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DESFAZENDO DÚVIDAS 

Quando Antônio Sales se transferiu para o Rio de Janeiro em dezembro 
de 1896 imediatamente procurou José Veríssimo com quem já mantinha rela
ções epistolares desde o tempo da Padaria Espiritual. 

José Veríssimo era o crítico literário antipático e severo, o espantalho 
dos estreantes. Seu aspecto físico não o favorecia muito e uma voz estridente 
e esganiçada dava o tom dissonante ao conjunto. Daí seu apelido: Tucano Em

palhado. 
Aníbal Teófilo, parente de Antônio Sales, numa quintilha irreverente 

pintou com maestria a parte física do autor paraense: 

uoeus quando fez esta esfinge, 
procedeu com tal desleixo, 
que lhe pôs, por miolo, um seixo 

e uma gaita por laringe. 

NB� Faltou barro para o queixo". 

O próprio autor de Minha Terra, em suas reminiscências publicadas no 
Correio do Ceará, em novembro de 1920, pintava assim o retrato do amigo: 
uMuito feio, alto, magro, curvado, de cor trigueira, de pele acidentada, com 

barbinha que disfarçava a falta do queixo, tudo isso agravado por uma voz 

roufenha, que Taunay classificava de voz de coruja constipada". 
Mas uma qualidade essa ninguém lhe negava: a honestidade com que 

julgava as obras, o escrúpulo com que separava o joio do trigo. Foi severo com 
os Pensées Détachées et Souvenirs de Joaquim Nabuco, impiedoso com o As

sunção do alagoano Goulart de Andrade, severo com a A Visão da Estrada de 
Miguel Melo, 1 severo com o Rei Negro de Coelho Neto, severo com Sílvio Ro

mero. Daí o apelido irânico Severíssimo ou Zé Veríssimo com que seus inimi
gos ou indiferentes o alfinetavam. Tanto que em 1909 o crítico sergipano lan

çava as Zeverissimações Ineptas da Crítica. 

Foram Antônio Sales e o escritor obidense grandes amigos: "De todos 

os homens de letras que conheci na roda ilustre da Revista Brasileira, escreve 
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0 nosso poeta, Verlssimo era um dos raros a quem eu podia dar confiante 0 

nome de amigo''. 

A Revista Brasileira, fundada em 1895, passou a receber a valiosa cola-
boração de Antônio Sales, mal chegado ao Rio. Ele mesmo lembrou a sala 
modesta da Travessa do Ouvidor, rememorou a acolhida carinhosa com que 
ali foi recebido pelos medalhões Machado, Nabuco, Taunay, João Ribeiro 
Lúcio, Jaceguai, Araripe e outros. Os artigos Os Nossos Acadêmicos publica� 
dos nos meses de abril, maio e junho de 1897, a convite de José Veríssimo 
em que Antônio Sales fez o estudo biográfico e I iterário dos quarenta primei� 
ros membros da Academia Brasileira de Letras, consolidou-lhe a fama com 
que vinha precedido do seu Ceará. 

Por aquela época, como a Casa Garnier necessitasse de uma tradução de 

1 Promessi Sposi, propôs ela ao autor de Estudos da Literatura B rasileira a 
realização dessa tarefa. A resposta, uma negativa já que Veríssimo, além de 

lecionar na Escola Normal e de dirigir o Ginásio Nacional e a Revista Brasilei

ra, ainda colaborava em jornais cariocas, paulistas e paraenses. Faltava-lhe 

tempo. Mas logo se lembrou dos apertos financeiros de Antônio Sales e convi
da-o a tomar o seu lugar na tr.adução do romance de Manzoni. 

O poeta cearense arregaçou as mangas aproveitando-se inicialmente, na 

falta momentânea do original italiano, de alguns capítulos lançados em espa

nhol, da referida obra, no jornal portenho Nación. 
O gerente da Garnier, Julien Lansac, no Rio desde 1899, de tudo estava 

a par e pelo penoso esforço que consumiu quase quatro meses de cansaço e 

dedicação, mais de mil folhas de papel ditadas a sua Alice, o nosso Antônio 

Sales recebia a importância de quinhentos mil réis ... 

Publicada a tradução em dois volumes, realmente o nome de José Verís

simo nela não apareceu. Nem o de Antônio Sales. Lansac aqui ficou conosco 

durante quatorze anos e em fevereiro de 1913 embarcava com destino a sua 

terra natal. Todavia no catálogo da referida casa editora parisiense, o nome do 

acadêmico lá figura. 

Daí a confusão criada em torno do verdadeiro autor da tradução de 

I Promessi Sposi. Vale transcrever as palavras esclarecedoras do nosso Antônio 

Sales e publicadas no Correio do Ceará de 9 de maio de 1924: "Como quer 
que seja, a tradução é minha, e se faço esta declaração para desfazer o engano 
do catálogo, não é para reivindicar uma glória, que não resulta do meu traba
lho, mas simplesmente porque esta é a verdade. Demais, não convém que a 
reputação do grande escritor fique com a responsabilidade das falhas dessa 
tradução, feita por mim às pressas e com o único fim de ganhar o pão nosso 
de cada dia". 

De maneira inteligente e diplomática, Antônio S ales desfez um possível 

mal-entendido. E mais uma vez se defendia contra o que sempre lhe parecera 

um contra-senso: a literatura apressada, inimiga d a  perfeição, mas a tanto 

obrigado muitas vezes a praticá-la em troca de algum vale para sua sobrevi-
,.. . 

veneta ... 
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NÓTULAS 
t 

1 
Ler "JoH Verfulmo"-, capftulo 26� de Carvalhose Ro�elras, de Humberto de Cam

pos . 
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