, e um amor acendrado e sincero pela
path a portuguesa.
Na carta dirigida ao Sr. A. A. Teixeira de Vasconcellos, que serve de introducao
ao romance, Francisco Luis Gomes escreveu estas palavras relevadoras:
"E necessario que os principios da liberdade, igualdade e fraternidade,
eternos na sua duracao, sejam tambem universais na sua aplicacao; que
(34)
(35)
(36)

Pinheiro Chagas, loc. cii.ern Felizardo Pereira, op. cit.. pag.221-222
cfr. Filinto Cristo Dias, Esboco da Literatura Indo-Portuguesa, pag 12; Vimala Devi e
Manuel de Seabra , A Literatura Indo-Portuguesa, J.1.U, Lisboa, 1971, pag.197.
Carlos Reis, Discurso Ideologico do Neo-Realismo Portugues, capitulo "Literatura de tese",
pag.182.
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globo, epenetrem ate as altimas camadas. S6 entao a regeneracao do homem sera
completa. Proclamando-o aqui em altavoz, e desejando-o corn toda a energi a do
meu coracao, nao cuido que seja seduzido por uma miragem social. E que o
fosse, mesmo assim eu nao ganharia pouco, porque e esta tuna das tais utopias
boneficaz e esplendi4.1az ;pc de pc: corr. grande podenc o nosse mmo que
elevam os miseraveis acima das suas miserias e os afortunados aci-ma do seu
egoism° e transportam a uns e outros as alturas do Sinai, donde so se descortina
a bandeira hasteada no cume do Cal vari o, que é a bandeira da humanidade "(38).
A hi steri a do romance gira em volta do conflito entre Magnod, um bramane hindu
ortodoxo, e Roberto Davis, um irlandes, cultivador de tabaco, radicado em Oude, no
norte da India. Cada urn deles tern no seu intimo um sentimento inato de superioridade
e orgulho. A superioridade do primeiro é a que the advem da sua condicao de pertencer
a mais alta casta na hierarquia do sistema. Eis como o romancista descreve o bramane:
"Os bramanes sao uma dinastia e uma casta. Brahma é o sol, e os
bramanes os seus raios. Os bramanes sairam da boca de Deus, como o mais puro
dos seus verbos, e os sudros nasceram dos seus pes, como o mais vil p6. Nao é
dado ao sudro nem ao paria tocar no bramane" .... (39).
A suapureza é "como a virgindade, uma inteireza perfeita...; o bramane uma vez
infamado nunca volta a sua pureza" (40).
Magnod é uma figura tal qual existe concretamente na sociedade, "qual o pintam
as supersticoes, o orgulho e o fanatismo", e nao o bramane aureolado de respeito e
consideracao qual o pintam os Vedas, pois "o bramane destes é menos puro e mais
humano"(41). 0 seu orgulho da casta transparece no seu apego fanatic° as tradicOes
indianas que o leva a recusar" aos parias e sudros a simpatia que ele concedia aos
irracionais", e a nao se deixar modifi car na rigidez das suas crencas, "pelo conhecimento
da civilizacao europeia", "pela convivencia com (a familia) Davis", e pelo "longo
tracto" com o missionario portugues, Frei Francisco (42).
(37)

Felizardo Pereira, op. cit., pag.222.

(38)
(39)

Os Brahcimanes, pag.1X-X; a ortografia e o acento estao actualizados.
lbidem, pag.24.

(40)

lbidem, pag.25.

(41)

Ibidem, pag.26.

(42)

lbidem, pag.28.
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Roberto Davis é, por sua vez, tambem urn homem possuido de superioridade, a de
ser um branco que "conservava todos os habitos e costumes que trouxera da Europa".
De etnia inglesa, da classe desses que humilham e chasquei am as pessoas de cor (43),
vivendo na sociedade anglo-indiana, Roberto é uma figura que evoca o imperio colonial
britanico, as derninadores. Ele area come cs nabab-^ " 4 ) Dai +— "-- 7'rimo
nem paciencia para estudar os costumes da

Sua sobranceria, ern relacao

sociedade Indiana, ressalta do facto de que ele conhece apenas" a sociedade no meio
da qual se educara", e nao cuida que os costumes da India sejam. " tao diversos dos da
Europa" (45).
o desprezo pela cultura e sociedade indianas que leva Roberto a falar poucas
vezes a Magnod ern ingles e , muitissimas vezes, a escarnece-lo, chamando-lhe
gentlemanofcolour. Ele tido se conciliard corn o pensamento de uma Obri an casar corn
um indiano, ainda que seja bramane (46) . 0 mesmo desprezo leva-o a falar corn
desprimor das crencas indianas e a assumir uma atitude de arrogancia, quando, afin al,
(Id ordens a seus criados para trazerem Magnod, a sua presenca . Para ele, o prestigio
do europeu e um valor que fica acima de qualquer atitude reconciliatoria para corn a
pessoa ofendida.
0 conflito dramatic° no romance é o "choque entre dois bramanismos, o moreno
e o branco" (47), urn choque entre dois tipos de altivez que tern a sua raiz na rap e
cultura.
Este conflito ira encontrar, ern termos de ideias, ---" a moral do seu romance",
como di sse urn critico dos nossos dias (48) --- a sua resolucao nas palavras que F. L.
(43)

Ibidem. pag.64.

(44)

Ibidem, pag.170.

(45)

Ibidem, pag.22-23.

(46)

Ibidem. pag.184,198.

(47)

Armando Menezes, Introduction a traducAo inglesa deste romance sob o titulo The Brahmans, Goa 1970, pag.7.
1Devi - Seabra, op. cit. pag. 197.

(48)

"A tese de Francisco Luis Gomes é a injustica do sistema das castas, queataca valerosamente.
sem, no entanto, the apontar uma soluc5o, indispensavel num romance de tese como este.
F. L. Gomes confunde solucao corn moral, atitude, de resto. muito corrente. E a moral do
seu romance é o triunfo da caridade sobre a paixao, muito ao gosto da epoca, a qual, aliada
a uma intriga bem delineada de roman passionel faz de Os. Brahamanes uma obra que ainda
hoje se 18 com interesse, poi s o autor consegue mesmo comunicar-lhe um forte suspense que
prende o leitor."
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Gomes poenaboca de Tomas: " A minha vitori a sera a igual dade que nivela, como a agua
do mar, os grandes e os pequenos, os fortes e os fracos, os ricos e os pobres; a minha
vitOria sera o reino do mundo modelado pelo reino do ceu ; a minha vitOria sera a
reforma de todos os codigos pelo evangelho" (49).
Magnod tipifica a altivez teocraticamente consagrada e socialmente cristalizada.
Ele sintetiza em si o que ha de melhor e de prior no bramane. Comparando-o a " um
diamante de Golconda", o romancista descreve-o como dotado da mais clara
inteligencia, da perspicacia natural a sua casta e de actividade pouco vulgar na India,
um ser atormentado pela sede de honras e disfincoes.

A altivez da casta, Magnod alia

" o odio do indigena, vencido mas nao subjugado [que) encara ( ) o despofico
europeu que veio fugindo dos seus nevoeiros natais, assentar as suas tenths a luz
esplendida do sol industanico "(50). Seria o nome Magnod uma combinacao de dois
vocabulos latinos Magnum odium?
Robert Davis protagoniza a arrogancia da raca conquistadora. "Sei que pertences
a essa rata que conquistamos," diz Ricardo Davis (seu irmao) a Emilia. Roberto assume
o estilo da vida dos nababos da India (51).
Entretanto, vale a pena notar que ambas as personagens tem, cada qual, suas
virtudes. Assim, por exemplo, enquanto Magnod é um homen que " na'o tinha cobica
do dinheiro", o seu adversario tem na sua altivez algumas atenuantes: um homem
educado cristamente é dotado de um cora* sensivel e delicado. Apes o seu
comportamento censuravel para com o bramane, ele é mordido pelo remorso da
consciencia. Dentro das suas conviccoes cristas, compreendera, mais tarde, quando
estiver a contemplar o seu oprobrio, a ruina da sua filha e o desamparo dos dois orfaos,
que Deus o castigou e ele esti a expiar os desatinos da sua mocidade e o mal que fez
a Magnod (52).
Evidentemente , ao criarestas duas personagens, o romancista foi mui to influenci ado
pela sua propria formacao crista.

(49)

Os Brandmanes, pag. 188.

(50)

Pinheiro Chagas, /oc.cit.

(51)

Os Brahamanes, pag. 170.

(52)

lbidem, pag. 109.
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Este conflito dramatico atinge o seu auge, quando o branco que humilhao bramane

e vexado e apeado das alturas do seubramanismo branco. Apos provar o fundo do calice
das suas humilhacoes e desgraca, Roberto torna-se devedor do seu adversario Magnod
(agora sob a mascara de Sobal) e, de mks unidas, implora compaixao. E clara a
intencao do romancista:
"0 homern que estav9 (.0lnn o pastas e pmindo 00!!, t.ntg
dale era esse que ha onze anos, debaixo destes mesmos tectos, humilhara a
um aceno seu o orgulho de uma rata, e abatera a dignidade de uma casta" (53).
A segunda humilhack que Roberto sofre as mks de Sobal é quando este the causa
um grande choque, mostrando-lhe sua filha Helena a apertar ao peito uma crianca que
Roberto instantineamente, apps previas sugestoes de Sobal, julga ter sido gerada
cladestinamente por Helena. Roberto sofre urn grande abalo moral, uma ferida no
sentimento da sua superioridade racial. Finalmente, a humilhacao de Roberto as mks
de Magnod fica consumada, quando Roberto esta, finalmente, fisicamente falando,
merce do seu velho adversario. Pergunta-lhe Sobal: "Dizei-me agora: onde estao vosso
orgulho, as vossas soberbas?" Este sarcasmo foi urn golpe profundo. Feri do no seu amor
proprio, Roberto balbucia:- "o meu orgulho esta em pedir-vos a morte" (54).
A htunilhack do bramane Magnod percorre vias diferentes. Talvez porque a
altivez do bramane é inspirada e sancionada pelareligiao mas levada aos extremos pela
organizack social, Magnod é levado pelo romancista a expiar esta macula no seu
caracter, no abismo da degradacao moral.
Sua conspurcacao, quando os hamales ou criados da casta mais baixa o arrastaram
diante de Roberto foi tal que nada --- ele o sente --- nem mesmo "suas lagrimas ainda
que tao sagradas e copiosas que fossem como as Aguas do Ganges" (55) lavariam a
nodoa. 0 desespero da salvacao invade-o eleva-o a ser um togo, um sacerdote da deusa
da morte, o qual "chama ao coal bem, ao crime virtude, ao criminoso santo, ao inferno
ceu, ao demonio Deus". E a inversao da harmonia na natureza (56).
Dal em diante, Magnod vai ser a personificacao da crueldade e desbotamento da
humanidade (Magnum odium?), pois ele, em obediencia aos preceitos da sua nova
estrangulard o seu querido cab, e tentard estrangular Frei Francisco. El e torna(53)

Ibidem, pag. 146.

(54)

Ibidem,pag. 281

(55)

Ibidem, pag. 40.

(56)

Ibidem, pag. 49-54.

se um monstro human que, sob a capa (Ins virtudes de beneficencia, magnanimidade
e caridade, "tern um coracao repleto de colera, incapaz de" esquecer a vinganca, "urn
demonio feroz" que se compraz em torturar a sua pobre vitima (57) e brada vinganca
a Roberto (58).
As faist;os fugozes de humanidade que nde opal ecem ele salvo Rubel it, Llama
eventual queda do cavalo; a quitacao da divida de Roberto --- sac, apenas meios para
atingir melhor o seu fim: a vinganca a Roberto. Entretanto, ha nele uma Unica faulha
de verdadeira htunanidade: é o respeito e consideracao pela auteMica virtude,
representada por Frei Francisco, e tambem por Helena e Tomas, e sera esta faUlha que
o humanizard e o resgatara da "profundeza do inferno" (59) em que se despenhou e da
qual ele julga que nunca mai s vai emergir. Desta forma, falta-lhe a perspectiva cri sta da
esperanca. Dal, Magnod, para expiar a altivez do seu bramanismo moreno é condenado
ao inferno da degradacao moral.
Despiedosa e cruel --- dira alguem --- a humilhacao que ambos os bramanismos
conhecem. Sim. Porem , a crueldade é contrastada e atenuada pelo comportamento das
tres personagens que povoam o romance, Frei Francisco, Helena, e Tomas. El as
reflectem, em graus diferentes, as virtudes basicas do credo liberal do autor.
0 liberalismo de Francisco Luis Gomes era um liberalismo inspirado pelo
Evangelho de Jesus Cristo. Dal, a redencao dos males causados pelos dois bramanismos
podia ser operada so por uma personagem da craveira moral de Frei Francisco.
Frei Francisco, o missionario portugues, paroco de Oude, ao servico do Padroado
Portugues no Oriente ,e uma figura que realiza em si o ideal de um perfeito homem e
um perfeito homem de Deus. Um escravo, por livre escolha, da vida monastica e
austera, Frei Francisco abracara espontaneamente as virtudes evangelicas de renUnci a
ao mundo, obediencia, sacrificio, oracao e dedicacao total ao servico do seu rebanho.
Nisso ele encarna o ideal liberal da vida monastica, sacerdotal catOlica, tal qual F. L.
Gomes aprendera da Igreja. "Frei Francisco era liberal. Aprendera a se-I o no evangel ho.
Para ele nao havi a classes nem c,ondicoes, escravos nem senhores, pari as nem
rajputros; todos eram filhos do mesmo Deus. A sua politica era o cristianismo (60). Ao
(57)

Ibidem, pag. 144-147.

(58)

Ibidem, pag. 246.

(59)

Ibidem, pag. 40.

(60)

Ibidem, pag. 93.
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mesmo tempo, os pequenos apegos ao mundo que o frade tem --- ele possui dois
canarios e recebe deles um amor que compensa o amor humano que ele, como
sacerdote, renunciou fazem dele uma figura humana no indevidamente sublimada
pelo romancista.

portugli&s, csbitclo,
pastor" (61), tudo ao mesmo tempo. Havers um momento na sua vida sera o seu
Getsemani (62) --- em que ele defrontara o drama das exigencias desta sua condicao.
Frei Francisco o pal digtiia ua5 virtudes do Llin

E, em virtude deste ideal, que sintetiza em si, que Frei Francisco pode actuar, no
decorrer de toda a historia do romance, como urn verdadeiro catalisador, no embate das
paixoes humanas, e como uma forca providente, reconciliadora, redentora. Ele é o
"verdadeiro heroi do romance" (63).
A outra personagem em que transparece o ideario liberal de F. L. Gomes é Tomas,
filho de Magnod. Feito cristao, apos a morte da ink e o abandono por parte do pai,
Tomas é educado em Londres por uma familia cri sta. E esta educacao cri sta. que faz com
que Os dois filhos de Magnod e Helena, a filha de Roberto Davis, se amem com o amor
verdadeiro de irmaos, a ponto de Helena tratar Tomas, muito a maneira goesa, por
mano-Tomas e os tres sentirem imenso qualquer eventual separacao entre eles. Na
Inglaterra, os dois indianos crescem desafeitos aos complexos de superioridade
bramanica de que sofrem os seus conterraneos na India. E o ideal da igualdade que o
autor ye realizado atraves das suas personalidades do romance. "A igualdade é uma
realidade quando é um sentimento do coracao, "dira o autor, fal and° do amor de Helena
e das duns criancas indianas.
Educado a expensas de Frei Francisco e Roberto e mantendo uma relacao de
sincero afecto e ternura, sem nenhum travo de sensualidade, Tomas é um amante que
se debate cavalheirescamente entre gratidao e amor Quando regressa a India, o
ambiente indiano nao o ajuda a viver a igualdade social que aprendeu na Europa, pois
descobre que a sua condica° de indiano faz dele "pobre, plebeu, desgracado" (64) ,e
estampa na sua fronte o "estigma da escraviddo" (65).
(61)

Ibidem, pag. 139.

(62)

Ibidem,pag.131-142.

(63)

Armando Menezes, loc. cit, pag. 7.

(64)

Os Bralicimasnes, pag. 195.

(65)

Ibidem, pag.192.
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De nada vale a sua nobreza de caracter, porque a sociedade nab permite que uma
descendente dos Obrians se case com um bramane. A sua educacao crisd, ocidental
libertou-o de torlas as peias da igualdade humana; mas a sociedade indiana é um
obstaculo para converter em realidade os ideais da igualdade e responde corn um
"Impossivel"(66).
E neste cadinho de contradieoes e oposieab social que o romancista purifica esta
personagem, simbolo do seu ideal de igualdade. Mas, finalmente, é a nobreza do
coracab de Tomas para com Helena e desta para com Tomas "o orgulho dos meus
ayes nab o herdei" (67), diz ela a Tomas --- a forea que supera todas as barreiras sociai s.
E neste cadinho que Tomas exclama: "a minha vitoria sera a igualdade que nivela, como
a agua do mar, os grandes e os pequenos, os fortes e os fracos, os ricos e os pobres, "e
se prepara para urn duelo que afinal é o duelo do autor (68) --- corn essa sociedade.
E a nobreza do coraeab de Tomas que o levara para aquele momento ern que se
dirigird a Helena nestes termos: "onde quer o destino to conduza, pobre ou rico,
bramane ou irlandes, a minha vida é tua, para sempre" (69), e para aquele outro
supremo, no final da historia do romance, ern que "urn so abraeo uniu a todos quatro"
(Magnod, Helena, Tomas e Roberto) ... A desventura estava no ocaso, e a felicidade
comeeava finalmente a raiar para este grupo" (70).
Ao lado destas personagens principais, fazem parte da trama do romance, Emilia,
o simbolo da fraqueza humana e Ricardo Davis, irmao de Roberto, o vilao da cena,
segundo as conveneoes literarias do tempo.
"A educaeao aperfeieoara-lhe os dotes, mas nab corrigira os seus instintos de
altivez". Dai, Emilia tornou-se vulneravel a lisonja. E esta macula no perfil moral le-la vitima do catheter traieoeiro de Ricardo.

(66)

Ibidem, pag. 206.

(67)

Ihidem, pag.195.

(68)

Ibidem, pag.188.

(69)

Ibidem, pag.254.

(70)

Ibidem, pag.284.
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frill5[0 [HIS EMS 1929
Comemdractio em Lisboa .

Comemorar o centenario de Francisco Luis
Gomes era, inquesttonavelmente, um dever de
civismo, a que a consciencia nacional nao poderia esquivar-se. A geracao intelectual de
hoje, tao profundamente compenetrada das
sues obrigagOes morals, praticou, acima de tudo, urn acto de justica, prestando a memoria
daquele grande vulto do seculo passado, que
foi, no consenso unanime de todos os criticos
e historiadores portugueses, uma gloria nacional, a homenagem devida ao seu assombroso
talento e d sua notabilissima obra.
• Oriundo da India, mas portugues pelos
sentimentos e pela condicao politica, e latino
pelo genio e pela cultura do seu formoso espirito. Francisco Luis Gomes, que jd em vida
merecera as homenagens unanimes de todos
os homens nataveis do seu tempo, nao poderia
deixar de receber, apes a. morte, a. consagracao dos posteros.
A estatua, que the vai ser erigida na capitat do Estado da India, é a glorificacao prestada pelos seus conterraneos a memoria de
quern tanto soube enobrecer, pelo labor da sua
inteligencia e pelas suas virtudes como cidaciao, a terra que the foi berco. A sessao solene, que se efectuou na Sociedade de Geografia
de Lisboa, e que revestiu urn cunho de exceptional su.m,ptuosidade, foi o preito prestado
pela Naga+) 11, sua obra imorredoira, constituindo, em toda a linha, um fecho de oiro, a
rematar as celebracbes centenais.
Se o povo da India, unindo-se comp um 56

homem, para a celebracao do centepario de
Francisco Luis Gomes. soube af irmar o seu
culto pela memoria de urn seu ftlho dilecto,
que tao alto ergueu o seu nome, a Metropate,
associando-se aquela comemoragao, e exaltando a sua memoria e a sua obra, pela vos autorizada de alguns dos seas nuts distintos academicos e homens de tetras, demonstrou por
igual que nao sate regatear os seus iouvores
e a sua admiracao, a todos quantos, onde quere.
que seja situado o lugar do seu nascimento,
contribuiram corn o seu esforco e corn a actividade da sua inteligencia, para prestigiar, dentro do Pais e perante o estrangeiro, o floras da
Nacao.
E Francisco Luis Gomes, sob qualquer aspecto que se encare a sua personalidade, foi
um homem que, alem de ter conquistado para
si proprio um nome imortal, alem de ter engrandecido a terra onde nasceu, enobreceu o
nome da Nacao Portuguesa, impondo-se admiracao de toda a Europa.
0 Jornal das Colonial, que, fiel a sua orientacao a programa, tomou a iniciativa da sole.
ne comemoracilo efectuadat em 31 de Maio, nao
pode ocultar o seu desvaneeimento, perante o
exc.() alenucado por aquela comemoragao; e,
certaniente, melhor apoteose nao poderia ser
levada a efeito, do que aquela que se realizou,
e wide a obra de Francisco Luis Gomes, nos
seus multiplos aspectos, recebeu a consagracao de eminences figuras da actualidade, representando o escol do intelectualismo portuguils.
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NA SOCIEDADE DE GEOGRAF1A
Uma grandiose sessao solene, corn a assistencia dos membros do Corpo Diplomatic° e representantes do Governo-- Associam-se a homenagem as Univers'.
dades de Lisboa. Coimbra e. Porto e o antigo Presidente da. Republica sr. Dr.
Antonio Jose de Almeida - 0 sr. Dr Julio Dantas, presidente da Academia das
Sciencias, abre a sessao, e num discurso brilhante, loava a iniciativa do 4Jorna1
das Colonias*, tecendo o elogio do homenageado —Tres socios efectivos da Academia das Sciencias, encaram em notitveis discursos, a personalidade de Francisco Luiz Gomes como parlamentar, historiador, economista e, homem de tetras.
A sessao solene, que, por iniciativa do Jornal
das Colonias, se realizou no dia 31 de Maio,
para eomernorar o centenario do nascimento
de Francisco Luis Gomes,.decorreu corn uma
imponencia raras vezes igualada. :De facto, a
sala da Sociedade de Geografia, apesar das.
suas vastas dimensifies, foi, naquela tarde, insuficienite para corder o grande numero de pessoas quo all afluiram, avultando na assistencia
o elemento feminino, que, sem exagero, estaria
representado por cerra. de 300 senhoras, as
quais prestaram ao acto uma nota verdadeiramente elegante.
As novecentas e tantas cadeiras que a sala
comporta ficaram literalmente ocupadas, em
termos de centenas de assistentes se verem
forcados a ouvir de pe as brilhantes oraceies
academicas que all foram pronunciadas.
Dissemos, no nosso numero anterior, e repelimos hoje, que pares esse brilhantismo concorrerani mutt° a prestigiosa e notavel figures do
presidente da. Acadequia das Sciencias e eminent.e hintieni de tetras sr. dr. Julio Dantas;
it: host res academicos srs. dr. Antonio Ferran,
Moses Anizalak e dr. Luis da Cunha Goncalves,
que coin tamanha erudictio dissertaram sobre
obra de Francisco Luis Gullies, e ainda, o granite iminero e a qualidade dos assistentes.
Eot re ester predominavam vs professores das
Faculdades e de oUtros estabelecimentos de
da capital, socios da Academia das
Scielicias e da. Sociedade de Geografia,
antigos ministros e parlamentares. mioistros ptenipotenciarios, altos fiincionarios do
Republica, escritores, jornalistas e academicos.
Naquela grandiosa e mernorave1 sessao, que

o foi,. sob todos os:ipontos • de vista, fizeram-se
representar as Universidades de Lisboa, Coimbra a Porto, estabelecimentos de ensino da
capital, associacoes.scientiffcas eivarias outran
co lectividades.
Torna-se-nos impossivel, apesar dos nossos
esforcos, dar urn •registo cornpleto das individualidades.que honraram o. acto corn a, sus
presenca.
Entretanto, conssguimos tomar nota das seguirttes:
.
Ernbaitador do Brazil. Ministro da Belgica, frepre
sentante do ministro da Franca, mr. de Gallye d'Hy()olivine; dr. Gabriel da Silva, representanta do mintstro dos Negocios Estrangeiros; capita° Vale Mendes.
representante do ministro das Colontas: ComandanZe
Mendes Cabecadas. antigo presidente da Republica; dr.
Augusto de •asconce:os, antigo presidents do Ministerto
c secretarlo geral dos Servicos da Sociedade das Nacoes; lispo do TraJanopolis; coronet Manuel Coelho,
amigo presidente de 311nisterio; dr, Sousa e Andrade.
presidente do Supremo Tribunal de Justica; general
'Roberto Baptista. di...Ferreira de Almeida. chefs do
protoc0;0 do ministerto dos Estrangelos e ministro
plenipo'enciarlo; coronet Lisboa de Lima, antigo minis
tro das Colonias; dr. Cesar Mendes, ministro ple_nipoienciario: dr. Antonio Cabral, anttgo ministro .das.CoIonia); dr. Betencourt Rodrigues, anttgo ministro. dos
Negocios Estrangeiros; dr. Antonio Fated°, ministro
plenlpotenciario:. coronet. Utra, Machado. antigo ministro
dn.; Colonlasi dr. Caetano Goncalves. juiz do Supremo
Tribunal de Justica; almirante JosS Francisco da Silva,
professor da k.Isco4 .Superior Colonial: dr. Basillo des
Veiga, Juts do Supremo Tribunal do Justica; general
Viriato Os Fonseca di'. Francisco de Almeida,. Julz do
Supremo Tribunal de Justica; capita° de mar e.gtiarra
Tim Morals. amigo Ministro da Marinha; capita° de
fragata Sousa Gentii, antigo goternador da provincla
de Timor; dr. TOniaz Metro de Melo..inimsiro plum.
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poWnelario; alMirante Eduardo dos Santos, dr. Pinto Alexandre Furtado. dr. Aires de Sousa, dr. Sousa EglBarriga, antigo juts do Supremo Tribunal A4Ministra- psy, dr. Cattail° de Mendonca, aimirante Paulo ad,
tiro; dr. Rocha Sand's, director • professor da Faculdr. Assunctio Veils°. chefs da renarticao do Ministerto
dada de Direito: dr. Brno Guimaalies. antigo ministro
das Colonias, Sarto Fernandes, conego Jos6 Delgado.
dos Abastetainrntos: dr. Lem Porte's. antigo ministro professor da Escota Superior Colonial, Alvaro da Clams
da Justica; dr. Francisco Antonio Correia, director do Pinto. A. Varela, Felipe Pinto, lel° Ilascarenhals, La.
ernartine Dias, Alvaro Pinto, Ramiro Rodrigues, dr.
institute Superior do OoMerolo e amigo minietro doe Es.
trangeiros; dr. Guido de Vitaleti. professor da Fa - Campos de Sousa Henriques, dr. Aleixo Costa.
cuidade de LetraS, representaute do sr. coracle de Pe- Valentim de Sonia, Constantino Esteves, AMU°
nh& Garcia; dr. Mates Cld, antigo ministro da Jus- Rodrigues, cr. Francisco. Alberto A:rads. dr. Manuel
tices; corona) Francisco Correia Melo, dr. arftOrtio de
Barreiros. Guilberme de Vila Verde Strata; A. Teta;
Aguas?, vogal do Consent° Superior das Colonias; co- dr. Mario Moretra, dr. ad Baptista, satire chefs do
mandante Brut6 Ca Costa. dr. Lencastre da Velga. diService de Sande das Colonias: Alberto Brandlo, A.
rector dos ServiCas de Justica no Minaterio das Co. Soromenho. Alberto Vteira de Castro, A. Rodrigues Pinloniaa; dr. Braganca Pereira, Juts da Relactio: Lopes
to. Jose F. Fernandes, major Joao Cardoso. M. Luta
do Mendonca, tenente-coronet Costa Veiga, director as
Coildeiro, Atvaro Fontes, engenheiro Santos Silva, FranImprensa Nactonal; dr. Jordio Henriques, consul as
tisco Fontes, Francisco Joao Furtado. dr. Moutanho
'Portugal, genera/ Morals de CarvaLho, dr. Oliveira
,Lopes, Armando t4bral, engenheiro Joaqutm Sousa.
Santos, antigo governador coonial; Ferreira Martins, general Oliveira Gomes, Mendonca Ribeiro, director das
direCtor da revista aLueoiColoruai.; dr. Goncalves Pe- 0. P. de Mocambique; L. de Castro, representando 0
reira, Alfredo da Silva, dr. Eduardo Latta°. conego sr. Ernesto de Vahena, antigo ministro das Colonias;

Um aspect° dalsessioide homenagem a Francisco Luiz Comas
Santa Rita e Souza, dr. Aleixo Mariano do Souza, consul de 'Portugal em Rangoo; dz. Alberto Vidal, antigo
presidente da Camara dos Deputados; dr. Manuel Alvares, julx de Direito; visconde de S. Bartolomeu, capitao Sertorlo Lobato. engenheiro Latta de Castro, dr.
Costa, Andrade. administrador do institute de Seguroc
Social; dr. Jose! de Mooed°, professor do Institute
Industrial; cap. Liborio Sirnbes Netts. dr. Augasto de
Sousa, director geral da lagiene em Luknow; cap. Delduqua da Costa, dr. Jose Inacio de Loyola, advogado e director da "India Portuguesa.; dr. AsioLto G. Pinto, consuilde Argentina, dr. Joacruim Aires Gomel, major Costa
Dias. professo rda Escola Colonial, cap. ten.' dr. Jute
Goncalves. Estotano Dias Ribeiro. adminIstrador detegado da Cottmanhla• do Boror: dr. Agostinho de Sousactrargldo dos hospitals; dr. Cupertino de Andrade. ctr.
Lopo Simiao. dr. Aside Martins. dr. Cunha Gomes, Don
Pedro Molina, eugenhetro Joaquirn Colaco. engenheiro
Caetano Marques de Amorias, director das (thrall; Puhacas da India; dr. Francisco da Velga Beira.), Francisco
Barreto. dr. Nazario da Costa. mr. Ii. Bull, Fulgenclo
Brit°, dr. Teodoro de Sousa, dr. Arfano Furtado. dr.
Antonio Furtado, dr. 131potito Rodrigues. dr. Querolino
Martins, dr. Fraricisco de Onsets's, ,rev. Francisco Jorge,
capttso Euloarlo yeas°. F. do Caruso, Antonio Rodrigues, dr. Antonio Farts, dr. Dino Miranda. Lames de Napoles, dr. Luclo do Miranda. dr. Leopoldo Cattail:so.

Vasco de Vasconceios, antigo nanIstro das Colonias; Peres Trancoso, antigo ministro das Financas. Ramos
Jorge, etc.

Fula o presidente, sr. Dr. Julio Dantas
Constituida a mesa corn a prestdencia do sr. nr.
Julio Dan.tas, secretarlado pelos srs. dr. Luis da Cunha
Goncalves. coronet Lopes Galva°. dr Constantino dos
Santos e monsenhor Gustavo Couto. por aquele ilustre
presidents da Academia das Sciencias fol aberta a 5.e9
5.10, tendo proallVaCtado o .brilhence discorso que insert.roos a seauir:
As minbas prianeiras palavras sao de agradectmento — disse 0 sr. dr. Julio Dantas. Ao das
Colonias._ pela iniciativa delta homenagem; A comissao
prornotora, pelo convite crue me dirtgiu pars aceltar
a presidencla fiesta solenidade; As pessoas de representacao cue se encontram .squi, pei.a nonra da sua pre
enca. Te•se duo que Portugal abusa das comernoraches
e das homenagens nos seas mortos ilustres.. Se assign
6. barn halal 0 culto dos mortos que dig -nlficararn
Patrice urn clever civico dos cidadaos e constitui um
,:nalcador seguro do grau de civilizacao e de cultura
dos povos. Se, porventura., algurna vez pecans); tot por
°masa° e nee por exce&ao. Quantos MOT:05 eminentes
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gindo uma estatua ao seu filho que pelo talento
e pelo aanor tanto a sublimou, eu a saudo. Senhor
Presidente, minbas senhoras e meus senhores, repettndo corn o Poeta: •Dttosa patria que tal Who
teve!•
AGOSTINHO FORTES
Professor catedrittico da Faculdade de Letrait
da Universidade de f.Isboa

Nesse tumulo grande e crtstaltno,
chelo de luz, d'anseio e de rumores,
onde ha grutas e perolas e flares
e alanaedas de rubidos corals!
Insondavets misterios do destine!
foges, cansado. aos temporais da vida,
ergues o voo. e cats, agula ferida,
no pego dos eternos temporais!

***
Encerramento da sessao
Terminado o discurso do sr. dr. Cunha Goncalves, o sr. presidente proferiu as palavras
de encerramento, congratulando-se corn a comissile e corn o «Jornal das Coloniasn pelo
brilho e a nobreza corn que havia decorrido
a SeSSAO e lembrando d assembleia que ail se
encontrava um sobrinho do inolvidavel escritor
consagrado — o antigo parlamentar e jornalista
sr. Prazeres da Costa. E o acto findou na ova .
Goo que os assistentes fizeram ao nosso director

•

4.•
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DISCURSOS
As trrIlhantes oraCdeS proferidas na sessao solene tie
de Maio, e que em cutro Lugar reproduzlmos na Integra. foram devtdamente reTtstas pelos seus autores.
♦

.410.

A' memoria
de Francisco Luis Games
M, , ro-!r! fugir do soil tartar-sea gloria
quern tat) mitnosO foi dos seus afagos. .
quml, no abiSmo sem fim dos sonhos vagos
passara a vida a trasbordar de luz!
Cair assirn do pantheon da historia,
do fastigio, do vertice, do cumulo.
ante-sazao. no imensn mar. scm
onde nao vela a sombra duma cruz
Astro do rico Oriente. assim te abismas,
ao volveres de novo ao floreo Derv)!
quando, em miragens d'esperanCa imerso,
vinhas, cansado obreiro, repousar!?
.14 via; palmeirais. e aurora e prismas,
cascatas entre flOres deslumbrantes.
e inevitaveis cancOes, falas amartes,
tai te ouvia o desein aquem do mar...
E dobraste a cabeca, e adormeceste
pelo oceano enibalado, como embala
a mat) que espreita o fitho e que nao Pala,
at que eta se encosta e mats nao ri.
Tua alma. rosa mistica e celeste,
fez se aroma e subiu, desfeito o enleio!
0 mar que to embalara abrindo o seto
disse-te:—Vem!--e to entracte alt.
-

n METRO
Foi uma sina, amigo, e teu fadar:o
era o do lidador que urn dia as vagas
a vida arremessou! Quem sabe as plagas
a que o vai an.c.lar o seu baixel?
Quem sabe o caprichoso itinerario,
que a, nuvem cobre e o vent() contrariat
segredo do tufao, da calmaria.
da restinga, do leme, e do parcel!
Ninguern se esconde a sorte. A sombra panda
duma geral saudade a India cobre,
deixat passar a. sombra triste e nobre,
dal-lhe em tributo os cantos funerais.
No mar (icon apenas a crisalida.
() tempo, que as memorias divinisa.
ha de escrever tea nome por divisa
no pantheon das glortas ortentais.
TOMAS RIBEIRO.
***
1 . •„ins itida Sc recordam dc Francisco Luiz Go/firs, •L cola nicotoria co/iv:tiro cstes versos. Quart(.10 rm 180 :eve pctu primeiru ussento na Camara dos Deputados, encontrct-o uli; militamas
sob It mesout band•iru politica; eranos ambos de1;nnewrnres c crentcs; a ininliu iitude ndo tria mutto da sua idade; into turdou que nos cons'.
(lei«ssemos Intimos.
Francisco Luis Comes era litho da India;
representava em cOrtes um dos circulos daqusie
Estado. Deve eslar ainda viva Ira' memoria unS
que o conheceram a vivaeidude. a Lleaan..ia.
colorido imaolnoso e a Logics iMperiosa da tua
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Um liberalism° congraeado ao romantismo

Que este romance é urn instrumento de que o seu autor se serve para proclamar e
ensinar o seu credo liberal, isso ressalta logo a primeira leitura. Essa sua intencao

positivamente didactica revela-a ele mesmo nas palavras da sua carta que serve de
introducao. Este romance é um jornal disfarcado:
"0 livro .... é uma coleccao de artigos escritos a lapis e em tudo
semelhantes a esses que eu enviava, da Camara dos deputados, para a tipografia
da Gazeta

)

0 romance (

) é apenas a forma, o disfarce com que

pretendo introduzi-lo nas estantes, e obter-lhe pousada mais larga do que é
costume conceder aos jornais (

) 0 romance tem dominios seus, vastos e

exclusivos, e o jornal no pode entrar neles senao disfarcado, como os
missionarios do cristianismo entravam algum dia nas terras dos pagaos".
Que a sua intencao foi combater nao apenas o bramanismo assente no sistema das
castas das indias, mas toda a especie de bramanismo que significa dominacao, corn a
concomitante exploracao do homem, transparece tanto do conflito infimo do romance
como das palavras expressa pelo autor, no cap. VIII da II Parte:
"As raps pretas da Africa sao os pari as dos bramanes da Europa e da
America. No gozam da luz vivificadora da liberdade nem da fresca sombra do
amor.
Porque no ilumina a liberdade todos os povos, embora a sua luz sej a sol para
os brancos, lua para os pretos, aurora para os pardos?" (71).
No decorrer da narrativa, F. L. Gomes revelara, de novo, a sua intencao de
moralizar e doutrinar corn poder persuasivo:
"Os filosofos que declaram que urn homem é igual a outro como urn
angulo recto é igual a outro angulo recto; os publicistas que ensinam que todas
os cidadaos sao iguais; que aprendam corn esta inocente crianca a verdade que
ela proclama, ou antes que Deus ensina pel a boca dela, que a igualdade é uma
realidade quando é um sentimento do coracao. De que serve a igualdade teorica
e legal quando ela nao penetra ate aos costumes? Quando é necessario um
sacrificio para a observar? (72).

(71)

Os Bralicimanes, pag. 204.

(72)

Ibidempag, 71.
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Quando F. L. Gomes publicou Os Braheimanes, o romantismo estava ja em plena
flora* em Portugal, corn Garrett e Herculano, seus corifeus sob a inspiracao dos
ingleses (Walter Scott, Byron principalmente), dos alemaes (Goethe e Schiller) e dos
franceses (Lamartine e V. Hugo).
Era O BralOmailes acharn-se as preocupacZes faildamenittis Cam fonicatticos c as
caracteristicas da corrente literaria de que estes sao os lidimos representantes.
Numa preocupacao social, "o que Garrett faz, sobretudo, é uma critica aos diversos
grupos e instituicoes politicas do seu tempo," " a oligarquia politica dominante" (73).
Em Os Braheimanes, como se viu acima, a critica as diversas especies do
bramamismo, " as peculiaridades da sociedade indiana que o filOsofo humanitario

ve

com desgosto mas que entusiasmam o humanista ", bem como, "aos males profundos
que viciam a organizacao dada pelos ingleses a esse vasto imperio" (74), é o amago da
historia do romance.
"Dentro das concepcoes romanticas Garrett procurou evocar (em 0 Alfageme)
costumes e tradicOes desaparecidas" (75) , e Herculano corn o seu romance historico
afirmou -se "patriotico e restaurador do passado" (76) ."O romance hi storico, sobretudo
como o concebeu Victor Hugo (Notre Dame de Paris) era alias urn genero de limites
indefinidos, ern que se misturavam a prosa poetica, a erudicao, o comentario filosofi co,
social e politico, a descricao pitoresca, a pretexto da narracao (77). Dentro destas
mesmas concepcOes, F.L. Gomes "pensou em revelar (...) algumas das peculiaridades
mais notaveis dos costumes, das crencas, habitos, preconceitos" (78), conservados "na
sua primitiva pureza".
E assim que o leitor chega a saber quern sao os bramanes, os nababos, os t6gos, os
boias, as bail adeiras e os sipaios; poe-se em contacto corn o estilo da vida de uma familia
anglo-indiana, e vislumbra a condicao da mulher indiana viuva ou como que viuva
(como Bima, mulher de Magnod) e mae naO casada (como Emilia) a quem, privada do
(73)

Saraiva - Lopes, Historia da Literatura Portuguesa,13.a ed.,pag.753..

(74)

Pinheiro Chagas, loc. cit.

(75)

Saraiva Lopes, op. cit.. pag.752.

(76)

Ibidem,pag. 769.

(77)

Ibidem,pag 769.

(78)

Pinheiro Chagas,/oc.cit.

- 75 -

marido, a vida nao tem sentido, pois as convencoes sociais nao the pernitem viver no
mundo como um ser socialmente aceitavel. 0 leitor chega tambem a conhecer alguns
tacos bem definidos da vida social da India, modificada pela obra evangelizadora
levada a efeito pelos missionarios do Padroado Portugues no Oriente. Todos estes sao
"ridentissimos quadros," como disse Pinheiro chargas.
Nas descricoesbucolicas "paisagens pintadas corn mao de mestre," na expressao
de Pinheiro Chagas --- do arecal (pagina 78), da arvore-edifi cio que é a figueira da India
(pag. 177), do jardim da casa anglo-indiana (pag. 80), da noite de inverno na India (pag.
131-133), encontra-se mais tuna caracteristica romantica do romance. Curio samente,
toda esta gama de informacao sobre a vida social e a pai sagem natural da India é dada
pelo romancista a pretexto da narracao, muito a maneira dos romanti cos portugueses
e franceses, seus contempora.'neos.
No movimento romantic°, "ha dois aspectos," diz Oscar Lopes, "a que se costuma
dar um relevo especial: o historicism° e o individualismo." Se, de um lado, "o ponto de
vista genetic°, historic° se comecou a impor nos mais variados dominios " das
ciencias naturais, fisicas e sociais, de outro lado, "o derrubamento final das instituicoes
e ideologias feudais - absolutistas" tornou-se urn dos ideais acarinhados pelos
romanticos, traduzido no tema consentaneo da revolta.
Fi el a estas concepcoes, Francisco Lui s Gomes tece na intriga do romance a revolta
dos sipaios de 1857 --- um evento historic° de grande significado na luta da India contra
os dominadores ingleses como que para, numa penada chei a de in spiracao, converter
a injustica privadamente feita a Magnod numa generalizacao irresistivel (79). F. L.
Gomes apregoa e como que prediz, num rasgo de in spiracao real mente profetica, o que
deve urn dia acontecer, para o povo da India vir a libertar-se de toda a sorte de
bramanismo:
"0 movimento foi sufocado, porque era umarevolta. Nem o din que soara
no alto do Himalaia, nem o canhao, que atroara as muralhas de Delhi
pudera despertar esse gigante, que dorme na India o seu sono de seculos
esse gigante que, enquanto esta dentro do coracao human°, se chama
direito, que na praca publica toma o nom e de revoluciio, e que a primeira
resistencia se convene em incendio" (80).
(79)

Armando Menezes, /oc. cit.

(80)

Os Brahcimanes.pag. 272
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Pinheiro Chagas foi quern, logo apos a publicacao do romance, observou que as
personagens sao "um pouco vagas", e "nab tem uma individualidade bastante
pronunciada" (81). De facto, elas estao esbocadas a tacos largos, como que corn um
pincel largo. As personagens tem uma psicologia elementar, é o que delas se pode dizer,
citando as palavras de Oscar Lopes a respeito das personagens de 0 Arco de Sant'Ana
de A. Garrett (82). Em certos tacos, falta mesmo a "specula consuetudinis, imago
veritatis" (83), a que Cicero se referiu, falando da comedia, como sendo " imitatio
vitae". Assim, por exemplo, Magnod é uma personagem que nao podemos facilmente

supor existir na vida. Ao ser apresentado como urn prototipo de vinganca que, na visao
de F. L. Gomes, é um sentimento diabolic°, pois milita contra os principios da moral
crista, Magnod a pintado como um monstro humano. Afinal nao é a vinganca um
sentimento humano muito natural? Que dentro do humanismo cristao autentico, tal
sentimento deva ser sublimado, isso é outra questa° (84).
Igualmente, no fim do romance, a forca moral da pal avra e da personalidade de Frei
Francisco transforma o "bronze" da monstruosidade humana de Magnod em "carne" da
virtude e perfeicao. Logo, apOs um mes, o bramane converte-se ao catolicismo. A
conversao para ser umatransformacao verdadeira, é muito rapida. Dal, pouco provavel.
E natural que, dentro da escola romantica, o romance esteja eivado de
sentimentalismo, tanto mais que o autor era admirador de Lamartine que "tinha tocado
a corda intima do seu coracao" (85).
Porem, o sentimentalismo do autor parece exagerado. Ha momentos, na accao do
romance, em que Tomas, no seu amor por Helena, parece, antes, uma personagem
lamecha dotada de uma pieguice quase efeminada do que um jovem animado de urn
cavalheirismo e de um ardor masculinamente sincero e afectuoso.
No seu estilo de se comuni car, o romancista, muito a maneira de Garrett, uma vezes
"escreve como se falasse alto" (86). E um retorico de grande poder persuasivo,
(81)

Pinheiro Chagas, /oc cit

(82)

Saraiva-Lopes,op.cit.pag.753.

(83)

Cicero, De Republica, IV, 3, citado por Wimsatt Jr. e C. Brooks, Critica Literal - la. Breve
Ifistoria, Fundacao C. Gulbenkian, Lisboa, pag.66.

(84)

Armando Menezes, loc. cit.

(85)

Ce serait pour moi un des jours les plus hereux de ma vie celui on j'aurais le plaisir
tantum"
de voir ecrivain qui a touché le plus les fibres de mon coeur et dire --

(86)

A. Saraiva - 0. Lopes, op. cit., pag. 751.
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marcando em tudo a sua intencao expressa de ensinar e doutrinar. As verdades que
procura sublinhar sao transmitidas em dizeres ou aforismos, pequenos comprimidos de
ideias em linguagem terser Por vezes, algumas das suas maximas sao aparentemente
paradoxais. Assim, por exemplo: "a fraqueza da mulher é a sua magnanimidade. E fraca
por que é boa" (87), ou estoutra: "o jogo e o circulo vicioso da esperanca". Outras vezes,
ir_terrompe narrativa par =a cz,-r.fidacia COM o leitor. M. cstas idiossincrasias,
longe de serem uma imperfeicao, so indicam que F. L. Gomes escreveu urn romance de
cunho nitidamente rombtico.
iii) Um Liberaksmo inspirado pelo Evangelho e fiel a Pitria Portuguesa

Do inicio ao fim, Os Bralkimanes é um romance de inspiracao crista, na base do
qual estao Evangelho. Como se viu acima, as personagens como Frei Francisco, Tomas,
Helena, Emilia sao todas moldadas, em graus diferentes, pelas convicOes cristas do
autor. Ainda Magnod, apersonificacao do magnum odium, é , finalmente, transfigurado
pelo cristianismo. Mais claramente expressa se encontra a inspiracao crista do
romance, naresolucao em termos de ideias, ou, na moral do conflito intimo do romance.
Esta, como se viu acima, esta articulada nas pal avras que o autor enuncia pel a boca de
Tomas: " ... a minha vitoria sera a reforma de todos os thdigos pelo evangelho". E, de
facto, no fim, é o Evangelho que vence todos e tudo.
Francisco Luis Gomes nao devia ter estado em muitas partes da India. Com
excepcao de Bombaim (88) ,ele nao devia conhecer qual quer outra parte da India. Aqui
se poe uma pergunta: por que teri a ele escolhido Oude, uma regiao do norte da India,
entao inglesa, que em toda a probabilidade, ele nao conhecia, para o teatro da accao do
romance? Pinheiro Chagas responde: "Porque (sera esta uma gloria nossa) nas
possessoes portuguesas estao por tal modo amalgamadas as racas conquistadora e
conquistada que formam uma unica populacao e que nao ha entre elas as diferencas
profundas que o insuportavel orgulho britanico tern conservado nao so corn grave
prejuizo da mas tam bem da dominacao inglesa. Portanto, para encontrar os
bramanes fieis as suas crencas (

), é necessario transpor as fronteiras de Goa" (89).

Francisco Luis Gomes era um goes emoci on al mente integrado na Patri a Portuguesa
(87)

Os Brahamanes, pag. 212-213.

(88)

F. L. Gomes a autor de Jornadas de Goa a Bornholm, literatura de viagens que ele escreveu

(89)

quando viajou de Goa a Bombaim, de certo, a caminho de Lisboa.
Pinheiro Chagas, op. cit.
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(que entao compreendia a area continental europeia, as ilhas adjacentes e o ultramar)
que se sentia perfeitamente, na alma e no coracao, um coin toda a nacao, quaisquer que
fossem as diferencas etnicas ou culturais entre as varias regioes da nacao. Ele nunca
contestou a soberania portuguesa em Goa. Ele bateu-se pela liberdade e pelo bem-estar
de Goa e, a proposito, bateu-se tambem pelos interesses das outras provincias e do
continente. Como born fi1ho dessapatfia, procurou explicar ou justiticar os erros que
se tinham cometido na colonizaca'o e missionacao da sua terra (90).
Seria errado vislumbrar no liberalismo de F. L. Gomes as caracteristicas do
liberalismo do Sec. XX, cristalizadas em tais conceitos como nacionalismo, anti-colonialismo, anti-imperialismo. Em Goa, no sec. XIX, salvo raras excepcoes,
ninguem tinha sentimentos contra o Estado Portugues.
Nos escritos de F. L. Gomes, nunca se encontram palavras ou expressoes que
signifiquem menosprezo ou falta de consideracao; pelo contrario, ha o orgulho de ser
portugues. Por exemplo, ao reprovar certas atitudes, Gomes diz que tais atitudes nap
se encontram em Portugal. Ao expressar o seu desprezo pelo dandy, a paginas 119-121,
diz ele que os dandys sao raros no sul da Europa

iv) A guisa de conclus'ao
Os Brahamanes é a obra mais representativa da literatura indo-portuguesa do
seculo XIX. Quando o romance foi publicado, pela primeira vez, em 1866, a imprensa
portuguesa foi unanime em reconhecer o "luxo de estilo e galas de el eganci a "(91) do

(90)

(91)

" Portugal, que compreendeu a politica do evangelho, que a praticou antes que os apostolos
da revolucao francesa a ensinassem, nfio pode, nao deve consentir que continue a escravidfio
nas suas provincias da Africa. E esta uma mancha na sua legislacao" (Os Brahomanes, pag.
205).
"0 poder secular querendo tomar parte nesta obra (missionacao) profanou-a ., cometeu o pior
dos erros, a mais impiedosa das perseguiciies. ( ) Apelou-se para a forca, chamou-se
caridade a perseguicfio, irmaos as vitimas; invocou-se amplamente a fel i cidade eterna para
desculpar a demolicao e incendio dos pagodes e mesquitas.
Diga-se, porem, em abono da verdade, que todos esses atentados eram a ex pressao das mais
puras intencoes, disso que eu chamarei despotismo brutal do bem, que n5o reconhece
direitos acima do seu, nem mei os refractarios a sua vontade. A consciencia do bem a sempre
uma grande forca, e as vezes uma grande cegueira" (A Liberdade da Terra, pag.8).
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seu autor, a "elegancia da frase e beleza de conceitos"(92) nele contidos, "a singeleza
da lingua" com que o autor "pinta coin vivas cores da natureza as belas campinas e
paisagens da India e as delicias do seu clima" (93).
,

Le Courier de Lisbonne traduziu o romance para frances publicando-o em

folhetos. M?is tarde fci trad2 zi do para. ingles c public:ado por lurk jc:rnal
Jose Feliciano de Castilho, um dos mais autorizados criticos literarios do tempo,
exprimiu-se assim: "Elegancia de estilo, vernaculidade de frase , originalidade de
pensamento, facilidade de forma e um dizer sempre simpatico e fluente sao qualidades
que distinguem esta mimosa producao" (94). 0 juizo critico de Pinheiro Chagas é o
seguinte: "o romance nab so e um livro bem escrito, mas a tambem um interessante
romance. As peripecias complicam-se, o enredo prende a atencao, e o estilo fluente, a
palavra imaginosa, mostram que o autor soube conservar a virgindade da sua fantasia
no meio das lutas parlamentares e da avidez das lucubracoes economicas" (95).
E dando a palavra a criticos contemporaneos: "Os Brandmanes é uma obra que
ainda hoje se le com interesse pois o autor consegue mesmo comunicar-lhe um forte
suspense que prende o leitor" (96).

(92)

(95)

"Portugal converteu uma parte da India a religido catolica, COm os bracos dos seus soldados,
com o sangue dos seus martires, com os seus santos, e corn as fogueiras da sua inquisicao.
Os vencidos nesta luta ficaram sendo cristdos e portugueses. A lnglaterra pode imitar o
exemplo, menos qualm) a forca" .... (Os Braheimanes, pag.276).
Braz Tizana, cit. em Felizardo Pereira, op. cit., pag. 220.
A Revolucao de Setembro, em Felizardo Pereira, op. cit., pag.223.
Ibidem, pag. 221

(96)

Devi-Seabra, op. cit., pag. 197

(93)
(94)
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