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Um C1/slo redentor e o seu autor, 
o sr. Brayovitch 

A tragédia 
de 

Montenegro 
Uma entrévista sensacional 
com o célebre escultor mon
tenegrino Yanko Bra~ovitch, 
que percorre o mundo como 

artista e como patriota . . 

patriotas que não se resignam - croatas, macedó-

1 

nios, montenegrinos, de todos êsses países que 
"'fõram jungidos pela violência à ambição impe
mlista da Sérvia e que lutam pela hberdade ou 
que, pelo menos, sonham com a liberdade-, 
porque basta não cortejar os tiranos para se torna
rem suspeilos ... Mais de 15.000 homens agonizam 
nêsses presídios, sem julgamento, sem interroga 
tório - e a grande maioria há mais de 10 anos! 

1 

Percorre-se Belgrado, a capital da Sérvia, e entris
tece ver uma cidade como aquela quási deserta, 

cCéptlclsmM - admirdv~l obra de 
(Jrayovilch 

« .. .A 
, . . . sob a pressão do terror contínuo : gendarmes 
ultuna vez qu~ esh".e l!rêso foi por toda a parte, agentes secretos cm todas as es-
em 1924 ... _ D1ss~ uttw!a yez quinas, ruas sem luz, •cafés• desertos, e quando cracia da classe e do espírito não atrofiou a robus
porque .•. nao foi a pm11e1r~. algum rosto nos espreita está crispado pelo mêdo tez tradicional da raça. Impressiona sobretudo pela 
Desde .que escamotearam a 1111- 1 011 pela dôr. . . cabeça - uma cabeça romfmtica se·m exagero, 

!iha p;ltria ; d~sde que .atiraram o nosso povo pela •fui um préso . .. privilegiado. Não me tortu- guedelha anelada, bigode americano, nma pequena 
1a11cla da tra1';ào - dtS))crsando-o _pelo mundo raram fisicamente_ 0 que é motivo para lhes es- môsca de quadro a óleo do século XIX .•. Terá 
como qu~rn assopra a cmza dum c1garr~ d_csp!u- lar grato! Mas não podia dormir . •. Noite e dia 40 anos ... E' montenegrino - dessa pátria de 
mada sõbre o colete; des_de a espanto3a 1n1ust!ça reboavam os gritos que os carrascos arrancavam guerreiros românticos, de patriotas invencíveis, de 
em que as ))Olên~1as se de1xara1_n burlar pc]a cub1ça aos outros_ na ânsia de confiss~es fantásticas ou mártires sem resignação possível. Conquistada a 
arddosa e 11npenahsta da Sérvia - que nao sosse- no prazer morbido do ódio! E quando, dois anos independência há séculos, Montenegro foi o único 
gu~1 um .~ó_ momento. E' como que1_n sabe_ que a depois, me libertaram e me vi nos cristais da pri- país balkãnico que nunca perdeu a liberdade. L11-
111ã1, a vcl111nha dôce do an~ôr máximo, vive se- meira montra_ não me reconhecia. Pesava menos tou sempre, numa batalha ininterrupta, contra os 
que~trada, maltratada, escra_v~zada, sem outra e;- l 5 quilos! Parecia um tuberculoso! Mas que me turcos e contra os auslriacos - até que uns e ou
perança do que a do amôr v!nl do filho que ronda, importa os sofrimentos da carne quando os com- tros, pasmados da bravura do pigmeu, se renderam, 
com dcsesp~r~da e nobre col~ra, os. muros do se- paro aos da alma?• com admiração. Era um povo feliz... Yanko 
questro. A ultima vez que estive preso aproxuua- Brayovitch, escultor de uma indi,·idualidade forte 
ra-me, demasiado, dos domínios do tirano... e incõnfundívcl, artista que oferece ao mármore 
Encontrava-me numa zona quási neutra ... Reali- Yanko Brayovitcl1 calou-se. Não ~ alto - mas uma inspiração musical fortalecida por um cérc-
zei um1 confcrêucia para contar áquela gente o que forte, espadaúdo, um montanhk a quem a ari.t0- bro cheio de nobreza, autor de obras geniais que 
era<> martírio da minha pátria. A meio da confe- têm provocado ccl eu ma nos grandes centros 
rência as autoridades sérvias invadiram a sala, intelectuais da Europa e da América, ,-cio-me re-
prenderam-111e, levaram-me para junto durn gene· comendado por dois grandes amigos meus de Lo11-
ral que me interrogou: - «Qual e a sua nacionah- dres - o Dr. Rampagni, médico italiano, um fa-
dade ?11 -- •Montenegrina•- respondi. ·E o outro nático da Justiça e um apaixonado defensor da 
afirmou: «Montenegro já não existe ... Quere di- causa montenegrina, e John Ciubranovitch, ou-
zer que é yugo-eslavo ou s•ja sérvio!• - Não.! tro exilado e mártir da pátria escravizada. 
-protc>lei. - Sou montenegrino!• - •Mas isso é - Se soubesse como nós éra11:os felizes, em 
uma loucura-ser cidadão dum país que seextin- Montenegro ... - prossegue Yanko Brayovitch, 
gum, ser súbdito dum rei que morreu, ser mártir com o seu sorriso, reflexo de uma melancolia que 
duma causa vencida! Se amanhã, nas suas viagens, as duras experiências da vida tornaram céplica.-
q111ser um passaporte - a quem o vai pedir?• O povo, os intelectuais e o rei \'iviam cowo uma 
- • A todos os consulados, menos aos sén•ios, ao~ grande família. Não havia crimes nem ladrões nem 
do{> fa q:1e roubou a minha pátria!• - •E a que maus filhos ne111 maus pais ... A família real - o 
nacionalidade declara pertencer ?• - •Montene- bom Rei Nicolas, poeta, dramaturgo, dos que pas-
gr111a !• - •.\las todos os cônsules lhe dirão co1110 sa!Jl à eternidade pelo valor das suas obras-, de-
e~ que Montenegro não exi~le - e nêsse caso que pois de regar, êle próprio, as llor.-s, senta\'a-se, ao 
d1rá você?• - •Que sou montenegrino!• Esta entardecer, no jardim que rodeia o seu pequeno 
minha teima, que não era capricho, que não signi- palacete de Cettigne, acompanhado pela esposa e 
ficava literatura, mas que refiectia sincera e nillda- pelas princesas - uma delas é hoie a rainha de 
mente o meu convencimento, desesperou o meu Jlália ! Os camponeses passavam junto ao gradea-
captor. Parti essa noite, entre gendarmes, par~ mento e saiidavam-no como a um patriarca; e o rei 
Belgrado. Preguntaram-m!, com ironia 111as dis· falava-lhes, interrogava-os, ria-se e fazia-os rir ... 
postos a cumprir a sua promessa, se eu queria Entretanto desencadeia·st a Grande Guerra ... Nin-
passar por Montenegro. cNào ! - afirmei. ~ Não guém pensa em atacar Montenegro ; mas Monte-
volt:irci à minha pátria antes de se quebrarem a~ negro é que, por romântica nobreza, não quere 
al'(emas que a torturam. Seria demas'ado cruel para ficar de braços cruzados ante o assalto que a Ans-
eia ..• e para mim. A safidade queima-me a alma, Iria prepara à Sérvia. O Hei Nicolas escreve ao Rei 
põe brazas nas minhas veias, mas não quero lá Pedro dizendo-lhe que contem como hoje os mon-
voltar e vê-la escrava de tiranos - cu que nasci e teoegrinos estavam sempre nos seus postos de 
cresci sol> o sol doirado da sua independência, da honra em defesa dos scns irmãos balkânicos.> O 
sua libesdade, da sua bravura indómita e admira- que era o nosso exército comparado com o cilin-
vel ! Bolsaram-me - bolsar é o termo - numa das Brawivitch ladeado ptlos Dlreclor t Chefe 
valas comuns de vivos que são as 12 cadeias para da Re<tacçilo do •Reporler X• (Continua na pag. 11) 
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A tragédia de Montenegro 
(C~ntlnunçllo da pag. 6) 

clro de granito do exército prus~o-austríaco? Que potências, bajuladas pelos salamaleques h1pócri· 
nos importava? 1.utámos- lutámos até os sérvios tas do Rc:í Alexandre-filho do assa>s1110 cio R<i 
recuarem, porque foram êles e não nós quem re· Milan e da Rainha Draga írn.110 do assa!sino de 
cuou p;ímeiro 1 A minha familia pertencia à côrte. , vários crcados em noites de e 1 b1 iagnrz, pelo qunl 
t'u estudara escultura em Roma ror desejo do rc foí condenado a pena pcrp{'ua, ratificaram o 
\'1 ;to que em Montenegro não existiam escuttore, furto geográfico. O Rei N1colns protestou e morreu 
e a sua história transbordava de glóri~s dignas do tle tristeza, aos 80 anos - SO anos robustos e \'1· 
mármore imortal. Regressara havia pouco templ' ris! Ficamos nós - os mo111<11egriuos exilados,. 
<le Itália casara-me, e no meu lar floriram do•• disper>o•, sem outios recur•osdo qucos<i;tnO••:t 
bébés •. • Acompanhei o rei ...• \linha pobre 11111 pobr• za errante- lutando sempre, st m re;;ignaçâo 
lher ... era montenegrina! Cltnrou mas não q1•i> µos;;lwt, pela liberdade da n<>»:t p:ltria. t::' 1;111 
pellurbar·mc no meu dc,·er ! E•1 sou escultor - • pequeno, tão gl<'rioso, tiio nobre, tão honrzdo <> 
c>sa cena ficou esculpida no meu coração con • porn montenegrino ! Que mal fa1ia c!c 3 poli1ica 
num bloeo de pedra ''ermelha ... Btijei·os! Part· 1 111ternacional? Então os pO\'O:> p~quenos não tên. 
J:I lá \'ão dezasseis anos ! Nunca mais tornei ~ o mesmo direito à vida do que os grandes? fntào 
beijá-los nem a \'ê·los! Nunca mais! A mim -não um crime, uma injustiça praticada num pig11 t11 
me deixaram entrar nunca mais na minha pátria 1 nl\o é igual à praticada num g•gauk ou as lei> 
A êles .. • Olhe ..• Minha pobre mulher morreu atendem apenas à• dimensões das 'ítinl3S, •Ó 
pouco depois - quando os gendarmes sérvios )11(' eStJbelecendo penalidades quando estas passam 
assaltaram e incendiaram a casa! Dos meus filho , duma dekrmina<la altura fbica? 
- o senhor é pai e po~c medir a 1ni111la c'ôr , •Eu, como tantos monknegrinos, não paro, não 
dos meus filhos nunca mais tive 110tíc1as .. . Nin sossrg0, não abdico! Coiro ~ou artista, pc1corro 

receram milhares de libras, honras, condecorações, 
se eu abandonasse a mínha missão e me inte
grasse no novo império. •Vocês oferecem-me di
nheiro ... Para que o quero cu se sou riquís,imo 
visto que tenho a ra11to pelo meu lado? - res
pondi-lhes eu. - Oferecem-me tudo quanto eu lhes 
pedir - e eu só lhes pe\O uma coisa, muito sim
ples, e farei ludo o que quiserem! • - •E o que 
pede V.?• - e Peço a liberdade dêsse país-meni
no, dêsse pais velhinho que é Montenegro! • Desis
tiram de subornar-me - mas cu não desisti da 
minha missão. Nunca viera R Portugal. f alaram
-me de si e cio seu fonatí:;mo pela nossa causa. 
Contaram-ine o epi,ódio de Paros, as entrevistas 
que twe com o Rei Nicolas e e< m o futuro r(i 
Akxandre, da C<ll• de pugilato que teve Cl'lll os 
jornali~tas >én·1ns, ela condecoraçilo que .\lontc:-
11cg1 o lh~ deu. !'is po1quc ,·im até Portugal!• 

Homens 

do 

R. X 

Factos 

Dia 
(C onlinuaçao da pag. 3) 

guém me sabe dizer onde estão .•• , o que fizeram o mundo esculpindo os meus bu,tos, as minha• 
dêles. l\s minhas .:artas e as cartas que me es~re· estátuas, e fazendo, com eles, a propaganda ela 
vernm são dc,truidas pelo gabinete negro de Bel· minha p:llr•a martirin<la. Okrcci 11m Cri,;to -
grado! Meus pobres filhos! Deixei-os de ber\o snubolo da Justiça - à Sociedade das NaçõcS, 11111 
ameia •.• Hoje, um dêles-a menina-de\•e ter IS Crislo no,·o, um Cri.to cM:o nl\o lôra até hoje Se os tri/lunais fôssem consliluidos por divin
anos: êle . .. uns dezassete! Que horror, que asli· interpretado e que foi .\lontenegro quem mo ins- dades e n "por homens de leis, cuja missllo é 
xia recordá· los e não saber onde estão, o que la· pirou. Em Cuba fiz o busto de .\\arti, o libertador, encarar os factos através de lupa /erre na e im
icm, o que sofum - nem quando os encontra· 

1 
que ofertei ao govêrno. Na Califórnia moldei perfeita dos interesses humanos, o homem que 

rei ! • um chefe indú, um pele vermelha, 11111 escra"o os i:Qdigos inflexíveis a/ingiram htl dias teria 
C<'lll ânsia de liberdade . . . '\a Am~rica assisti e sido glorificado. 
111tervim no célebre pleito da• Viuva Alegre•. lgno- Através da nossa dôr bem compreensível, da 

Yanko Brayovitch moldou a sua m:íscara no ra ~ste af/aire? Eu lhe conto ... Como sabe, um nossa mágoa por nos vermos privados algum 
gesso e.lo seu martírio - e o seu sorriso, que lhe cios filhos do Rei Nicolas-o príncipe Danilo- foi, 1 tempo da convivéncia salutar de uma pessoa 
pertence, não se agrava nem se dissipa: perma- co111o muitosl1erdeirosreais,comobluardo VII, por , que nesta tribuna sempre soube resistir ga/liar
nL'Cc, crispando-lhe os 1:\bios, como num llc. L exemplo, um parisiense C$tilizado. Queimou a sua damente ds tentac/Jes do wblJrno e da lgnomi
conhnua: «Lutámos sempre! Quando a guerra juventude em Paris. Maxim's, o rendez-vous dos 11ia; através da nuvem densa, tenebrosa, do 
terminou, quando o exército - que era todo o grau-duques, adorava-o. U:" comediógrafo cscre· nosso pezur, passa penetrante e trresistlvel a 
povo montenegrino válido - e o seu rei quiseram vcu um texto teatral alegre, mas não ofensivo, rés/ea luminosa do nosso orgullzo, da nossa ho
regrcssar à pátria, a patria tinha sido escamo· para que Franz Lehar lhe 1~~sse a música-e, as· nestidade profissional, que nem a caltínia der· 
teada ! A Sérvia, o imperialismo ~érvio, inventara :;im, ua mocidade de Danilo nasceu a mais céle- rubou nem os rectos julgadores, um só momen· 
uma assembleia de moutenegrtnos em Ccttigne ... , bre opereta moderna-··A \'mva Alegre• ... Isso to, puseram em dtivida. 
que estava dcshab1tada, na qual o povo, que e:>ta\'J foi ante> da guerra ; nó> éramos livres, respeita- Os vilões, os criminosos, que pensavam que 
ausente na grande batalha, se lhe entregou de dos e felizes - e não nos vcx:lmos com a fantasia os acontecimentos alheios d nossa vontade, aca· 
braços abertos ..• A me.ma mentira fôra repetida dessa opereta. Mas eis que, há pouco tempo, a brunhando-nos, nos venceriam, nos amordaça
com os macedónios, com os croatas, com todos os 1 •.\letro•, um dos trusts ci nematográfico~ de tlol· riam, bem podem apagar dos ltlbios o sorriso 
povos que o imperialismo sér\'io cubiçava ... As lywc.od, apro\'eita êsse título para fazer, graças a do sw efémero triunfo, porque o Reporter X 

GENEROSIDADE ... 

Pie: - Dei-lhe meio tostão falso .•• 
fia ; - Porque não lhe deste antes dez tostões ? ••• 

dinheiro sérvio, um íil- continuartl, mais firme do que nunca, a ser o 
me caluniador, em que baluarte das grandes causas, o lntemerato com
surge o príncipe Da- batente contra a Imoralidade e o crime. O cora
nilo como um devasso. çllo poderá estar ferido - mas a consciência 
o irmão como crun· 1 mantem-se intacta. NfJo seguimos a moral de 
noso, o pobre Rei N1· Frei Tomaz. Os que algul/la vez o pensaram e 
colas e a espôsn, e s nos atacaram julgando-nos rojados na lama, 
monarcas n131S bo11d• - ver-nos-elo ressurgir de dentro da nossa dôr, 
sos e mais honrado; brandindo o gládio da Verdade - mesmo crtte 
do mundo, numa cai i· ê~se gládio nos fira na própria carne. 
catura odio~a e humi- e se alguém mais céptico, mais contaminado 
lhante. Todos os mon· pela descrença na virtude alheia, se julgar no 
tenegrinos e;palhado~ direito de nos apontar falias ou erros condend
prla terra protc,taram veis, nós que escrevemos e o Dlrector que entu
e co115e11111ra:n não só sidsticamente nos aprova, abrlr·lhe-emos de 
que a •,\\etro• pagasse par em par as colunas d1'ste semanário- como 
uma quantiosa 1ndt· se abríssemos as portas de um tribunal- para 
nrniza\ào como Iam- nqui, na nossa cara, leal e destemidamente, nos 
bém que fôsse proibida acusarem. -
em todo o mundo n Venham as acttsaç/Jes, de frente, sem vacilar 
exibição dessa fita! Por - porque de boa vontade nos sentaremos TIO 
cada país, por cada ci- b'lnco dos réus ante o /rib11nat da opinillo pií
dade da .A1m'.ri c~ que blica. ScJ q11em tem culpas teme ser julgado. 
eu pas,c1, dc1xe1 uma Nós temos a consciéncla tranqiilla - ;.ão recea
obra minha em már· mos os acusadores. 
more e uma indigna
\ào na alma colecti\':. 
pela infâmia que a nos
sa pátria sofreu ! De 
regrêsso à Europa, de· 
sembarquei em Lon· 
dres. Fui logo cercado 
por agentes diplomáti
cos vários que me ofe· 

MÁRIO DOMINGUES 

VISllDO PEUl 
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