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EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

Caracas, 24 de junio de 1922. 

Seãor Doctor Diego Carbonell, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario de 
-Venezuela en el Brasil. — Rio de Janeiro. 

Apreciado Doctor y amigo: 

Impuesto el Gobierno de la República de 
que ha obtenido usted, y la ofrece hidalgamente 
a sus órdenes, una obra del Prócer brasileiio 
Abreu y Lima, guiem militó en Venezuela du-

rante la guerra de Emancipación, al lado del 
Libertador y del General Páez, ha visto en ello 
una feliz ocasióu para que aparezcan vincula-
das, en un noble y delicado símbolo, las Repú-

blicas de Venezuela y el Brasil, en los momen-
tos de conmemorar esa nación el Centenario 
de su Independencia. 

Cuidando usted de verificar una digna edi-
ción del libro mencionado, que habrá de reflejar 
las impresiones que en el alma del héroe produ-
jeran nuestro ambiente y los famosos hechos 
que en él se realizaron suando lo henchía y 



caldeaba de gloria la Epopeya, se logrará pre-
sentar al Brasil, en sus dias de exultación pa-
triótica, una ofrenda en que habrá, junto al 
esfuerzo de su eminente hijo, ~aio también 
del alma venezolana, altiva y resuelta en las vi-
cisitudes más temibles, leal hasta la inmola-
ción, y seiioreando a impulso de proezas su 
destino. 

Bien puede ser un libro el símbolo de la 
unión de dos patrias, citando ellas son moldea-
das, sobre todo, en el mismo crisol de los ideales 
democráticos; euando de antiguo vinculan a 
una y otra nación idénticas virtudes: la senei-
llez en los hábitos, la admiración por las cosas 
elevadas del espírito, el desdén por las fórmulas 
varras y el fasto soberbio y deslumbrante con 
que en otra época se engafiaba a los pueblos. 

De ahí el deseo de haver este homenaje ex-
presado por el General Gómez, quien, austero y 
seneillo, siente por el Brasil la admiración del 
hombre de trabajo hacia aguei que posee en un 
grado eminente la misma fecundadora virtud, 
la virtud que más acerca el sér humano a un 



fin providencial, puesto que ella realiza, segun 
se ha aseverado, "una nueva creación", la del 
mundo industrial y agrícola, poblado de pro-
digios. 

Virtud que en esc pueblo ha contribuído a 
realizar su evolución segura desde el pasado 
colonial hasta el, presente venturoso de una 
democracia bien regida: todo sin bondas per-
turbaciones de la paz y el orden, sana y sere-
namente, con la rara cordura que se inspira en 
el más acendrado patriotismo, en el que impone 
y logra el holocausto de las pasiones personales 
ante el ara del Bién público. 

Proceda, pises, usted, a realizar con esmero 
y belleza la edición de Bicha obra para que la 
presente al Brasil en la oportunidad del Cen-
tenario, y vaya así este pequefio homenaje a 
testificar las simpatias del Gobierno y del pue-
blo de Venezuela ai grandioso país a quien repu-
tamos por fraternal amigo. 

Soy de usted atento servidor, 

P. Itriago Chacín. 



PREFACIO E VERSÕES 
POR 

GOULART DE ANDRADE 



El LIBERTA n )1-Z. 

(Caracas, 24 de julio de 1783. — San Pedro Alejandrino, 
1.7 de diciembro de 1830. ) 
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Hoje que, á passagem da primeira centuria, 

de existencia livre, vemos no coração da patria 

congregados todos os povos da parte mais feliz 
da Terra, nada mais adequado encontro, ao cor-

responder ás gentilezas do Governo Venezolano, 

objectivadas na tão cálida quão expressiva carta 

do Exmo. Sr. Ministro das Relações Exteriores, 

Dr. Itriago Chacín, ao seu eminente represen-

tante, Pr. Diego Carbonell, do que divulgar em 

vernaculo, para exemplo e edificação, o resumo 
historico da Vida de Simão Bolivar, de par 

com os lances do valor brasílico, que a proxi-

midade mesma do Cid Americano não mareou 

nem esmaeceu. 

E tanto mais opportuna considero esta pu-
blicidade quanto se sabe não ha como desatar 

os successos politicos, que remataram no Grito 

do Ypiranga, dos acontecimentos que agitavam 
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as colonias hespanholas contra o dominio da 
metropole. 

O tufão revolucionario, que ergueu altos 

macaréos na America Inglêsa, tinha de vir, 

isthmo abaixo, impellindo os crespos vagalhões 

insopitaveis do sentimento da liberdade, que as 

idéas do philosophismo francês sacudiam mun-

do fóra em movimentos de impaciencia e into-
lerancia. 

E' certo que o Archanjo Rebellado aqui 
não chegou em corpo, o gladio flammejante, 
argamassando sob as patas do seu corcel de 

batalha as varias tendencias sociaes para esta-

belecer o unico regimen que se adaptaria á in-

dole irreverente da mestiçagem, oriunda do 

animo aventuroso dos colonizadores e da in-
nata sofreguidão dos naturáes, esses no nervo-
sismo permanente das sujeições ignobeis e das 
represalias sangrentas, aquelles, trazendo para 
esses rincões agrestes todo o azedume corrosivo 
dos espoliados pelos rijos dictames do morgadio, 
ávidos de riquezas, de mando e de façanhas sol-
dadescas. 
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Mas, se é verdade que o Libertador não 

attingiu a orla littoranea do Atlantico para, 
depois do desbarato das hostes imperiáes, subir 
o caudal amazonico afim de, fechado o cyclo 

emancipador, galgar com pé firme os degráos da 
alta séde presidencial da assembléa amphyctio-

nica do Panamá, o que seria como a assumpção 
de um novo Elias arrebatado aos céos no plaus-
tro ígneo da Gloria, não é menos seguro nem 
veraz, que aqui veio em alma e que a aspiração 
suprema da unidade moral do Novo Mundo, 

ligado por enios áros que o sentimento espon-
taneo das gentes funde e adapta com deleitosos 
vagares de artifice, rejuntando, imbricando e 

ajustando, cada vês mais, as7inhas lindeiras do 
bloco ibero-americano para fortificação da Paz, 
ora se concretiza por entre salvas e repiques de 
alleluia na mais formosa das realidades. 

Porque afinal esse "láos-peremne" da Igual-
dade perante a Justiça, com que erguemos 
hossanas á concordia continental, outra cousa 
não é senão a esplendida corporificação daquelle 
delírio prophético do Vidente de Caracas. 

Quereis acaso contemplar o Mago? 



Pois aqui o vereis esculpido por tres in-
signes estatuarios: Se Rodó arranca daquelle 
massiço formidavel de acções urna figura em 

verdade miguelangelesca e Zorilla de . San Mar-
tin com a garra de Rodin apenas marca a in-
tenção do contorno estructural do Titan, Ca,r-
bonell, reduzindo o colosso ás suas exactas 
proporções humanas, nem pelo fazer mais com-
prehensivel o torna menos admiravel. 

E' que o sabio venezolano é montanhez: 
habituado ao silencio de meditação das al-
turas, acostumou os, olhos ás apotheoses das 

alvoradas e dos diluculos andinos e, como os 
condores, pairou sem vertigens sobre os des-
penhadeiros, por cima daquelles doidos impetos 
telluricos projectados além das nuvens. Os ou-
tros, não, filhos das pampas reverberantes affi-
zeram-se ao alarido e tropel, perturbaram-se 
deante do scenario fantasmagórico, onde Boli-
var representou, de molles arrogantes que se 
diriam cidadellas derruídas, torreões esbor-
cinados e obeliscos cyclópicos; como que se 
deixaram arrebatar em face daquellas catadupas 
for midaveis que, parece, se despenham do bo- 
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queirão profundo do céo; estarrecidos ambos ao 

contemplarem, aquelles vulcões, que sobre a 

crista da cordilheira semelham, ignivoma f lo-

resta de baobahs agitados por aziago vento de 

exterminio. 

E mais: o tribuno e o academico conside-
ram Bolivar o heróe carlyleano; emquanto que 

o medico nelle apenas vê o epyléptico de imagi-
nação turbulenta e exaltações melancolicas. 

Uns, tripudiando sobre os despojos das ver-

dades, estylizaram-lhe as façanhas, recenaram-

lhe os gestos, esculpiram-lhe as attitudes, ébrios 

de idéalismo; ao passo que o pensador venezo-
lano conseguiu manter-se sereno decente da enor-

midade e ao lado mesmo das exaggerações da 

sensibilidade lyrica, que, supponho, haja esgo-

tado todas as metaphoras do espanto. 

Os poetas, para exalçar a gloria do thau-
maturgo, não tergiversaram em buscar a no-

breza do Lidador lá, muito longe, na progenie 

quasi divina dos "Basileus Bysantinos"; o cri-

tico justifica-lhe precisamente a actuação pelo 

caldeamento do sangue negro e indiano nas suas 

já velhas arterias de ibérico. 
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Emquanto os juristas, bardo e sociólogo, 
nos mostram o Rei da Guerra, o Imperador dos 

Andes, o Deus entre Leões, ousado, romantico, 
donjuanesco e milagreiro, o rijo caracter tem-

perado na forja da soalheira equatorial com 

as chuvaradas torrenciaes da zona torrida, exal-

tando-se um, ante os seus gestos dramaticos 

de protagonista de epopéa, aturdindo-se, outro, 
na presença de tantas acções inconsequentes, 

extravagantes e contradictorias; vem o antigo 
reitor da universidade dos Andes e diz-nos cal-

mamente que o Libertador foi paludico, lym-

phático, hépatico e até mesmo triste como a 

raça enferma dos tropicos. E não nos disse 

aéreamente senão apoiado nas affirmações dos 
contemporaneos de Bolivar, soccorrendo-se da 

physio-pathologia para precisar a causa de nu-

merosos estados animicos determinantes de de-
cisivos feitos historicos. 

E' que Carbonell julga, em são critério, 
que quando não se sabe scientificamente quanto 

significam os voeabulos "raça", "evoluçã,ó", e 

"herança", nunca será possivel uma recons-
trucção sólida e estavel. 
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Os vates, os idéologos desatinaram talas, 

electrizados por inducção, em virtude dos actos 

e designios homéricos do Libertador, e, então, 
não houve como se furtarem ao desvairo; o natu-

ralista, ao contrario, pensou que não póde exis-

tir razão bastante imperativa, ainda mesmo a 
do patriotismo, que impeça um homem de sei-

encia de divulgar o que em seu sentir é a ver-

dade "visto que a biologia assim como ignora 
as pessôas, não deve saber o que sejam o bem e 

o mal, a justiça ou a responsabilidade". 

Rodó e Zorilla interpretaram Bolivar; Car-

bonell explica-o simplesmente. Mas, como quer 
que seja, da triplice mirada ao viso dominador 
— a do poeta, a do sociólogo, e a do médico —

resultou, sem duvida, a mais perfeita projecção 
(lesse vulto culminante da humana orographia 

continental, onde se aprumam, as ~Miadas de 

Washington, de San Martin, de Artigas, de José 
Bonifacio e de Ruy Barbosa. 

GOULART DE ANDRADE. 

12— 



Um heróe brasileiro da 	erra Grau - Colombiana 
de Emancipação, por Diego Carbonell 

Srs. Academicos, Senhores : 

Na vossa companhia sente-se a grandeza que 
opprime e que a um tempo enche de orgulho e 
dá a f orça aquillina de remontar até ao passado 
remoto cia historia, para delle desentranhar como 
da escoria que se depura, sedimenta e crystaliza 
depois em quartzo diamantino, que representa 
muitas edades terrestres, a grandeza dos ante-
passados, que a soberba dos homens e a sagrada 
paixão do patriotismo chamaram a religião da 
gloria. Póde-se comvosco viajar pelo Passado, 
com a certeza de que "o velho sombrio, acur-
vado, calvo, de tez rugosa e vergado ao peso 
dos despojos das idades", será clemente e terá 
indulgencias ante a severidade dessa instituição 
academica, um dos mais formosos cenaculos do 
Continente. 

Penso que este instante de jubilo não me diz 
respeito a mim, senão indirectamente : — Toda 
a Venezuela estará de pé, Senhores, quando lá 
na minha_ patria chegar a nova de que a vossa 
extrema generosidade me trouxe pela mão afim 
de que hoje, anniversario da sua independencia, 
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viesse falar-vos acerca da obra épica mais ti-
tanica  de quantas registram os annaes da ultima 
centuria. 

Oue digo ? Alguma cousa ha mais no acto 
de 5 de Julho de 1811: — O Congresso que 
subscreveu o documento não encontra par na 
historia, não só pela firmeza desses homens ci-
vilizados com obras de contrabando, como tam-
bem pela eloquencia dos debates, pela heroici-
dade dos colonos, e pela campanha que os nomes 
de Miranda, Bolivar e Páez alçam á categoria 
de drama dantesco de sangue, de tragedia e de 
magni ficencia épica. 

O TEMPLO DA INDEPENDENCIA 

Imagináe um templo da Colonia, sombrio, 
com obras de mystico enlevo e multiplos enta-
lhamentos na madeira trabalhada com ardor 
pelos ecclesiasticos dos velhos tempos. Sente-se 
ahi a fragrancia religiosa da of ferenda perenne, 
e uma lampada votiva que pende do fêcho da 
arcada principal é a unica luz que alumia as con-
sciencias tumultuosas. Comtudo, aquelle mesmo 
sol, que faz de Avila immensa amethysta ves-
pertina, passa através dos vitráes polychromos 
para festejar, segundo creio, aquelle lume de 
liberdade que era uma lucíola capaz de dar o 
signa! com a sua debil phosphorencia para o 
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relampago das batalhas e a arrancada louca dos. 
cavallos que Michelina pôz ao serviço das suas 
"amazonas" sangrentas. 

Mas aquella chamma votiva ardia em in-
tenção do Rei Nosso Senhor, e o sol que atra -- 
vessou as vidraças azues, vermelhas e violétes, 
era o sol sem occaso de Carlos V. 

Novo gesto de Cesar, ao passar o Rubicon, 
ia decidir da sorte dessa gente já bastante adex-
trada nas maximas de Rousseau, na philosophia 
de Montesquieu e nos dictames da Encyclopédia, 
que os nossos antepassados liam durante as do-
lorosas vigilias, quando sonhavam com a patria 
livre, no silencio nocturno dos casarões sola-
rengos. 

O GENERALISSI M O 

Nessa assembléa um homem salienta-se, emi-
nentemente : é Miranda, mestre de O'Higgins, 
maçon que inspirou a creação das lojas riopra-
tenses ; general francês que tanto se illustrou na 
Belgica, que, pouco tempo depois, o seu nome 
seria inscripção no arco triumphal da Estrella ; 
peregrino da liberdade sul-americana que sobre 
a montada ideal de D. Quixote vae pelas terras 
da Europa, implorando a graça da protecção con-
tra a escravatura dos povos colombianos. 

Assim, visitou os gelidos plainos da Mosco-
via, e a lenda confundiu as victorias da sua cultu- 
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ra com as grotescas emprezas amorosas de um 
D. João, que se empenhasse em galantear uma 
imperatriz durázia ; conferenciou com os politi-
cos mais solertes de Inglaterra. .. e, agora, alli 
está, numa vetusta egreja de Caracas, para ser 
a alma da grandiosa jornada, que vae decidir da 
sorte de um povo. 

De aspeito sereno, magestosa autoridade e 
palavra fluente, acaso duvidosa do enthusiasmo 
que desborda, fascina-o a mocidade, e nella põe 
todas as suas esperanças. . . Foi assim que, 
mal acabava de subscrever a Acta da Indepen-
dencia, ainda em meio a multidão que forceja 
por invadir o recinto sagrado, descobriu certo 
moço imberbe e ardoroso, inflammado pela 
febre do patriotismo, a quem mais tarde imporia 
duras disciplinas para o submetter á lei militar 
da obediencia : esse moço é Simão Bolivar . 

E quem iria imaginar que esse grande ho-
mem, qual foi D. Francisco de Miranda, termi-
naria a sua vida no cárcere de Carraca, entre-
gue por seus proprios lugares-tenentes que o 
julgaram vil, quando na verdade era a alma de 
melhor tempera e o coração mais soberbo que 
ainda produziu essa raça de leões, que no seculo 
XVIII foi o producto do enlace do aborigene e 
o hespanhol da Reconquista ! 



Desappareceu Miranda com o desastre de 
Valencia, e o seu posto foi occupado pelo futuro 
Libertador. 

O LIBERTADOR 

Não é que fosse Bolivar o continuador do 
Generalissimo. A obra de Miranda, corno esfor-
ço militar acaba com elle e tem a sua tumba no 
exercito de Monteverde : Bolivar recolherá o 
ideal glorioso, e, com acções puramente boliva-
rianas, iniciará a obra da emancipação... 

Do vice-reinado de Santa Fé lança-se ar-
dendo ao fogo sagrado, que Bonaparte surpre-
hendeu no Precursor. De hesitações e tacteios, 
que muitas vezes o levaram á derrota, é farta a 
sua vida militar dos primeiros tempos : o genio 
incubava toda a fortaleza da diversidade na acção 
para que esse homem aprendesse a reconhecer o 
triumpho na penumbra das decepções . 

Isto é um aspecto da superioridade humana : 
no mais incuravel pessimismo pessoal de tempe-
ramento, ha sempre a força incontrastavel do 
optimismo, que o genio transmittirá depois ás ca-
madas inferiores da humanidade. 

Em Bolivar houve o pessimismo silencioso 
que ante a obra inadiavel se transformou em ale-
gria de clarins, algumas vezes até macabra, como 
nos dias tenebrosos da guerra de morte. 
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Desde Magdalena que se oppõe á ambição 
dos homens mediocres, e, sobre o seu corcel de 
batalha, ora será como Annibal, vencendo alturas 
brancas como sudarios ; ora Cezar, e arrebatará 
populações com o seu verbo romantico, ungido 
pela graça eloquente da Hespanha ; ora Bona-
parte, e dictará leis que ainda estão em vigencia 
no espirito da jurisprudencia de todos os povos, 
cuja evolução se af firma na America do Sul. 

Porque, é agora, que a obra do Libertador 
começa a ser ef fectiva. Em sua época era obra 
do futuro, de idealismo confuso e estabilidades 
chimericas, pois o genio nunca teve contempora-
neos entre os vivos. 

E não é obra de emphase patriotico ou a 
do dever que me impõe apresentar-vos Simão 
Bolivar, como typo excepcional de grandeza 
humana, pois, por demais sabemos, que elle não 
é já considerado como grande homem, como um 
homem grandioso, senão como o proprio Genio ! 

Entre os meus ensaios de historia tenho certo 
escripto em que, pondo de lado os recursos me-
thodologicos de Bossuet e de Carlyle, assignallo 
as vantagens do methodo positivo, que certamen-
te prevalece, e sem attentar em quem quer que 
haja interpretado de modo pejorativo esses en-
saios, vereis como approximo a parentella de 
Annibal da de Bolivar, mostrando como a mul- 
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tiplicidade do seu genio é tão of fuscante como 
a de Napoleão e as suas morbidezas não o af f as-
tam muito das de Caio Julio. 

Esse homem que cumpre o primeiro estadio 
do seu designio em terras neogranadinas, será 
recebido por sua cidade natal com rosas, á ma-
neira de Roma á chegada do carro triumphal, e 
a cidade de Caracas of fertar-lhe-á com essas 
rosas o titulo prophetico de Libertador. 

Vê-lo-eis, depois, fugitivo, envolto no seu 
manto de viagem e sobre a cavalgadura já cança-
da. A tela do admiravel Tito Salas exibe-o mara-
vilhosamente:, é elle, elle mesmo que vôa de Ma-
gclalena á fronteira venezolana, quem agora mar-
cha curvado e meditabundo ; a dextra apoiada 
no arção da sella, parece urna garra, ou, ao me-
nos, indicará a crispação de uma alma em tormen-
to ; atraz, o sequito é honroso, porque são as fa-
mílias de Caracas, aquellas que até pouco antes 
o acclamavam Libertador, as que fogem com 
elle ante o espectaculo que a capital da provincia, 
submettida de novo aos realistas triumphantes, 
vae presenciar ... No quadro surge, como uma 
visão de Apocalypse, a dôr que ensombra de 
amarguras a physionomia de um grande vencido. 

A fortuna é-lhe adversa. Nas Antilhas' exis-
tem almas generosas que o alentam ; a sua é urna 
amphora enorme onde fervem as grandes ambi- 
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ções, synthetizadas todas na independencia da 
patria. Por isso, em Trujillo, meditando sobre 
o problema infernal da guerra, aparta por um 
instante a misericordia do seu coração, e com a 
penna, que tinha resplendores de púrpura, sub-
screve o decreto da "Guerra de Morte", que dos 
naturáes e estranhos mereceu juizos contradicto-
rios : Era a noite tenebrosa de 1814 !... "As 
suas mãos apparecem rubras", disse um historia-
dor desse tempo (*). 

Tmaginae-o naquelles dias em uma montada, 
que era o mesmo Rocinante, mas que se fizera 
ardego e arisco, o manso cavallo de D. Quixote. 

Supponde ainda que o nosso heróe, sob a 
sombra taciturna das noites trujilhanas, ia e vinha 
no seu acampamento, embuçado na capa de Te-
norio, a renegar de Deus, dos homens e da 
sorte ... 

E mais : que o sorriso lhe fugira dos labios, 
a insomnia lhe puzera nos olhos uni lume incerto 
de impaciencia e ferocidade: esse hmoem que, dez 
annos mais tarde, será o factotum da America 
Hespanhola, escutava o clamor dos que chora-
vam, estendia a mão de grão senhor e de roman- 

(*) R. Blanco Fombona, em Cartas de Bolivar, 
ediq. L. Michaud, Paris. 
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tico, e commovia-se ante o patibulo de Piat, esse 
enygma de Gran-Colombia, cuja morte assignaila 
um dos aspectos da fecunda genialidade boliva-
riana. 

Piar era acaso a segunda figura do drama 
de nossa redempção. Fazendo-se dissidente, um 
conselho de guerra, cujo veredictum acceito pelo 
Chefe Supremo, que é o mesmo Bolivar, o con-
demna á pena capital. O Libertador sancciona 
a sentença de morte, e, depois, quando em seu 
quartel de Angustura chega a surda vibração 
da fusilaria, que arranca á Republica nascitura 
um dos seus mais venturosos capitães, derrama 
lagrimas que certamente não seriam baldas de 
espontaneidade. 

Para quem não saiba analysar o conflicto 
entre a amoralidade dos grandes homens e a ex-
quisita sensibilidade que os martyriza, as lagri-
mas do Libertador não teriam significação al-
guma como expressão sentimental. Mas os que 
pensam de modo distincto, talvez surprehendam 
ahi na alma do Heróe aqueila instabilidade que 
é a caracteristica dos espiritos superiores. 

O CENTAURO 

Pouco tempo depois, em princípios de 1818, 
o Libertador estará na estancia de Cariafistolo, 
visinhança de Payára, recebendo, ahi, nos braços, 



o Centauro dos Pampas, o famoso Páez, aquel-
le para cujas proezas não basta a narração, senão 
que será necessario o soccorro da mythologia, 
afim de que a historia, valendo-se da linguagem 
harmoniosa da lenda, diga com a simplicidade dos 
antepassados, que na amphora de oiro dos seus 
corações retiveram tremulos a lembrança de 
"Queseras dei mediu" e de "Vuelvan caras", pois 
heróe nenhum, grande homem, aventureiro fa-
moso ou guerreiro jamais realizou façanhas se-
melhantes ás praticadas pelo obscuro Llanero, 
que em um casebre das cercanias de Acarigua, ás 
margens do riacho chamado Curpa, nasceo pelos 
meados de 1790 ; que frequentou a escola da Se-
nhora Gregoria Dias, a quando menino de oito 
annos ; que aos dezasete matou um ladrão que 
intentára roubai-o nas montanhas tenebrosas de 
Mayurupi ; que, depois, emfim, serviu na fazenda 
da Calzada, onde o sof frimento lhe preparou os 
musculos e a constituição inteira para o esforço 
titanico de guerra sangrenta e prolongada. 

Lutava com a inclemencia do tempo e media 
f orças com o vigor inconsciente das feras. De-
baixo de um sol de fogo domava cavallos selva-
gens como os que viu Créso, devorando, em Sar-
des, as serpentes que appareceram na villa, se-
gundo Herodoto, e arrostava com os garrotes pu-
beres, dobradamente impetuosos. • 



Nessa escola de acção, foi que Páez enthe-
sourou tudo quanto o homem dos campos neces-
sita para se impôr á terra indomita, caldeada 
pelo sol e habitada pelos jaguares, pelas serpen-
tes e pelos crocodillos. 

Quando o libertador o abraçava em Payára, 
Páez era já a alma do caudilho, segundo o con-
ceito preciso em que o sizudo A rcaya toma esse 
vocabulo, que a sociologia definiu como qualida-
de psychica que não estaria longe dos attributos 
inconscientes. Já nelle se af f irmavam todas as 
virtudes do dominador que, surprehendendo a 
perplexidade de Bolivar ante o exercito de M o-
rillo, se lança com 50 dos ginetes da Guarda ás 
aguas torrentosas do Apure, deixando á margem 
os arreios que os cavalleiros retiram da lombada 
das alimarias, que buscam a outra riba ao mando 
dos ginetarios apurenses. 

Páez encontra-se á vanguarda desses con-
quistadores que abrem caminho pela senda dos 
caimans famintos !... Nada os detem ; o caudilho 
está com elles e com elles aprésa quatro embar-
cações, nas quaes pôde o Libertador atravessar o 
caudal e atacar o exercito realista. 

UM HISTORIADOR BRASILEIRO FOI UM DOS 
HERóFS C RAN-COLOM BI A NOS 

Um dos vossos historiadores era soldado da 
causa nossa, quando foi do espectaculo indiscri- 



ptivel das "Queseras". Refiro-me ao General 
José Ignacio de Abreu e Lima. 

Uma só phrase da carta que de Pernambuco 
escreveu em 1868 ao General Páez dá medida da 
fascinação militar que o nosso heróe exerceu so-
bre o vosso : "Eu vi nascer a Colombia nas "Que-
seras del Médio ; vi-o com 150 homens destroçar 
todo o exercito de Morillo ; vi fugir a cavallaria 
hespanhola ante os seus pelotões..." E, depois, 
em outra parte, ajunta : — "Era-lhe tão af f eiçoa-
do que me batia pelo Senhor, como se fOra por 
meu pae, e não meu chefe. Carabobo, onde derra-
mei o meu sangue, Savana da Guarda, Porto 
Cabeilo, viram-me sempre com a lança em riste, 
como o mais simples campeiro, porque o Senhor 
era tudo para mim, e eu o adorava." 

Abreu e Lima conheceu Páez, quando este 
surgia invencivel, no rumor das apotheoses, nas 
terras onde os cavallos voam e as invernias são 
inclementes para a vida. 

O ajudante do Centauro devia deixar o Bra-
sil em 1818, pois a batalha de "Queseras" feriu-se 
a 3 de Abril de 1819. Não é leviana esta hypothe-
se : quando o Brasil lutava por estabelecer gover-
no independente, um dos seus apostolos ao norte 
foi o pae do vosso heróe, advogado de vasta il-
lustração, que, quando já começava a minar as 
consciencias com a doutrina revolucionaria da 
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emancipação, foi entregue por um delator ao 
Conde dos Arcos, na noite de 26 de Março de 
1817, de sorte que, identificado no dia seguinte, 
passou ao oratorio ás tres horas do dia 28, sendo 
justiçado ás oito da manhã de 29. Em breves 
palavras bem amargas recorda seu filho aquelle 
transe, que é digno exemplo de heroicidade e de 
abnegação apostolica: morreu a demon,strar 
que tinha confiança nos futuros destinos da sua 
patria, dando provas de valor como poucas ve-
zes se ha observado nos mais celebres condemna-
dos á morte. 

Mello Moraes Filho narra assim os ul-
timos momentos do "Padre Roma": — "Recon-
ciliado com Deus e rendendo-lhe graças por ser 
condemnado pela sua cumplicidade na revolução 
de Pernambuco, o padre Roma, isolado no logar 
do supplicio, exclama, dirigindo-se aos arcabu-
zeiros clo Conde dos Arcos : — "Camaradas, eu 
vos perdôo a minha morte ; lembráe-vos na pon-
taria que o coração é a fonte da vida". 

Eram dignos um do outro : ambos f oram he-
róes ; o padre Roma, porém, tornou-se alguma 
cousa mais, porque foi martyr. Recebeu ordens 
sacerdotáes das mãos do Cardeal Chiaramonte, 
que, sendo depois o Papa Pio VII, lhe concedeu 
o breve de secularização. Professando em Car- 



XXXII I 

men de Goyana, chamou-se alli Frei Pedro José 
de Santa Rosa. Discipulo da escola theologica de 
Coimbra, revelou-se notavel escriptor critico : 
sendo uma alma de revolucionario que sabia ar-
rastar multidões. 

Seu filho foi herdeiro fiel das virtudes do 
Padre Roma. Levado da fortaleza de S. Pedro, 
onde estava encarcerado, para o campo de 
Sant'Anna, assistiu á execução do seu pae. 

Com olhos inflammados por lagrimas de san-
gue, deixou depois as terras nativas, exilando-se 
@lellas, para chegar as de José Antonio Páez. Em 
Fevereiro de 1818 estava na America do Norte ; 
em Abril do mesmo anno encontrava-se em Santo 
Thomaz, passando á Venezuela, onde se acharia 
a quando da installação do Congresso de Angus-
tura. Então foi que conheceu Páez, ligando-se á 
sua sorte gloriosa. 

Delle são estas palavras que denotam o en-
cantamento : "Não tinha patria — disse — e fiz 
da Colombia a minha". 

Chamára-o a voz épica dos nossos campei-
ros ; o certo seria que, filho de heróe, levasse no 
sangue o ardor da victoria e a mobilidade dos 
combates. Andára muitas leguas por ínvios cami-
nhos, na floresta virgem habitada pelas feras e 
eriçada de troncos seculares ; transpuzera rios 
encachoeirados e pisára sobre os charcos que en- 
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ganam : o sol confundira ante os seus olhos em 
uma miragem radiante as vastas savanas da minha 
terra com as aguas rebalsadas dos remansos; ou-
vira, depois, que vinham saudal-o as aves canoras 
com hymnos de liberdade e vira as garças de neve 
e de sangue remontarem o vôo, pairando nas al-
turas como uma bandeira de sacrifício... 

O viajor attinge emfim ás terras realengas 
do General Páez ! Encontra-as abertas a todos os 
ventos, batidas pOr um sol de fogo, fecundo, tro-
pical, percorrida pelos potros alígeros e garro-
tes indomados. Este era o portico symbolico 
da extensa vivenda do Centauro, que sabia sujei-
tar cavallos selvagens, atirar por terra os toiros 
bravios e tinha sagacidade bastante para que os 
homens o amassem com fanatismo. 

E quando chega e se encorpora ás fileiras 
gloriosas de Páez, Abreu e Lima sente-se de 
todo fascinado pelas façanhas que excedem a 
realidade dos mais assignallados feitos de armas. 
A impressão que nelle produziu a cavallaria de 
Páez lançada ao Apure é tal que a sua alma se 
enche de profundo af fecto pelas nossas glorias. 
Por isso, quarenta annos mais tarde, disse ao 
"Llanero", depois de recordar num regardo as 
proezas dos meus libertadores : "Assisti á in- 
f ancia da Colombia em Nova Granada. Sou dos 
poucos de Vargas, de Topaga, de Molinos e ul- 
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timamente de Boyacá... Tenho orgulho de me 
chamar um dos libertadores da Venezuela e de 
Nova Granada, e de usar as minhas condecora-
ções. Ennobreço-me com as minhas cruzes de 
Boyacá, de Porto Cabello e do meu nobre escudo 
de Carabobo... Assisti aos ultimos estertores da 
Colombia, presenciei sua morte e fiz tudo por 
ella. Despedacei as facções, derrotei Campos em 
Rio Racha ; bati-me CQ111 os Goajiros corpo a 
corpo ; libertei Santa Martha e, se bem que não 
pudesse livrar Carthagena da traição do General 
Luque, quando alli succumbiu o General Mon-
tilla, cai com elle..." 

Aqui, Senhores, attingimos ao apice da vida 
desse cidadão colombiano : Nosso heróe e vosso 
compatriota viu nascer a Colombia, assistiu á 
sua infancia, á sua agonia e á sua morte. Con-
templou o semblante radioso do Libertador, e 
foi o seu secretario em Queseras ; combateu a 
seu lado em Carabobo e admirou-lhe a arrogan-
cia sem declinio nos campos de Boyacá ; foi 
denominado guapo pelo General .Páez, para 
quem tal qualificativo seria o maior elogio que 
se poderia fazer a um militar !... 

Isto é o bastante para que a historia da 
Gran-Colombia o considere na phalange dos li-
bertadores, pois quem esteve em Carabobo e 
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Boyacá, já sabemos que foi testemunha de um 
milagre : Ao voltar a face para olhar o sol quando 
se desvaneceu a sombra densa da metralha, tinha 
as pupillas em extase, como Socrates em Polidéa, 
e trazia na fronte uma corôa de louros que 
nunca mais se desatou dessa cabeça altiva. 

A epopéa de Artigas, por Juan Zorrilla de 
San Alartin 

( Historia dos tempos heroicos da Republica Oriental 
do Uruguay) 

(Excerpto) 

Simão Bolivar foi grande, "porque, segundo 
Sarmiento, desse barro — do povo americano — 
fez o seu grandioso edificio." 

Apparece na historia, muito moço ainda, 
quando se constituem as primeiras juntas em 
Caracas. Enviado em uma commissão á Ingla-
terra, regressa quando a luta está empenhada. 
Chega á Nova Granada, e dahi váe á Venezuela, 
sua patria, como libertador ; dá batalhas ; cáe na 
primeira jornada ; emprehende novas, e triumpha ; 
atravessa os Andes septentrionáes, empresa que 
não foi superada na historia humana, e abre ca-
minho, com victorias estupendas, até Bogotá. Da 
união de Venezuela e Nova Granada constitue 
a primeira patria colombiana, a Grande Colom- 
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bia ; restabelece nesta a provincia de Ouito. 
Triumphante no Norte, desce, em busca do ba-
luarte hespanhol, ao baixo Perú, e delle se asse-
nhorea ; encontra-se, em caminho, com San Mar-
tin, excelso capitão riopratense, que sóbe victo-
rioso do Sul, e San Martin desvanece-se com 
esse contacto, como a luz que em luz maior se 
perde. Persegue o inimigo até ao alto Perú ; 
acaba com elle em Junin, em Ayacucho, onde 
Lucre, o marechal sem mancha, brilha ao seu 
lado como satéllite. 

Para que se aquilate do que tudo isso si-
gnifica, como empresa militar, basta se saiba que 
Bolivar dirigiu como chefe trinta e seis batalhas, 
das quaes ganhou dezoito ; foi derrotado em seis, 
e procedeu á retirada em doze. 

A guerra, que sustentou, foi a mais encarni- 
çada da America ; guerra de morte, sem quar-
tel, plena de horrores e martyrios. 

Mas se o guerreiro genial e fulgurante ap-
parece nelle, o pensador não se revela menor. 

Nelle tudo são vertigens, trevas e clarões in-
termitentes. Emquanto a golpes de espada 
faz brotar a patria do rochedo, Bolivar procura 
oriental-a para um futuro que idealiza, mas que 
não lobriga inteiramente : uma grande monarchia 
creoula sob o protectorado da Inglaterra ; uma 
republica aristocratica ; uma confederação ame- 
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ricana, especie de magno imperio ou de cousa 
semelhante. Cogita de tudo isto ... 

Nunca acreditou na possibilidade da re-
publica democratica. Considerou-se a si mesmo o 
homem necessario. 

Basta se attente em que dos vinte annos que 
durou a sua vida publica, dezoito passou como 
chefe-supremo, presidente ou dictador da com-
plexa nação primitiva, que surgia do seu cerebro 
vulcanico e o acclamára como a um deus. 

Mais que a historia, porém, desejaria fosse 
conhecido o seu caracter, o significado dessa es-
pecie de meteoro. 

Bolivar não é Washington ; é muito maior e 
muito menor que elle; é o seu contraste. 

Vêr-se-á -Lambem como não é Artigas; e se, 
porventura, cabe contraste com esse, é bem maior 
então. Bolivar foi uma labareda nas trevas revôl-
tas pelas rajadas de um furacão. Artigas, como 
notaremos, foi luz fixa, fixa corno a mirada de 
uns grandes olhos desconhecidos ; não fruiu já-
mais as delicias do triumpho nas cidades ; nem 
teve ambição de rei, ignorando-se a si mesmo. 

Bolivar é o rebento do sangue azul; filho 
de nobre, casou-se em Madrid com urna sobrinha 
do Marquez de Toro. Homem de letras, estudou 
e viajou pela Europa, onde viveu no contacto 
de principes, jogando com o proprio Fernando 
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VII e assistindo em Paris á coroação de Bona-
parte. Petenceu aos nucleos revolucionarios, con-
stituidos por Miranda na Inglaterra, com o fim 
de ligar a independencia americana aos problemas 
politicos europeus, fazendo-a consequencia delles, 
embora entregando-a á Gran-Bretanha. 

Presenciou as convulsões internas da Euro-
pa revolucionaria, de sorte que as idéas fluctuan-
tes do ambiente resoavam-lhe na cabeça, sem que 
formassem harmonia; e, ao contrario, aturdin-
do-a algumas vezes. 

A sua energia individual, porém, não se dei-
xa arrastar por essas formidaveis influencias ; 
antes, sobrepõe-se a cilas : é original, completa-
mente original, com pensamento proprio, não 
apprendido, mas apparecido nelle. 

Ha momentos em que Bolivar é o typo do 
gaúcho americano, creoulo de alma e de corpo, 
pensando e agindo como caudilho heroico. Ha 
outros em que nelle não se distingue o homem 
deste nem de outro qualquer, vivendo nos vapo-
res ou no fogo como a salamandra, subindo e 
descendo como charnma inquieta e polychroma 
em fórma de lagarta. Mas nem por isso se vê 
nelle o homem europeu : é simplesmente Bolivar. 

Tanto é escriptor, verdadeiro escriptor, ins-
pirado e grandiloquente, como critico e bom cri-
tico do seu proprio cantor — Olmedo. 



Poeta, orador, habitante do paiz do sonho, 
as suas proclamações e discursos são batalhas, os 
seus poemas — combates. Grandioso, não lhe 
chamo theatral, ainda que o pareça, porque, na 
verdade, é sincero. A ambição da gloria, do poder, 
do mando militar, é o movei immediato desse es-
plendido instrumento, feito para symphonias 
triumpháes. Desejaria fundir na sua propria enti-
dade a de Washington e a de Napoleão ; não que-
ria nem podia ser nem um dos dois. Quanto a Ar-
tigas nem o conhecia nem o vira jamais. • 

Mas nelle, ao lado das visões que fluctuam 
aladas na alma, libertando-a, ferviam rasteiras as 
paixões que formigam na carne, o verme brutal 
do espirito. 

Oh ! as paixões de Bolinar ! Ninguem as 
teve mais altas, nem mais baixas. E as paixões 
são as inimigas do caracter. Era soberbo, im-
petuoso, irritavel ; as palavras jorravam-lhe cia 
bocca como o sangue da ferida, quando em có-
lera ; rapido, porém, sabia sof frear a ira. 

O movimento, a perpetua transição, a satis-
fação immediata e subita dos seus appetites 
assim era a sua vida. O repouso num logar ou 
num af fecto era para elle a morte. Não se mirava 
com intensidade, ausentando-se de Si mesmo a 
cada momento, já por abstracção, já por distra-
cção. Amava com os sentidos, e, portanto, o mesmo 
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e dizer que não amava. O incenso da adulação e 
a lisonja cortezã, que o envolveram como a nin-
guem, a garra dos deleites voluptuosos, os ho-
mens e as mulheres, todos exerciam poder sobre 
elle, fazendo intermittente a luz desse genio, que 
sem transição passava das grandes claridades, ás 
trevas sem limites. Chega a pensar no suicidio, 
em suas épocas de pobreza e de angustia, so-
nhando com a propria coréia imperial nas horas 
de ambição, e nos instantes de desalento volta-se 
para Fernando VII, chamando-lhe o maior e mais 
glorioso dos monarchas da terra, o unico senhor 
e dono da America. Um dia, ao se despedir do seu 
amigo intimo, o inglez Sutherland, entre brincão 
e veraz : "Quando me tiver desembaraçado dos 
hespanhóes e vier você visitar-me, hei de vêl-o de 
joelhos para me beijar as mãos". Mister Suther-
land repetia ao seu filho Roberto, essa phrase que 
por algo permaneceu gravada na sua mernoria, 
como é facil comprehender. E' muito conhecido 
o brinde pronunciado por Bolivar no banquete 
que of fereceu a San Martin, em Guayaquil : —
"Pelos dois homens maiores da America do Sul 
— San Martin e eu." 

A febre que a um tempo consumia e conser-
vava a sua existencia e o seu genio, matou-o por 
fim na plenitude da vida e dos desencantos. Mor-
reu aos quarenta e sete annos, depois de ver 



destruida por seus lugares-tenentes a entresonha-
cla União Colombiana, que havia regulado, depois 
de mais de um attentado contra a sua propria 
pessôa, desalentado e combalido pelos desgostos, 
"menos intrepido contra as calumnias que contra 
os punhaes", segundo disse D. José Thomaz 
Guido. 

Da sua obra resta sómente a realidade in-
trinseca ; os sonhos diluiram-se na aureola doira-
da que lhe cirmumda a fronte. E a realidade in-
trínseca permanente de Bolivar, através das va-
riações, era isso que Lamartine chamava a fé no 
povo e na terra, a parte que tinha de commum 
cem essa mesma terra germinal, o que tinha de 
commum com Washington e Artigas, em meio de 
enormes dif f crenças apparentes desses tres ho-
mens, que occupam tres angulos do grande po-
lygono historico americano. Bolivar teve fé na 
America, ainda que a tivesse maior em si mesmo. 
Se sentia asas, julgava-as de força ilimitada. Ora, 
não existem asas assim, no mundo, razão por que 
essa mesma fé na America teve os seus deliquios. 
O heróe não morreu com elle, como Artigas, que 
pela confissão a si proprio se negou. 

Esse mesmo desencanto, revela-nos, todavia, 
em Bolivar a existencia do encanto, do ideal en-
trevisto em meio as tempestades. 
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Bolivar acreditou sinceramente na existen-
cia do americano recemnascido ; fundiu-se nelle, 
identi ficando-se com elle nas suas grandezas e 
nas suas miserias. Ouiz, é certo, ser a sua cabeça, 
mas cabeça articulada, irrigada pelo mesmo san-
gue de todo o organismo. Depois de feita a inde-
pendencia, pensou em organizar tudo isto, mas 
sentiu-se aturdido, e com razão. A republica não 
é semente : é fructo. E aquillo, alli como aqui, se-
ria uma especie de materia cosmica chaótica. Pen-
sou, como já se disse, na monocracia, no governo 
do homem necessario, nos senados, mais que vi-
talicios-hereditarios, em qualquer cousa que con-
jurasse o perigo da desagregação daquellas mole-
cuias ferventes. 

Approvou a corôação de Itúrbide no Me-
xico, a titulo de que "— não podendo fazer-se 
outra cousa, seria preferivel a corôação na Ame-
rica dos Principes Bourbon de França, de Hes-
panha ou de outra dymnastia", segundo o af fir-
ma, em nota of ficial, o seu secretario Perez. Mas 
tudo isso, e mais quanto se lhe queira attribuir 
com tal objecto, até a sua propria tyrannia, do 
povo mesmo havia de sair, sairia clo organismo 
americano, cuja definitiva emancipação da me-
tropole era a alma do seu pensamento, ou visão 
prophetica. "Córo em dizer, reza uma das suas 
mensagens ao Congresso — que a independencia 
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é o unico bem que adquirimos á custa de todos 
os demais ; ella, porém, abre-nos a po'rta para os 
reconquistarmos". 

Viu, portanto, a bruteza e os rudimentos da- 
. quelle cabedal, mas não o desdenhou como ma-

teria prima da obra que o seu genio entrevia, che-
gando a falar até de unia nova casta americana, 
fórmada pela fusão de todas as nossas raças, em 
que se misturava o seu proprio sangue fidalgo 
com o do indio e com .o do negro. Tudo, menos 
tornar á antiga servidão. 

"A Venezuela não solicitou nem solicitará já-
mais a sua incorporação á Hespanha nem a me-
diação das potencias ; não tratará com a nação 
hespanhola senão de igual para igual, na' paz e 
na guerra", — disse no Congresso de Angustura 
E' o ideal que apparece como a lua entre nuvens. 

Pensou-se, ali, de facto, em monarchia ; mas, 
como nos Estados Unidos, o monarcha havia de 
ser tambem o heróe. 

Santander, um dos seus generaQs, escreveu 
a este certa missiva em que lhe disse acceitaria 
a monarchia, caso fosse monarcha o Libertádor 
Bolivar repelle-o, não se resolvendo a lançar mão 
dessa corôa, que passa ante os seus olhos, tentan-
do-o, e na qual fita com avidez. Vêmol-o pugnar, 
sem ambages, pelo estabelecimento de uma mo-' 
narchia ingleza na Colombia ; mas em tudo isso 
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não se lhe percebe o proposito de ser elle, e só 
elle, o Inca. Não quer ser o instrumento da In-
glatetrra, antes sonha fazer desta instrumento 
contra a Hespanha em favor da liberdade da 
America . 

Sonhos, sonhos, sonhos. O General Perez 
propõe - lhe o sceptro

4
, recommendando-lhe se-

gredo. Bolivar retruca-lhe com essas palavras : 
4,— A' sombra do mysterio não trabalha senão o 
crime." 

Concluamos este rapido esboço, visto que 
nada ha mais desorientador do que seguir a ro-
tação desse vertice central da nossa historia. 

De mim, confesso, que não poucas vezes esse 
homem phosphorecente me faz perder a cabeça. 
Ha momentos em que se ignora se acaso se está 
vendo passar pelo céo a sombra de uma aguia, 
que vem do sol ou se é a de uma mariposa enorme 
que revoluteia em torno de um lume que póde 
ser um astro. 

Mas sobre o que não ha duvida, é que se 
está na presença de uma creatura que arde na 
propria luz ou muito proximo do f Oco de que 
procede o dia. Bolivar teve mestres, mas não pre-
cursores, sendo antes um espirito autoctone, uma 
nebulosa espiral. 

E isto, a apparição nelle de um caracter 
novo, distincto dos preexistentes, e que só na 



XLVI 

America Ode então f Ormar-se, isto, mais ainda 
que as suas condições intellectuaes ou imagina-
tivas, é o que faz de Bolivar o glorioso expoente 
da revolução americana no Norte. Os seus pre-
dicados outros — educação, eloquencia, - imagi-
nação, theorias empyricas, genio militar — são 
simples accidentes que se ° vão aggregar á sub-
stancia, zeros gloriosos que semelham membros 
triumpháes, mas que são aureolas de fumo sem 
a unidade que os preside. 

Bolivar, por José Henrique Rodó 

Grande no pensamento, grande na acção, 
grande na gloria, grande no infortunio ; grande 
para sublimar a parte impura contida na alma 
dos grandes, e grande para exceder, no esqueci- 
mento e na morte, a tragica expressão da gran- 
deza. Ha muitas vidas que apresentam mais per- 
feita harmonia, ordem moral ou esthetica mais 
pura ; poucas of ferecem tão constante caracter de 
força e, magnitude ; poucas impõem com imperio 
tão violento as sympathias da imaginação heroica. 

Quando se attenta nessa soberba personifica- 
ção de original energia, no meio e no instante em 
que apparece, pensa-se que toda a expontaneidade 
reprimida, toda a luz e calor consumidos na exis-- 
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tencia inerte de dez gerações sujeitas ao jugo co-
lonial se concentraram, por subita desforra, numa 
só vida individual e consciencia unica.Virtuali-
dade infinita, o genio acha-se perennemente á 
espera, no fundo da sociedade humana, corno o 
raio nas entranhas da nuvem. Para passar ao 
acto, ha mistér a occasião. 

Sua dependencia exclusiva é a do estimulo 
inicial que o desprende e entrega á sua liberdade 
incoercivel ; esse estimulo, porém, é a condição 
que o destino guarda para si, porque traz em seu 
momento a ordem da sociedade que tenta e soli-
cita o surto innovador. Passa, acaso, larga succes-
são de gerações sem que a extraordinaria facul-
dade que velada jaz em fórmas communs, tenha 
obra digna em que se empregar ; e quando, na 
geração predestinada, o transvasamento de unia 
aspiração, o amadurecimento de unia necessida-
de mostram o instante propicio, sóe acontecer 
que a resposta ao silencioso reclamo parta de urna 
vida que mal começou a derivar, ignorante da sua 
occulta opulencia, em um sentido estranho áquel-. 
le que ha de a transfigurar para a gloria. 

Algo desta exaltação subita ha no heroismo 
de Bolivar. Desde que a sua consciencia se abriu 
ao mundo, vio que se approximava o momento 
da Revolução, participando dos anhelos que a 
preparavam na secreta agitação dos espiritos; 
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mas esse vago fervor da sua mente não imprimiu 
caracter á juventude, que, em sua parte expres- 
siva e plastica, teve marca distincta da que se 
buscaria como signal das supremas energias da 
acção. 

De belleza, magnificencia e deleite foi o seu 
primeiro sonho. Se as fatalidades da historia hou-
vessem rejeitado da sua época a hora da eman- 
cipação, certo teria levado vida de grão senhor, 
requintado e inquieto, segundo parecia, emquanto 
repartiu o tempo entre as viagens, o retiro na sua 
granja de São Matheus e a sociedade dessa Ca-
racas palaciana e academica dos ultimos dias da 
coloria. 

Dir-se-ia que vivo reflexo da alma de Al-
cibiades se espalhava no bronze dessa figura 
de patricio moço e sensual, detentor inconsciente 
da chamma do genio, em quem a atmosphera da 
Europa inflammada ao fogo das primeiras guer- 
ras napoleonicas suscitou o sentimento da liber- 
dade politica, como inclinação de superioridade 
e nobreza, rigida de entono classico e, por sua 
mais intima substancia, hostil á toda feição de-
magogica e vulgar. 

Ainda não annunciava naquelle momento a 
gloria, mas o dilúculo que a ella se assemelha, 
quando não ha espaço para mais. Uniam-sé na 
aureola da sua mocidade o luzimento da estirpe, 
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os recursos de um rico patrimonio, todos os dons 
da intelligencia e da galhardia, realçados por fino 
gosto literario junto á paixão do bello-viver. 

E esta primeira elegancia de personalidade 
não desappareceu totalmente com a revelação da 
sua profunda alma ignorada. "Era o varão es-
thetico", como se disse de Platão, e como poude 
abranger toda urna casta de espiritos, ainda o 
foi, quando o genio o alçou á suas alturas ; e he-
rói, teve a bizarria heroica : a preoccupação do 
gesto estatuario, dos nobres ademanes, da atti-
tude soberba e imponente, que pareceria histrio-
nica a quem não houvesse chegado á cabal com-
prehensão da sua personalidade, por isso que táes 
rasgos integram de maneira espontanea e con-
corde a figura desses homens de acção, nos quaes 
o genio da guerra, pela finalidade visionaria e 
creadora que o move, confina com a natureza do 
artista e participa da indole das suas paixões. 

Não comparou Taine, em rigorosa analyse 
psychologica, a espada de Napoleão ao cinzel es-
culptorico de Miguel Angelo, como instrumentos 
de uma só faculdade soberana, que se exercita-
ram, um nas entranhas insensiveis do marmore 
e outro nas animadas e doridas da realidade ?... 

Assim apparece desde o dia em que firmou 
seus esponsáes com a vocação, que já o seduzia 
e inquietava ; quando em Roma galgou, como sob 



o influxo de um nume, a soledade do Aventino, 
a cujo sopé viu estender-se o vasto mar de recor-
dações de liberdade e de grandeza ; e como se 
falasse á consicencia dessa antiguidade, jurou, 
ali, redimir um mundo. Assim surge depois, em 
Caracas, quando, dentre o espanto clo terremoto 
que destróe a cidade nas vesperas da Revolução, 
se ergue, sobre as minas convulsas da igreja de 
São Jacintho, apruma a estatura, altiva e energica, 
e na presença do hespanhol espavorido, prorompe 
em palavras soberbas, cujo entono faz esmaecer 
a famosa imprecação de Ajax de Telamon : —
"Se a Natureza se oppõe, lutaremos contra ella, 
e submette-la-emos". — Na batalha, no triumpho, 
á entrada das cidades, durante o exercicio do 
poder ou entre as galas da festa, nelle sempre 
lúz o mesmo instinctivo sentimento do que cha-
mariamos a fórma plastica do heroismo e cia 
gloria. Regulando embora a actividade febril de 
uma guerra implacavel, ainda lhe sobra lazer na 
imaginação para honrar, em grande estylo, a me-
moria e o exemplo dos seus, em celebrações corno 
aquelle cortejo, semelhante a unia ceremonia 
pagã, que levou faustosamente o coração de Gi-
rardot, em urna custodiada pelas armas do Exer-
cito, desde Bárbula, onde o heróe succumbiu, até 
Caracas. 



Ficou vincada na lembrança dos comtem-
poraneos a magestade do gesto e do porte com 
que, constituida a Colombia, penetrou no recinto 
da primeira assembléa para, em favor della, 
abdicar o mando dos povos. 

Deante mesmo das cousas soberanas e ma-
gnificas do mundo material, sente como que uma 
especie de emulação, a impellil-o, de sorte a fazer 
que elle entre como parte do espectaculo im-
ponente, acabando por empolgal-o, tornando-se 
o seu protagonista. 

Na ascenção que fez ao Chimborazo, que 
em sua emphase, interpreta a rhetorica violenta 
mas sincera do "Delírio", percebe-se, sobre todos 
os sentimentos outros, o orgulho de subir, de pi-
sar o cimo do colosso, de chegar mais alto que 
Condamine, mais acima de Humboldt, onde não 
houvesse mais rastro que o seu. Outra vez acer-
cou-se da sublimidade do Taquendama para, de 
perto, admiral-o. 

Alli, o seu espirito e a Natureza compõem 
um accorde tão perfeito, que o exalta como uma 
influencia de Dionysos. Oppondo-se a torrente, 
no ponto exacto em que as aguas se vão despe-
nhar, ha uma pedra, distante da margem, preci-
samente um salto de homem. Bolivar sem tirar 
as botas de tacão ferrado, atira-se de um impeto 
áquelle penedo brunido pelas espumarada, e, fa- 



zendo-o de pedestal, ergue a fronte, incapaz de 
vertigem, sobre o voraz horror do abysmo. 

Era a continuação, transfigurada segundo 
convém á grandeza heroica, daquelle mesmo ca-
racter da sua juventude que o fez escrever, em-
quanto desfolhava nas côrtes européas as rosas 
dos seus vinte annos, esta confissão em carta á 
Baroneza de Trobriand : — "Amo os prazeres 
menos que o fausto, porque me parece que o 
fausto tem certo ar de gloria." 

E isto lhe vinha tão do fundo da natureza, 
que, em rigor, nunca existiu caracter mais im-
mune de subserviencia e extreme de af fectação. 
Nunca o houve, em geral, mais espontaneo e 
inspirado. Todo é clareza em seus propositos ; 
todo arrebatamento em seus feitos. E'-lhe o espi-
rito dos que manifestam a presença dessa myste-
riosa maneira de pensamento e de acção, que es-
capa á consciencia de quem a possue, e que su-
blimando os seus ef feitos muito além do alcance 
da intenção deliberada e prudente, vincula as 
mais altas obras do homem a essa força cega do 
instincto, que elabora a architectura da colmeia, 
orienta o impulso do vôo e assegura o golpe da 
garra. Assim, para as suas victorias sempre lhe 
valeram o rapido conceber e o certeiro executar. 
E, no sossôbro, uma especie de dom antheico, 
como não se conhece num tal gráo em outro heróe 
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qualquer ; uma estranha virtude de mais se agi-
~ar quanto mais brusca e mais do alto foi a 
queda ; urna como assimillação tonificante da es-
sencia da adversidade e do opprobrio ; não, em 
virtude das lições da experiencia, senão pela re-
acção inconsciente e immediata de uma natureza 
que nelle exerce a sua lei. Então a physionomia 
iierreira guarda-lhe inconfundivel a marca que 

a individualiza. Bem o caracterizou o hespanhol 
Morillo em poucas palavras : "Mais temivel ven-
cido que vencedor". As campanhas que emprehen-
deu não são o desenvolvimento gradual e syste-
matico de planos de sabedoria e reflexão, que 
procedessem por partes, retendo e assegurando 
quanto para traz ficasse, e proporcionando o ob-
jecto do arrojo pela medida judiciosa das forças. 
São como enormes investidas, gigantescos maca-
reos que alternam em rythmo desigual, com ar-
rancadas e desabamentos não menos rudes e es- 
pantosos, quebranto instantaneo do esforço que 
culmina avassalador, para surgir mais adiante, 
noutra parte, de outro modo e com brio maior, 
até que impulso mais pujante ou certeiro que os 
outros, ultrapassa o ponto de onde já não póde 
tornar, e então a victoria persiste, cresce e se 
propaga, como as aguas da inundação, e, vertebra 
a vertebra dos Andes, cada montanha é um esta- 
dio de conquista. 



Ninguem mais vezes experimentou, em me-
nos tempo, a alternativa do triumpho com aureo-
las e apotheoses fináes, nem o anniquillamento com 
desprestigios maiores, sem esperanças — para os 
outros — de reerguimento. 

Revolucionario vencido e proscripto, falto de 
renome e de meios materiaes de acção, alçou-se 
num vôo ao pinaculo do prestigio militar e da 
autoridade caudilhesca, mercê daquella assombro-
sa campanha de 1813, que iniciou á frente de 
meio milhar de homens, campanha que o conduziu, 
em cento e tantos dias de arrancada triumphal, 
desde as vertentes neogranadinas dos Andes até 
aos paços dos Capitães de Caracas, de onde, 
sobrelevando honrarias e poderes, vinculou para 
sempre ao seu nome o titulo de Libertador. 

Ainda não havia transcorrido um anno de 
táes successos, e as costas do mar Caribe viam-no 
fugitivo, abandonado e renegado pelos seus . 

Dir-se-ia que se torna em fumo toda aguei-
la gloria, pois ninguem ha que o defenda da ira 
cem que o accusam e da ingratidão com que o 
af. frontam. E quando se conjectura acerca do lo-
gar onde teria elle ido abysmar a sua humilhação, 
de novo surge, ao alto, empunhando o timão de 
Nova. Granada, que desgovernava, entrando' com 
a liberdade em Bogotá, como antes já entrára 
em Caracas... ; e, apenas voltada essa pagina. 
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surde outra vez desobedecido e forçado a aban-
donar ás mãos de um rival obscuro as armas com 
que se apresentára para entrar em Venezuela ; e, 
então, é em 1-Taiti, que reapparece e com o mesmo 
proposito sáe acaudilhando uma expedição que 
ditas vezes é desbaratada, acabando em nova ruiva 
do seu poder e do seu credito, entre doéstos da 
populaça e motejos da emulação ambiciosa. 

Mas a natural autoridade que delle emana 
é força irresistivel, como toda a vontade da Na-
tureza, e pouco tempo se passa sem que aquella 
grita não emmudeça e os emulos não o reconhe-
çam, obedecendo-lhe ao mando, e os destinos da 
Revolução não estejam novamente em suas mãos, 
desde a Goyana, onde Piar lhe assegurou o apoio 
das futuras campanhas, até aos plainos do Apu-
re, onde ferviam as hordas bravias dos guerri-
lheiros de Páez. Institúe governo, combate, suf-
f oca rebelliões entre os seus ; a adversidade per-
segue-o em La Puerta, em Ortiz, em Rincon de 
los Toros ; e urna noite, após a ultima derrota, 
um homem, sem companheiros nem cavallo, foge, 
escondendo-se na espessura dos bosques, até que 
ao alvorecer reúne uma escolta de ginetes disper-
sos com os quaes orienta o seu rumo. E' Bolivar, 
que, perdidos exercito e autoridade, marcha 

—que muito é, sendo elle — marcha para forjar 
nova autoridade e novo exercito. 



Não tardará em conseguir um e outra : a 
autoridade robustecida pela sancção de uma as-
sembléa que lhe dá o sello constitucional ; o exer-
cito, mais regular e organizado que quantos teve 
até então. 

Este é o momento em que a sua constancia 
inquebrantavel vae subjugar, tornando em adile-
são firmissima as desigualdades da sorte. O des-
cortino do seu genio mostra-lhe assegurados os 
destinos da Revolução com a reconquista de 
Nova Granada. 

Para a tomar de novo é mister escalar os 
Andes, atravessar charcos extensos, e vadear 
caudalosos rios : é a estação hybernal, e tamanha 
empresa vae ser comrnettida por um exercito 
pouco menos que desnudo. Outras passagens da 
montanha talvês existam mais accessiveis e de 
mais conveniente estrategia; nem urna tão audaz, 
nem urna tão heroica e legendaria. Dois mil e 
quinhentos homens sobem pelas encostas orien-
táes da Cordilheira, e pelas do occidente desce 
um numero bem menor de espectros. 

Fantasmas são daquelles seres que eram for-
tes de corpo e alma, porque os débeis ficaram 
jazentes sobre a neve, levados nas •orrentes, cai-
dos pelas alturas onde falta ar para os pulmões. 
E com os espectros dos fortes toma Boyacá, que 
abre o caminho da antiplanicie, onde a Colombia 
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ha de fixar o seu centro, e de retorno conquista 
Carabobo, que flanqueia pelo oriente o passo de 
Caracas. Desde esse momento o dominio hespa-
nhol perece em toda a extensão, que vae das boc-
cas do Orenoco ás terras do isthmo de Panamá. 
Desde esse instante, aos accidentes de uma cam-
panha de angustiosa incerteza succede como 
que um declive irresistivel que a Victoria, ren-
dida e enfeitiçada, faz com os seus braços, incli-
nados para o sul, afim de que a torrente das 
armas emancipadoras corra a se confundir com 
a outra que já deriva dos Andes argentinos, 
annunciando a sua approximação pelos clangores 
das alvoradas triumpháes de Chacabuco e de 
Maipú. A Colombia completara as suas fron-
teiras, desde que collocou sob o "manto do iris" 
os vulcões do Equador, ficando livre para sempre. 

Mas a Uivar ainda resta lidar pela Ame-
rica, que é mais a sua patria, que a Colombia. 

San Martin disputa-lhe a primazia, louro a 
louro. 

A • gloria do que falta realizar, porém, não é 
ambição que se partilhe. Quando se trata de de-
terminar qual dos dois ha de fruil-a, bastam, de 
urna parte, a consciencia da superioridade, e de 
outra, o leal e nobre reconhecimento della. Bo-
lívar será, pois, quem dará remate, como fez 
com as do Norte, ás Campanhas do Sul. É como 



LVIII 

em Bogotá, como em Caracas, corno em Quito, 
entra em Lima, em Cuzco, em La Paz, o Liber-
tador da America. Emquanto o ultimo exercito 
hespanhol, numeroso e forte, se apresta para o 
esperar, e elle se consagra em aperceber o seu, 
adoece, e, embora, enfermo, aõ escutar que lhe 
inquirem : "Que pensa fazer agora?" Responde 
que "Triumphar", com simplicidade espartana. 
E triumpha ; triumpha depois de transpôr as gar-
gantas dos Andes, a altitudes de condor, como 
nas vesperas de Boyacá, que Junin então repro-
duz ; e, com o impulso de Junin, triumpha, pelo 
braço de Lucre, em Ayacucho, onde quatorze ge-
neráes de Hespanha entregam, com as espadas 
pelos copos, os titulos dessa fabulosa propriedade 
que Colombo puzera, tresentos annos antes, nas 
mãos de Isabel e Fernando. 

Cumprida está a obra de Bolivar, mas ainda 
transvasam della aspirações e heroicos intentos. 

O heróe deseja mais ; quer chegar ás mar-
gens do Prata, onde sof fre o jugo da conquista 
um povo arrancado á communidade triumphante 
em Ayacucho ; quer ser tambem para este povo 
o libertador ; cair mesmo sobre hostes imperiáes 
na propria côrte do Brasil, fundar ahi a republi-
ca ; e, remontando a corrente do Amazonas, como 
Alexandre a dos rios mysteriosos do Oriente, 
fechar a irnmensa elypse de gloria em solo colom- 



Mane, afim de congregar e presidir a harmonia 
perenne da sua obra na assembléa amphyctionica 
do Panamá. 

E', na historia, de caracter singular e incon-
fundivel o conjuncto deste tempestuoso heroismo, 
não só pelo energico vinco pessoal do proprio 
heróe como lambem pelos liames estreitos e in-
dissoluveis da sua acção cum cem intimas par-
ticularidades do ambiente em que se gerou e 
desenvolveu. 

E isto constitúe, por certo, uma das deseme-
lhanças que abrem tão profundo abysmo entre 
Bolivar e esse que com elle disputa, na Ametica, 
a gloria de libertador. San Martin poderia sair 
do seu scenario sem se descaracterizar, nem des-
toar em meio de outros povos e outras epopéas. 
podendo o seu vulto 'severo trocar o pedestal dos 
Andes pelos dos Pyrinéos, Alpes ou Rochosos. 
Imaginemol-o ao lado de Turenne : delle poderia 
herdar a espada previsora e justa, bem como a 
sua nobre e recta gravidade. Transportemol-o 
para junto de Washington : delle seria o mais il-
lustre de seus legionarios e o mais exemplar dos 
seus discipulos. Colioquemol-o em meio as guer-
ras da Revolução e do Imperio : preencheria o 
logar do abenegado Hoche, quando em derrota, 



ou do prudente Moreau, quando proscripto. Con-
siderado a parte do grande designio a que obe-
dece, constitúe o archetypo da abstracção militar 
que encontra padrão em todo o tempo de guerra 
organizada, porque exige não a originalidade de 
aspecto, mas o firme e simples esboço de certas 
superiores condições de intelligencia e vontade, 
que o caracter, sobre as dif ferenças de raças e de 
seculos, reproduz. 

Ao revés, a figura de Bolivar não sof fre 
outra adaptação que a real. Fóra da America, 
embora, lidando por outra liberdade, que não a 
nossa, tornar-se-ia disvirtuada, infructi fera. Boli-
var, o revolucinario, o monteiro, o general, o 
caudilho, o tribuno, o legisladpr, o presidente... 
tudo a um tempo e tudo á sua maneira, é uma 
originalidade irreductivel, que supera e inclúe a 
da terra de que se nutriu e dos recursos de que 
disp3z. Nem batalha como o estrategista euro-
peu, nem toma para os sonhos seus de fundador, 
mais do que elementos dispersos das instituições 
baseadas na experiencia ou razão universal, nem 
deixa, em seu conjuncto, imagem que se pareça 
cem algo conhecido. E' por isso que nos apaixo-
na e empolga, e por isso será sempre o heróe re-
presentativo da eterna unidade hispano-ame-. 
ricana. 



Mais gigantesco e sobranceiro que os cau-
dilhos regionáes, em que se individualizou a ori-
ginalidade semi-barbara, personifica o que ha de 
caracteristico e peculiar em nossa historia. E' o 
barro da America animado pelo sôpro do genio, 
que transmuda o aroma e o sabôr em proprie-
dade do espirito, fazendo que delle se exhalle, 
em chamrna viva, distincta e original heroicidade. 

A revolução da independencia sul-america-
na nos centros de onde irrompeu e se dif fundiu, 
o Orenoco e o Prata, manifesta uma dualidade 
de caracter e de fórmas. 

Comprehende, em ambos os núcleos, a ini-
ciativa das cidades, que é revolução de idéas, e o 
levante dos campos, que é rebellião de instinctos. 
No espirito das cidades a madureza do desenvol-
mento proprio e as influencias reflexas do mundo 
consubstanciam a idéa da patria como associação 
politica, e o conceito da liberdade praticavel den-
tro de instituições regulares. 

As deliberações das assembleas, a propa-
ganda oratoria e as milicias organizadas f Oram os 
meios de acção. Mas nos dilatados planos que se 
abrem desde o valle de Caracas até ás margens 
do Orenoco e desde as pampas immensas inter-
postas aos Andes argentinos e ás ribas do Paraná 
e do Uruguay em direcção clo oceano, a civiliza-
ção colonial, esforçando-se por penetrar nos re- 
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cessos do deserto, que oppunha o escudo forte 
da sua extensão, só havia alcançado derramar 
ahi uma população escassa e quasi nomade, que 
vivia em semi-barbárie pastoril, não muito dif e-
rente do beduino arabe ou do hebreu das eras 
patriarcháes de Abrahão e de Jacob, repousando, 
mais tempo que na terra, sobre o dôrso dos 
seus cavallos, com os quáes percorria as vastas 
solidões alongadas entre duas fazendas do Norte 
ou duas estancias do Sul. O varão desta socie-
dade mal consolidada e cohesa é o campeiro cla 
Venezuela, o gaúcho do Prata, o centauro indo-
mito esculpido pelas rajadas e as caniculas dos 
sertões na argilla argamassada com o sangue do 
conquistador e do indigena; formosissimo typo 
da núa inteireza humana, do heroismo natural e 
espontaneo, cuja bravia genialidade estaria des-
tinada a fornecer extraordinaria força de acção 
avassalladora, de caracter plastico e colorido á 
epopéa, de que se ergueriam triumphalmente os 
destinos da America. Na realidade, essa força 
era estranha, originariamente, á toda aspiração de 
patria constituida e á toda noção cle direitos poli-
ticos, com que pudera evoluir, de maneira con-
sciente, de modo que tomasse um posto definido 
na luta provocada pelos homens citadinos. Ar-
tigas, ao sul, ligou-a desde o inicio, ás bandeiras 
da Revolução; Boves e Yánez, ao norte, -desata- 
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ram-n'a em favor da resistencia hespanhola, e, 
depois Páez, alli mesmo, acorrentou-a de vez, 
para o serviço da causa americana. Porque o sen-
timento vivissimo da liberdade, que constituia a 
ef ficacia inconjuravel dessa força desencadeada 
pela tentação da guerra, era a de uma liberdade 
anterior a qualquer genero de sentimento politico 
ou ainda patriotico : A liberdade primitiva, bár-
bara, crúamente individualista, que não conhece 
outros fóros que os da Natureza, nem se satisfaz 
senão com seu surto incoercivel em pleno espaço 
livre, acima dos limites das leis e de toda a co-
participação de ordem social ; a liberdade da qua-
drilha e da horda, essa que na occasião mais cri-
tica da historia humana correu a destruir o mundo 
caduco, e a emballar sobre os destroços do berço 
um mundo novo, com as suas rajadas de energia 
e de candura. 

A unica especie de autoridade conciliavel com 
este instincto liberrimo seria a autoridade pes-
soal capaz de guiar a sua expansão mais fran-
ca e dominadora pelo prestigio do mais forte, do 
mais bravo e do mais apto ; e, levantou-se, assim, 
sobre as turbas inquietas dos campos, a soberania 
do caudilho, como a do primitivo chefe germano 
que congregava em torno de si vasta familia 
guerreira sem outra communhão de propositos 
e estimulos que a adhesão filial á propria pessôa. 
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Conduzida pela autoridade dos caudilhos, essa 
democracia bárbara veio engrossar a corrente da 
Revolução, adquirindo o sentimento e a conscien-
cia della, e arrojando em seu seio o forte fermen-
to popular que contrastasse com as propensões 
olygarchicas da aristocracia das cidades, ao mesmo 
tempo que, imprimiu nas fórmas da guerra o 
timbre do original e pittoresco americanismo que 
as dif ferençasse na historia. em face do exercito 
regular ou em alliança com elle surgiram a ta-
ctica e a estrategia instinctiva das guerrilhas, que 
suppre os ef feitos do calculo e da disciplina com 
a crueza do valor e com a agilidade heroica e o 
guerrear para o que os unicos meios essenciáes 
são o vivo relampago do poldro, mal domado e 
unimesmando-se quasi com o homem em um só 
organismo de centauro, e a firmeza da lança es-
grimida por punho de titão nas formidaveis car 
gas que devoram a extensão da submissalla-
nura. 

Bolivar subordinou á sua autoridade e pres-
tigio esta força, que integrava a que trazia ori-
ginariamente em idéas, em cultura, em exercito 
organizado. 

Abrangeu em sua representação heroica a 
dessa metade original e instinctiva da Revolução 
Americana, porque respirou este ambiente, tendo 
como vassallos as suas immediatas personifica- 
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ções. Páez, o intrepido chefe dos gaúchos, reco-
nhece-o e a elle se submette desde o primeiro en-
contro, mal acabava de rehaver o prestigio per-
dido na infausta expedição de Cayos ; e dahi em 
diante as duas rédeas da Revolução ficaram nas 
mãos de Bolivar, mostrando já a mallograda cam-
panha de 1817 a 1818 combinados os recursos do 
instincto, senhor da terra, e os da aptidão guerrei-
ra, superior e educada. Nos extensos campos do 
Apure o Libertador conviveu e commandou 
aquella soldadesca primitiva e genial, que em 
breve lhe forneceu gente capaz de o seguir na 
travessia dos Andes, formando a vanguarda com 
que triumphou em Carabobo. 

Tinha para dominar nesse meio a condição 
suprema, cuja posse é titulo de superioridade e 
dominio, como a sua falta será prova de fraqueza 
e estrangeirice : a condição de dextrissimo cavai-
leiro, de insaciavel bebedor de ventos sobre o gi-
nete á toda a brida, ao encalço de um veado fugi-
tivo ou então pela só volupia da disparada em de-
manda da linha fugaz do horizonte. O Alcibia-
des, o escriptor, o diplomata de Caracas, era, 
quando calhava a occasião, o gaúcho das pampas 
do Norte : o campeiro. 

Este contacto intimo do autochtone ame-
ricano nunca houve com San Martin. O capitão 
do Sul, ausente da America em seus primeiros 



annos, só tornou em idade provecta, sem outra 
relação com o meio, durante tão dilatado tempo, 
senão a imagem longinqua, bastante para manter 
e acrysolar a constancia do amor, mas sem aquella 
substancia subtil que infiltra nos mais reconditos 
recessos da natureza humana o ar da patria. Rea-
lizou, por certo, obra portentosa de organizador 
e estrategista, sem comtudo julgar de necessidade 
o mergulho nas fontes vivas do sentimento po-
pular, em que a paixão da liberdade irrompe com 
impulso turbulento e indomito, cousa a que jámais 
se adaptaria a sua rigida tenipera de disciplina-
dor. A fortuita cooperação com as guerrilhas de 
Giiemes não transpôz essas distancias. No sul, a 
Revolução teve unia orbita para os militares e 
outra para os caudilhos. O militar é San Martin, 
Belgrano ou Roudeau. O caudilho é Artigas, 
Giiemes ou Lopez. Um é o que levanta multidões, 
vinculando-as ao proprio prestigio pessoal e pro-
phético ; outro o que move exercitos de linha, fi-
cando com elle ao serviço da autoridade civil. 

Em Bolivar ambas as naturezas se mesclam, 
ambos os ministerios se confundem : Artigas som-
mado a San Martin   eis Bolivar. 

E ainda faltaria accrescentar os surtos de 
Moreno á parte do escriptor e do tribuno, porque 
Bolivar encarna, na sua total complexidade de 
Meios e fórmas, a energia cia Revolução, desde 
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que nos seus incertos albores lhe abriu o cami-
nho corno conspirador e diplomata até que depois 
de declarada, conduz para ella os povos com a' 
autoridade do caudilho, pondo-lhe a serviço o ver-
bo que a annuncia pela palavra falada e escri-
pta, guiando-a até ás suas ultimas victorias com a 
inspiração de um genio militar, e, finalmente, or-
ganizando-a corno legislador , governando-a como 
politico. 

Para tanto lhe valeram eximias e multiplas 
faculdades naturáes. O genio que é a miude uni-
dade simplissima, sóe tambem ser harmonia es-
tupenda. Ha vezes em que essa energia myste-
riosa se concentra e encastelia em urna faculdade 
unica, em uma só potencia da alma, seja esta a 
observação, a fantazia, o raciocinio, ou a vontade 
militantes ; e então, lúz o genio de vocação restri-
cta e monótona, que, se nasceu para a guerra, 
guerreia silencioso, taciturno e incapaz de fadiga, 
como Carlos XII da Suecia ; se, para a arte, pas-
sa a vicia como Flaubert, á cata da belleza, olhan-
do com indif ferença de criança para as outras 
cousas do mundo ; e se, para o pensamento, vive 
na exclusiva sociedade das idéas, como Kant, em 
immutavel abstracção de somnambulo. 



A faculdade soberana domina, tomando a 
força e o logar das outras e levanta o vôo, corno 
aguia solitaria e assignailada, sobre a ermobeste-
ridade da paisagem interior. Não poucas vezes, 
porém, longe de agir como potestade ciósa e 
ascética, opera a modo de evocação ou de se-
mente fecunda. Para seu proprio aviso e com-
plemento suscita vocações secundarias que riva-
lizam á porfia em a servir, e, como se empós da 
aguia da comparação remontassem dos abysmos 
e alcandores da alma outras asas que a sigam, a 
potencia genial multiplica-se em revoadas de 
aptidões distinctas, que rompem cadentes o espaço 
em direcção a um mesmo cume. A esta imagem 
correspondem os genios complexos e harmonio-
sos, esses em que todo o halo da alma parece acla-
rado de uma só luz de eleição, já occupe o centro 
desse halo a imaginação artistica, como em Leo-
nardo ; já o engenho poético, corno em Goethe, 
já, como em Cesar ou Napoleão, a vontade 
heroica. 

Tanto mais galhardamente avulta a archite-
ctura mental desses espíritos multifarios respeito 

á -vocação ou faculdade que nelles predomina --

o quilate rei — no dizer de Gráican — quanto 
mais busca orientar-se de maneira firme e re-
soluta, segundo unia grande e concentrada obra, 
em idéa constante que lhe imprima forte unida- 



de e na qual possam collaborar a um tempo todas 
as aptidões vassalas, de sorte que appareça ope-
rando, no seio dessa unidade energica, a varieda-
de mais rica e harmonica. 

Bolivar era dessa especie genial. Toda a acti-
dade do seu grande espirito, toda a feição de su-
perioridade, que nelle se concentra, se subordina 
a um proposito final, contribuindo para uma obra 
excelsa : o proposito e a obra do libertador. 

Dentro dessa unidade coparticipam, em torno 
da faculdade central e dominante, que é a da 
acção guerreira, a intuição do tino politico, o po-
der suggestivo da oratoria e o dom do estylo li-
terario. Como descortino politico, ninguem na 
Revolução da America o teve mais atilado, mais 
claro e vidente, mais original e creador, ainda que 
não poucos dos contemporaneos o houvessem 
excedido no que concerne á arte concreta do go-
verno e no sentido das realidades immediatas. 
Elle, com maior nitidez do que o presente, lobri-
gava o futuro. 

Ainda na Jamaica, em 1815, sem embargo do 
remoto e obscuro termo da Revolução, escreveu 
essa carta assombrosa, candente de relampagos 
prophéticos em que prediz a sorte de cada um dos 
povos hespano-americanos, após a emancipação, 
vaticinando assim a vida de tranquillidade do 



Chile como o despotismo que haveria de sobrevir 
no Prata sob Rozas. 

O systema de organização, proposto em 1819 
ao Congresso de Angustura, revela, de envolta 
com o que tem de hybrido e utópico, critica pene-
trante e audaz dos modelos políticos que a expe-
riencia induziu, além da faculdade constructiva, 
em materia constitucional, sabiamente baseada na 
consideração das dif ferenças e peculiridades do 
meio a que iria applicar-se. Essa faculdade, to-
davia, toma caracter e desenvolvimento maior na 
constituição boliviana, estendida ao Perü, obra 
do apogêo do seu genio e da sua fortuna, na qual 
os sonhos da sua ambição formam estranho acer-
vo com os rasgos de tal engenho innovador, que 
exigiu a attenção e analyse de todos os constitu-
cionalistas, como a idéa de um poder eleitoral 

Alleccionado do conjunto dos cidadãos na propor-
o de um para dez, o que corresponderia eleger 

ou propor os funccionarios publicos. 

Com esses planos constitucionáes dividia a 
actividade do pensamento, em dias de plenitude 
da gloria, com a maneira de realizar a velha as-
piração de unir por firme liame federal os novos 
povos da América, desde o Golpho do Mexico 
até ao Estreito de Magalhães. Não concorre no 
Libertador sentimento mais assignallado, não só 
pela realização heroica da independencia, como 
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pela paixão fervente com que sentiu a natural fra-
ternidade dos povos hespano-americanos, e a fé 
inquebrantavel com que aspirou a deixar consa-
grada sua unidade ideal numa unidade politica 
real. Nelle essa idéa de unidade não era dif feren-
te da de emancipação, sinão duas phases de um 
só pensamento. 

E assim como nem por um instante sonhou 
com a independencia limitada aos lindes da 
Venezuela nem dos tres povos da Colombia, por 
isso que fez sempre de toda a extensão do Conti-
nente o theatro indivisivel da Revolução, nunca 
acreditou tampouco em que a con fraternidade 
para a guerra pudesse terminar na separação que 
as fronteiras internacionáes consagram. A Ame-
rica emancipada apresentou-se ao seu espirito, 
desde o primeiro momento como indissoluvel con-
federação de povos, não no vago sentido de amis-
tosa concordia ou de alliança dirigida a sustentar 
o feito dal ancipação, senão no concreto e po-
sitivo de a organização que erguesse a uma 
consciencia politica commum as autonomias que 
caracterizavam a estructura dos dispersos vice- 
reinados. 

No isthmo de Panamá, onde as duas ameta-
des da America se enlaçam e dois oceanos se avi-
sinham, acreditou ver a situação predestinada da 
assembléa federal em que a nova amphyctionia 



LXXII 

levantasse a sua tribuna como a de Athenas no 
isthmo de Coryntho. Desde que, occupando Ca-
racas, depois da campanha de 1813, governou pela 
primeira vez em nome da America, alvoreceu em 
sua politica esta idéa da unidade continental, que 
haveria de constituir o supremo galardão a que 
aspirasse quando vencedor e arbitro de um mun-
do. A realidade immediata negou-se a acolher o 
seu sonho : mil f orças de separação que operavam 
no fragmentado imperio colonial, desde a immen-, 
sidade das distancias physicas, sem meios regu-
lares de comiunicação, até ás rivalidades e des-
confianças de povo a povo, já baseadas na rela-
tiva opposição de interesses, já no valimento das 
prepotencias pessoáes, tornavam prematuro e utó-
pico o grande pensamento que ainda hoje se di-
lata para além do horizonte visivel, de modo que 
nem a propria unidade parcial da Colombia poude 
subsistir sequer ! 

Que importa ? A visão genial não deixou de 
antecipar a convergencia necessaria dos destinos 
desses povos, ainda que haja de ser dif fia e 
morosa. 

A realidade triumphante e ineluctavel de um 
porvir, que quanto mais remoto se imagine tan-
to mais dará credito á intuição prophética do olhar 
que chegou até elle. A unidade intentada por Bo-
lívar não será no formal e no organico mais do 
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que simples recordação historica ; mas debaixo 
dessa transitoriedade está a virtude perenne da 
idéa. Quando se glorifica em Manzzini, em 
D'Azeglio ou em Gioberti a fé annunciadora e 
propagadora da Italia una, não se attenta nas 
maneiras de união que propuzeram, senão no 
fervor ef ficaz com que aspiravam ao essencial do 
magno objectivo. Com  maior ou menor dilação, 
de uma ou outra fórma, olaço politico unirá, 
um dia, os povos de nossa America, e esse dia 
será o pensamento do Libertador, que haverá re-
surgido e triumphado, e o seu nome será o que 
ha de merecer, antes de qualquer outro, assignal T 

 lar a gloria de tão grande momento. 
O regimen do consulado vitalicio, que Boli-

var preconizava, não podia resolver nem o pro-
blema da confederação desses povos nem o de 
sua organização interior. Era um simulacro des-
virtuado de republica; mas, nesse passo, deve di-
zer-se que se Bolivar não chegou á acceitação 
franca e cabal do systema republicano com o seu 
essencialiscissimo apparelho de renovação do car-
go supremo, sustentou sempre — e é gloria sua 
indisputavel — o principio republicano em oppo-
sição á monarchia, para cujo lado o solicitaram as 
opiniões mais prudentes e valiosas de que era 
o ideal de governo com que vinha do Sul, em 
cumprimento do programma politico de Buenos 
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Aires, a victoriosa espada de San Martin. A re-
publica integra e pura teve na America revolu-
cionaria desde o primeiro momento da Revolução, 
um partidario fidelissimo e sustentaculo armado : 
nada mais que um só, e este foi Artigas. Comtudo, 
ainda não se sabe bem por quê, fóra do povo que 
guarda dentro de si essa tradição gloriosa, acon-
tece que alguns do aspectos mais interessantes e 
reveladores da Re\f ução do Rio da Prata ou não 
f oram escriptos, ou não estão propagados. 

Nisto pensava ha pouco ao ler o resumo, ad-
miravel de perspicacia e precisão, que das ori-
gens da America contemporanea fez, em recentes 
conferencias de Madrid, o alto e nobre espirito de 
Rufino Blanco Fombona. 

Diz-se alli que a revolução do extremo sul 
nasceu e se manteve em um ambiente de idéas 
monarchicas. E' uma verdade relativa, porque não 
se conta com Artigas, e a resolução monarchica 
sem a acção excentrica de Artigas, o renovador 
da democracia dos campos, hostilizado e perse-
guido como fera em circo, pela olygarchia monar-
chista dos Posadas e dos Pueyrredons, maltra-
tado e infamado depois em historias apresentadas 
por escriptores herdeiros dos odios dessa politica 
olygarchica. Será, pois, mister a revisão funda-
mental dos valores na historia dessa parte do sul, 
e quando essa revisão se tiver feito, emquanto 
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certas personalidades passarem, pallidas e medio-
cres para segundo plano, crescerá, como vulto da 
America a do caudilho de garra leonina, que, 
em 1813, levantava como bandeira de organiza-
ção, integro e claramente definido, o systema re-
publicano, que Bolivar oz, ainda que em me-
nos genuina fórma, ao programma monarchico de 
San Martin. 

Tratando-se de Bolivar politico, é impossi-
vel deixar de alludir á sua ambição. Este predi-
cado é insepaTavel da sua personalidade. Forma-
rei mesmo idéa apoucada do discernimento hi sto-
rico de quem porventura se empenhe em apresen-
tar Bolivar isempto da paixão do mando, como 
terei em má conta a comprehensão humana de 
quem acaso pretenda diminuil-o ou maculal-o por 
isso. Cumpre desde logo notar que a perfeição 
negativa, na ordem moral, não pôde ser a medida 
applicavel a certas grandezas da vontade crea-
dora ; e não é igualmente applicavel na ordem es-
thetica, quando se está deante daquelle poder de 
creação, que produz a Divina Comedia ou as es-
tatuas de Miguel Angelo. 

A natureza não funde em seus moldes cara-
cteres como os que são obtidos por abstração, eli-
minando ou congregando attributos para com- 
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pôr o paradigma de um corpo de moral que sa- 
tisfaça ás aspirações ethicas de uma sociedade ou 
de uma escola ; mas prepara caracteres orgánicos, 
nos quaes o bem e o mal ou os que como táes 
serão classificados pelo criterio variavel e rela-
tivo dos homens, divididos segundo correla-
ção em que se exerce urna logica tão cabal e im-
periosa como é a do pensamento contradictorio 
com que se constróem os systemas de éthica, mes-
mo que uma em nada se assemelhe á outra. E 
embora a analyse do criterio moral possa attin-
gir licitamente ao caracter que a natureza fórma 
para designar - o que nelle exista de imperfeito, 
urna vez transportado ao mundo da liberdade, 
nunca se deverá extremar neste ponto de vista, 
quando está deante dos grandes temperamentos 
individuáes, de ef ficacia avassalladora nem se de-
verá pensar em ver desintegrada ou enfraquecida 
por um mal de ideal de perfeição ficticia essa ori-
ginal estructura do caracter, leito de pedra da 
personalidade de onde dimana a torrente do pen-
samento e o impulso que lhe impelle a acção. 

Ha urna feição de heroismo em que a ambi-
ção e natural attributo. Quem dissera que a ener-
gia genial e o desinteresse não cabem num só 
centro, af firmaria uma opposição sem sentido en-
tre duas vagas abstracções ; quem dissera, porém, 
que certa especie de energia genial e certo genero 
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de desinteresse são finalidades, naturalmente in-
conciliaveis, encontraria uma relação tão segu-
ra como a que nos autoriza a sustentar que nem 
um animal carniceiro terá dentes e estomago 
corno os dos que se alimentam de hervas ou que 
nunca existiu especie em que se unissem, como 
no grypho mythologico, a cabeça da aguia ao cor-
po do leão. 

E se a energia genial é dessa tempera que 
suppõe, como condição especifica, a fé indomavel 
na virtude unica e predestinada da propria acção, 
e se com a etiqueta de desinteresse se catalóga, 
não o facil abandono relativo a egoismos sensuáes, 
senão o apartamento da empresa quando ainda 
não conclusa, e o desdem da autoridade que traz 
em si os meios de desenvolver a parte da obra que 
está ainda occultá e recolhida nas virtualidades de 
um olhar visionario, então é licito af firmar que 
a convi vencia de ambos os caracteres implica con-
tradicções. 

Um Bolivar, que, depois da entrevista de 
Guayaquil, deixasse o campo ao seu émulo, ou 
que, uma vez consummada a sua obra militar 
renunciasse a influir decisivamente nos novos des-
tinos da America, seria um contrasenso psycho-
logico, um enygma insoluvel da natureza humana. 
Ao revés, esses desenlaces de renuncia são causa 
espontanea e congruente nos heróes da especie 
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moral de San Martin. Espirito de vocação limi-
tada e reflexiva, a abnegação de um poder ao 
qual não o attráe nem um alto proposito que rea-
lizar vem depois da pertinacia com que serviam 
a um pensamento, unico e concreto-; e aquella con-
dição cáe sobre esta á maneira do esmalte. Assim, 
nada mais natural em um e outro dos dois Capi-
tães da America que o voluntario eclypse e o 
maior esplendor de gloria com que a historica en-
trevista de 1822 determina os seus destinos oppos-
tos. O alheiamento de San Martin acha explicação 
na sua nobre e austera virtude, porém, sem duvi-
da, em não menor parte nas bruscas reacções do 
instincto, segundo já o disserá Gracián, no "Pri-
mor" decimo quarto do "Heróe", quando define 
o imperio natural: "As feras reconhecem o leão. 
por presagio da natureza, e, sem ainda lhe have-
rem experimentado a força, prestam-lhe submis-
são : "assim, esses heróes, reis por natureza, re-
recebem a vassallagem dos demais, sem que hajam 
praticado façanhas". Fóra da actividade da guer-
ra na aspiração ou no exercicio do governo civil, 
a ambição de mando de Bolivar deixa mais livre 
campo á controversia e á critica ; porém, ainda 
nesta parte, não será licito julgal-a, senão alçan-
do-a á altura de onde se alcança lobrigar, infini-
tamente por cima dos egoismos vulgares, o heróe 
que demanda, com o senso de uma predestinação 
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historica, um grande objectivo, que estimula e 
salienta a sua ambição pessoal. 

Este criterio não significa que toda a vonta-
de e. toda a acção do heróe tenham que concordar 
necessariamente com o fim superior que o traz 
ao mundo, sem que a fé em si mesmo possa in-
duzil-o á abnegação. 

Não significa tampouco sustentar a irres-
ponsabilidade positiva do heróe ante a justiça dos 
seus contemporaneos nem a sua irresponsabili-
dade ideal para o julgamento da posteridade. 

Significa tão só conceder todo o seu valor 
á indivisivel unidade do caracter heroico de modo 
que essa parte de impureza que se mistura acaso 
ao fermento ef ficaz não se apresenta a juizo ab-
strahida das outras, como o elemento material 
que, desassociando-se de um conjuncto de que é 
attributo ou virtude, se transforma em puro to-
xico. A turba que se vale do instincto, ás vezes tão 
seguro como o do genio mesmo, arrepela-se dean-
te do heróe, para lhe impedir o passo ; o gremio 
dos homens de reflexão ou de caracter que oppõe 
ás audacias da vontade heroica as previsões da 
sua sabedoria, a firmeza, altiva dos seus direitos, 
terá razão ou não contra o heróe, sendo frequen-
te que a tenha. 

Mas o historiador que lance a vista pelo 
processo de acções e reacções que entretecem a 
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complexidade do humano drama, verá na vontade 
dispersa do heróe a força que, com as que se lhe 
associam e limitam, concorre para a harmonia da 
historia, não confundindo jámais os maiores ex-
cessos dessa força com a baldada ou perturbadora 
inquietude do falso heróe, que encobre ambição 
egoistica e sensual na fingida vocação de um he-
roismo, que semelha a farta juba de leão sobre o 
pello tozado de uma raposa. 

Tão interessante como a aptidão politica é, 
entre os talentos accessorios do Libertador, a fa-
culdade da expressão literaria. Neste genero de 
gloria seu nome vive principalmente vinculado á 
eloquencia ardente e pomposa das suas proclama-
ções e discursos, porventura os mais vibrantes que 
ainda exercitos e militares hajam escutado no sólo 
americano. Todavia, sem negar a nossa admira-
ção á oratoria de tanto lustre, muitos somos os 
que preferimos o escriptor na literatura mais 
natural e espontanea das cartas. 

A's proclamações e discursos, como a qual**, 
quer analóga especie literaria, em que a emphase 
'do entono e o apparato da expressão são caracté-
res que a opportunidade legitima, tratando de 
produzir o ef feito immediato .  e violento na con- 
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sciencia das multidões, fallecem muito mais cuida- 
dos de estylo que a obra acrysolada e serena qual 
a intima e espontanea. Por outro lado, na urdidura 
desses documentos oratorios sóe tramar as suas 
fibras descoradas e frageis o vocabulario da rhe-
torica politica, que é a menos poetica das rheto-
ricas, com as suas obscuridades e abstracções e 
seus periodos imbricados de cunhas para soccor-
ro necessario ás angustias da tribuna ; e assim nas 
proclamações e discursos do Libertador, o relam-
pago genial, a medula de leão, a imagem, a phrase 
ou a palavra de imperecivel virtude resaltam so-
bre o fundo dessa declamação pseudo-classica, 
adaptada á linguagem das modernas liberdades 
politicas, que, divulgando-se nos livros de Ray-
nal, de Marmontel e de Mably, e na eloquencia 
de montanhezes e girondinos, deu á Revolução 
de 1789 o seu instrumento de propaganda, e deu-o, 
depois, como reflexo, á nossa revolução hespano- 
americana. 

Esse barro inconsistente em mãos de Bolí-
var é material que um artifice de genio modela, 
mas barro afinal. Nas cartas, ao contrario, a pro-
pria natureza do genero mantem esse ar de es-
espontaneidade, que não exclue por certo nem a 
eloquencia nem a côr. Já desleixadas e confiden-
ciáes, já afinadas num tom algo mais lyrico ou 
oratorio, se a occasião é propicia; já dando voz ás 
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concentrações do pensamento, já aos aspectos da 
sua sensibilidade, radiante ou melancolica, as car-
tas formam interessantissimo conjuncto. Realça-
lhe a idéa, a miude, a imagem nova e significa-
tiva : "-- Estavamos como por milagre — es-
creve em 1826 — sobre um centro de equilibrio 
casual, como quando duas vagas enfurecidas se 
encontram em um dado ponto e se mantêm tran-
quillas, apoiada uma na outra, em calma que se 
diria verdadeira, ainda que instantanea, conforme 
terão visto bastas vezes os navegantes." 

Ha surtos soberanos de personalidade, como 
por exemplo o da carta em que repelle a corôa 
real, que Páez lhe propõe :   "Não sou Napo-
leão, nem quero sê-lo. Tampouco desejo imitar 
a Cezar e menos ainda a Itúrbide. Taes exem-
plos parecem indignos da minha gloria. O titulo 
de Libertador supera todos os que o orgulho hu-
mano ha recebido. Não me é, portanto, possivel 
degradal-o." — Outras vezes a attenção é sub-
jugada pelo brio com que está sellada a sentença : 
— "Para julgar bem das revoluções e dos seus 
actores, será mister observal-os muito de perto 
e julgal-os muito de longe." " — Sem estabili-
dade todo o principio se corrompe e acaba por 
se destruir." "— A alma de um servo rara vez 
consegue apreciar a sã liberdade : enfurece-se no 
tumulto ou se humilha nos grilhões." 
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Perdas de que nunca nos consolaremos muito 
tem desfalcado esse precioso thesouro das suas 
cartas ; mas, ainda assim, são ellas o testemunho 
incontestavel do grande escriptor que houve em 
Ulivar, senão o mais completo e vivo transumpto 
da sua extraordinaria figura. O poema da sua 
existencia alli está. E, na verdade, que magnifico 
poema o da sua vida, para essa esthetica da rea-
lidade e da acção que faz de uma vida humana um 
poema plastico !... Ninguem a viveu mais bella, e 
poder-se-ia dizer no melhor sentido — mais di-
tosa, ou mais invejavel, pelo menos, para quem 
erga o seu ideal de viver acima da paz do epi-
curista e do estoico e os olhos da fantazia vir-
ginal por onde chega a luz do mundo a despertar 
a selva interior, abertos ao maravilhoso especta-
culo dessa aurora do seculo XIX, que inter-
rompe a continuidade do realismo da historia 
com um abysmo de milagre e de fabula ; para tem-
pera do coração um amor mallogrado pela morte, 
em suas primicias nupciáes; uma paixão insaciada, 
dessas que, deixando no vacuo o fluxo de uma 
força immensa, se arroja a buscar desesperada-
mente novo objecto, de onde sóem nascer as gran-
des vocações. Veio dahi a revelação intima do ge-
nio, que teve para emprego e incentivo a gran-
diosa opportunidade de uma patria a crear e de 
um mundo a redimir. 
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Portanto, o frenesi de dez annos de gigan-
tescas aventuras, mantido com alento satanico ; a 
emoção do triumpho cem vezes provada e a da 
derrota cem vezes repetida ; o scenario immenso, 
onde, para representação dessas sublimes discor-
dancias, alternam os rios corno oceanos e as mon-
tanhas como nuvens, o sôpro candente que sóbe 
dos plainos e a bafagem glacial que desce das ge-
leiras; e, por fim, o sonho fugitivo e fluctuante 
que se condensa em gloria plastica ; a passagem 
pelas cidades delirantes entre acclmações ao ven-
cedor ; as noites encantadas de Lima, onde um 
languido deliquio quebra a marcialidade da epo-
péa, e a hora inef favel em que desde a cuspide 
do Potosi, a sua visão olympica se estende sobre 
o vasto sossego que succede á ultima batalha... 
Que mais ainda ? A voluptuosidade amarga que 
ha em ver cair sobre si a Nemesis das insidias 
celestes : a proscripção injusta e ingrata, de quç 
a consicencia dos fortes sabe tirar altivo deleite : 
-- corda de asperos sons, que não Ode faltar 
nessa vida, predestina ao que nella tivesse vibrado 
a mais completa harmonia de paixão e belleza. 
Almas para essas vidas trouxe aquelle seu tempo 
assombroso, que renovou com um sôpro heroico 
e creador os feitos dos homens e deu á invenção 
poetica o ultimo dos seus grandes movimentos 
que mereçam a nota de classicos. 

• 
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Quando a explosão da personalidade e da 
força teve que se dilatar no sentido da acção, 
suscitou os prodigios do endeosamento napoleo-
nico, com o seu sequito de soldados que se co-
rôam reis ; quando houve de se consumir em ima-
gens e idéas, gerou a ansia devoradora de René, 
a soberbia indomita de Harold ou a magestade 
imperativa de Goethe. j ámais, desde os dias do 
Renascimento, a planta humana havia florescido 
no mundo com tal fluxo de seiva e tamanha ener-
gia de calor. E o Renascimento, acaso não se 
chamará para a historia americana a conquista ? 
E entre os homens do Renascimento que con-
quistaram a America ou a governaram, embora 
esquiva e agreste, não vieram fidalgos do solar 
dos Bolivares de Biscaya, cujo brazão de faixa 
azul sobre campo de sinopla teria que se trocar 
em sua posteridade por outro mais nobre que é 
a bandeira da Colombia ?... Quando se aclaram 
essas lembranças, a heroica vocação chamada a 
destruir o jugo da Conquista, surge na imagi-
nação, como se o genio dessa mesma sobre-hu-
mana gente que pôz o jugo por suas proprias 
mãos despertasse, depois de, longo lethargo de 
submissão colonial com a fome da aventura e o 
ímpeto com que se remata o espreguiçamento 
felino. O libertador Bolivar pôde chamar-se tam-
bem o Reconquistador. 
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O anno de 1826 expirava. Na cuspide dos al-
candores humanos, nume e arbitro de um mun-
do, tornava Bolivar á Colombia, para assumir o 
governo civil. Num apice a embriaguez do trium-
pho e da gloria havia de se trocar pela do absyn-
tho de que falavam os threnos do Propheta. 
Tudo o que resta dessa vida é dôr. A realidade 
circumstante que elle mandára com seu arbítrio 
emquanto lhe durou a thaumarturgia heroica, af-
f eiçoando-a como cera dúctil ao menor dos seus 
designios, sentindo-a encurvar-se para que cio seu 
dorso dominasse, como sobre a lombada do seu 
cavallo de guerra e vendo-a dar de si a mara-
vilha e o milagre, quando os solicitava e evocava, 
torna-se, desde o ponto preciso em que a epopéa 
toca o seu termo, rebelde e desattenta á sua voz. 
Antes, as cousas moviam-se-lhe em redor como 
notas de musica que elle, Orpheu épico, transfor-
mava em symphonia triumphal; depois, quedaram 
surdas e immoveis ou se ordenaram em côro de 
negação e de villipendid. 

Logica e fatal transicção, se se conjectura de 
espaço. Essa realidade social que o rodeava, essa 
America amassada a fogo e ferro nas forjas vul-
canicas do Conquistador, occultava, quando soou 
a hora da revolução, debaixo do enervamento ser-
vil, um poço insondavel de vontade heroica, de 
qualidades guerreiras, acrysoladas por seu pro- 
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prio lethargo secular, como o vinho que se apura 
na sombra e na quietação. Chegado apenas quem 
tinha a palavra de senha, toda aquella ef ferve-
scencia latente veio á luz, capaz de prodigios ; no 
genio turbulento e combativo a realidade achou 
então o polo que a imantasse segundo as af fini-
dades da sua natureza ; e, então, aonde o genio foi, 
seguio-o e obedeceo-o a realidade com devotação 
filial. Porém, consummada que foi a parte he-
roica, a obra que o heróe previra, á volta do 
triumpho, como as inquirições da Esphynge, veio 
a hora de assimillar, de organizar, o bem con-
quistado de desenvolver pela ef ficacia do valor 
civil e da sabedoria politica aquelle germen pre-
cioso, ainda que em pura potencia, que o valor mi-
litar e a inspiração das batalhas haviam conquis-
tado, menos como premio disfructavel que como 
promessa condicional e relativa. E para semelhan-
te obra não havia na realidade mais que disposi-
ções adversas ; não havia no caracter herdado, 
na educação, nos costumes, na relação geographi-
ca, na economia mais que resistencia inerte e hos-
til. Fundar nações livres, onde o servilismo era 
um tecido de habitos que os seculos embasteciam 
e engrossavam ; nações organicas e unas, onde o 
deserto punha entre terra e terra habitada mais 
distancias e obstaculos que o mar que aparta dois 
mundos ; infundir o estimulo do progresso, onde 
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confinavam com a bruteza da barbárie o atrazo da 
aldeia ; formar capacidades de governo, onde toda 
a cultura era super ficie artificial e tenuissima ; 
achar a maneira com que manter a ordem estavel, 
sem a repressão do despotismo : tal e tão ardua 
era a obra. O conflicto de fim e meios que en-
saiava, a cada passo, na realidade externa não 
perdoava ao espirito mesmo de obreiro do Liber-
tador, muito mais predestinado a heróe que a 
educador de republicas ; muito maior em seus de-
signios politicos pela visão illuminada do termo 
remoto e a potencia soberana do impulso inicial 
que pelo esforço lento e obscuro com que se che-
ga deste áquelle extremo nas empresas que são 
de resignação, de cautella e de perseverança. Jun-
to a esses obstaculos essenciáes, jaziam tambem 
os que accidentalmente complicavam a situação : 
jaziam aquelles corruptos detrictos que a resaca 
das revoluções deixa a descoberto ; as energias 
brutáes que se levantam á primeira váz ; os deli-
rios exaltados que os discursos, provocam ; a am-
bição que exige o preço usurario do seu adianta-
mento de valor e de audacia e a exacerbada inso-
lencia da plebe, que receia o mais legitimo uso do 
poder em quem ella mesma provocou ou pro-
vocará depois, com os excessos brutáes da ty-
rannia. 
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Desde as primeiras horas de governo, Bolí-
var teve em redor de si a desconfiança, o retrahi-
mento, e logo depois a conspiração que o ameaça, 
emquanto no fundo da sua propria consciencia 
sente agitar-se aquella sombra que, excitada pela 
hospitalidade prematura e violenta, põe nos seus 
labios a confissão viril da mensagem em que 
of ferece ao Congresso a sua renuncia : — "Eu 
mesmo não me sinto innocente de ambição." 

Dois annos não haviam ainda decorrido e a 
autoridade de que se investira não era já o man-
dato das leis, senão a do poder dictatorial. A or-
ganização politica, que deixára fundada com o 
omnipotente prestigio dos seus triumphos, no 
Perú e na Bolivia, desfaz-se na sua ausencia ; os 
interesses e as paixões af fluem para outros cen-
tros, que tendem para ruptura dessa submissão 
servil ás idéas e ás armas do Libertador, açulando 
o espirito de autonomia, de sorte que a guerra 
estala entre a Colombia e o Perú. Elle que havia 
imaginado congregar as nações creadas por seu 
genio em nova liga amphyctionica, via que ainda 
não de todo constituidas, já pellejavam entre si, 
como desde o ventre materno brigavam os f i-
lhos de Rebecca, chegando mesmo á exacerbação 
da discordia civil a ponto de armar o braço dos 
.conjurados, que, na noite de 25 de Setembro de 
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1828, assaltando-lhe a casa, tentaram cravar os 
punháes no seu coração ! 

E emquanto a conjura se frustra, deixando-
lhe no peito, senão ferida sangrenta, a amargura 
de tamanha iniquidade, o conciliabulo dos seus 
proprios partidarios faz reluzir afanosamente ante 
os seus olhos tentações monarchicas, que elle sabe 
repellir com imperturbavel consciencia da sua di-
gnidade e da sua gloria. Mercê de tal firmeza não 
resultou de tanto desconcerto a completa mina 
das instituições democraticas, persistindo, porém, 
a fatalidade aziaga da dictadura, em que por for-
ça havia de se amesquinhar o talhe do heróe, em 
ministerio indigno da sua estatura moral. A re-
bellião contra o governo, de facto, irrompe em 
Popayán, com Lopez e Obando ; mais tarde, em 
Antioquia, com Cordoba ; e não é abafada senão 
á custa de sangue, que fomenta os odios. Mas não 
acabam nisto as calamidades. Em 1829, conse-
guida já a paz com o Pedi, cousa ainda mais 
triste e cruel succede áquélla guerra fratricida : 
A Venezuela separou-se da união nacional, que 
dez annos antes, completára os louros de Boyacá ; 
a unidade da Colombia pereceu, e o grito dessa 
emancipação chegou aos ouvidos de Bolivar, au-
gmentado pelo clamor furioso e procaz com que, 
na propria terra onde nasceu, a turba cega o 
accusava, exigindo de Nova Granada o seu an- 
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niquillamento e o seu desterro. A estrella de Bo-
livar attingira o limbo, onde se havia de apagar : 
inconjuravel foi desde então a sua ruiva politica. 

Em Janeiro de 1830 a assembléa chamada a 
restaurar a ordem constitucional abria as suas 
sessões, e o Libertador abandonava o poder e re-
tirava-se, ainda que sem animo de se obscurecer, 
para sua quinta das visinhanças de Bogotá, de 
onde em breve partia para Cartagena em exilio 
que havia de ser definitivo. 

Nem a saúde nem a fortuna iam com elle, 
como remanescentes de um naufragio. Fraqueja-
va-lhe o corpo, já ferido de irremediavel mal de 
peito que estampava já em seu physico os si-
gnaes de velhice prematura. Da riqueza herdada 
nada mais lhe restava : toda ella f Ora consumida 
entre a abnegação e o descaso. 

Quanto a penas d'alma, cruzavam os seus 
dardos sobre elle as da dôr desinteressada como 
de pae ou de mestre, e as da dôr egoiSta da am-
bição rôta e humilhada. E nem mesmo no pensa-
mento do futuro havia refugio a tanto tormento, 
porque o mais triste de tudo é que Bolivar viveu 
o escasso resto dos seus dias na duvida, quanto á 
grandeza da sua obra e a desesperança dos des-
tinos da America. 

Se alguma chispa de fé pudesse ainda luzir 
debaixo dessas cinzas, não tardou muito tempo 



em se persuadir de que o seu ostracismo não 
teria sequer a virtude de restabelecer o sossego. 

Iterativamente, a miude, o ruido das armas 
manejadas, onde não havia guarnição, annunciam, 
não como outr'ora a gloria da guerra, mas a ver-
gonha do motim : os restos do exercito, que ha-
via libertado um mundo, dissolviam-se nessa agi-
tação misérrima. Dos visinhos povos hespano-
americanos chegava o éco de semelhantes turbu-
lencias. E como se todo esse espectaculo da Ame-
rica anarchizada e em delirio fosse preciso para 
ferir mais fundo a Bolivar, concretizou-se num 
só feito atroz, que culminasse as felonias e as 
subversões, trespassando-o pelo centro dos seus 
af fectos, em breve saberia do vil assassinio de 
Lucre, o preclaro marechal de Ayacucho, caçado, 
como vulgar malfeitor, em um desfiladeiro dos 
Andes, sem que o escudasse da sanha demagogica 
a gloria militar mais austera e mais pura da re-
volução da America. 

De amarissima carta escripta nessa occasião 
por Bolivar, vê-se até que ponto esse crime ex-
tremou-lhe o desalento. 

Tal o seu estado animico, quando chamado 
de Bogotá, onde o governo de Mosquera f ôra 
derribado e a rebellião triumphante exigiu a 
volta do Libertador. Derradeira crispação do seu 
instincto de mando e da fé em si mesmo sacode-o 
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todo, e por um instante volve os olhos para quem 
o reclama ; mas logo que adverte é sedição mi-
litar aquillo que, sem a necessaria sancção dos 
povos, o tenta com um poder arrebatado aos seus 
possuidores legitimos, recobra a vontade do os-
tracismo e a attitude estoica, livrando-o a altiva 
repulsa da sua dignidade de perturbar aquelle 
augusto occaso da sua vida com as pompas vul-
gares de um triumpho de pretor. Ao ver que o 
mal se lhe aggrava, traslada-se em outomno de 
1830 para Santa Martha. Ahi, onde oito ou dez 
annos antes guiou pelo caminho das primeiras vi-
ctorias ; ahi, emballado pelos trons cadentes das 
ondas, espera a morte proxima, epilogando, como 
o mar, com a tristeza de uma calma sublime, a 
sublimidade dymnamica dos seus fluxos tem-
pestuosos. 

Quieto e apaziguado o espirito tem ape-
nas nessas ultimas horas palavras de perdão para 
as ingratidões, de esquecimento para os aggravos 
e votos de concordia e amor para o seu povo. 
Poucos homens viveram, no torvelinho da acção, 
vida tão bella ; ninguem morreu, na paz do seu 
leito, morte mais nobre. 

Caia a tarde de 17 de Dezembro de 1830, 
quando Simão Bolivar, o Libertador da America, 
exhalou o ultimo alento. 
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Dera aos novos paizes de origem hespanhola, 
a sua mais ef ficaz e f ormidavel vontade heroica, 
o seu mais esplendente verbo tribunicio de propa-
ganda revolucionaria, a mais penetrante visão dos 
seus destinos futuros, e, harmonizando tudo isto, 
a representação mais original e perduravel do seu 
espirito no Senado humano do genio. Para lhe 
acharmos emulo é mister que subamos até áquel-
la pleiade suprema de heróes da guerra, não exce-
dente de dez ou doze na historia do mundo, nos 
quáes a espada é corno demiurgo innovador, que 
desfeita a luz ephemera das batalhas, deixa um 
fulgor que transforma ou ha de transformar .no 
decorrer dos tempos a sorte de uma raça das mais 
preponderantes e nobres. 

Que falta pois para que na consciencia uni-
versal appareça, como surge clara em a nossa, a 
magnitude da sua gloria? Nada que delle não re-
vele cousas não sabidas nem que o interprete não 
apure de novo dentre os que conhece. 

Elle já é de bronze frio e eterno, que não 
diminúe nem muda. Falta sómente que se lhe sa-
liente o pedestal. Falta apenas que subamos e que 
sobre os ombros erguidos á altura condigna para 
peanha de estatua. semelhante, deponhamos do 
nosso dorso junto a essas figuras primazes e uni-
versáes que parecem mais altas só porque estão 
mais elevadas que os nossos, os ombros dos povos 
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que as ergueram ao espaço livre e luminoso. Ap-
proxima-se, porém, a plenitude dos nossos desti-
nos e, com ella, a hora em que toda a verdade de 
Bolivar transbordará por todo o mundo. 

E pelo que se refere á nossa America, elie 
ficará para sempre como o seu nunca excedido 
Heróe Epónymo. Porque a superioridade do he-
róe não se aquilata sómente pelo que seja capaz 
de fazer, avaliadas abstractamente a força da sua 
vocação e a energia da sua aptidão, senão tambem 
pela opportunidade com que realiza o que lhe foi 
mandado por Deos. E ha occasiões heroicas em 
que, por transcendentes e fundamentaes, são uni-
cas ou tão raras como essas conjuncções celestes 
aue nas evoluções dos astros não se reproduzem 
senão a longos intervallos de tempo. 

Quando dez seculos houverem passado ; 
quando a pátina da antiguidade lendaria se esten-
der desde a Anahuac até ao Prata, onde hoje cam-
pêa a Natureza, ou a civilização cria raizes ; 
quando cem gerações humanas tiverem misturado 
na massa da terra a cinza dos seus ossos com a 
poeira dos bosques mil vezes desfolhados e o pó 
das cidades vinte vezes reconstruidas, e façam re-
verberar na memoria de homens, que os espanta-
riam por estranhos, se acaso os podessemos pre-
figurar, myriades de nomes gloriosos, mercê de 
altas empresas, façanhas e victórias tamanhas, 
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que não nos é dado imaginar, então, se o senti-
mento collectivo da America livre e una não 
tiver perdido essencialmente a sua virtualidade, 
esses homens que verão como nós de sobre o ne-
vado cume do Sorata a mais excelsa altura dos 
Andes, verão, como nós tambem, que na extensão 
das suas lembranças de gloria nada ha maior que 
Bolivar. 

2 — 8 -- 922. 
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Ia Personalidad de Abreu y Lima 

El libro que hoy se publica, es desconocido 
de los escritores que más ahondaron en la extensa 
bibliografia bolivariana. El seüor Manuel Se-
gundo Sánchez, cuya erudición es auténtica, 
apenas si recuerda, con incertidumbres, una bio-
grafia que "parece" haber sido editado en Lon-
dres." De este libro o folleto, de existencia 
nebulosa,, no se tiene noticias. El citado serior 
Sánchez, para honrar al héroe brasileiío Abreu 
y Lima, transcribe párrafos de la carta que este 
célebre pernambucano escribió al general Páez, 
el 18 de Setiembre de 1868, y cuyo texto com-
pleto reproduce Azpúrua en sus Biografias, 

t. I, p. 427. 
La cita de Sánchez refiérese al trabajo que 

Abreu y Lima debió escribir, por mandato del 
Libertador, para servir al abate de Pradt, quien 
se ocupaba, a partir de 1824, en hacer la más 
ardiente defensa de la obra ciclópea de Bolívar 
v de la personalidad moral del héroe. 

(1 ) Bibliogrufía venezolartista„ Caracas, 1914, "1). 



Es aquel estudio de Abreu y Lima, del cual 
no se tenha noticias sino por aquella carta diri-
gida a Páez, lo que ahora se edita integramente. 

Cuáles fueron las razones que determinaron 
la redacción del Resumen histórico de la última 
Dictadura del Libertador Simón Bolívar, com-
probado con documentos ? 

— Benjamin Constant se hino vocero de la 
animadversión de - Santander y otros, y en la 
'prensa de Paris guiso arrasar con lo que ya 
estaba reciamente fincado en el porvenir. 

El 1° de diciembre de 1829, el agente confi-
dencial de Colombia escribía al Libertador y de-
ciale que acabando de aparecer Memoirs of 

Bolivar, él, el .s-eiior de Madrid "contestará a fin 
de conservar el buen concerto que el pueblo 
inglês tenha del Libertador". En carta del dia 
siguiente exigele "cuantas noticias puedan ser-
virle para impugnar a los detractores", y se 
refiere a un tal Bowring y asegúrale que éste 
habló con Santander. en Hamburgo. Para el 16 
del mismo mes promete escribir una biografia 
de Ducoudray Holstein "para caerle al desver-
gonzado impostor", que como sabemos fué autor 
de las Memoirs of Simón Bolívar, editado en 

Boston, en 1829... 
El epistolario que sigue es por el mismo 

tenor. Y ante la constante exigencia de dato.s- 
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biográficos, el Libertador creyó prudente enviar 
al abate.  de Pradt una memoria que exigió a 
Abreu y Lima en 1827, pues si despreciaba la 
opinión de muchos enemigos, no desdeiaba los 
juicios de Benjamin Constant; éste había sido de 
la escuela de Talleyrand y vivió en los salones 
acalorados de madame Stael. Sostuvo a los Bor-
bones, en el Journal des Débats, y cuando Na-
poleón necesitó de su pluma lo hizo Consejero 
de Estado. También Luis Felipe alargóle la mano 
llena de oro,(300.000 francos) por sus servicios 
eu la cámara de diputados. Benjamin Constant 
despreciaba a los hombres, se dice, y fué prema-
turamente un melancólico debido más a los pla-
ceres que al estudio. 

Si Bolívar lo hubiera conocido, acaso le 
alarga la mano en vez de enviarle a de Pradt la 
biografia escrita por Abreu y Lima. Prefirió 
esto último y fué tambien un Luis Felipe para 
el limosnero del Emperador, obispo de Poitiers, 
arzobispo de Malinas y embajador en Espana. 

Tenemos casi la certeza de que el trabajo 
fué enviado a de Pradt, pues en una relación 
de las obras de Abreu y Lima, el doctor Augusto 
TZictorino Alves Sacramento Blake, dice asi: 
"Vida del general Simón Bolívar, libertador de 
Colombia y del Pedi. — Fué enviado el manus- 
crito al abate de Pradt que defendió a Bolívar 



de una acusación inícua lucha por Benjamin 
Constant. Al menos, la primera parte fué publi-

cada en Cartajena de Colombia, en 1827, con 
documentos suministrados por cl biografiado." 1  

Ahora bien, como pudiera dar lugar a con-
jeturas el título de la biografia citada por Alves 
Sacramento Blake y el de los originales que 
se publican, la. "advertencia" del propio Abreu y 
Lima no deja dada alguna acerca de lo que 
afirmo. La transcribo tal cual es: "Después de 
los acontecimientos del 25 de Septiembre de 1828 
eu Bogotá, llegaron á la Europa informes exage-
rados sobre la conducta del Libertador, y Mr. B. 
Constant, que se creia defensor de las libertadas 
públicas del Universo, atacó de un modo positivo 
la reputación del ínclito Caudillo de Colombia, 
excitando la atención del mundo civilizado acerca 
de lo .que él llamaba "U.s-urpación del poder, su-
"premo sobre los escombros de la libertad". No 
faltó quien toinase la defensa,, y muy en breve 
se suscitó un acalorado debate entre el referido 
Constant y el ilustre abate de Pradt en las co-
lumnas del Courrier Français, de Enero de 1829; 
gero desgraciadamente ambos contendores care-
ciam de datos, y la cuestión no presentaba ningún 
interés. En este estado, un amigo del Liber- 

(1) Diccionario bibliográ,phico brazileiro, Rio, 1893, 
t. iv, p. 455. 



tador le envia a Gua3,1aquil, en donde se hallaba, 
el Correo Francés que contenia su acusación, 
que fué para él un rayo de muerte. Es increíble 
manto se afectaba aguei grande hombre, coando 
se veia atacado en lo que él llamaba su mayor 
gloria; el Libertador que habia mostrado un ca-
rácter de firmeza inalterable y de sangre fria 
en atedio de los grandes y eminentes peligros, 
desfallecia y se anonadaba cuando se veia en 
las garras de la calumnia; ningún hombre pú-
blico respetó tanto y temió a la vez, el fallo de la 
opinión; los liberales de la Europa eras para él 
una divinidad tenebrosa, a quien adoraba lleno 
de niiedo y de idolatria; el menor ataque, la des-
confianza más injusta de la parte de algún escri-
tor público en la Europa, era para él un suplicio 
eterno, y todo su anhelo era conservar el patri-
monio de gloria, que él habia fundado en su 
desprendtmiento, y en la práctica constante de sus 
principios liberales. Por tanto, al ver con sus pro-
pios ojos la acusación de Mr. Constant y el apelo 
a los escritores liberales de toda la Europa, tembló 
por el resultado, que seria sin iluda un anatemã 
general de parte de aquellos dispensadores de la 
fama y del vituperio, a no presentar inmediata-
mente una defensa victoriosa en abono de su 
conducta. Con ese objeto escribió a todos sus 
amigos para que, encargándose uno de la re- 



dacción de su defensa, los otros le proporcio-
nasen los materiales y los documentos necesa-
rios, con la orden para que de los archivos pú-
blicos se suministrase7i los que alli existiesen. Y o 
fui, pues, elegido para la redacción de este tra-
bajo, cuyo encargo acepté con mocho gusto, no 
solo por estar en concordancia con mis ideas, 
sino por el honor de ser el órgano del más justo 
tributo a la opinión pública, y de gratitud al ilus-
tre defensor del General Bolívar, el virtuoso 
abate de Pradt. — Tuve, pues, el gusto de con-
cluir mi trabajo y de recibir del mismo Liber-
tador los más vivos agradecimientos por mi con-
sagración y por la franqueza de mi estilo; re-
compensa que colmó mis esperanzas, y que pagó 
sobradamente mi pequena tarea. — O jalá pu-
diera corresponder a los vehementes deseos de 
que está animado mi corazón, en favor del triunfo 
del único Caudillo que hasta chora se ha seiia-
lado en la América del Sur como el verdadero 
Libertador de su patria." 

Como se puede observar, en esta "adver-
tencia" no se contraria en nada lo que dice en la 
carta para Páez: "Coando llegué a Bogotá, en 
1827, no guise quedarme alli por causa de San-
tander, ni tampoco ir al Sur, prefiriendo salir 
como Jefe del Estado Mayor, para el Departa-
mento del Magdalena, donde servi hasta 1831, 



yendo, durante ese tiempo, dos veces a Bogotá, 
en 1829 y en 1830, en que el General Bolívar 
me encargó, con vista de todos sus documentos, 
de escribir un folleto sobre su vida pública, para 
mandarlo al abate de Pradt, que acababa de 
defenderlo en Europa de una tremenda acusación 
de Benjamin Constant." 

Quién era José Ignacio de Abreu y Lima ? 
porqué lo eligió el Libertador para redactar 
aquella biografia que, por las circunstancias en 
que iba a ser escrita, necesitaba de una meditación 
larga y una prudencia que supiera sofrenar los 
desbordamientos del entusiasmo ? 

— Primeramente, Abreu y Lima había ser-
vido largo tiempo en los ejércitos de la Gran 
Colombia, desde Mayo de 1818. Además, como 
veremos más adelante, el joven pernambucano 
era escritor, y aunque no habría dado testimonio 
de sus dotes durante la campana, Bolívar tenía 
el raro dón de conocer a sus tenientes: Abreu 
y Lima habia garrado su confianza, gracias quizá 
a las condiciones dolorosas en que llegaba a Ve-
nezuela el infortunado brasileão: estuvo en Per- 
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nambuco, en 1817, cuando la revolución cuyo 
mayor aliento se debió al padre de Abreu y Lima, 
conocido en la historia con el nombre de "Padre 
Roma". Este, que era abogado y después de en-
viudar había recibido órdenes sacerdotales de 
manos del cardenal Bernabé Luis Chiaramonte, 
benedictino y Obispo de Imola, que luego fué 
el papa Pio VII de quien obtuvo más tarde el 
breve de secularización; que había profesado en 
el convento del Carmen de Goyana en donde 
adoptó el nombre de fray Pedro José de Santa 
Rosa; que había sido discípulo de la escuda 
teológica de Coimbra.; que había sido escritor 
católico :y crítico: era por encima de todos estos 
acidentes de su vida, un alma de revolucionario 
que sabia arrastrar muchedumbres... Sorpren-
dido como cómplice en la revolución de Pernam-
buco, fué sentenciado a muerte en Bahia, en 
donde los arcabuceros del conde dos Arcos lo 
mataron en el campo de Santa Ana, por man-
dato de una sentencia dictada por el Consejo 
Militar que presidió el Seflor Conde. La senten-
cia fué ejecutada el 29 de Marzo de 1817, cuando 
el Padre Roma tenía 49 anos de edad, pues había 
nacido en 1768. Cuando pisó en el cadalzo, 
irguió la cabeza, y con una integridad de ca-
rácter solo observada en los grandes apóstolos, 
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así dijo a sus verdugos: "Camaradas, eu vos 
perdôo a minha morte; lembrai-vos na pontaria 
que o coração é a fonte da vida: atirai!..."1  

Como se ve, cl amigo de Bolívar y de Páez, 
herido en la batalla de Boyacá, que "había visto 
nacer a Colombia en las Queseras del Medio", 
que "fué de los pocos de Vargas, de Topaga y 
de los Molinos", que "se batió en Cúcuta y es-
tuvo con Páez en Achaguas", y que en Oriente 
estuvo moribundo al lado de Soublette; que fué 
llamado "guapo" por Páez, en cuya boca era el 
más grande elogio que se pudiera hacer en Co-
lombia a un joven"; 2 como se ve, ese brasi-
leão, que era capitán de artillería a los 17 aios 
de edad, había heredado de su padre toda la 
vehemencia, todo el profundo afecto a las causas 
nobles y justas. 

Presenció la muerte del Padre Roma; fué 
nevado de la fortaleza de San Pedro en donde 
estaba prisionero, al campo de Santa Ana en 
donde ejecutóse la sentencia. Tan pronto como 
iludo, alejóse del Brasil, y en Febrero de 1818 

(1) Camaradas : yo os perdono mi muerte ; recordad 
en la punteria que el corazón es la fuente de la vida : 
disparad !... 

(2) Datos tomados de la carta dirigida al general Páez. 
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estaba, en Norte-América; para Abril del mismo 
alio se encontraba en Saint-Thomas y de allí 
pasó a Venezuela a donde se encontraba cuando 
el Libertador, el 20 de Noviembro de 1818, de-
claraba en Angostura, a propósito de las espe-
ra,nzas de Fernando VII en el Congreso de 
Aquisgran: que "la República de Venezuela, 
por derecho divino y humano, está emancipada 
de la nación espaiiola y constituída en un Estado 
independiente, libre y soberano; y que no tratará 
con la Espana sino de igual a igual, en paz y en 
guerra, como lo hacen reciprocamente todas las 

nacione.s- ..." 1  
No era un aventurero quien llegaba a mi 

país; era un joven preparado convenientemente 

y podia con e  orgullo ofrecer sus servia-os a la 
causa nobilisima y santa de la Gran Colombia: 
en 1811 había comentado en Olinda su curso de 
artilleria; para 1812 era alunino de la Academia 
Real y Militar de Rio de Janeiro. Cuanto a su 
ilustración, el propio Padre Roma fué su maes-
tro en literatura, en historia y en dignidad. 

Llegaba a Venezuela transido por una vi-
sión de terror: el asesinato de su padre que fué 
un mártir, un apóstol y un héroe; allí en la 
inmensa hornalla donde Bolívar y sus tenientes 

(1) Mernorias de O' Leary, t. I, p. 576, edic. de 

Madrid. 
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cristalizaban el ideal de la independencia, luchó 
y se hizo de un nombre en la historia: llegó 
citando apenas contaba 22 avios de edad, pites 
había nacido en Pernambuco el 6 de Abril de 
1796; salió del territorio después de "haber 
asistido a la agonia de Colombia y de acom-
paíictrla a la sepultura"; esto es: Abreu y Lima 
despidióse de la antigua y formidable creación 
de Bolívar después de la muerte de éste, en San 
Pedro Alejandrino el 17 de Diciembre de 1830. 

Pasó a los Estados Unidos del Norte y de 
allí fuése a Europa en donde estuvo en relaciones 
con el ex-Eniperador D. Pedro I. Cuando dejó 
a Colombia, era General de sus ejércitos, y 
citando fué herido en el campo memorable de 
Boyacá, el 24 dç Junio de 1821, era teniente 
coronel y ayudante del Estado Mayor en la pri-
mera división al mando del general Páez... 
Citando alejóse de Colombia "tenía las pupilas 
en éxtasis, como Sócrates en el sitio de Potidea, 
y llevaba en las sienes una corona de laurel que 
nunca jamás de.s-ciftó aquella cabeza erguida."' 

En el libro sobre la segunda dictadura del 
Libertador, abundan juicios que son adversos al 

(1) Conferencia leida por el autor en la Biblioteca 
Nacional de Rio de Janeiro, el 5 de Julio de 1921. 



general Santander; cl mismo Páez a quien Abreu 
y Lima guiso tanto, es juzgado severamente. 
Cuanto a Santander, parece que el juicio no 
fuera apasionado; ya, en la célebre carta de Se-
i iembre de 1868, el historiador decia al Cen-
tauro: "... Separéme de usted llevando lacerado 
el corazón, y casi con la certeza de que Colombia 
iba a desaparecer por la gangrena de Venezuela. 

Y quiere usted saber una cosa muy importante. 
Es que me querellé con Santander, en Bogotá, 
por causa de usted, a fines de 1826 o principios 
de 1827 .1  Usted, mi General, no conocia, ni pudo 
nunca conocer a Santander, a juzgar por lo que 
lei en sus Memorias. Usted sabe que yo . teve 
con él intimidad, y le juro que le conoci per-
fectamente en Bogotá: y puedo asegurarle que 
jamás he conocido un intrigante tan sutil, tan 
fino y tan astuto..." 

A la verdad, este concepto parece bastante 
duro, y sin embargo, para apreciarlo debida-
mente dobemos tener en cuenta que fué expuesto 
treinta y tantos anos después de haber acaecido 
el romántico drama de Santa Marta, y veintiocho 
después de la .muerte del general Santander : 1 

 tánto tiempo no logró arrancar de Abreu y Lima 

(1) Santander murió en Bogotá el 5 de mago de 1840, 
probablemente de una hemorragia cerebral, después de 
()ir la ,s acusaciones tremendas que en el seno del Con-
greso expuso contra él el coronel José Eusebio Borrero. 



aquella fea impresión que le produjo "el hombre 
de las leyes"!... Y lo curioso es que su apre-
ciación no es aislada entre los historiadores y 
contemporâneos del ilustre y sagaz neogranadino. 

Por lo demás, Abreu y Lima siempre dió 
notaciones de su veneración a la independencia 
del pensamiento y a la franqueza de las opinio-
nes. Esto le suscitó más de una animadversión. 
De vuelta al Brasil, O Raio de Jupiter que re-
dactaba en Nictheroy, en 1836, le creó ojeriza en 
el gobierno gracias a que Abreu y Lima se oponha 
tenazmente a la regencia del padre Feijó. Para 
1849 fué aprehendido y llevado al presidio de 
Fernando, en donde purgó su crimen de rebel-
dia. Ya en libertad, propúsose llevar vida de ciu-
dadano pacífico y entregóse a ordenar sus 
papeles. 

Sus ideas en A Barca de S. Pedro y sus 
famosas polémicas con Francisco Adolfo Var-
nhagen, le atrajeron el odio del seãor obispo de 
Olinda, el muy ilustre y muy reverendo don 
Francisco Cardoso Ayres, quien en su episcopal 
entono impidió el entierro de Abreu y Lima en 
el cementerio público: habia sustentado la idea 
de la conveniencia del matrimonio civil, .habia 
escrito sobre las biblias falsificadas y en 1867 
publicó en Pernambuco su estudio sobre El Dios 
de los judios y el Dios de los cristianos... 



Con razón que el prelado de Olinda le negara 
un pedazo de tierra para descansar: murio el 8 
de Marzo de 1869 y sus despojos fueron ente-
rrados en el cementerio de los ingleses, en la 
ciudad de Pernambuco. 

Habia escrito mucho, y entre sus libros más 
ponderados el Compendio de Historia do Brasil, 
editada en Rio de Janeiro en 1843, sirve aún a 
la juventud brasileila como texto de historia na-
cional. En una frase de ese libro está expuesto 
su concepto de la historia moderna: "Es cierto, 
casi es imposible la imparcialidad en la historia 
contemporcínea. Cualquier juicio acerca de un 
hecho, por inmoral o deshonroso que fuere, 
hallará siempre quien lo tache de falso, por 
eso rnismo que, para quien lo practica habrá 
siempre una circunstancia favorable que lo 
atenúe." 

Quien asi concebia la historia, no podia, no 
era posible que la falsificase. 

Para cerciorarse de que Abreu y Lima fué 
un escritor sincero, bastaria seguirle en estas pá-
ginas. T/erdad es que su entusiasmo por el Liber-
tador, cuando éste ya comenzaba a declinar, 
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suele exteriorizarse en frases campanudas que 
podrían parecer un recurso de abogado: si se 
prensa en que la intención era noble, la tendencia 
sin ser la de un apologista corresponde amplia-
mente a la severidad del historiador: as

, quien 
haya ideio el Diario de Bucaramanga, 1  por el ge-
neral francés Luis Perú de Lacroix, y el "retrato 
de Bolívar"; por O' Leary, caerá en la cuenta 
de que muchos de esos juicios de Abreu y Lima, 
a propósito del Libertador y de Santander, les 
eran familiares. 

Rasgos abundan que ya son harto conocidos 
de la historia, como aquellos de la tolerancia, 
caballerosidad y exquisita hiperestesia de espi-
ritu, neuralgia de alma, digamos, coando el héroe 
conocía los ataques exagerados que la prensa 
le propinaba... Cuanto al general Santander, 
Perú de Lacroix y Abreu y Lima están en per-
fecto acuerdo de opiniones. 

Ahora bien, si aquellos rasgos están acor-
des con lo que dijo de la psicologia de Bo-
livrar el más pulcro de sus memorialistas, el 
irlandés O' Leary, porqué no habia de ser sin-
cero en el resto de la obra el hijo del Padre 

(1) Edic. de 011endorf, Paris, revisada por Cornelio Hispano. 
(2) Ob. cit., t. I. pá,gs. 533 y 582, 
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Roma?... Ya en la primera nota de la segunda 
parte de esta obra, el autor advierte que "ha-
biendo ido por casualidad a Bogotá en Marzo 
de 1830, fué entonces que Bolívar vió la l a  parte 

de esta memoria escrita en Cartagena, mu-
cho antes de la revolución de Venezuela. Pa-
recióle muy concisa pero exacta, y instó para 
que continuam dicha memoria, contrayéndola 
muy principalmente al objeto de la monar-
quia en Colombia, que había servido de pre-
texto para la separación de Venezuela, para 
cuyo efecto le franqueó todos sus documentos 
privados, correspondencias e informes; hino, 
por tanto, de todo esto el uso que creyó más 
conveniente para no comprometer a vadie, 
excitar animosidades, con la publicación de ál-
gunos documentos, que no debían aparecer por 
entonces, refiriéndose Unicamente a lo que ya se 
había publicado. Concluído este trabajo, el Li-
bertador envió todo a Londres con orden al 
Sr. Madrid, su apoderado en aquella fecha y 
nuestro Ministro cerca del gobierno inglés, 
para que hiciera imprimir con toda la documen-
tación. Pude no ser exacto, dice, en mis racio-
cínios: correcto en mi lenguaje: generoso con 
las faltas agenas, o demasiado imparcial con 
ciertos hombres; pero en cuanto a la exactitud 
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de los hechos, puedo apelar a Colombia toda 
para que los desorienta, si es posible," 

Y eso es lo esencial 	lo que más interesa 
eu este libro: ia exactitud de los hechos. 

Se argüirá que Abreu y Lima es demasiado 
severo con Santander, en cuyo Archivo 1  exi.s- ten 
cartas suyas muy melosas, muy amistosas y muy 
cordiales; se dirá que ese epistolario destruye la 
firmeza del historiador y avienta muy lejos la 
sinceridad de aquél que guiso codearse con la 
justicia y con el tiempo; se dirá, en fin, que 
entre los calificativos y rodas apreciaciones 
acerca del "reyezuelo Páez" y la carta cariftosa 
que a éste escribió Abreu y Lima, en Setiembre 
de 1868 y desde Pernambuco, hay uma distancia 
de pensamiento y de convicciones tan evidente, 
que esto sólo echaria por tierra la buena fe del 
biógrafo exhibiéndolo como un aventurero que 
ponía en pública subasta la obra luminosa de su 
pluma... 

de 
( I.) El Archivo lo edita la Academia cie la Historia 
Colombia, bafo la dirección de D. Ernesto Restrepo 

Tirado. Las cartas corresponden a los volúmes VI, VIII, 
IX y X. 

gom 
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Nó, repito que la sinceridad es visible, y, 
claro es, la verdad consiste en aquella franca 
afirmación de la nota que nevo transcrita. 

Conozco algunas cartas de Abreu y Lima 
para el General Santandér: una es del 17 de Julio 
de 1821: en ella se habla de la herida de bala que 
recibió en el pecho coando la batalla clw,Carabobo 
y también lo hace participe de su júbilo por 
haber ascendido a Teniente-coronel; crée, y con 
mucha razón, que "más que nunca se necesitan 
de los esfuerzos del General Páez en el Llano"; 
cuatro cartas corresponden al ano de 22: en la 
del 5 de Enero hácele una petición muy justa: 
exígele se le reconozcan algunos sueldos para 
poder alquilar una casita en Caracas y alojar en 
ella a un hermanito gcie deseaba establecerse 
en la capital venezolana; agrega también que 
no ha querido llenar le petición de méritos y 
documentos de servicios por que está persuadido 
de que será oída la súplica; en la carta corres-
pondiente al 22 de Illayo, aplaude "el paternal 
cuidado" con que el General Santander atiende 
el ejército y nuevamente se refiere a su petición 
para lamentar en seguida el fracasso de las ope-
raciones en Coro; la tercera epístola es del 7 
de Julio: en ella habla de los triunfos de Morales 
sobre las fuerzas de Soublette, que "ha llenado 
de mil pesadumbres a todos'. Así se expresa del 
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Centauro: "El General Páez está demasiado 
contenido ahora; aseguro a usted que es un mi-
lagro que exista porque ha hecho locuras a toda 
prueba y muchas veces con 8 o 10 dragones 
hemos arrollado, con él a la cabe,s-a, a 300 hom-
bres de infanteria que estaban apoyados contra 
las 'casas." Se ocupa en seguida de "una cosa 
interesante": de la masonería, de la cual han 
nombrado a Páez Vicepresidente -- Protector. 
Abreu y Lima era un masón que como Miranda, 
San Martin y O' Higgins, 'veia en tales socie-
dades un medio para negar a extremos victo-
riosos... También pide "por Dios que le man-
den un modero para hacer que Morales deje la 
'- ,Idaza"; en la carta del 16 de Noviembre vuelve a 
tratar la cuestión masoneria; refiérese al Brasil 
y participale que 1w recibido "la declaración de 
la Independencia". 

Conozco otra carta del aão 23, escrita el 
14 de Junio; es una carta digna de la epopeya: 
Abreu y Lima "cede y dona su haber militar a 
la Nación así como todos sus sueldos devengados 
desde el 18 de Febrero de 1819 en que empezó 
a servir hasta fines dei aüo 21 y la tercera parte 
de sus sueldos del alio 22-23- hasta la conclu.sión 
de la guerra;"2  y agrega: "Si yo tuviera aqui de 

(1) Archivo, t. VIII, p. 304. 
(2) t. X, p. 230. 
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qué vivir cederia las dos terceras partes que 
apercibo, pero U. bien vé que me es imposible... 
Yo soy americano; no soy extranjero, i  y no 

quiero confundirme con la turba que ha venido 
sólo a disfrutar de esta ventaja..." Agrega tam-
bién que en "el Brasil el sistema imperial consti-
tucional es sólido", y que "se aguarda a Lord 
Cochrane y Sir Roberto Wilson que debe man-
dar el ejército imperial". Confiesa que tendría 
mucho orgullo en presentarse en el Brasil con 
un carácter militar y condecorado por Colombia 
cuando yacian sus paisanos esclavos de una 
tirania absoluta. En esta carta se sorprende su 
constancia en la creación de masoneria.s-  y sus 
deseos de venir a Río de Janeiro como Secre-
tario de Legación, pues conote ntuy bien las 
intrigas de la corte. 

No sé de ninguna otra epístola para el 

General Santander. De lo que si creo estar seguro 
es de que a partir de 1826 no hubo más relaciones 
de amistad entre aquellos dos hombres. Son 
sugas estas palabras para el General Páez, es-
critas en 1868, cuarenta y tantos anos después 
de aguei epistolario cordialisimo, después de 
niuerto el rencor y la emulación, cuando Abreu 

(1) Era un colombiano insospechable. En el texto 
de esta obra nunca habla sino en plural y dite siempre 
'‘nosotros", como pudera escribir un hijo de la grau 
1):Itria boliviana. 
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y Lima era un septuagenctrio que vivia de sus 
recuerdos menos ingratos: "Usted, mi General, 
no conocía, ni pudo nunca conocer a Santander, 
a juzgar por lo que lei en sus Memorias. Usted 
sabe que yo tuve con él intimidad, y le juro que 
le conocí perfectamente en Bogotá: y puedo 
asegurarle que jamás he conocido un intrigante 
tan sutil, tan fino y tan astuto; él fué la causa 
principal de su acusación ante el Senado; él 
concurrió a la desmoralización del Ejército de 
Colombia en el Perú y Bolivia: así como al aten-
tado del 25 de Setiembre en Bogotá: y dejó 
sembrado el germen de la revolución de Cór-
dova en Medellín, y del ases-inato de Sucre, 
porque estaba en íntimas relaciones con López 
y Obando-López, que usted conoció tanto y 
sirvió con usted de 1821 a 1822." 

Recuérdese que esta carta fué escrita en una 
época en que no era posible que Abreu y Lima 
abrigase un tan vivo rencor; esto pudiera servir 
para reconocerle una alta dosis de justicia, sobre 
todo en sus juicios sobre Bolívar, Santander y 
sobre el mismísimo Páez. Tal documento no 
puede ser más cálidamente afectuoso para el 
Llanero, y sin embargo, en este libro aparece 



et .Fez que D. Eloy Guillermo González pre-
senta a la consideración contemporánea: el Páez 
que "venía del fondo del Apure...: y que en 
1826 aspiró al monopolio de todos los derechos 
humanos y al usufructo de todos los fueros..." 1  

Corresponde el texto íntegro de aquella 
carta a una profunda evocación del parado; es 
del tiempo pretérito que para los ancianos trae 
consigo una escala de sinfonias maravillosas que 
semejan aleluyas de alma sobre el corazón in-
fantil de los provectos... Sin embargo, Abreu 
•y Lima, alejado de la política, sin esperanzas de 
recibir cosa alguna de Venezuela ni de Colombia, 
por cuanto ya no existia Bolívar, y Páez era un 
vejezuelo que roía su gloria en una política mez-
quina, perdona al Centauro, vuelve al afecto de 
los primeros tiempos... ; mas, no perdona a 
Santander con quien "se había querellado a fines 
de 1826". 

No es el único que sea adverso a la since-
ridad del ilustre neogranadino: en la historia de 
la Gran Colombia, dos corrientes divergentes 
indagan la responsabilidad del Vicepresidente de 
la República ante el asesinato frustrado en la 
persona del Libertador, en la noche del 25 de 
Setiembre de 1828. También dos corrientes 

(1) Dentro de la Cosiata, Caracas, 1907, págs. 2 
y 46. 



opuestas inquieren en el pasado la aptitud de 
BOlivar ante el proceso y pena de muerte del 
General disidente Manuel Piar. 

En ambos casos, la historia cuenta con de 
tractores, contemporizadores y hasta apologistas, 
lo cual se explica si se recuerda que la historia 
es, según la feliz expresión de Affonso de Car-
valho, una serie de incoherencias y de para-
dojas... 1  

El misterioso capítulo de Setienibre ha sido 
motivo esencialisimo para intensificar la fibra 
patriótica en Bogotá y para que en Caracas se 
exalte aún más, si cabe, Ia gloria ilimitada de 
Bolívar: en Bogotá se defiende la auténtica 
gloria nacional, en tanto que en Venezuela bas-
taria la sospecha de que el General Santander 
erró por las sombras del crimen para negarle 
muchos merecimientos que a la verdad no le fal-
tara. Agi, D. José Gil Fortoul, el más ecuánime 
de nuestros historiadores, dice que "es injusta 
la severidad con que algunos historiadores, sobre 
todo los venezolanos Baralt y Larrázabal, juzgan 
siempre al Vicepresidente de Colombia. Esta-
dista eminente, correcto administrador, y pa-
triota en toda ocasión, la violencia de sus pa-
siones y la ambición de continuar en el poder, 
—fácilmente explicable por el convencimento que 

(1) Cartas ao Sr. Diabo, Rio de Janeiro, 1921, p. 27. 
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tenía de ser superior a mochos otros de los 
prohombres colombianos, — le arrastraron hasta 
la pretensión, extremada es cierto, de sustituir 
su hábil y culto entendimiento al genio de Bo-
lívar; pero lo intenta en todo caso, por los 
medios habituales de la intriga política, sin man-
char nunca su conciencia ni su nombre con la 
sangre del crimen..." 1  

Tavera Acosta, que en historia se ha hecho 
cargo de las causas más ruidosas, como el asesi-
nato del General Piar y el Congresillo de Ca-
riaco, también ha tomado de la mano al Ge-
neral Santander y dice que fué "el paladín de 
la ley y los principios que gallardamente se en-
frentó al omnímodo poder del grau Liber-
tador..." 2  

Manuel E. Lanao lo defiende contra los car-
gos que le hacen Baralt y Diaz y cita cartas para 
sostener la tesis de su sinceridad, mas, yo no sé 
hasta qué ponto serían documentos incontrover-
tibles las cartas políticas, sean estas de Santan-
der u otro general cualquiera.3  

Eloy Guillermo González, que ha estudiado 
el accidente llamado "Cosiata", califica al Vice-
presidente de "problema contemporáneo. de todas 

(1) Historia constitucional de Venezuela, Berlin, 
t. I, 1907, p. 442. 

(2) En el Archivo cit., t. XIII, p. 2. 
(3) Ibidem, t. X. 
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las congojas 	 Y más ?zdelante 
aftade: "Conozco al General Santander. Su vida, 
su acción, su papel, su influencia en la Gran Co-
lombia, son de una importancia tan transcen-
dente y de un interés tan serio, que merecen 
otra cosa que el desdén irrespetuoso, o el vili-
pendio sistemático. No era, sin duda, un quí-
dam, ni un perdulario sin merced, el hombre a 
quien Bolívar escoge con sostenida decisión, 
para la tarea probática y abrumadora de habituar 
a un pueblo de guerreros, solos vasallos de la 
fuerza en los campos de pelea afortunada y enar-
deciente, habituarlo, digo, a la disciplina de la 
ley y al imperio de la justicia, sometiéndolo a 
un aprendizaje de nación y enseFiando que el 
poder moral debe primar a los derechos privile-
giados del exito :v del denuedo." 

Manuel Segundo Sánchez, uno de nuestros 
historiadores más probos, así escribe a propósito 
de la acción de Bolívar en el Perú: "Santander 
se excusaba de no enviar las tropas pedidas, 
porque "no podia el Gobierno por sí sólo, sin 
"aprobación del Congreso, disponer de un soldado 
"ni de un fusil, para trasladarlos y emplearlos en 
"otro país", y que él "no sacrificaria jamás a las 
"obligaciones de la amistad y de la gratitud los 
"deberes de la Magistratura". A su ju,icio, en el 

( 1 ) Oh. cit., págs. 3 y 71. 
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Perú se luchaba sólo por la gloria de Bolívar, 
no por la independencia de Colombia. Esta dis-
paridad de criterios produjo la honda escisión 
que separó a estos dos personajes; y era lógico 
que así acaeciera, pues mal podían avenirse el 
estadista cuyo ideal fué siempre la consolidación 
de la gran patria americana y el celoso defensor 
de las lues, para quien la patria chica fué el mó-
vil de todos sus desvelos. Mal cuadra en boca de 
Santander el calificativo de sanguinario C011 que 
regala al Libertador; pues si bien es cierto que 
bafo su responsabilidad única fueron pasados por 
las armas novecientos veiaste prisioneros espa ioles, 
lo hizo en virtud del supremo derecho de de-
tensa., coando tenía sobre si fuerzas enemigas 
vencedoras, diez veces superiores a las suyas, y 
sin un soldado para custodia de los presos; al 
paso que el acusador fusiló a Barreiro y sus 
compaiíeros, después de una victoria definitiva 
citando le sobraban medios para tenerlos a buen 
recaudo. Ni es esto sólo, sino que le faltó valor 
bastante a asumir la sanción del hecho, como al 
otro le sobró„ „."1  

Al lado de las que pudiéranse Mamar pá-
ginas sombrias del General Santander, hay su 
actuación como Magistrado: era el hombre de 
las leyes, aunque su horizonte no abarcara sino a 

(1) 	Ob. cit., p. 326. 



la patria chita de que habla Sánchez. El ilustre 
colombiano Max. Grillo, actual representante de 
su patria en Rio de Janeiro, se ha dado a la 
plausible labor de identificar la figura de su emi-
nente compatriota con los héroes más dignos de 
la epopeya: para él, Santander es el eupátrida 
que representa a los colombianos ante la poste-
ridad de las naciones, porque "él asilo en su co-
razón cual ninguno de los héroes el amor a la 
libertad fundada en el respeto a las leyes; por-
que modeló con Torres y Narião, con Márquez 
y Osorio, con Ortega y Paris, con Restrepo y 
Soto, el alma nacional en la arcilla de la repú-
blica y seãaló a Colombia el camino de las victo-
rias perdurables de la democracia..." Para Max. 
Grillo, "Santander es el más grande y el más 
auténtico representante del carácter colombiano", 
lo cual equivale a que Santander seria el héroe a 
quien en el concepto carlyleano pudieran acha-
carse gestos dignos de los dioses. Mi honorable 
amigo y colega el doctor Grillo nos recuerda uno 
de aquellos gestos: "Cuéntase que habiendo pe-
netrado algunos de los compaãeros de Santander 
en las campaã as emancipadoras al despacho del 
magistrado, sorprendiéronse de hallar en una 
mesa, abierta la Constutición sobre un sable 
desnudo; y como le preguntasen al prócer qué 
significaba aquello, el vencedor de Boyacá con- 
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testó: "Significa que la espada de los libertado-
"res tiene que estar, de ahora en adelante, so-
"metida a las leyes de la República". 

Probablemente Abreu y Lima cometió la 
iinprudencia de penetrar en la intimidad política 
del eminente hombre de las leyes y sintió horror 
del hom,bre..., como le aconteció con Páez, 
cuya figura de Centauro se desvanece en este 
libro y surge "el llanero del fondo del Apure"; 
o más propiamente, por la época a que se refiere 
la obra, "el maestro de la inverecundia..." 

Lo originales de este libro están depositados 
en el Instituto Arqueológico y Geográfico de 
Pernambuco. 

Un dia hablaba :vo con el erudito doctor 
Max. Fleiuss, Secretario Perpetuo del Instituto 
Histórico y Geográfico Brasilefto, y como recor-
dáramos la heroica actuación del General Abreu y 
Lima en Venezuela, el doctor Max. Fleiuss me 

(1) klantander: El hombre civil.— El guerrero (dis-
curso) . — Bogotá, 1919.   
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recordó que en Pernambuco debían existir do-
cumentos del héroe. Por indicación del mismo 
bondadoso amigo dirigíme al doctor Mario Melo, 
Secretario de la institución pernambucana: allí 
existia el original de la obra cuya primera edi-
ción el Gobierno de Venezuela °frenda al 
Brasil con ocasión del Centenario de su indepen-
dencia política. 

Fueron copiados los originales por la seão-
rita Stella de H. Cavalcanti y la revisión fué 
pecha, página a página, por el mismo doctor 
Mario Melo. El certificado de autenticidad expe-
dido por el Instituto Arqueológico y Geográfico 
Pernambucano aparece al final del texto. 

Este ha sido respetado en toda su inte-
gridad; solo alguna vez me he atrevido a colocar 
alguna nota para esclarecer el significado de 
palabras que propiamente son tomadas a la len-
gua portuguesa. Quien deseare verificar esta 
afirmación, puede ocurrir a la Academia Vene-
zolana de la Historia, para cuya biblioteca he 
obsequiado la copia de los originales que existen 
en Pernambuco. 

Diego Carbonell. 

Rio, agosto de 1922. 
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