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A

Grande Guerra

tro

como

anos,

vê-o, durante qua-

dedicar-se

heroicamente

campos de batalha
da Lorena, do Soma, de Verdun e
da Flandres.
capelão, nos

Padre Brottier, capelão de guerra. Uma focomo apareceu aos soldados da lama e das árvores fendidas: ombros
possantes, no trajo militar, rosto enérgico, meio
sob o capacete de aço
um homem a quem
o extraordinário, ao que parece, assenta melhor
do que o quotidiano. A expressão é completamente diferente daquela que vimos no jovem
padre de Pontlevoy: adivinha-se nele alguém que,
por constante domínio de si próprio, venceu impetuosidades e impaciências, que conhece as suas
forças e possibilidades, que marcha a passo firme por um caminho certo. Plenitude da maturidade. Na batina, a Legião de Honra, a Cruz
de Guerra. Condecorações e medalhas contam-

O

tografia mostrano-lo tal

—
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um discurso a sua guerra.
Escutemos, em «música de fundo», como se diz
no cinema, as frases da primeira citação, que
diríamos escandidas por um tambor:

-nos melhor do que

—

... Desde o
início da campanha não cessou
de prodigalizar os seus cuidados aos feridos, com
uma coragem e abnegação acima de todo o elogio. Durante os combates de Março de 1916,
permaneceu na primeira linha com as tropas
em combate, recolhendo feridos, debaixo de um
fogo destruidor, cuidando deles e encorajando-os.
Deu o maior conforto moral, com a sua bela
atitude, o seu sangue frio e a sua admirável
dedicação ...

Abnegação, dedicação, coragem! ... As mespalavras reapareceram nas cinco restantes
citações do Padre Brottier, assinadas por Joffre
e Pétain. «Desprezo pelo perigo ... Sempre no
meio das tropas nos momentos de ataque ... Indo buscar os feridos sob o fogo intenso das
metralhadoras ... Não considerando terminada
a sua missão com o findar do dia, passava as
noites a inumar os mortos ... Alma magnífica ...»
Assim se mostrou o capelão do 105.° e 121.° regimento de infantaria e da 26. a divisão, nas batalhas do Yser, de Verdun, de Argona e do Chemin
des Dames, no decorrer destes quatro anos de

mas

chamas

e clarões

.

.
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Paris,

em

Agosto de 1914, apresenta

Í03

um

as-

pecto extraordinário. Foram requisitados autocarros e limusinas. Os armazéns estão fechados,
coronel passa revisas bandeiras hasteadas.
ta aos borzeguins, na Praça de S. Francisco
Xavier. Cortejos de cavalos atravessam a Praça

Um

da Ópera, banhada por um sol insolente. Erguem-se aclamações aos que marcham contra
o inimigo.
Na Casa dos Padres do Espírito Santo, esvaziada dos seus missionários pela mobilização, o
Padre Brottier, reformado desde 1907, indigna-se:
O quê?! ... Ocupar-me de obras para os
combatentes? ... Enviarem-me para um hospital na retaguarda ?... A mim, um homem da minha força? Eu quero ser maqueiro, ou enfermeiro, «em lugar em que haja alguma coisa!»

—

Que ardente patriotismo! ... O aspecto físico
o predispõe ao heroísmo, evoca a valentia. A
sua figura poderia servir de símbolo, ilustrar o
«slogan» do Dever!
Mas o Padre Trilles, seu amigo, a quem dirige
estas palavras, responde:
Maqueiro? Enfermeiro? Nós temos outras
coisas a fazer, nós, que estamos livres das obrigações militares. Eu tenho uma ideia ... Levar aos
feridos os socorros da religião, enterrar os mortos, tal é, nós o sabemos, a tarefa reservada aos
capelães. Tarefa magnífica, certamente. Mas não
acha que nos faltam padres da primeira linha?

—
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Padres que marchassem com os soldados, compartilhassem da sua vida de perigo e de miséria,

dessem uma alma mais cristã, e, se fosse
morressem com eles ... É preciso criar
o mais rapidamente possível um corpo de «capelães volantes», destinado aos campos de batalhes

preciso,

É esse o nosso lugar.
Como não haveria o Padre

lha.

Brottier de aproque
andava há tanto
var um
tempo, possuído do desejo de sacrifício; ele, que
na véspera do seu embarque para África, sonhava já «com a sua imolação em benefício das
almas»?
Bem depressa a ideia se transforma em realidade. Logo no dia seguinte, Monsenhor Le Roy
aprova a ideia calorosamente. A instâncias suas
e depois de algumas hesitações, de Mun cria
o «Corpo de Capelães Voluntários». Gaita de foles
a tiracolo, o Padre Brottier chega a 26 de Agosto,
à estação do Leste, que se transformara no
tal projecto,

ele,

coração palpitante de Paris. Uma ordem de serviço proíbe à multidão o acesso ao cais, onde
penetram somente, depois das lágrimas da despedida, os que partem. O capelão da barba branca, por entre os homens de capote azul, barrete
e calças vermelhas, sobe para o comboio dos
Vosgos. Nas portas das carruagens estão escritas a giz duas frases: «Não te importes! ... Nós
os apanharemos!»

E

os

ramos da despedida,

pa-
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poilas e gramíneas de Verão,

repousam
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já

mur-

chas sobre os bancos.

A partir deste instante, poder-se-ia seguir o
Padre Brottier passo a passo, desde Carlepont
aos pântanos de Vlamertingue, desde o bosque
de Avocourt ao bosque triangular de Moulins-sous-Tous-Vents no massiço de Wavrille
gelo,
neve, fome, sede, angústia, meses e meses. Mas
quem não ouviu o ribombar dos canhões, quem
não viu as descargas relampejantes, os obuses
e as balas; quem não viu tombar os homens na
terra escalavrada
poderá dizer disso alguma
coisa? Quereríamos ter o próprio testemunho do
Padre Brottier, as cartas que então escreveu a sua
família; infelizmente, desapareceram. Além disso,
que deixou de si próprio o nosso amigo? Voluntária e ostensivamente, o homem apagou-se por
detrás da obra. Ele o tinha anunciado: «De mim
não se encontrará quase nada, depois da minha
morte ...»
Algumas testemunhas traçaram, acerca do
capelão, imagens de heroísmo, claras, chocantes,
falando à imaginação, como essas gravuras populares, que, por vezes, se encontram afixadas nas
paredes das aldeias. É o Padre Brottier à cabeça das vagas de assalto, deixando no arame
farpado pedaços da batina, correndo sob o fogo
de barragem à procura dos feridos, transportando-os às costas ou aos ombros, curando, enfim,
os mais horríveis ferimentos
ele, de uma sensi-

—

—

—

iOb
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quem ainda há pouco
repugnava tratar doentes. O Padre Brottier, inclinado sobre os moribundos, Alemães ou Franceses,
mostrando-lhes a Cruz, sob a metralha e com
aquele rosto de esperança, que era o seu. Dessa
cruz ele diria mais tarde: «Se o cordão desta
cruz pudesse mostrar o sangue de que esteve embebido, a água em que o molhássemos tornar-se-ia escarlate!» É o Padre Brottier, às portas
de Verdun e na véspera de um ataque, dirigindo-se ao Estado Maior, por sua iniciativa, e obrigando os oficiais a constatar pessoalmente a impossibilidade de um combate imediata e salvando
assim centenas de vidas. É o Padre Brottier, extenuado e infatigável, prodigalizando-se a todos,
com uma espécie de furor de dedicação (conhecemos esses caracteres) e declarando após o
armistício: «Ao capelão que queira viver a vida
de um soldado da primeira linha é-lhe verdadeiramente necessária uma abnegação sobre-humana.
Recomeçar o que fiz, em Verdun, no Soma, não
bilidade quase doentia, a

poderia:

transportar os feridos, reconfortá-los,

permanecer dia e noite numa cova de obus,
debaixo de um borbardeamento alucinado, sorrir
e gracejar quando nos sentimos embrutecidos pelo
frio e pelo medo, sim, verdadeiramente, é qualquer coisa de sobre-humano.»
Debaixo destas imagens, à guisa de legendas,
frases de alguns daqueles e outros que conhece-
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ram o Padre Brottier, no inferno das casas-matas e nas choças fétidas.
Coronel Trabuco: Nem um cão dava um
passo no regimento, sem que logo surgisse a sua

—

avantajada silhueta...»
Dr. Vimal de Fléchac: «Sempre em busca
de pretextos que pudessem permitir-lhe a dádiva de si próprio; em tudo uma simplicidade de
procedimento que poderia crer-se afectada, quando, afinal, não passava de uma modéstia instin-

—

tiva.»

— Monsenhor

Chassaigne, quando alferes no

Regimento de Infantaria: «Ele era o homem
de todos, aquele que sempre se encontrava no seu
lugar, em dias de ataque e à hora do repouso, com
os oficiais como com os magalas. E, depois, não
gostava de contar as suas proezas; fazia muitas
por toda a parte».
«O homem de todos ...» Eis o que nos parece
talvez mais atraente no glorioso aspecto de guerra
do Padre Brottier. Esse lado tão «humano», na
guerra como na trégua! ... Assim, ao sair de
um «bridge» com os oficiais, ele gostava de encontrar esses «magalas» de quem a revista Ilustração, dessa época, nos diz que eram «hirsutos,
desbragados, independente, zombeteiros, mordazes, activos, mais guerreiros por instinto que militares». Oferece-lhes cigarros
dez francos de
soldo por dia são para o Padre Brottier uma
riqueza!
fotografa-os para que as suas famí105.°

—

—
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lias

recebam uma recordação,

faz-se,

escrivão público para aqueles que
assinar. Surpreende-o

por vezes,

mal sabem

que a maior parte desses

homens que se revelam simplesmente heróis,
tenham passado, na vida quotidiana, obscuros
e,
por vezes, desprezíveis: chispa repentina!
Àdmira-lhes a fé ardente, quase religiosa, na vitória futura. Gosta, enfim, dessa camaradagem viril
que a constância do perigo exalta e cimenta
verdadeira camaradagem dos homens não poderá

—

—

senão nas frentes de batalha?
Não! E
pensa já nessa «União Nacional dos Combatentes», que realizará depois da guerra; auxiliado
já por oficiais, como o general Durand e o general
Pau, apoiado por Clemenceau, que lhe oferece
cem mil francos, o Padre Brottier lança- lhe as
existir

ele

bases. Cria

mesmo uma

revista, e lança a

famosa

«Unidos como na frente da batalha!»
Entretanto, os que na batalha se sentem
«Junto de si, Seprotegidos pela sua presença
nhor Padre Capelão, sentimo-nos como debaixo
de uma asa! O Senhor passa através das balas;
esses, na obscuridade de
parece invulnerável!»
uma granja, onde as tropas se acantonam, ou
numa cavalariça gelada, ou numa palhota, reunem-se à noite à sua volta. O Padre Brottier, a calma
divisa:

—

—

e a serenidade
cias.

em

pessoa, escuta as confidên-

Limpa o cachimbo, passa a mão

pelos cabe-

los brancos, à escovinha, agita o célebre lenço

vermelho que lhe serve nos combates para se
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fazer conhecer, e todas as aventuras

humor ou

tragédia,

dançam

a sua valsa

humanas,

em

volta

dele.

— De qualquer meio que a gente fosse, — diz

uma testemunha

—-sentíamo-nos

misteriosamenpara ele. Todos tinham vontade de se
lhe confiar, de pôr a descoberto todos os seus
te atraídos

segredos!

Conselhos? Dava poucos e tão bem disfarçados! ... Antes de mais, esses homens sentiam
que eram compreendidos. Sentir-se compreendido, acolhido, é coisa muito importante quando
se sabe que amanhã, talvez, se vai morrer. Aos calmos, como aos indisciplinados, o Padre Brottier
sabia sempre responder «aquilo que era preciso».
Mas era para os mais abandonados, os mais mi-

que iam as suas preferências.
Àqueles que, por vezes, se inquietavam com
os seus pecados, dizia:
No pecado, a intenção é tudo: as faltas que
cometemos sem termos tido o pensamento voluntário de desagradar a Deus ou de prejudicar aos
homens depressa são perdoadas.
seráveis,

—

Ou

então:

— Sede caritativos, meus

amigos.

A

caridade,

disse-o o Apóstolo S. Paulo, cobre a multidão

dos nossos pecados! É a virtude que nos coloca
mais perto de Deus, a virtude santificadora por
excelência, a rainha das virtudes.

Assim como

sabia,

«sem disso dar a impres-
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são», dissuadir os soldados da mentira, da fraude

numerosas converaté Deus
dir-nos-ão

e da pilhagem, assim operou

—

sões. «Conduzir almas
mais tarde
era verdadeiramente o seu trabalho». Para isso ele tinha a sua maneira pessoal.
Estas conversões davam-lhe uma alegria profunda! ... E era pensando nelas, talvez, mais que
nos seus actos de bravura, que ele dirá um dia:
Se algum bem fiz em minha vida, foi nos

—

—

campos de batalha! ...
É um facto que, no decurso desses quatro anos
de tormentos, o Padre Brottier se manteve aci-

ma

de tudo, padre. Imaginemo-lo, celebrando a
sua missa de Natal, à luz mortiça de uma candeia eléctrica, sobre uma mesa de madeira branca, que faz de altar, enquanto, de pé, braços
cruzados, homens de botas lamacentas e jaquetas descoradas, se recolhem e pensam. Vejamo-lo
diante de um catafalco com um caixão vazio,
coberto com a bandeira tricolor: recita o Ofício
dos Mortos, numa igreja desmantelada da rectaguarda, pelos soldados caídos no campo de batalha. «E na véspera da Páscoa de 1915, conta um
coronel, confessa todos os oficiais do batalhão,

de confessar quase todos os soldados».
Nestas excepcionais circunstâncias, em que,
mesmo no religioso em armas, a acção parecia
dominar, a fé do Padre Brottier mantinha-se a
mesma que na adolescência, ardente e secreta.
Ele mantinha-se em contacto com Deus, através
antes
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do tumulto, numa oração natural e sem fim.
nós outros
sentimos diante
Aquilo que nós
do amor, esse pensamento quente, constante e
vivo, que faz com que a ausência já não seja
ausência, que os mares se estreitem e que os

—

—

antípodas se juntem, esse pensamento têm-no
também os santos para com Deus. Um laço fre-

mente os une através do invisível fio de amor
estendido da terra às nuvens. «Ê porque Cristo

—

—

dizia S. Paulo
em mim
que eu posso
tudo naquele que me conforta»: assim, o Padre
Brottier, ao longo de toda a sua vida activa, não
cessou de guardar dentro de si, ardente, palpitante, a divina presença. Nele, o recolhimento
ia muito simplesmente a par com o trato dos
homens. Ele evadia-se do mundo como se os
seres não existissem, e, no entanto, os seres sobre
os quais se inclinava pareciam constituir a primeira das suas preocupações ... Da venerável
Madre Maria da Encarnação, que possuía esse
dom misto de contemplação e actividade, dizia-se
no século de Luís XIV que ela parecia ter duas
almas ... Era, talvez, neste exemplo que pensava
a Irmãzinha do Senegal que, por sua vez, diria
também do Padre Brottier:
Oh! ... Esse padre tinha duas almas! ...

vive

—

